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Margens apertadas, oscilação nos preços dos alimentos de commodities, aumento da 
concorrência, além da expectativa da retração no consumo tem feito com que as gigantes do 
varejo busquem outras alternativas para aumentar sua rentabilidade. É o caso das galerias 
comerciais. Os espaços ociosos nas áreas dos supermercados vem ganhando importância 
estratégica no crescimento das redes e transformando-se em verdadeiros shoppings centers.  
 
"Os supermercados estão se profissionalizando e hoje pode-se dizer que eles tem "visão" de 
shopping center. A maior parte das redes que têm lojas com galerias comerciais também 
possui um departamento especializado no assunto", conta Michel Brull consultor da Gouvêa de 
Souza, especializada em varejo.  
 
Edson Emygdio, diretor da divisão de galerias e imóveis do grupo Pão de Açúcar confirma que 
o tamanho dos centros comerciais tem aumentado no nos supermercados. Mas o executivo 
afirma que a evolução das galerias não se resume ao tamanho dos espaços dedicados a elas. 
"As necessidades demonstradas pelos clientes nos pressiona a colocar sempre novidades em 
termos de novas marcas, assim como introduzir uma arquitetura mais moderna", explica 
Emygdio.  
 
Atualmente, os contratos de locação das galerias, que costumam variar de 36 a 48 meses, 
estipulam um aluguel baseado em um percentual sobre o faturamento da loja ou sob um valor 
mínimo pré-estabelecido. Além disso, os supermercados também fazem a cobrança de luvas, 
exatamente como ocorre nos contratos de lojistas com shopping centers. "Nós só não temos 
fundo de promoção", diz Emygdio. Para ele, o supermercado é uma opção atrativa para o 
lojista. "Não é tão barato como manter uma loja em rua, mas também não é tão caro como ter 
uma loja em shopping center", avalia. O grupo Pão de Açúcar conta com 13 assessores 
comerciais para cuidar da locação das lojas. Estes profissionais são divididos por regiões e por 
bandeiras do grupo.  
 
"Os supermercados já perceberam que deve haver um cuidado com o mix e com a escolha das 
marcas. Não adianta, por exemplo, colocar apenas uma opção de alimentação", diz Michel 
Brull. "Antes da implantação da galeria nós fazemos uma pesquisa. A partir daí constrói-se um 
mix de lojas e procura-se trazer marcas fortes, ao mesmo tempo em que tentamos incentivar 
os comerciantes locais", revela Emygdio. Com 25 lojas, a galeria da loja do Extra, localizada na 
Avenida Juscelino Kubitschek, na capital paulista, é a que possui o mix mais completo.Em maio 
do ano passado, o Pão de Açúcar anunciou a criação de uma subsidiária para gerir sua carteira 
imobiliária. Um dos objetivos da empresa é ampliar a área de vendas das galerias comerciais. 
Na época do anúncio, as galerias somavam 3,7 mil m, o equivalente a três vezes à área do 
Morumbi Shopping, em São Paulo.  
 
De acordo com o consultor, os supermercados continuam interessados em serviços 
complementares aos oferecidos no interior de duas lojas. Entre os segmentados de maior 
interesse dos varejistas, estão os serviços de cabeleireiro, lavanderia, pet shop, chaveiro e 
caixa eletrônico.  
 
O Wal-Mart também está de olho na profissionalização de suas galerias. Ontem o 
supermercadista anunciou investimento de R$ 35 milhões na transformação de cinco 
hipermercados Big para a bandeira Wal-Mart Supercenter. As novas lojas de Americana, 
Araras, Limeira, Mogi-Guaçu e Piracicaba, que devem ser inauguradas em maio, também 
contarão com galerias comerciais, além de serviços de Fotocenter e Drogaria Wal-Mart.  
 
Shopping centers  
 
Não é à toa que os supermercados seguem os passos dos shopping centers. Segundo a 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor registrou crescimento de 11,4% 
nas vendas em 2008, na comparação com o ano anterior, o que significa um faturamento 
superior a R$ 64 bilhões. Apesar das mudanças no cenário econômico mundial, ocorridas no 



segundo semestre, o resultado confirma a expectativa firmada pela associação no início de 
2008. No acumulado do ano, o aumento nas vendas oscilou entre 8% e 14%. Já na variação 
mês a mês, a associação chegou marcar picos de 21% de crescimento nas vendas em 
setembro, na comparação com o mesmo período de 2007.  
 
"Os resultados são excelentes, principalmente pelo medo de recessão que atinge a todos. Isso 
comprova que, mesmo em momentos de instabilidade econômica, o setor de shopping center 
mantém boa movimentação, graças ao conjunto de fatores positivos que caracterizam suas 
atividades no mercado varejista", afirma Luiz Fernando Veiga, diretor executivo da Abrasce. Os 
dados fazem parte do monitoramento mensal realizado pela TNS InterScience, sob encomenda 
da Abrasce.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. 
C3. 


