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Você imagina comemorar um aniversário no supermercado? A pergunta soaria estranha há 
poucos anos, mas atualmente o programa é mais comum do que se imagina. Isto só é possível 
graças aos crescentes investimentos realizados pelas grandes redes varejistas para atrair 
novas atividades, conquistar clientes e vencer a concorrência. O ranking 2008 da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras) revela que os empresários do setor apostam em negócios 
cada vez mais diferentes. A pesquisa mostra que, de um universo de 208 empresas que 
respondem por 55,48% da receita do ranking, 63% oferecem serviços bancários, por exemplo. 
O alimento deixou de ser a vedete dos empresários do segmento.  
 
O setor de loja de roupas e sapatos investe 36%, restaurante, 29%. Ainda há espaço para 
postos de gasolina, lojas de material de construção, construtoras e farmácias. Esses são os 
segmentos que recebem mais investimentos do setor.  
 
O casal Glauce Barcellos, 22 anos, e Arthur Icissa, 24, faz parte do time que aderiu aos novos 
serviços dos supermercados e comemorou o Dia dos Namorados no supermercado Zona Sul, 
no Leblon. Com direito a luz de velas, enfeites de coração e clima de romance. "Preferimos 
comemorar aqui, pois os outros restaurantes estão supercheios e ainda teríamos de enfrentar 
fila’’, revelou Glauce.  
 
O diretor comercial e de marketing da rede de supermercados Zona Sul, Jaime Xavier, conta 
que as pizzarias dentro das lojas viraram sucesso. Nas viagens feitas ao exterior, Xavier 
percebeu que o negócio também poderia dar certo no Brasil. "Como a demanda por produtos 
congelados aumentou, vimos o serviço como bom investimento’’, diz.  
 
Para aproveitar o espaços das pizzarias, a rede oferece ainda café da manhã, espagueteria, 
chá da tarde e sushi bar. Xavier calcula que a quantidade de refeições cresce de 15% a 20% 
por ano. O Zona Sul foi o primeiro supermercado do país a abrir uma pizzaria no interior da 
loja, em 2000. Hoje são 20 nas 29 unidades da rede.  
 
O grupo Pão de Açúcar investe em serviços diferenciados para concorrer com as outras redes 
do país. "É uma tendência que veio para ficar’’, afirmou o diretor de negócios do grupo, 
Alexandre Ribeiro. Segundo ele, à medida que você tem aumento das atividades de negócios 
como drogaria, serviços, finanças, agências bancárias, a rede gera diferencial e proporciona 
um relacionamento fidelizado com o cliente a longo prazo. Negócios complementares estão 
entre as principais estratégias do Pão de Açúcar para alcançar as perspectivas de crescimento 
para este ano. A previsão da empresa é registrar crescimento de 6,5% nas unidades abertas 
há pelo menos um ano. E ampliar a margem de lucro entre 7,5% e 8%, perante aos 6,9% em 
relação a 2007.  
 
Aproveitando esses espaços nos supermercados, algumas empresas têm procurado expandir 
seus negócios. É o caso da rede de ótica Lupa Lupa. Segundo a gerente de marketing da rede, 
Rebecca Sotero, nos próximos dois meses serão inaugurados cerca de 50 lojas e quiosques nos 
supermercados do Grupo Pão de Açúcar no Rio e Grande Rio. "O apelo vai ser maior, o produto 
estará no caminho dos clientes e não o deixará inibido na hora da escolha’’, esclarece Rebecca. 
"Tenho interesse no público do Leblon, mas o custo do shopping é muito alto. Dentro dos 
supermercados é mais acessível, em torno de R$ 100 mil para montar uma loja.’’  
 
A rede investirá cerca de R$ 1 milhão nos novos pontos de venda e pretende dobrar o 
faturamento, hoje de R$ 6 milhões por ano. O consultor de varejo Marco Quintarelli disse que 
o Brasil ainda engatinha nos novos serviços comparado à Europa, mas segue tendência do 
mundo inteiro.  
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