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Maior estrutura está sendo adotada em diversos segmentos do mercado. 
 
O número de megastores vem crescendo no mercado brasileiro. Não é só o tamanho do 
estabelecimento que sugere esta denominação. O conceito de oferecer ao consumidor lazer e 
entretenimento durante as compras está cada vez mais difundido no mundo. Todos os setores, 
sem distinção, estão adotando a estratégia, afirma Ulysses Reis, coordenador de varejo da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
"Qualquer ramo aceita uma estrutura do porte de uma megastore. O lojista só precisa analisar as 
características da região e o perfil da população para ter certeza que o empreendimento terá 
sucesso. O público que freqüenta estas lojas é muito segmentado e com poder aquisitivo alto. 
Portanto, o ponto comercial tem que ser muito bem escolhido. O custo da estrutura geralmente é 
repassado para o cliente no preço dos produtos, mas os consumidores não se incomodam. Quanto 
maior a diversão, menos o visitante sente o valor da mercadoria. O segredo das megastores é 
transformar a compra em prazer. Este é o grande diferencial de empresas como estas", avalia 
Reis. 
 
A Blockbuster chegou ao Brasil em 1995 mudando o conceito de locadora de vídeos existente no 
mercado. Além de alugar fitas, a marca oferece aos clientes variedade de produtos. São 9 mil 
itens sendo vendidos e alugados na Blockbuster. Há brinquedos, doces, comidas, refrigerantes, 
congelados e até eletrônicos. O último produto adicionado ao portfólio da empresa foi o iPod, 
aparelho usado para ouvir músicas digitais. A primeira loja no País foi inaugurada no bairro 
paulistano do Itaim Bibi. Atualmente, a rede possui unidades espalhadas pelos principais Estados 
brasileiros. Em média, cada loja atende a 3,5 mil clientes ativos.  
 
"A Blockbuster é a favor do entretenimento doméstico, na locação ou venda. Buscamos 
complementar a diversão do consumidor. Para isso, oferecemos filmes para locação e vendemos 
aparelhos de DVD, home theater e guloseimas. Cerca de 30% do faturamento das lojas provém 
da venda de produtos. Desse total, 10% são de pessoas que entram em alguma das locadoras 
com o objetivo de comprar algo, e não alugar um filme. O comércio de produtos nas lojas da 
Blockbuster existe desde a chegada da rede no País, em 1994, mas foi nos últimos seis anos que 
a diversificação aumentou. À medida que o mercado cresce, há uma adaptação às necessidades 
do cliente", diz Cláudio Guimarães, superintendente de Franquias da Blockbuster.  
 
A Superpão, uma das maiores padarias artesanais da América Latina, estabelecida em Nova 
Friburgo, na região serrana do Rio, fabrica diariamente mais de 900 produtos. A casa está 
instalada num prédio de quatro mil metros quadrados, bem no centro da cidade. A padaria 
funciona das 6h às 23h para o público, com sete caixas. Para Gustavo Botelho, proprietário da 
Superpão, a região friburguense era carente deste tipo de negócio e a demanda de consumo era 
crescente. "A Superpão existe há 18 anos em Friburgo e manteve a característica familiar durante 
todo esse tempo. Além da padaria e confeitaria, a Superpão tem uma gelateria, onde produz 
sorvetes italianos, e uma lanchonete que serve lanches rápidos e café da manhã. São 7 mil 
clientes que a padaria atende diariamente, e nos fins de semana esse número chega a 10 mil 
pessoas por dia. Quando passamos de uma padaria simples para uma estrutura mega, o 
faturamento mensal aumentou 50% no primeiro mês. Hoje, já batemos 100% e a cada mês 
aumentamos em 5% o número de vendas". 
 
Segundo Botelho, ainda há espaço para crescer mais. "A nova ampliação está prevista para este 
ano. Iremos construir um prédio na área que hoje é o estacionamento".  
 
 



A Pet Center Marginal é outra loja que possui as características para ser inserida na categoria. 
Considerada a maior loja da América Latina dedicada apenas a animais de estimação, localizada 
em um espaço de 4 mil metros quadrados, na Marginal Tietê, com horário de funcionamento de 
24 horas e mais de 22 mil itens disponíveis, a loja recebe por final de semana uma média de 7 mil 
visitantes. Normalmente famílias que vêem no espaço uma opção de lazer. As visitas, na maioria 
das vezes, acontecem com a companhia do bichinho de estimação. Além de vender rações e 
acessórios, a pet possui clínica médica, pronto-socorro, veterinários, farmácia e várias seções.  
 
Eugênia Fonseca, gerente de Marketing e Eventos do Pet, ratifica o tratamento personalizado que 
a empresa dá aos clientes. "Queremos que o consumidor se sinta em casa na nossa loja e que 
possamos fazer parte da sua família. Além de oferecermos diversos itens e serviços, cursos 
relacionados ao mercado de animais de estimação também são ministrados no local. Para 
estreitarmos laços com o nosso público, todo final de semana a loja faz um evento temático. A 
expectativa para os próximos meses é a construção de mais uma megastore, só que dessa vez na 
Marginal Pinheiros".  
 
"As megastores continuarão surgindo no País. No entanto, não há espaço físico para comportar 
um grande número de empreendimentos deste porte. A probabilidade de se ter sucesso é maior 
para os pioneiros. Cada vez mais, as pessoas estarão dispostas a pagar pela comodidade, lazer e 
economia de tempo. Este último ponto é considerado o bem mais precioso da humanidade", 
conclui Rita Martins, consultora da Domínio Pesquisa. 
 
Rede de farmácias vende perfumes estrangeiros  
 
Selecionar a dedo o ponto comercial é requisito importante na visão de Marcos Arede, diretor 
comercial da rede de farmácias Onofre. As lojas da marca são próprias e estão posicionadas em 
lugares chaves. Ao todo são 32 farmácias, espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. As três megastores da rede ficam em São Paulo. A primeira foi inaugurada em 2003, 
na Avenida Paulista. A fórmula deu tão certo que a rede irá repetir a dose na mesma avenida. A 
Onofre desalojou um posto da Petrobras, na esquina com a Avenida Pamplona, numa área de 600 
metros quadrados.  
 
Essa nova megaloja, que será a quarta da Onofre em São Paulo, irá custar entre R$ 3 milhões e 
R$ 5 milhões e será ainda mais sofisticada que as demais, com o segundo andar dedicado só a 
serviços, onde irá funcionar um mini spa. A rede está em conversações com a grife de cosméticos 
francesa Caudalie, que desenvolve na França a vinoterapia: tratamentos de beleza a base de 
vinho. Os serviços gratuitos, que poderiam parecer onerosos, não têm um custo adicional já que 
são patrocinados pelos fornecedores. A mistura de remédios com cosméticos parece ter sido uma 
boa idéia. Em 2005, a Onofre faturou R$ 400 milhões, 47% a mais do que em 2004.  
 
"Além de o tamanho chamar a atenção temos uma média de 800 metros quadrados de área útil a 
farmácia oferece uma série de serviços que não existem no mercado. Temos departamentos de 
showroom, no qual os clientes podem experimentar o produto antes de comprar e ainda contam 
com a ajuda de profissionais especializados no assunto. Maquiadores, massagistas, 
dermoconsultores e esteticistas são alguns deles. Por computadores, o cliente recebe 
gratuitamente informações sobre a sua pele, qual o melhor produto a ser aplicado. Priorizamos 
qualidade e não quantidade, em todos os aspectos.  
 
Segundo Arede, a Onofre é a única farmácia a apresentar no mostruário perfumes internacionais. 
"Não foi fácil convencer grifes como a Bulgari e a Christian Dior de que os seus produtos poderiam 
ser vendidos em farmácias no Brasil, junto com aspirinas, viagras, xaropes para tosse e afins. 
Tive que viajar sete vezes para a Europa, acompanhado do arquiteto João Armentano, que assina 
o projeto das megastores da varejista. 
 



As grifes européias não queriam que seus produtos fossem vendidos em qualquer canal, como 
drogarias, por exemplo, mas nós também não queríamos deixar de vender remédios, porque esse 
é o nosso negócio. Somos até hoje a única farmácia que tem a autorização para vender Bulgari no 
Brasil", acrescenta Arede. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 abr. 2006, Jornal do Lojista, p. B-10 
 


