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Desafio é manter a variedade de produtos nas lojas de menor porte 
 
Com área de vendas média em torno de 8 mil metros quadrados, os hipermercados deixaram de 
ocupar grandes espaços, no passadoeram de cerc a de 12 mil metros quadrados, na medida em 
que se aproximam dos centros urbanos. Segundo classificação técnica da Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), os hipermercados enquadram-se no grupo de estabelecimentos com área 
de venda superior a 5 mil metros quadrados. Membro da Abras especializado em Logística, Aprígio 
Rello afirma que o principal desafio dos gerentes de lojas mais compactas é manter o sortimento. 
 
O especialista - que acumula a função de vice-presidente da rede Wal-Mart no Brasil - lembra que 
na década passada os hipermercados tinham cerca de 12 mil metros quadrados de área de 
vendas, em média. Hoje, a oferta de espaços é menor e as empresas têm procurado gastar 
menos com a compra de terrenos. Conseqüentemente, as lojas estão reduzindo de tamanho, 
sendo muitas vezes abertas em shoppings centers ou centros comerciais. 
 
Não se deve confundir, entretanto, hipermercados compactos com supermercados. De acordo com 
Aprígio, a área de vendas de um supermercado varia de 250 metros quadrados (compacto) a 5 
mil metros quadrados (grande). O número de itens fica entre 7 mil e 20 mil. Já em um 
hipermercado, são comercializados, normalmente, 45 mil itens e estão presentes seções de 
mercearia, hortifruti, açougue, frios e laticínios, peixaria, padaria, bazar, eletroeletrônicos e 
têxteis. 
 
Maior dificuldade está nos Gêneros alimentícios 
 
- A diferença básica entre um grande e um pequeno hipermercado está em fatores como o 
sortimento e o número de check-outs. O desafio para um hipermercado menor é fazer com que o 
sortimento, principalmente dos gêneros alimentícios, se mantenha. A logística vai depender da 
proximidade com o centro de distribuição - diz o membro da Abras. 
 
A tendência é que se aumente o número de fornecedores, mas sempre com atenção à qualidade 
dos produtos. "Cada vez mais o consumidor está adquirindo uma noção clara de qualidade e 
preço". Em uma cidade como o Rio, por exemplo, o trânsito deve ser levado em consideração. 
Devido a esse aspecto, o estoque tem que ser mais bem aproveitado. Em vez de caminhões, 
pode-se optar por veículos menores, fáceis de estacionar. No caso dos perecíveis, o ideal é que 
haja reabastecimento diário.  
 
Com 7 mil metros quadrados de área de vendas e dois andares, os Wal-Marts de Indianópolis, em 
São Paulo, e da Barra da Tijuca, no Rio, são exemplos de modelos compactos. O diretor de 
assuntos corporativos, Marcello D"Ângelo, explica que o Wal-Mart existe em 13 estados e tem 148 
lojas no Brasil. Além de hipermercados, a empresa norte-americana atua com estabelecimentos 
menores, de 700 metros quadrados e 1 mil metros quadrados. A primeira loja compacta, 
inaugurada na periferia de São Paulo, teve investimento de R$ 5 milhões, e foi batizada de "Todo 
Dia". 
 
A logística diferenciada não é a única peculiaridade desse tipo de estabelecimento. Devido à vida 
corrida nos centros urbanos, o conforto do espaço físico também serve como estratégia para 
manter as pessoas mais tempo na loja. "Aproveitamos melhor a luz natural, o que gerou uma 
economia de 25% na conta de luz. O teto e fachada desses novos mercados estão sendo 
construídas com vidro e temos ainda cyber cafe e mezanino. Colocamos também painéis que 
lembram a História do Brasil e caprichamos nas cores", completa.  
 



Pertencente ao Grupo Pão de Açúcar, a rede Extra, com 18 hipermercados, também aderiu ao 
modelo compacto. Com investimento de R$ 15 milhões, inaugurou-se em Pilares, há um ano, uma 
loja com 5,5 mil metros quadrados de área de venda. A gerente regional Maria Aparecida da 
Costa Gomes explica que a empresa deu especial atenção à tecnologia, visando facilitar a vida do 
cliente e evitar longas esperas. As lojas de formato compacto mantêm a mesma identidade das 
demais.  
 
Conforme explica Maria Aparecida, a diferença básica está na ausência de galerias comerciais - 
lojas que ficam fora da área de vendas, como lanchonetes, lavanderias, chaveiros, etc. O foco 
está na área de alimentos, seção de perecíveis - frutas, verduras, legumes, carnes e padaria. Um 
sistema de radiofreqüência agiliza o controle interno das mercadorias e o scanner biótico nos 
caixas aumenta a rapidez do registro dos códigos de barra, reduzindo as filas. 
 
- Fizemos estudos para baratear a construção e transformar isso em um benefício para os 
clientes. Com um terreno menor conseguimos economizar bastante. Uma loja não muito grande 
cria um clima de aproximação com o consumidor - comenta a gerente, acrescentado que o 
hipermercado do shopping São Gonçalo, com 6 mil metros quadrados de área de venda e mix de 
40 mil itens, também se encaixa do novo perfil. 
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