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A SBVC – Sociedade Brasileira do Varejo e Consumo,  entidade 
recém criada por executivos, empresários e estudiosos do varejo 
tem como um de seus pilares a produção de conteúdo prático e 
aplicado. Um dos estudos regulares da SBVC foi “batizado” de Varejo 
pelo Mundo. Em um formato mais informal, consultores associados 
da SBVC em suas viagens pelo mundo irão documentar o que de 
mais interessante está acontecendo em termos de experiência de 
compra, vitrines, formatos de loja, serviços, canais e design.

A ideia é levar para os varejistas brasileiros uma visão do varejo de 
cidades e países que possam inspirar e trazer referências.

Em todas edições além de muitas fotos, números e informações  
faremos um extrato do ranking global de varejo, mostrando as 
principais empresas de cada país com seus principais indicadores.

Esperamos que com este report possamos levar para nossos asso-
ciados conteúdo aplicado e inovador.

Boa Viagem para todos !

Eduardo Terra
Presidente da SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo

Editorial
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A cada mês nos propusemos a inspirá-lo com um experiência de 
varejo em um lugar por onde nossos consultores estiveram. Vamos 
falar sobre Berlim uma cidade com um blend de culturas e estilos 
de vida.

Tem espaço para absolutamente tudo em Berlim e o varejo da 
cidade nos conta isto em detalhes. A cidade é caracterizada por um 
contraste entre edifícios históricos e arquitetura contemporânea, 
entre tradição e modernidade.

Berlim determina as tendências mais recentes em estilo de vida, 
música e arte. Inspirados pela criatividade fora do comum, chegam 
cada vez mais artistas de todo o mundo em Berlim e fazem da 
metrópole um dos lugares mais fascinantes da Europa. 

Sete dias de “freude und entdeckung“ em Berlim 
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A República Federativa da Alemanha está situada no coração da 
Europa e é um país cosmopolita, democrático, com uma grande 
tradição e um presente vibrante.

A Alemanha é a quarta economia mundial e a primeira economia 
da União Européia, com um forte potencial de inovação e conheci-
mento científico, aliados a uma economia criativa desenvolvida e 
uma pujante vida cultural, sendo o mercado mais importante da 
Europa. A Alemanha é o segundo maior exportador mundial.

Panorama Geral da República Federativa da Alemanha
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A Alemanha tem 82 milhões de habitantes. Sua sociedade é cara-
cterizada por um pluralismo de estilos de vida e pela diversidade 
etnocultural. Apesar das transformações sociais, a família é o mais 
importante grupo de referência.

A Alemanha é um país moderno e tolerante com um alto nível 
de qualidade de vida,  com muito a oferecer em termos de modo 
de vida e cultura cotidiana. A população possui um bom nível de 
formação, um bom padrão de vida em termos internacionais e 
liberdade equivalente para levar uma vida própria.
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No cerne da economia alemã encontram-se, ao lado das multina-
cionais, as empresas de médio porte.

A Alemanha é um atraente pólo para os investimentos estrangeiros.

As 500 maiores empresas do mundo estão presentes na Alemanha, 
que dispõe de uma infraestrutura altamente desenvolvida e 
dinâmica. Cerca de dois terços das mais importantes feiras espe-
cializadas do mundo acontecem neste país.
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Acabou de inaugurar, um lugar conceitual onde todas as lojas são 
popups, ou seja, um espaço em constante mudança. O Shopping 
possui uma curadoria muito criteriosa que tem por objetivo ofer-
ecer ao visitante um centro para fazer compras, relaxar, descobrir 
novas marcas maximizando o conceito de unicidade tão desejada 
pelo varejo de hoje. Claramente a representação do conceito atual 
para shopping, prazer, compras e bem estar.

Bikini Berlin Shopping 



8

Foi inaugurado, junto ao shopping, um hotel incrível, sob o tema de 
“selva urbana”, que mistura diversos estilos e serviços. Concebido 
pelo designer local Werner Aisslinger, com plantas penduradas no 
teto e subindo nas  paredes, uma estrutura de efeito estufa. Possui 
um terraço enorme onde podemos ver Berlin em 360 graus.

Restaurantes com propostas criativas onde diversas cozinhas se 
fundem criando mais uma vez um estilo próprio, bicicletas para 
serem alugadas, aliás, um excelente meio de transporte para con-
hecer e curtir a cidade.

25 hours Hotel Bikini Berlin 
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A Kurfrstendamm Straße é o nome da avenida principal de Berlin 
oeste, são quase 5km de um boulevard onde passear, fazer compras 
e sentar em cafés têm sido um prazer há décadas. Encontramos 
as lojas mais chiques, as grandes marcas mundiais como Chanel, 
Gucci, Prada, Louis Vuitton, Armani e muitas outras. É imprescindível 
andar pelas travessas elas nos reservam grandes surpresas. 

Kurfrstendamm Straße
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Essa rua é continuação para o leste da Kurfrstendamm, um outro 
corredor de compras muito interessante. Nela concentram-se as 
marcas fast fashion, H&M, Forever 21, Zara, C&A, Mango entre outras.

Inclusive inaugurou em abril uma UNIQLO para delírio dos afixio-
nados por cores, produtos básicos e bom preço, está linda. O local 
tem andares inteiros dedicados a gastronomia, cultura, entreteni-
mento e decoração.  

Tauentzien Straße
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Outro lugar imperdível é a lendária Kaufhaus des Westens, abre-
viada como KaDeWe. Na maior loja de departamentos do con-
tinente europeu existe tudo que se pode desejar: de perfumes 
e cosméticos, moda e design até o sexto andar, de guloseimas 
ao espaço gourmet.  Este andar é o paraiso para quem gosta de 
saborear, degustar, cozinhar, experimentar.

Dica muito importante, não vá com fome, a chance de você 
enlouquecer é muito grande. Alí estão concentrados todos os sab-
ores do mundo, todos os aromas. Podemos comer e beber o que 
imaginarmos, prepare-se você ficará horas entretido neste andar.

Kaufhaus des Westens KaDeWe



12

Passar uma tarde na Friedrich e na Charlotte, fazer compras nas 
lojas de departamentos mais sofisticadas da cidade, inclusive a 
famosa Galeries Lafayette. Saborear um chocolate no Palácio do 
Chocolate, um templo desta iguaria e ver o fim de tarde, sentado 
em um dos muitos bares charmosos saboreando um vinho branco 
com queijos te faz entender as possibilidades de viver em uma 
cidade como Berlin. 

Friedrich Straße e Charlotte Straße
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Berlin nos oferece tudo, vá jantar um dia na Oranienburger Straße, 
mas prepare-se é o lugar mais alternativo da cidade com lojas muito 
diferenciadas, todos os tipos de comida, bares, restaurantes e 
boates para todos os gostos, tudo junto e misturado com o maior 
respeito, cada um na sua, super civilizado.

Os lugares mais moderninhos e com o som mais diferente da cidade 
toca a madrugada toda na redondeza. Descubra o que é cool de 
verdade.

Oranienburger Straße
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Vá mais longe, saia da cidade e visite o IKEA, além de ser um passeio 
diferente conhecer a primeira operação no mundo em Home Fur-
nishing é sempre um prazer e inspirador. Para comprarmos em uma 
das operações de varejo mais acessível e com um mix de produtos 
imperdíveis.

Para  ir a Primark, também precisamos nos afastar do centro da 
cidade, mas não se preocupem para quem mora nos grandes cen-
tros urbanos no Brasil tudo é bem pertinho e de fácil locomoção.

IKEA e Primark
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Uma marca onde podemos customizar nosso cereal.  Iniciou suas  
operações  via internet e depois abriu a loja física como extensão da 
experiência de compra. As lojas oferecem inúmeras possibilidades 
para descobrir novos produtos. Você pode tocá-los, prová-los e 
compará-los entre si. As  lojas de varejo são um serviço adicional 
para os  clientes. 

My Muesli
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Experiência!

Não conseguimos saber logo na entrada se estamos em uma livraria 
ou em um espaço de recreação. Na verdade podemos ter  e fazer 
tudo ao mesmo tempo nestes templos de cultura, arte , design e 
recreação.

São várias as livrarias pela cidade que te oferecem uma gama de 
produtos muito variados. Vale a pena passar uma tarde em um 
espaço como esse, e ainda saborear um café ou chá com incríveis 
biscoitos amantegados.

Livrarias ou Parques
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Os cães são bem-vindos! 

Um pequeno paraíso para todos os amigos de quatro patas: biscoi-
tos frescos, iguarias, acessórios e taças feitas à mão. Diariamente 
assam cookies e biscoitos, produzidos com ingredientes exclu-
sivamente naturais, sem conservantes, sem açúcar e sem sabor.

No açougue oferece salsicha de carne regular, orelhas de carne 
e outras iguarias naturais e secas ao ar. Além disso a coleção de 
acessórios é exclusiva e feita por designers.

Deli’s Dog



18

Os museus fazem parte do dia a dia da cidade e existem muitos, 
escolha alguns e perca horas ou melhor ganhe horas descobrindo 
histórias e fatos, afinal a cidade hoje transpira a união de culturas 
e fatos históricos completamente integrados ao cotidiano.

Ilha dos Museus
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Quando é primavera em Berlin, tudo está absolutamente florido 
e as pessoas nas ruas curtindo os belos dias. Berlin se transforma 
em uma praia urbana, todos os seus parques e jardins além das 
margens do rio borbulham vida. Quem quer descobrir o verda-
deiro estilo de vida berlinense, observar as tendências de rua, tem 
que estar algum tempo em qualquer destes lugares,sem sapatos, 
tomando uma cerveja, temos que aprender com eles que o ócio, 
como já dizia Domenico De Masi, é extremamente criativo e revig-
orante, abre a mente.

Primavera em Berlin
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Ouvimos música por toda Berlin de manhã, à tarde e à noite, todos 
os ritmos e estilos. A música envolve a cidade principalmente 
nesta época onde a grande pedida é estar ao ar livre não importa 
o horário, ouça um bom concerto. O jazz é apenas um dos muitos 
estilos de música que pode ser ouvida, do pop à música clássica, 
de Techno ao hip-hop – a vibrante cena musical de Berlim é tão 
colorida e variada como a própria cidade.

Nas discotecas, bares e clubes da metrópole da música há cel-
ebração até altas horas da manhã!

Música em Berlin
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Antes de finalizar esta experiência que foi viver uma semana 
em Berlin, não posso esquecer de falar sobre design. A primeira 
escola no mundo de design nasceu em Berlin, Bauhaus. Desde a  
arquitetura, as inúmeras galerias de design prepare-se para um 
banho de beleza e harmonia.

Hoje com o design fazendo parte das nossas mais simples rotinas, 
estamos muito mais aguçados para perceber o efeito sobre nós 
de uma cultura voltada para isto, que pensa e respira soluções 
inovadoras como é a Alemanha. As soluções para equipamentos 
urbanos, sinalização, propagandas funcionais, um conjunto de 
comunicações que têm como objetivo nos informar e educar de 
maneira prazerosa.

Bauhaus e o Design
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Fonte: www.deloitte.com/multifiledownload?solutionName=deloitte.com..

Ranking dos 10 maiores Varejistas na  Alemanha

Nome da empresa

Posição 
no 

ranking 
mundial

Formato Dominante
Receita do Var-

ejo em 2012 em 
US$ milhões

1 Schwarz Unternehmens Treuhand KG 6º Loja de desconto 87.236

2 Metro AG 7º Atacadista 85.832

3 Aldi Einkauf GmbH e Co. KG 9º Loja de desconto 73.035

4 Edeka Zentrale AG e Co. KG 18º Supermercado 55.944

5 Rewe Combine 22º Supermercado 48.984

6 Otto Group 75º Loja Virtual 12.978

7 Tnegelmann 91º Construção, remormas e 
decoração 10.816

8 C&A Europe 116º Especialista em vestuário e 
calçados 8.904

9 DM - Drogerie Markt 123º Farmácia 7.972

10 Dirk Rossmann 132º Farmácia 7.652

11 Globus Holding 135º Hipermercado / Centro de 
compras 7.388

12 Bauhaus 169º Construção, reformas e 
decoração 5.495

13 Deichmann 183º Especialista em vestuário e 
calçados 5.016

14 Douglas Holding 202º Outras especialidades 4.465

15 Celesio 203º Farmácia 4.453

16 Karstadt Warenhaus 228º Loja de departamentos 4.028

17 Hambach - Baumarkt 241º Construção, reformas e 
decoração 3.897

18 Praktiker 246º Construção, reformas e 
decoração 3.862
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A empresa está estabelecida em mais de 25 países na Europa. 
A especialista em descontos cresce de forma consistente e  tem 
mais de 580 lojas no Reino Unido. O objetivo é oferecer ao cliente 
produtos com o menor preço possível. 

Tem esculpido seu próprio nicho de clientes com a forma de expor 
os produtos nas caixas de entrega originais, permitindo os clientes 
pegarem os produtos diretamente da embalagem. Quando a caixa 
está vazia, é simplesmente substituída por uma caixa cheia.

Schwarz Unternehmens Treuhand KG Loja de desconto
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O grupo opera em 25 países europeus, 5 asiáticos e 1 africano, com 
um crescimento de 2,6% do faturamento ao ano. Os objetivos do 
grupo estão  orientados ao consumidor, mais eficiência, acelera-
mento da expansão internacional. Como práticas, o Metro ade-
qua-se  às necessidades regionais de seus consumidores. Obteve  
crescimento através da ampliação das vendas delivery na Europa 
Ocidental e Alemanha e aumento da participação dos produtos de 
marca própria no share. Busca rápida expansão na Ásia e Europa 
Oriental. A rede assumiu a forma de “cash e carry”.

Metro AG - Atacadista
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O Grupo Edeka detêm atualmente uma quota de mercado de 
26%. Fundada em 1898, consiste hoje em várias cooperativas de 
todos os supermercados independentes que operam sob a égide 
da organização Edeka Zentrale AG & Co KG, com sede em Ham-
burgo.  Há cerca de 4.100 lojas com a placa de identificação Edeka 
que vão desde lojas de pequeno porte a hipermercados. Com seu 
diferenciado conceito de marketing a EDEKA procura atender às 
exigências do mercado local.

Edeka Zentrale AG e Co. KG Supermercado
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A Otto Group é uma empresa privada alemã fundada em 1950 por 
Werner Otto, possui sua sede em Hamburgo. É a maior companhia 
de varejo via correio eletrônico do mundo e operando em mais de 
20 países, com 123 grandes empresas e mais de 53.800 funcionários. 
Atua no varejo multicanal,  serviços financeiros  e serviços.

Otto Group Loja Virtual



27

Varejo no Mundo
Report no 1

O Grupo Edeka detêm atualmente uma quota de mercado de 
26%. Fundada em 1898, consiste hoje em várias cooperativas de 
todos os supermercados independentes que operam sob a égide 
da organização Edeka Zentrale AG & Co KG, com sede em Ham-
burgo.  Há cerca de 4.100 lojas com a placa de identificação Edeka 
que vão desde lojas de pequeno porte a hipermercados. Com seu 
diferenciado conceito de marketing a EDEKA procura atender às 
exigências do mercado local.

Tengelmann Construção, reformas e decoração
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C & A é uma cadeia internacional de lojas de moda holandesa de 
varejo de vestuário.  A empresa foi fundada pelos irmãos Clemens 
e  Agosto Brenninkmeijer em 1841 como uma empresa têxtil holan-
desa, tendo seu nome da empresa a partir de suas iniciais. Por muitos 
anos, C & A  teve grande presença nas ruas em todo o Reino Unido. 

C&A Europe Vestuário e calçados
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É uma cadeia de lojas que vende cosméticos, saúde, produtos 
para o lar e alimentos saudáveis. Por seu fundador Götz Werner , 
o bem-estar dos funcionários é mais importante do que o retorno 
da empresa, forte compromisso social.  Tem lojas na Alemanha, 
Áustria, Hungria, República Checa , Eslováquia, Eslovênia , Croácia, 
Sérvia, Bósnia-Herzegovina, Roménia, Bulgária e Macedônia 

DM Drogerie Markt Farmácia
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A Globus  é uma cadeia alemã de Hipermercados e eletrônicos. 
Joseph Karl Bruch, assumiu a empresa em 1905 e desde então, a 
empresa se desenvolveu de varejista para atacadista. Em 1953 foi 
inaugurada a sede sob o nome “A. Backhaus KG” pela primeira vez 
uma loja de auto-serviço para a alimentação.

Globus Holding Hipermercado e Centro de compras
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Douglas possui mais de 1.900 lojas, mais de 1.500 estão na Ale-
manha, na Europa e nos Estados Unidos. Em 1969 adquiriu a Par-
fümerie Douglas , e se tornou o principal pilar da corporação. Em 
1989, a empresa mudou seu nome para Douglas Holding AG. O 
grupo opera lojas de varejo com as marcas Douglas (perfumaria e 
cosméticos), Thalia (livros), Cristo (jóias), AppelrathCüpper (roupas 
femininas) e Hussel (confeitaria).

DM Drogerie Markt Farmácia
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Karstadt é uma cadeia de luxo de lojas de departamento. A primeira 
loja foi aberta em 14 de Maio 1881, em Wismar . O nome completo da 
primeira loja foi Tuch- fa-und Konfektionsgeschäft Karstadt (Tecido / 
Têxteis, fabricação e varejo de vestuário Karstadt). A razão que levou 
ao sucesso inicial da Karstadt, eram os seus preços baixos e fixos em 
todos os produtos. Em oposição à cultura de mercado e de negociação, 
o qual era a norma no momento da sua abertura.

Karstadt Warenhaus Loja de departamentos
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A ALDI possui lojas na Europa, EUA e Austrália com formato voltado 
para desconto. Apostam na compra em grande volume de poucos 
fornecedores e os vendem como marca própria. Na elaboração das 
lojas, não há grandes gastos com exposição de produtos, layouts 
e gôndolas, tudo o mais simples possível e aos menores preços. A 
qualidade dos produtos vendidos é constantemente monitorada 
para atestar que não prejudicam a saúde das pessoas.

ALDI Loja de Desconto
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Através da nossa viagem por Berlim pudemos notar que a Alemanha 
tem muito a oferecer além de processos, logística e uma grande 
execução. Experiência de compra , design e inovação foram elemen-
tos marcantes nesta nossa imersão Alemã.

Berlin está toda preparada para nos receber,estimular desejos, 
proporcionar experiências e obviamente nos fazer “ trazer”, leia-se  
“comprar”, lembranças destes momentos, das mais caras e sofistica-
das às mais simples e saborosas. Observe e absorva cada pedacinho, 
cada rua, cada pequeno varejo da cidade e você com certeza vai 
voltar cheio de idéias aplicáveis e criativas para seu negócio.

Conclusões
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Equipe responsável pelo estudo:

Ana Claudia Costa
Carolina Buratto

Eduardo Terra

Consultoria  responsável pelo estudo:

Av. Paulista, 491 – 12º andar – SP
CEP: 01311-000
Tel: 55+ 11 3283-0610




