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A linha de bazar está crescendo sobre o espaço dos alimentos nas redes de supermercados e 
hipermercados. Depois de ampliar de 10,8% para 13,4% a participação do segmento nas vendas, 
o Grupo Pão de Açúcar verifica neste ano um aumento de 10% nos negócios da seção. No Paraná, 
o Condor passou a desenvolver em meados de 2005 um trabalho de expansão do mix do bazar 
que resultou num incremento de 7,7% para 10,1%, neste ano, na participação do departamento 
nas vendas totais.  
 
Perdem com o movimento as lojas que comercializam produtos da linha, como o varejo de 
brinquedos e de utensílios domésticos, ou os pet shops, que viram redes hipermercadistas como 
Extra , Carrefour e Wal-Mart aumentarem a aposta em artigos para cães e gatos. 
 
Para as redes de supermercados, investir em bazar é uma forma de melhorar a rentabilidade da 
empresa, uma vez que as margens brutas no segmento giram ao redor de 30%, enquanto os 
ganhos nos alimentos — responsáveis pela maior parcela das vendas nas lojas — são de cerca de 
22%, em média. O uso dessa estratégia ajudou o Pão de Açúcar, maior varejista do Brasil, a 
aumentar de 29,2% para 29,6% o índice de lucro bruto de 2004 para 2005. A empresa faturou R$ 
16,1 bilhões no ano passado. 
 
“No primeiro trimestre deste ano registramos um aumento de 10% nas vendas no segmento de 
bazar. A perspectiva é de manter este acréscimo até o final do ano”, afirma Jean Gonçalves, 
diretor do departamento no Pão de Açúcar. 
 
A diferença entre as margens de bazar e de alimentos se deve ao menor giro de vendas da 
primeira categoria. Em alimentos, trabalha-se com margens bastante reduzidas, no sentido de 
aumentar a escala de vendas e atrair público às lojas. A forte concorrência no setor alimentício 
também limita os ganhos.  
 
“O bazar é uma categoria de giro menor, o que acarreta margens maiores. Quanto maior o 
volume de venda, menor é a margem”, explica João Carlos de Oliveira, presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras). “Certamente, a linha cresceu no ano passado”, diz o 
executivo.  
 
O último levantamento da Abras, feito em 2004, aponta uma participação de 6,7% do bazar nas 
vendas totais. Na tarde de hoje, a entidade apresenta os números consolidados de 2005. 
“Em supermercados, o bazar é o segmento que proporciona as maiores margens de lucro. Já nos 
hipermercados, a linha têxtil oferece margens maiores, que chegam a quase 40%”, afirma 
Jefferson Fidelis de Oliveira, diretor comercial da rede paranaense Condor, que faturou cerca de 
R$ 800 milhões no ano passado. 
 
Além de dar maior espaço físico à seção, os supermercados incrementam o sortimento de 
produtos de bazar, ao agregar novos fornecedores e ampliar o nível de importações de países 
como a China. 
 
No Pão de Açúcar, os importados já são cerca de 10% do bazar. A companhia começou a incluir 
800 itens do setor de bazar na loja Extra Eletro, localizada no centro de Sorocaba, sendo que nas 
outras lojas da bandeira existem 80 itens da linha. “Se o projeto vingar, a meta é incluir nas 
outras lojas Extra Eletro, mas ainda estamos em fase de experiência”, diz Gonçalves. 
 
Já na Condor, os investimentos em bazar começaram a se intensificar, após a rede observar o 
avanço dos concorrentes com a linha. “Na metade do ano passado iniciamos um trabalho muito 
forte em seções como pet shop e ferramentas.  



Trocamos produtos de baixo giro, incluímos novos artigos e fizemos parceiras com mais 
fornecedores. A idéia era aumentar em 2 pontos percentuais a participação do bazar nas vendas, 
mas já superamos essa meta”, afirma Fidelis de Oliveira. 
 
No Espírito Santo, a central de compras Rede Show planeja para este ano incluir mais 200 itens 
no segmento de não-alimentícios nas lojas associadas. “No ano passado haviam sido adicionados 
outros 800 itens”, diz João Francisco de Pinedo Kasper, superintendente da associação. Hoje o 
setor de não-alimentos representa 17% do faturamento total da rede e a perspectiva é que chega 
a representar 25% do faturamento em 2007. 
 
O avanço do bazar também está ligado ao sucesso do segmento nas datas festivas. Para o Dia das 
Mães, o Pão de Açúcar deve incluir cerca de 150 itens nas lojas Extra dentro do segmento de 
bazar. A idéia é reforçar principalmente o sortimento de mercadorias de utensílios domésticos, 
DVDs e livros. 
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