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Varejo no Mundo 

Realização 



Editorial 

 
  

A SBVC – Sociedade Brasileira do Varejo e Consumo vem todos os meses apresentando e 

documentando o varejo de uma cidade importante do mundo. 

 

Para esta segunda edição do estudo Varejo no Mundo escolhemos Barcelona. 

 

O varejo espanhol,  e em especial o de Barcelona continua sendo uma grande fonte de inspiração 

principalmente para quem busca novas referencias em design e conceito de loja. 

 

Além de mostrar o grande varejo da Espanha fizemos uma seleção especial de lojas e lugares 

visitados pela equipe de consultores da BTR Consultoria, nossa parceria neste estudo 

 

A Espanha mesmo em crise econômica continua sendo um grande pólo do varejo global com 

operações de grande destaque como o grupo Inditex, a Desgiual e o El Corte Inglés. 

 

Espero que esta edição do estudo possa trazer inspiração e informação para os executivos e 

empresários do varejo brasileiro. 

 

   

Boa Viagem para todos ! 

  

Eduardo Terra - Presidente da SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
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A Cidade de Barcelona  

Barcelona, capital da Cataluña, é uma cidade moderna, cosmopolita e inovadora, um 

museu a céu aberto.  

 

Descolada e deliciosa em sua gastronomia. Conhecida como centro de design e 

arquitetura catalã.  

 

Com belezas arquitetônicas espalhadas por todos os lados, a cidade pede para ser 

conhecida a pé, sem pressa.  

 

Lá você encontra pessoas do mundo todo, que transitam entre ruas e prédios modernos, 

mas nem tudo é contemporâneo e atual em 'Barça', como é chamada. Barcelona é de fato 

uma cidade monumental, repleta de obras e atrações para todos os gostos à espera de ser              

desvendada. 

 

Além da história e da arte Barcelona poder ser uma grande fonte de inspiração para o 

varejo.  
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Panorama Geral - Espanha 

A Espanha é o segundo maior país da Europa Ocidental depois da França em território. 

 

É uma monarquia constitucional hereditária com um Parlamento bicameral, as Cortes.  

 

Os principais setores econômicos são os serviços, a indústria transformadora, a agricultura 

(especialmente fruta e produtos hortícolas, azeite e vinho) e o turismo.  

 

A Espanha possui um valioso patrimônio artístico e cultural, um país profundamente 

tradicional. Os espanhóis são extremamente nacionalistas e regionalistas. Na Espanha a 

vida é levada sem pressa, possuem um ritmo mais lento. Um povo vivaz e sociável, mas 

também orgulhoso e individualista.  



 

Uma saída noturna, em muitas vezes, começa com "el paseo", que é uma caminhada pelas principais  

ruas da cidade.  

 

A maioria da população da Espanha reside em áreas  

urbanas, 77,4%. 

 

A Espanha antes de mais nada é um país de contrastes,  

com raças e civilizações que a contemplaram  

não resistindo à tentação de nela viver, deixaram atrás  

de si uma cultura única, original.  

 

Esses contrastes que a tornam fascinante.  

A família estendida é tão importante quanto a central  

para muitos espanhóis. 

 

Ela proporciona apoio social e financeiro, embora seja hoje  

bem menos comum a eles participar dos negócios de família do que era antigamente.  

 

 

Panorama Geral - Espanha 



Após apresentar significativo desenvolvimento econômico na década de 1990 até 2007, a 

Espanha sentiu fortemente o impacto da crise econômica mundial iniciada em 2008.  

Até hoje, os espanhóis sofrem com o elevado índice de desemprego, elevada dívida 

pública e baixo desempenho da economia.  Porém, a Comissão Europeia dobrou no mês de 

maio suas previsões de crescimento da economia espanhola para 2014.  

 

A comissão assinalou que a economia espanhola começou a levantar voo no último 

trimestre de  

2013 e que a decolagem "se consolidará durante o presente ano, para "ganhar  impulso 

adicional em 2015".  
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Panorama Geral - Espanha 



O mercado de varejo na Espanha é bastante concentrado e especializado. O volume de 

negócios do varejo está em torno de 200 bilhões de euros, ou seja, cerca de 15% do PIB. O 

setor emprega mais de 2,5 milhões de pessoas. Baixa produtividade, pouca inovação e falta 

de investimento em pesquisa atuam como obstáculos dos produtos espanhóis nos mercados 

internacionais. E a concorrência cada vez maior com os novos países industrializados da Ásia 

e do Leste Europeu ameaçam reduzir o espaço ainda ocupado pela Espanha no comércio 

internacional. 

 
 
 

Panorama Geral - Espanha 



Nossa equipe selecionou as principais operações de varejo em Barcelona que 

podem servir de inspiração para o varejo brasileiro.  

 

São lojas e empresas que atuam em diversos formatos que podem inspirar as 

principais estratégias de varejo no Brasil. 

 
 
 

O Varejo de Barcelona 



Na primeira parte deste estudo apresentamos as maiores empresas do varejo espanhol 

com um pouco da sua história, números e marcas.  

 

Além das maiores redes fizemos uma seleção especial de lojas, ruas, lugares que não 

são tão conhecidos mas que podem ser uma grande fonte de inspiração, referência e 

benchmarking para os empresários e executivos do varejo. 
 

O Varejo de Barcelona 



Ranking - Os maiores  
Varejistas da Espanha 

 

Fonte: www.deloitte.com/multifiledownload?solutionName=deloitte.com..

  Nome da empresa 
Posição no 

hanking 

mundial 

Formato Dominante 
Estimativa receita do 
Varejo em 2012 em 

US$ milhões 

1 Mercadona 42º Supermercado 22.536 

2 Inditex 45º 
Especialista em vestuário e 

calçados 
20.560 

3 El Corte Inglés 62º Loja de departamentos 14.671 

4 Dia 73º Loja de descontos 13.021 

5 Grupo Eroski 127º Supermercado 7.783 



Mercadona 
Supermercado  

 

 

Mercadona é uma companhia do setor de supermercados com sede e origem na 

cidade de Valencia. Operam também um serviço online de entrega em certas 

áreas selecionadas da Espanha. 

 

O Mercadona parte de uma premissa universal:  

“Para que haja satisfação, é preciso primeiro satisfazer outras pessoas.” 

Pensando isso, a empresa direcionou seu modelo de negócio para a satisfação 

total de sua clientela, seu verdadeiro “chefe”. Os clientes ocupam, portanto, o 

topo da pirâmide organizacional da empresa.  



Grupo INDITEX – Têxtil  

 

A Inditex é um grupo composto por centenas de empresas que atuam no design ,fabricação 

e distribuição de produtos têxteis. 

 

Fundado em 1975, é o maior grupo  em confecção de roupas no mundo. 

Esta presente em 86 países.  

 

A proposta de valor de Inditex é “moda rápida a preços acessíveis” com  

uma cadeia de valor que cuida do desenho, fabricação, distribuição e venda de roupas em 

quase 5.000 lojas.  

 

A Inditex consegue elaborar em torno de 20.000 novos desenhos por ano, com 2  

novos modelos por semana por loja e entrega  

em qualquer lugar do mundo em 24 a 48 horas. 



El Corte Inglés 
Lojas de Departamento 

 

A El Corte Inglés é uma cadeia de lojas de departamento.  

 

Conta com mais de 100 lojas localizadas em todas as importantes cidades 

espanholas .  

 

A expansão internacional do grupo começou em 2001.  

 

O grupo não se limita às lojas de departamento, mas é composto de diversas 

empresas, como Viajes El Corte Inglés (agência de turismo), Hipercor 

(hipermercados), Opencor (loja de conveniência), Supercor (supermercados), 

Informática El Corte Inglés, Sfera, entre outras. 



Dia 
Supermercados 

 

A rede DIA nasceu na Espanha, em 1979, e através de um agressivo ritmo de 

expansão conquistou seu espaço em cinco países: Argentina, Brasil, China, França 

e Portugal, estando entre as redes de distribuição que mais crescem no mundo. 

 

Hoje conta com mais de 9.000 lojas, 45 plataformas logísticas e cerca de 50.000 

colaboradores.  

 

Desde 2001 no Brasil, a rede DIA trouxe um conceito inovador ao varejo, 

diminuindo custos para garantir ao cliente a compra perto  

de casa ao menor preço, com a certeza de um bom negócio sempre. 



 Grupo EROSKI 
Multivarejo 

 

O Grupo EROSKI é uma cooperativa de distribuição com mais de 2.000 lojas  

 

O grupo opera hipermercados, supermercados, cash & carry, agências de viagens,  postos de 

gasolina, lojas de material  esportivo , perfumarias, home centers, óticas, estações de 

serviços, livrarias.  

 

É uma operação que recebe mais de 1 milhão de clientes por dia. 

 

Desde sua origem, a empresa reinveste permanentemente 10% dos lucros na Eroski 

Fundation, focada em desenvolvimento sustentável, inovação e iniciativas sociais,   



Desigual 
Vestuário e Acessórios 

 

Atualmente a DESIGUAL vende seus produtos em mais de 110 países através de 350 lojas 

próprias , 9.000 lojas multimarcas e 2.200 concessões em grandes lojas de departamentos. 

Além disso, a marca tem mais de 60 pontos de venda dentro dos 35 aeroportos mais 

movimentados do mundo. Empregando mais de 3.800 pessoas de 85 nacionalidades 

diferentes, a marca vendeu mais de 22 milhões de peças em 2013. 

 

Para jovens descolados, moderninhos e celebridades com roupas e acessórios com conceito 

sustentável, cores fortes e estampas diversas, aliados a ousadia, atitude. Um dos fatores de 

sucesso da marca  é o seu marketing agressivo.  

 

Uma das ações que mais chamam a atenção é a SEMINAKED PARTY.  

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-JDYmXKK39hc/UtAWv3_x9jI/AAAAAAABOIY/kyh5x7Map80/s1600/desigual+logo.jpg
http://retaildesignblog.net/2012/01/09/desigual-shop-showroom-barcelona/


Grupo Cortefiel 
Vestuário 

 

O Grupo Cortefiel é formado por quatro marcas distintas. 

 

Cortefiel, Springfield, Woman’s Secret e Pedro del Hierro , 

uma cadeia de outlet , Fifty Factory.  

 

O grupo está presente em mais de 72 países com 1.910  lojas (próprias e franquias), 

Seu faturamento se aproxima de 1 bilhão de euros.  

 

Cada marca tem uma equipe própria de criação, estrutura comercial e de gestão. A 

estratégia de crescimento multimarca está apoiada na expansão internacional e no 

canal on-line. 



La Redoute Catálogo :  
Venda por correspondência, e-commerce. 
Pronta entrega, casa e decoração,       eletrônicos. 

Manutan :  
E-commerce. Aparelhos de manutenção, 
embalagens, ferramentas, móveis industriais e 
de escritório, limpeza, informática e 
telecominicação. 

Planeta directo:  
E-commerce. Lazer e Cultura. 

Venca :  
Venda por correspondência, e-commerce. 
Pronta entrega, produtos de beleza, cama, 
mesa e banho, decoração. 

Varejistas com destaque no 
E-Commerce e Catálogo 
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Nós iremos apresentar a seguir uma seleção especial de 

lojas, cafés, lugares e ruas de Barcelona que podem trazer 

a inspiração e as referências para quem estuda, pesquisa e 

trabalha com o varejo. 

 

Aproveitem ! 

Nossa seleção especial de 
lojas lugares em Barcelona 
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Enrique Tomás  
Jamón Experience  

Jamón Experience, um espaço novo e único, com mais de 2.200 m2 dedicado ao 

presunto .  

 

Aqui você vai aprender tudo sobre o presunto , pode desfrutar de uma degustação 

variada e  reconhecer as diferenças  desta saborosa iguaria.  

 

Você em 1 hora pode mergulhar nesta tradição espanhola , um tour com audio 

visual, work shops, sala de degustação privet, cervejas, vinhos, champagnes, 

azeites, livros, acessórios. Maravilhoso! 
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Fastvínic – Eco restaurante  

Um restaurante com uma cozinha de produtos locais, sazonais e orgânicos.  Os sanduíches, 

são um verdadeiro reflexo da essência da Catalunha.  

 

Os produtos são de fornecedores locais que semanalmente levam sua produção até o 

restaurante. Uma cozinha de alta qualidade, sabores intensos e autênticos.   

 

A seleção de  vinhos é elaborada sob a prática  de viticultura e enologia  que causam o menor  

impacto ambiental. 

 

Combina estética e funcionalidade para ser  a referência para  o “eco autêntico 

internacional”. Se apoia em três pilares: a cozinha, a seleção de vinhos e a concepção das 

instalações. Exceto os copos e bandejas, todo o material  utilizado no restaurante é 

reciclado. 



Com certeza um dos espaços no mundo que sintetiza o conceito de propiciar experiência  ao 

consumidor.  

 

Da  visita ao museu  até loja, é o tempo suficiente para nos transformarmos em fãs do 

Barcelona.  

 

Você é recebido na entrada da loja  por uma tela de LED de 16mts, onde a experiência 

tecnológica e digital é um dos pontos altos  do espaço.  

Sentado em uma arquibancada  você é invadido por um conteúdo dinâmico  e espetacular . 

Mostra estatísticas de jogadores, promoções Nike, gols espetaculares, novas imagens do 

clube,etc, As luzes , a atitude dos manequins, o produto e a atmosfera geral da loja te levam 

à sensação de estar realizando um sonho.  

  Camp Nou Megastore –  
                           Barcelona 



La Basílica Galería  
Perfume 

Pelos labirintos charmosos do bairro Gótico  uma surpresa, uma joalheria incrível! 

Reúne trabalhos de mais de 100 joalheiros contemporâneos e nos transporta para um 

lugar onírico onde as esculturas de inspiração orgânica mesclam-se  com as antigas 

vitrines que mostram as peças.   

 

Você compra pelo site e eles enviam para qualquer lugar do mundo. 

 

Na frente da joalheria foi aberta uma galeria de perfumes, perfumes pessoais e 

individuais. Nas vitrines internas encontramos as ervas e flores que 

geram esses aromas. Absolutamente divino ! 
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Vicens Torrons Artesanais  
desde1775 

O nougat, aparece pela primeira vez documentada  

em 1741. Séculos mais tarde este segredo é mantido intacto. Vicens fortalece e reforça a 

marca como tradicionalmente são feitos de nougat, chocolates e doces. Fabricados em 

Agramunt , conhecida como a região onde se faz o melhor nougat de chocolate . 

 

O segredo de diferentes sabores, texturas e formas escondidas dentro das paredes  desta 

pequena loja 

vai surpreender você.   

 

Cuidado, as chances de você sair com quilos de torrenes são enormes. 



El Bosc de les Fades 

O El Bosc de les Fades é um pequeno “café de fadas”, um lugar único e 

mágico: uma floresta habitada por árvores estranhas, gnomos e outras 

criaturas inesperadas.  

 

O bar é um pouco escondido, em uma travessa chamado Passatge de la 

Banca, onde também se  encontra o Museu de Cera.  

 

Junto ao bar existe uma loja que vende livros, objetos de design, óculos que 

acendem as hastes, enfim, a mistura destes dois espaços propicia uma 

sensação de estarmos perdidos em algum livro de estória.  

 



El conte de la Pilar 

Localizada em Mataró, El Conte de la Pilar é uma loja com life style infantil 

completo, um  novo modelo  de loja de brinquedos.  

 

Com dois pisos, piso térreo e subsolo, é um espaço cheio de magia e surpresas, que 

parece ter surgido de uma história infantil.  

 

Existe um arco-íris e tudo está fora de escala, sugerindo o mundo da imaginação. 

Faz uso de elementos reais para criar um ambiente encantador,  um mundo atraente 

para as crianças e para os adultos. 

 



Jaime Beriestain Store & Café 

Esta loja entra naquelas listas de lugares  que não sabemos o que são, mas que 

podemos ficar ali o dia inteiro nos deliciando.  

 

Mobiliário vintage, objetos, flores frescas, uma seleção de livros e fragrâncias 

internacionais, etc .  

 

Ficamos neste espaço como se estivéssemos em casa.   

 

Um restaurante de comida tradicional , saborear uma carta de vinhos escolhidos 

especialmente para compor com as sensações que o espaço proporciona.   

 

Além disso, você pode admirar algumas obras de arte . 



Yescream 

Sem dúvida o sorvete mais divertido de Barcelona ! 

 

Como um grande toque criativo, nos sorvetes que são servidos a loja cria uma experiência 

única. 

 

Uma loja com estrutura e equipamentos simples, mas compostos de maneira sofisticada, 

assim como a embalagem do produto.   

 

Com uma proposta self service, toda a  operação está voltada para a  participação do 

consumidor estimulando sua imaginação  para salientar o conceito de diversão no varejo.  



Bestiari Livraria/ Centro Cultural 

O Centro Cultural nascido em um antigo mercado, é um galpão em torno de restos 

arqueológicos . Possui duas salas de exposições, uma sala multifuncional, um bar e 

uma livraria.  

 

As caixas de madeira que foram usadas no passado para abastecer o mercado, hoje 

são usadas como móveis, para armazenar e mostrar os livros e objetos em vez de 

frutas e peixes, mantendo o espírito do antigo mercado.  

 

A maioria dos móveis  permite alterar sua posição dependendo das solicitações 

funcionais.  



 Design – Park Avenue   

Barcelona é uma cidade que considera o design parte incondicional do dia a dia.   

 

Para onde olhamos encontramos alguma inspiração. Escolhemos uma loja com 

referência disto ! Apesar do nome da loja não ter nada de espanhol.  Com cores 

escuras este espaço tem um ar dramático, enobrecedor e por usar uma tipografia 

do sec XIX tem um toque nostálgico e sofisticado.  

 

O interessante é descobrir em cada canto objetos e inspirações modernas, 

criativas  e completamente fora do comum, revelando surpresas em vários 

espaços. 



Ramblas Barcelona 

La Rambla é a via que une a Plaça Catalunya, centro nevrálgico de Barcelona, com 

o mirante de Colombo, que está em frente ao mar.  

 

É a rua mais famosa de Barcelona.  

 

Uma espécie de calçadão no centro, onde pedestres podem caminhar. A variedade 

de lojas, restaurantes, bares e barracas, ao longo de quase 1,2 km atraem turistas, 

artistas e entusiastas do teatro. Um passeio por lá significa cor, vida, distração, 

cultura e compras.  

 

É impossível sair do local sem sorrir, o lugar esta sempre lotado desde manhã até 

altas horas da noite.   



Bairro Gótico 

O Bairro Gótico é formado por construções e ruas da Idade Média, é provavelmente o 

mais belo bairro de Barcelona.  

 

As casas antigas, ruas estreitas e sinuosas e igrejas góticas fazem desse lugar, romântico 

e misterioso. 
Perca-se pelas ruelas e conheça uma face distinta de Barcelona, com preciosos bares de 

tapas e o comércio voltado para os locais, como chapeleiros, barbeiros e alfaiates. 

 

Se você se perder pelas vielas e ruas do bairro, não se preocupe elas sempre te levarão 

ao encontro de algo inusitado, uma loja especial, um café charmoso, uma galeria de 

arte. Neste lugar se perder é um presente! 

 



Avenida Diagonal 

A elegante Avenida Diagonal  pode ser considerada uma das mais importantes 

avenidas de Barcelona.  

 

A parte da avenida que atravessa a área de Eixample tem muitos pontos 

interessantes, incluindo hotéis, ligações de metrô, atrações turísticas e, 

claro, hotspots  comerciais.  

 

A avenida é muito grande e tem palmeiras  ao longo de ambos os lados 

tornando-se um ótimo lugar para dar um passeio. As lojas mais chiques da 

cidade se encontram nesta avenida. 

 



Conclusões 

A Espanha é um país cheio de vida, cores, alegre e surpreendente. A 

beleza, a arte e o design está em todo lugar ! 

 

Barcelona é uma cidade que entrega sempre experiências únicas, lúdicas e 

inspiradoras. É um blend de tradição e modernidade. 

 

Com lojas diferentes e inspiradoras Barcelona sem dúvida é uma cidade 

que deve estar no mapa de referências e pesquisas para todo especialista, 

executivo e empresário de varejo. 
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