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Os movimentos que se desenham no mercado global do varejo são bastante claros. De um lado, 
varejistas oriundos do setor de não-alimentos buscam aumentar a participação dos alimentos em 
seu mix, enquanto os que emergiram como vinculados à área de alimentação buscam 
oportunidades de expansão de negócios nas áreas de não-alimentos, em especial moda e 
confecção.  
 
Para as grandes redes de lojas de departamentos, em especial as de origem européia - como 
Kaufhof, na Alemanha; Galleries Lafayette e Printemps na França; Selfridges e Marks & Spencer, 
na Inglaterra; e El Corte Inglés, na Espanha -, a incorporação ou renovação das áreas de 
alimentos, seja para consumo local ou venda, faz parte da estratégia de busca de aumento de 
freqüência e, ao mesmo tempo, ampliação do potencial de vendas em categorias onde a loja não 
seria considerada destino.  
 
Esses movimentos foram claros nos últimos anos e o processo se deu pela incorporação do 
conceito gourmet às suas operações, diferenciando e diversificando a oferta de produtos, marcas, 
conceitos e ambiente. Talvez o ícone mais celebrado dessa tendência seja a Selfridges, ao 
mesclar, de forma inovadora, o conceito de moda, atualidade e estilo de vida, com restaurantes, 
áreas de alimentação e oferta de alimentos em suas lojas. Mais recentemente nos Estados Unidos, 
no formato supercenter, a Target e a própria Wal-Mart, além de clubes de atacado como a Costco, 
ampliaram de forma significativa a oferta de alimentos em suas operações.  
 
A convergência competitiva também ocorre em outro campo. São os formatos originalmente 
focados em alimentação que ampliam a oferta e segmentam as operações, com a crescente 
incorporação de não-alimentos, em especial moda e confecção, em busca do aumento de vendas 
e rentabilidade. Depois do Wal-Mart ter ampliado a área de confecções e ter dado vida 
independente à sua marca George, levando o conceito para os Estados Unidos e México, e já 
chegando no Brasil na área de vestuário infantil, agora o grupo avança no lançamento de um 
novo conceito focado no consumidor jovem urbano de 18 a 35 anos.  
 
Com a marca Exsto a ser lançada em 300 lojas nos EUA em julho, o Wal-Mart avança na 
ampliação de não-alimentos em suas lojas, segmentando a oferta e com conceitos e estratégias 
mais elaborados. Movimentos similares ao que Carrefour e Monoprix já vêm fazendo na França, 
ou Tesco na Inglaterra, sem chegarem ao extremo de criação de uma rede independente 
exclusiva de confecção, como fez o Wal-Mart, com George na Inglaterra e Suburbia no México.  
 
Em todos esses casos, a motivação é a imperiosa necessidade de ampliar o mix de negócios 
visando aumento de vendas e melhoria de rentabilidade, em um cenário onde a venda de 
alimentos atinge os mais altos níveis de competição, pressionando as margens, pela 
comoditização da oferta, que nem o aumento da participação das marcas próprias consegue 
resolver. Moda e confecção surgem como possibilidades cada vez mais interessantes, 
principalmente pela rentabilidade oferecida. Essas práticas já começam a ocorrer por aqui, com a 
maior ênfase a esses setores por Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart.  
 
Em especial para hipermercados, clubes de compra e supercenters, é vital a melhoria da 
competência na gestão das linhas de não-alimentos, o aumento da oferta e a melhoria nas 
práticas em formatos que, por seu tamanho e localização, são de alguma forma inconvenientes 
em tempos de império da conveniência.  
 
De fato, o conceito de convergência competitiva se torna cada vez mais amplo. Nos próximos 
anos, assistiremos a ampliação significativa da oferta de produtos e serviços no varejo, acirrando 
a competição entre formatos, marcas, canais e negócios, em busca da potencialização do 
relacionamento com consumidores. Simples questão de tempo.  
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