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MELHORES
DO MUNDO

POR TICIANA WERNECK

Eles reúnem idéias, conceitos e modelos de sucesso. Podem ser
considerados ousados, inovadores, ou apenas diferentes, Fugindo de re-
gras e formatos predefinidos, souberam se reinventar ou mesmo se in-
ventar agregando consumidores atentos e cifras acima da média no caixa.
Conheça os pontos-de-venda que vem chamando a atenção do mundo



APPLE STORE
A primeira loja foi inaugurada em 2001,

no Estado da Virgínia, EUA. A idéia era criar
um espaço no qual o consumidor pudesse se
relacionar de forma única com os produtos.
Conseguiu muito mais. A marca ganhou di-
versos prêmios pela alta qualidade dos ser-
viços prestados ao cliente e pela eficiência
das equipes dos Genius Bar, que oferecem
suporte técnico in loco. Sem contar o design,
que prioriza a permanência na loja. Um dos
cases de maior impacto dos últimos anos, di-
vulga-se que a rede tem o maior faturamento
por metro quadrado do mundo. Já são 250
lojas em nove países.

BEST BUY
Desde sua fundação em 1966, a rede americana de eletro-

eletrônicos não para de crescer. Se o principal apelo era preço
e produto, a empresa passa por uma densa guinada corpora-
tiva para fixar valores, como foco no cliente e capital humano.
Justifica sua expansão global (está no Canadá, na China, no
México, e acaba de anunciar a entrada na Turquia e Europa),
dizendo que com ela ganha dois empurrões: maior acesso a
oportunidades de crescimento e acesso a novas idéias e pers-
pectivas. "Isso é importante para acelerar nosso crescimento
em uma economia global", diz o CEO Bob Willet.
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ALICE DELICE
Essa rede francesa, de nove lojas, celebra o prazer de co-

mer e cozinhar. Dentro da loja, uma cozinha de verdade to-
talmente equipada vira cenário de aulas de gastronomia, nas
quais o consumidor vira aluno. Logo na entrada da loja, es-
crito em giz na lousa, pode-se conferir o intenso calendário
de eventos. O cheirinho de comida complementa o ambiente.
Também estão à venda especiarias finas, temperos e ingre-
dientes diferenciados.

DESIGUAL
O ponto-de-venda sob uma abordagem

totalmente diferente é a proposta dessa rede
de roupas e acessórios espanhola, com cem
lojas. Em 2008, vendeu seis milhões de pe-
ças. A loja ao lado foi inspirada no famoso
mercado de Barcelona, Boqueria, com peças
penduradas no teto, tipologias típicas de fei-
ra livre, paredes com colagens e criações em
vinil. Cada loja é completamente redecorada
a cada estação, o que dá à marca um frescor
de novidade a cada visita. Isso sem contar os
eventos que acontecem por lá, como pseu-
dofestas com a presença de DJs e petiscos,
durante as quais a loja divulga ofertas espe-
ciais para clientes fiéis.



WHOLE FOODS
Fundada em Austin, Texas, em 1980, a "Máquina Ver-

de", como a imprensa americana a apelidou, é a varejista
líder em vendas de alimentos naturais e orgânicos, com
mais de 280 lojas nos Estados Unidos, no Canadá e no
Reino Unido. O segredo? Eles afirmam ser altamente se-
letivos em relação ao que vendem e comprometidos com
uma agricultura sustentável. Reside aí o grande trunfo da
marca. Ao apoiar e promover a causa do planeta susten-
tável, ganhou o respeito e admiração dos consumidores
que lotam os caixas para pagar preços acima da média.
À venda produtos de toda parte do mundo, inclusive do
Brasil, que exporta para a rede itens como soja, açúcar, fru-
tas em barra, legumes em conserva e mel. Está na posição
369° da lista das 500 empresas mais poderosas da revista
"Fortune". Em 2008, faturou US$ 8 bilhões.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
Segundo maior varejista brasileiro, o Grupo Pão de Açúcar continua a

expandir seus domínios, com a força do francês Casino, que detém 53% da
CDB. Dona das marcas Extra, Barateiro, Comprebem, Extra Perto, Pão de
Açúcar e Sendas, a rede vendeu US$ 8,3 bilhões em 2008. Ao lado, imagens
da loja do Pão de Açúcar Shopping Iguatemi, considerada a mais moderna
do País, agora com o serviço de personal shop, tecnologia que economiza
tempo do cliente. Os seis coletores estão disponíveis na entrada da loja,
compostos por um totem circular com monitor touch screen. Lá o cliente
armazena sua lista para consultas futuras e dispensa o carrinho, retirando
o pedido na boca do caixa ou recebendo em casa. Se optar pelo carrinho,
o cliente pode saber o valor total da compra dos itens selecionados sem
precisar passar pelo caixa.
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TESCO.COM
A Tesco, maior varejista da Inglaterra, e

terceira maior do mundo, também leva o tí-
tulo de maior varejista de alimentos da web.
Lançada em 2000, a operação web é a divi-
são que mais rapidamente cresce dentro do
conglomerado Tesco. Alguns números dessa
divisão: entre 2007 e 2008, o lucro bateu 93
milhões de euros, são mais de um milhão de
consumidores ativos e cerca de 320 mil entre-
gas por semana. Agora a Tesco.com também
opera na Irlanda e Coréia do Sul.

IKEA
A rede sueca de móveis e utensílios para casa, presente

em 36 países, é pioneira no modelo self service. Na saída
da loja, existem check-outs com ajudantes e outros sem. Se
o consumidor prefere fazer tudo sozinho, é possível entrar
em uma das 380 lojas, comprar, pagar e sair sem trocar ne-
nhuma palavra com nenhum funcionário. A cultura do "faça
você mesmo" está intrinsecamente ligada à proposta de
preço baixo apregoada pela rede. As lojas são desenhadas
de forma mais racional e intuitiva justamente para ajudar o
consumidor em sua "tarefa solitária" - existem mais de 13
itens à venda.
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HOUSE OF BOLS
Em Amsterdã, na Holanda, uma nova forma de vender bebidas aposta na combi-

nação multissensorial entre imagem, som, cheiro e gosto. Para contrastar com a tradi-
cional marca Bols, de destilados, um ponto-de-venda moderno e cool, com espaços
intimistas. Há espaço também para conhecer melhor a história da marca, que existe
desde 1575. Para entrar, o cliente paga 11,50 euros, que dá direito a um coquetel, que
ele mesmo pode inventar navegando por inúmeras combinações em telas sensíveis ao
toque - essa é uma das opções de interatividade propostas no lugar. Em 2008, a loja
recebeu 25 mil pessoas - 85% eram turistas.

FRESH N FRIENDS
Apenas alimentos orgânicos à venda nes-

sa loja de conveniência alemã. Esse é o for-
mato da rede de quatro lojas que opera no
sistema 24x7 o ano inteiro. O ambiente das
lojas é moderno, inspirado na rede de rela-
cionamento Facebook.

CHRONODRIVE
Essa rede francesa de nove lojas uniu

a conveniência das compras on-line ao
modelo drive-thru, que agradou àque-
les consumidores que preferem comprar
na web mas retirar os produtos no local.
Após fechar a compra on-line, o consu-
midor tem 24 horas para ir até a loja e,
sem sair do carro, digitar seu código em
um dos totens no estacionamento, e
aguardar pela entrega, feita por um fun-
cionário da loja. Todo o processo é sim-
ples e amigável. Esqueceu alguma coisa
no pedido original? Pode incluir na hora
diretamente no totem.
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TARGET
Fundada em 1902, essa é a segunda

maior varejista de departamentos e ali-
mentos dos Estados Unidos, que fatura
anualmente cerca de US$ 65 bilhões.
Os descontos são o maior trunfo na luta
contra o principal competidor Wal-Mart.
Por força da recessão global, e a queda
nas vendas, a rede definiu nova estraté-
gia: ceder espaço em gôndola para ali-
mentos - o que antes ficava restrito a
uma divisão da rede. A venda de comida
já representa 37% do faturamento. Atua
exclusivamente nos EUA, onde mantém
mais de 1.700 lojas.

RANKING RANQUEEN
No Japão, essa rede de 12 lojas usa Usa

sistema eficiente para ajudar o cliente a es-
colher entre as tantas opções: expõe apenas
três, cinco ou dez produtos de cada categoria
- são muitas à venda, de higiene pessoal a
aparelho celular. A cada semana essa seleção
pode mudar baseada numa pesquisa que en-
volve listas de mais vendidos e lançamentos
inovadores. As lojas estão estrategicamen-
te localizadas em locais de grande acesso e
estações de metrô, e o foco são as mulheres
com idade entre 20 e 30 anos que não têm
muito tempo para as compras.
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Uma experiência de compra singular. Assim é a vi-
sita a essa igreja do século 14, devidamente "vestida"
de livraria, em Maastricht, nos Países Baixos, inaugura-
da em 2007. Todos os recursos de design e iluminação
foram usados na reforma, que resultou num ambiente
que nada se assemelha a outras concorrentes mais
"normais", contrastando o moderno e o antigo. A polí-
tica de escolher ambientações inusitadas para inaugu-
rar suas lojas virou marca registrada da rede. Cerca de
dez milhões de clientes passam por ali por ano.

INDITEX
São mais de quatro mil lojas em

73 países. Esse fenômeno global se
estabeleceu como maior varejista de
moda do mundo. Tendo como marca
principal a Zara, a Inditex registra au-
mento de vendas e lucro em todas as
praças em que atua, num crescimento
de 4% no faturamento, num total de
2,2 bilhões de euros. Seu modelo fast
fashion, hoje replicado por concor-
rentes, pretende perpetuar a escalada
em novos territórios, assim como lan-
çar novas marcas - a recém-divulgada
Uterqüe, de acessórios, é uma delas.



WAL-MART
Sustentabilidade é diretriz para o Wal-

Mart. Aqui no Brasil, a rede já possui duas
lojas ecoeficientes (uma em São Paulo e
outra no Rio de Janeiro). Nelas, gestão
ambientalmente responsável de resídu-
os sólidos, energia e água - consome-se
25% menos energia e 40% menos água -,
além do uso de materiais reciclados ou
de origem certificada, áreas verdes e trei-
namento de pessoal para a sustentabili-
dade. Todo o processo de construção das
lojas obedeceu a regras de respeito ao
meio ambiente. "A partir de agora, todos
os novos hipermercados Wal-Mart cons-
truídos no Brasil serão ecoeficientes", de-
clarou Héctor Núnez, presidente do Wal-
Mart Brasil. Mundialmente, a rede ganha
aplausos pela forma como tem condu-
zido esse posicionamento, após muitos
anos de ataques da mídia e de sindica-
tos. O foco permanece sendo "preço bai-
xo todo dia". As vendas totais da rede em
2008 bateram nos US$ 405 bilhões - 60%
é venda de alimentos.

FASHIONOLOGY
Direcionada ao mercado tween de Los Angeles, a loja

oferece à consumidora a chance de criar, personalizar e
customizar uma grande variedade de peças de roupas e
acessórios usando diversos recursos gráficos e itens de-
corativos. A cocriação causou buxixo na cidade, entre edi-
tores de moda e caçadores de tendências.



FAST RETAILING
Famosa por sua marca de moda Uniqlo,

esse grupo japonês construiu uma carreira in-
ternacional de sucesso em mercados altamente
competitivos, como Estados Unidos, Inglaterra,
França, China e Coréia. A proposta é moda boa e
barata por meio de um modelo de negócios em
que todos os estágios são controlados pela em-
presa. O grupo vendeu 586 bilhões de ienes em
2008 (US$ 5,51 bilhões), com lucro de US$ 820
milhões. Também detém marcas de calçados e
moda feminina.

DECATHLON
GEOLOGICVLLAGE

Fãs de caça, pesca e arco e flexa
encontram de tudo nessa loja de Bor-
deaux, na França. Com amplos espaços
internos (a área de vendas possui 3.500
metros quadrados) e externos (o arre-
dor possui 18 hectares de parque natu-
ral), lá a ordem é experimentar e testar.
Os artigos são todos de marca própria,
e os 55 vendedores são treinados para
não só ajudar o consumidor a escolher
como também ensinar a usar.
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ZAPPOS.COM
Em apenas dez anos esse site de e-commerce que ven-

dia apenas sapatos tornou-se um gigante comercializando
mais de US$ l bilhão em roupas, calçados e acessórios. O
serviço agrada em cheio os internautas: 75% das vendas são
feitas por consumidores já cadastrados. Passam por lá cerca
de 12 milhões de visitantes únicos - num total de 30 mi-
lhões de visitas - por mês. A tecnologia do Zappos também
está por trás de sites de diversas marcas de roupas.

TOPMAN.COM
Uma das marcas de moda masculina preferida pelos in-

gleses, a Topman tem web site desde 1990, mas o tornou
transacional apenas em 2004. Esses anos de experiência na
rede fez com que a empresa adquirisse conhecimento para
estabelecer um relacionamento on-line diferenciado. E ele
se reflete em vendas no site, que crescem a uma taxa de
180% ao ano.

KOTON
Focada nos jovens executivos, essa rede de moda da Turquia

soma 206 lojas em 21 países (com forte presença na Rússia, na
Europa e no Oriente Médio). Seu principal diferencial é a ve-
locidade com que introduz novas peças na loja, quase diaria-
mente. O programa "My Fit" dá ao cliente a possibilidade de
personalizar as peças no formato e cor que desejar e que melhor
se adapte ao desenho do corpo. A extensa palheta de cores à
disposição foi criada para combinar com qualquer tom de pele e
cabelo. O faturamento pulou de US$ 131 milhões, em 2005, para
US$ 305 milhões em 2008.

ALDI
Agora operando em 20 países, essa rede de supermercados
de descontos alemã pegou carona na crise global e cresceu
tanto em market share como em fluxo de clientes. As vendas
em 2008 registraram 50,2 bilhões de euros - acima dos 47
bilhões de 2007.

WUMART
Conhecida como o "Wal-Mart da China", a rede Wumart,

criada em 1994, soma 60 hipermercados, 36 supermercados
e 273 minimercados num total de 5,1 milhões de metros qua-
drados. Baseada em Pequim, a rede emprega mais de 15 mil
pessoas. Cresce a uma velocidade impressionante,

MOTHERCARE
Nascida na Inglaterra, essa rede que vende artigos para

mães e bebês é uma das maiores do mundo no seu segmento,
com mais de mil lojas em 51 países. Operando em sistema de
franquia, seu crescimento internacional determinou o sucesso
do negócio.

H&M
A rede sueca de fast fashion Hennes & Mauritz tem 1.828

lojas em 34 países. Seu maior trunfo é conseguir oferecer pe-
ças dos estilistas mais badalados a um preço que qualquer um
pode pagar. Recentemente, assinou contrato com a rede uma
estilista de sapatos da requisitada e caríssima marca Jimmy
Choo (lá um sapato não sai por menos de 400 euros). Também
assinam peças à venda na rede, Stella McCartney e Cavalli. O
lema "estilo não é questão de preço" surte efeito: em 2008,
a rede faturou US$ 13 bilhões. Duzentas lojas foram abertas
desde o início do ano - o Brasil está nos planos.
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