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Na busca pela diferenciação, varejistas apostam em formatos inovadores e criativos para 
conquistar o consumidor e explorar nichos específicos de mercado.  
 

 
 
Arrumar a loja e ficar esperando os clientes chegarem nem sempre basta para ter sucesso no 
varejo; às vezes, é preciso ir aonde o cliente está. Essa é a proposta da Oceanic, a primeira 
loja móvel de cosméticos do mundo, cujo ponto-de-venda é instalado dentro de uma van. "Nós 
decidimos juntar o melhor de dois mundos: a venda de cosméticos porta a porta via catálogos 
e a experimentação dos produtos em lojas fixas", afirma Anderson Portes, gerente de 
marketing da rede. O foco desse formato são as mulheres que trabalham fora e têm pouco 
tempo para fazer compras. Por isso, a maioria dos destinos das 42 franquias Oceanic Móvel 
são empresas. "Proporcionamos aos clientes a possibilidade de comprar um presente na hora 
do almoço, facilitamos a vida deles", diz Paulo Sérgio Soares Ferreira, dono há dois anos e 
meio de uma franquia móvel Oceanic. 
 
A busca por novos mercados tem levado muitos lojistas a criarem formatos de loja 
diferenciados. Desde as consolidadas megastores até novas lojas sem produtos, a intenção é 
estar sempre perto do cliente e surpreendê-lo. “O varejo tem que estar se reiventando o 
tempo todo, não pode ficar estático. O amplo acesso à informação faz com que os 
consumidores busquem novidades o tempo todo”, afirma o consultor Pedro Luiz Roccato, 
diretor da Direct Channel. “O que eu não acredito é na massificação de um formato, não existe 
um modelo ideal”, ressalta. Para Roccato, o local de instalação do ponto-de-venda, o perfil do 
consumidor que se pretende atingir e a disponibilidade de investimentos são os principais 
fatores que determinam a formatação de uma loja. 
 
A Oceanic, por exemplo, recomenda aos franqueados que combinem os formatos de loja fixa e 
itinerante. O ideal, segundo Portes, é que a loja móvel seja uma extensão da fixa para que o 
cliente possa experimentar os produtos e comprá-los na hora em que quiser, num ponto-de-
venda convencional. É o caso do franqueado Paulo Sérgio, que em dezembro passado adquiriu 
uma franquia fixa da Oceanic num shopping de serviços. Agora, ele pode mostrar os produtos 
para as clientes nas empresas e convidá-las para conhecer a loja. "Nesse sentido, a loja móvel 
se tornou uma ferramenta de marketing muito forte para a marca", destaca Portes. 
 
 
 



 
 
estratégia multicanal 
 
A gaúcha Lojas Colombo é um exemplo de rede que aposta no varejo multicanal. A marca tem 
diversos modelos de loja física, além do ponto-de-venda tradicional. Entre eles, o Mascate 
Eletrônico, uma loja itinerante sem estoque (ver pág. 60); a Loja Móvel, montada numa van 
que percorre pequenas cidades e eventos como festas comunitárias, feiras e campeonatos 
esportivos; a Colombo Virtual Shop, um canal que se assemelha ao Mascate, mas com 
estrutura maior e fixa, instalado em pequenas cidades onde não caberia uma loja tradicional. 
Como não há estoque ou produtos em exposição, a Colombo reforça os investimentos em 
tablóides de promoções e anúncios nas rádios locais. Muitas unidades da Virtual Shop 
oferecem espaço para cursos e palestras à comunidade. “Queremos ir aonde o cliente está, 
não ficamos esperando que ele venha até nós”, afirma Stelamaris Parenza Arenhardt, gerente 
de marketing da rede. 
 
Para Roccato, o crescimento de vendas pela internet, presente em qualquer ponto do país, 
acabou forçando essa movimentação do varejo convencional rumo a cidades de menor porte. 
Segundo o consultor, o formato de loja sem produto é exclusivo do Brasil. “Pode ser que 
exista, mas eu nunca vi nada parecido lá fora.” 
 
Para atender ao mercado das grandes cidades, a Colombo criou um modelo de loja 
HomeStore, atualmente com unidades em Porto Alegre e Curitiba. A loja tem praticamente 
tudo o que o consumidor precisa para decorar a casa em cinco mil metros quadrados. A área 
de exposição cria ambientes completos que permitem ao cliente imaginar como as peças 
ficarão na sua casa. Se ele tiver dúvida, a loja oferece consultoria de um arquiteto ou 
decorador. A HomeStore ainda tem cafeteria, espaço para recreação infantil e área para 
eventos. No final de maio, a Colombo promoveu o Dia da Noiva na HomeStore de Porto Alegre. 
Mais de três mil pessoas passaram pela loja e 350 casais cadastraram seus nomes para a lista 
de presentes de casamento. A rede pretende abrir mais duas ou três lojas nesse formato ainda 
em 2005.  
 

 
 



Encantar clientes com novos formatos não é exclusividade de grandes redes. “Basta ser 
criativo”, afirma Rosa Lauletta, consultora da Ponto de Referência, especialista em operações e 
processos no varejo. Foi o que fez a Hortifruti, rede capixaba com 20 lojas no Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e São Paulo. “Percebemos que poderíamos oferecer frutas e verduras de 
qualidade a preços competitivos como numa feira livre, mas num espaço tão confortável 
quanto um supermercado”, afirma a gerente de marketing Fernanda Hertel. A rede oferece 
ampla variedade em hortifrutigranjeiros em espaços climatizados, abrigados da chuva e do sol 
forte, e com estacionamento gratuito.  
 
A empresa foi criada nos anos 80 por empreendedores com larga experiência em feira livre. 
“Primeiro, meu pai percebeu que havia um nicho de mercado e montou um sacolão com preço 
único chamado Feira da Economia. Um ex-funcionário dessa loja criou a Hortifruti e, mais à 
frente, chamou meu pai para sócio”, conta Fernanda. A proposta da loja está longe de uma 
banca de feira livre coberta. O foco é oferecer uma linha de produtos saudáveis, e algumas 
unidades oferecem vinho, carnes e massas. “Não pretendemos ser um supermercado, 
aumentamos o mix para oferecer aos clientes uma vida saudável”, explica Fernanda. 
 
 
locais alternativos 
 

 
 
Com a proposta de expandir sua rede de franquias, o Rei do Mate começou a buscar, no ano 
passado, locais alternativos para suas lojas. Hoje, já é possível encontrar a marca em 
aeroportos, rodoviárias, empresas, faculdades, clubes e até mesmo em hospitais. Detalhe: os 
custos costumam ser menores do que a implementação de uma unidade em shopping center, 
e o retorno é tão bom ou melhor. “Um dos nossos maiores sucessos é a franquia instalada no 
Hospital do Câncer, em São Paulo. Os clientes chegam a enviar mensagens elogiando o 
ambiente da loja, cuja descontração quebra o clima pesado de hospital”, afirma Antônio Carlos 
Nasraui, diretor comercial e de marketing da rede, que conta com 176 franquias e seis lojas 
próprias. 
 
Outro formato bem explorado pelo Rei do Mate é o store-in-store. No ano passado, a empresa 
fez uma parceria com a Dicico e desde então já abriu quatro unidades dentro de lojas da 
cadeia de material de construção. A iniciativa não é nova. Há dez anos, a rede firmou acordo 
de lojas conjugadas com a Star Chicken, franquia de frango frito. Atualmente, existem 14 
quiosques do Rei do Mate instalados em pontos-de-venda da Star Chicken. Segundo Nasraui, o 
objetivo da parceria é dividir despesas e aproveitar o fluxo de clientes da outra marca. A Star 
Chicken concentrava as vendas no almoço e no jantar, e ficava com o espaço ocioso no 
período da manhã e da tarde. O Rei do Mate ocupou esse vazio. 
 
Formatos de lojas itinerantes também podem ser bastante eficientes. A grife paulista Carmim 
montou há quatro anos o Carmim Fashion Truck, uma loja instalada dentro da carroceria de 
um caminhão-baú. O objetivo é levar ao cliente a mesma proposta que a grife apresenta no 
showroom em São Paulo. No início, o formato era utilizado na promoção de eventos regionais 
dos lojistas que vendem produtos Carmim. Atualmente, o Fashion Truck se desloca a cada 
nova coleção apenas para as cidades de Florianópolis e Rio de Janeiro.  
A grife tem um projeto de aproveitar o caminhão para levar treinamento aos vendedores das 
multimarcas de todo o país. Os resultados superam as expectativas da empresa. As vendas 
nos locais onde o Fashion Truck atua dobraram. 
 
 



shopping de grifes 
 

 
 
 
Na avaliação da consultora Lauletta, o Brasil não fica atrás do varejo internacional quando o 
assunto é formatação de loja. “Uma grande tendência é o formato que proporciona ao cliente 
se sentir dentro do mundo dele. São lojas posicionadas para atender a um estilo de vida, e não 
a uma gama de produtos isolados”, afirma a consultora. “A Villa Daslu é o lançamento oficial 
deste formato em solo nacional”, afirma. O novo endereço da loja mais refinada do Brasil tem 
80 grifes, as preferidas dos milionários brasileiros. A Spirit Ferreti, fabricante de iates de luxo, 
mostra sua linha em telões de plasma e leva o cliente interessado na compra de helicóptero ao 
Guarujá ou a Angra dos Reis para conhecer o barco.  
 
Outro formato interessante, segundo a consultora, é o modelo de loja que trabalha com 
cenários. É o caso da Home Theater Center e da Antares, especialistas em venda e instalação 
de soluções em som e imagem. O cliente encontra diferentes ambientes que lhe permitem 
visualizar os produtos em sua casa. “Visitar uma loja do nosso segmento não deixa de ser um 
programa de entretenimento, ainda mais para aqueles aficcionados pelo mundo hi-tech. Na 
Antares, a exposição de produtos e a interatividade permitem aos clientes tirar suas dúvidas 
com os consultores, receber orientações e imaginar como será o seu home theater”, afirma o 
sócio-diretor Alexandre Moriaki Iha. A empresa tem duas unidades, a sede, em Santo André, e 
uma filial, no Shopping D&D.  
 

 
 
 
Na Home Theater Center de Campo Belo, em São Paulo, é impossível não se deslumbrar com 
os seis ambientes preparados com diversas combinações de DVDs, projetores, receivers e 
monitores de plasma, entre outros equipamentos. “Nessas salas, o cliente pode verificar 
diferentes opções de home theaters, desde modelos oferecidos em magazines convencionais 
até os mais sofisticados”, afirma Marco Klein Chow, gerente da rede que tem lojas também em 
Aracaju, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Florianópolis. Ele ressalta que, nesse formato de loja, 
a qualidade do serviço é tão importante quanto o produto.  



“A montagem dos equipamentos exige uma série de intervenções dentro da casa do cliente 
que fogem do dia-a-dia de um varejo tradicional”, destaca Chow. 
 
quiosque de livros 
 

 
 
Depois do sucesso do formato megastore, as livrarias buscam modelos mais reduzidos de loja. 
A Nobel, cujo foco é franquia, lançou em junho a Nobex, um quiosque compacto com um 
formato flexível que pode ser instalado dentro de outras lojas e shoppings. O objetivo é 
atender a cidades pequenas, onde não cabem livrarias convencionais. A rede tem outros três 
formatos de loja: Mega Store, Livraria e Papelaria, e Nobel Express, modelo menor encontrado 
em postos de gasolina e até mesmo dentro de videolocadoras. “Podemos nos adaptar de 
acordo com o espaço e o mercado. É um grande diferencial em relação à concorrência”, 
destaca Wagner Bado, gerente de expansão da Nobel. A rede tem 140 lojas franqueadas no 
Brasil e espera alcançar a marca de 200 até o final do ano.  
 
Com apenas uma unidade instalada na Rua Augusta, em São Paulo, a Ícone Espaço Cultural 
também investiu num formato diferenciado para competir com as livrarias megastores. A área 
é pequena, mas nem por isso os proprietários deixam de oferecer aos clientes serviços típicos 
de grandes livrarias como cyber café e ampla programação cultural. Mas a principal virtude da 
Ícone é que ela sabe exatamente qual o público que pretende atender. “Nossos clientes são 
antigos. Eles freqüentem o espaço desde que foi criado, há 13 anos, e são atendidos pelos 
mesmos vendedores daquela época. O relacionamento entre eles já não é mais meramente 
comercial”, destaca Maíra Kaupatez, gerente de marketing da loja.  
 
Na opinião de Roccato, a personalização do atendimento é uma vantagem que precisa ser 
aproveitada nos formatos de pequenas lojas. “Nessa situação, o lojista pode customizar a 
proposta de oferta, ou seja, adequá-la ao perfil do bairro”, sugere o consultor. Ele aconselha 
os pequenos varejistas a extrapolarem os limites de venda da loja, instalando pontos-de-venda 
itinerantes em feiras, empresas e universidades. “Nem todos precisam ter uma operação 
multicanal. O importante é estar antenado com o que está acontecendo.” Roccato lembra 
ainda que, ao mudar o formato de uma loja, o lojista deve adequar variáveis como o mix de 
produtos, o discurso do vendedor e o visual merchandising. 
 
laboratório de idéias 
 
Enquanto algumas cadeias varejistas investem em modelos reduzidos de loja, a Casas Bahia 
aposta em sua megaloja temporária de Natal, instalada há duas edições no Pavilhão Anhembi, 
durante todo o mês de dezembro. O formato é inovador e tem 52 mil metros quadrados de 
área de venda.  
Na última edição, as vendas somaram R$ 1 bilhão. A empresa não confirma, mas comenta-se 
que há planos de instalar uma Super Casas Bahia no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte.  
 
A loja é, na verdade, um shopping center com ampla praça de alimentação, cinema, pista de 
boliche, salão de beleza, shows musicais e até mesmo competições esportivas com a presença 
de grandes nomes do esporte nacional. O formato serviu de laboratório para testar novos 
produtos e públicos. Após a segunda edição, a rede incorporou novos itens no mix e abriu lojas 
com foco nas classes A e B. Uma pesquisa realizada na última edição da Super Casas Bahia 
mostrou que os consumidores dessas classes foram responsáveis por mais da metade das 
vendas no Anhembi.  
 



Villa Daslu, Super Casas Bahia, Nobel Express, Mascate Eletrônico Colombo, seja qual for o 
formato, o mais importante é que o lojista tenha bem claro qual é o posicionamento do seu 
negócio. “O primeiro passo é definir o foco, depois pensar em qual é o tamanho ideal da loja. 
O importante é ter um formato que proporcione a sensação de que o cliente entrou no lugar 
certo”, aconselha a consultora Rosa Lauletta. Ela acredita que cada vez mais os varejistas 
brasileiros vão buscar formatos de venda diferentes e trabalhar com o conceito de multicanal. 
“Mas é preciso ter em mente que multicanal não é simplesmente ter vários canais de venda, é 
integrar os pontos de contato. Por isso, consistência é essencial.” 
 
Fonte: 
http://www.empreendedor.com.br/visualizar.php?revista=7&edicao=256&secao=1
7&pagina=6 – acesso em julho de 2005. 


