
Estratégia para aproveitar movimentação  
 
Inaugurado em novembro de 1995 e administrado pela Aliansce Shopping Centers, o shopping 
Grande Rio, em São João de Meriti, tem expectativas positivas para este ano, apesar da crise. 
O movimento, segundo o superintendente Luis Antônio Marques, está em alta. “A estimativa é 
que o crescimento seja 6% a 8% até o final do ano”, afirma, sem revelar valores.  
 
Para chamar público, Marques conta que o caminho foi investir em serviços. “Estamos 
procurando respeitar cada vez mais os clientes, investindo em serviços para conforto. Por 
exemplo, criamos um lugar onde os clientes podem deixar suas compras de supermercado, 
enquanto vão fazer as outras compras”, diz.  
 
Na loja LF, instalada no Grande Rio, o Dia das Mães foi a data de maior movimento até agora. 
“Temos um público fiel ao longo do ano todo e estou bem satisfeita. O shopping está sempre 
cheio, e a loja também. Só esse movimento já bom. Notei que as pessoas estão um pouco 
mais receosas de gastarem seu dinheiro. As expectativas para o resto do ano são grandes, e 
eu espero que ultrapasse o do ano anterior”, observa a proprietária da loja, Tatiana Fernandes.  
 
Para atrair mais público, Tatiana treina seus vendedores para dar conforto aos clientes, com 
gestos simples como servir café e chá. “Além disso, todo lançamento de coleção fazemos um 
coquetel na loja com DJ convidado. É uma ótima estratégia. As pessoas podem até não 
comprar na hora, mas olham e voltam depois”, afirma.  
 
‘bis’ 
 
A satisfação com o rendimento da sua loja foi tanta que logo depois de abrir a primeira loja, 
Tatiana achou melhor abrir a segunda no mesmo shopping. “A primeira estava pequena, por 
isso decidi separar as lojas. Uma atende ao público adolescente e a outra os mais jovens e 
adultos. Deu super certo. Achei que fosse demorar para as pessoas entenderem, mas em uma 
semana todos já sabiam. O lado positivo foi que pude fazer uma vitrine mais atrativa para os 
dois públicos”, conta Tatiana.  
 
A superintendente do TopShopping, Daisy Gama, destaca que o empreendedor deve 
aproximar-se ao máximo de seu público, para poder atender às necessidades dele. “Falando 
especificamente do TopShopping, que fica num município de quase um milhão de habitante, 
sendo que só 19% chegam motorizados, a localização foi fundamental para dar certo. 
Independente de qual seja o público, é importante ter um retrato fiel dele e trabalhar para 
satisfazê-lo”, diz.  
 
Segundo a superintendente, a região ainda é carente de opções de lazer, e cabe ao 
empreendedor tentar suprir essa falha com eventos e atrações voltadas ao entretenimento. 
“Nossos lojistas procuram sempre oferecer novidades. As promoções são feitas regularmente e 
dão excelente retorno”, afirma.  
 
O TopShopping teve crescimento cerca de 6,7% no primeiro trimestre de 2009, em 
comparação a igual período do ano passado. “Com base nos números do último trimestre, 
acreditamos em uma melhora do cenário econômico que, se de fato se confirmar, representará 
um crescimento próximo de 10% em 2009”, diagnostica Daisy.  
 
O crescimento tem chamado atenção dos lojistas. Um exemplo disso é o dono de quatro 
franquias da livraria Nobel, Luis Fernando Salles, cujo foco são os empreendimentos em áreas 
de baixa renda. “A primeira loja quis abrir em São Gonçalo. Todos duvidavam que o negócio ia 
para frente e acharam que eu ia falir. Aconteceu o contrário. Abri e alcancei resultados 
interessantes. É melhor escolher lugares que não tenham tanta concorrência. Tenho a certeza 
de que lucrei mais do se tivesse aberto na Zona Sul”, avalia.  
 
A loja de Salles, no TopShopping, diz ele, é a única livraria de Nova Iguaçu. As demais são 
papelarias que também fazem o papel de livrarias. “Minha estratégia é focar na literatura 



infanto juvenil e eventos dentro da loja, como noite de autores. Além disso, eu valorizo 
escritores locais, do próprio bairro e faço evento para própria cidade”, diz.  
 
A loja tem somente dez dias, mas a aceitação esta sendo boa. “A localização é muito 
importante. Para abrir uma loja, não basta apenas fazer pesquisa, tem que freqüentar 
conversar com os moradores para saber o que falta e o que eles querem”, afirma Salles, que 
tem lojas em São Gonçalo, Ingá, Jacarepaguá e nova de Nova Iguaçu.  
 
Assim como o TopShopping, o Caxias Shopping, que foi construído em novembro do ano 
passado, também teve a preocupação em saber como seu público chega até ele. De acordo 
com superintendente Marcelo Arruda, o espaço foi construído num local por onde passam cerca 
de 50 linhas de ônibus. “Isso foi fundamental para o aumento de fluxo a cada mês. No sábado 
anterior ao Dia das Mães, tivemos 30 mil pessoas que vieram de ônibus”, assinala.  
 
Como estratégia de marketing, o shopping faz campanha junto com outros do mesmo grupo 
Aliansce Shopping Centers. “Fizemos promoção do Dia das Mães até o Dia dos Namorados, e 
checamos quais seriam os prêmios que agradariam mais aos frequentadores. O resultado foi 
carros e casa própria. Até agora, 15 mil pessoas se inscreveram, mas esperamos que até o dia 
12 de junho esse numero chegue a 30 mil”, diz. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 maio 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


