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Pode valer a pena estar em local que reúne concorrentes 
 
Quando o consumidor vai à Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, São Paulo, está certo de 
encontrar lojas de decoração e móveis. São cerca de 70 estabelecimentos que vendem 
cadeiras, mesas, sofás e estantes. No Rio de Janeiro, na Rua dos Lustres, como é conhecida 
Rua Senador Bernardo Monteiro, em Benfica, Zona Norte da cidade, são cerca de 20 lojas, lado 
a lado, que vendem luminárias, abajures e arandelas, entre outros itens de iluminação. 
Também no Rio, o Edifício Avenida Central, no Centro, tem cerca de 300 estabelecimentos, 
entre estandes e lojas, somente com produtos de informática. Aglomerar a concorrência no 
mesmo lugar tem pontos positivos e negativos, avaliam lojistas e consultores de varejo. 
 
Na avaliação de André Luis Soares Pereira, consultor do Soares Pereira & Advogados, a 
concentração de concorrentes no mesmo local é positiva. Segundo ele, o maior fluxo de 
clientes é a principal vantagem para os comerciantes. Contudo, Pereira observa que os lojistas 
devem se diferenciar para driblar a concorrência. 
 
"Embora a concentração de concorrentes atraia mais o consumidor, o varejista tem que se 
diferenciar em produto, marca, preço e atendimento para agregar valor ao negócio", revela. 
Para Soares Pereira, a desvantagem pode ocorrer para quem não se prepara bem nem investe 
na diferenciação. "De qualquer forma, a concorrência faz com que o negócio melhore", 
completa. 
 
A Rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, São Paulo, começou a virar um importante ponto de 
comércio da capital paulista na década de 60, com destaque para móveis e objetos de 
decoração. Atualmente, são cerca de 70 lojas concorrentes. A Sandel Desing está dentro do 
Shopping Casa & Móvel, localizado na via, e, além dos concorrentes da rua, tem mais de 40 
lojas dentro do centro comercial. 
 
DIFERENCIAL. Para se diferenciar e atrair mais clientes, a loja vende, além dos móveis 
tradicionais, módulos planejados. De acordo com Vicente Ferreira, gerente e projetista da 
Sandel Desing, a grande vantagem é que o consumidor tem mais opções de escolha. Ele conta 
que, no primeiro contato, desenvolve no computador o projeto a partir da planta apresentada 
pelo cliente. "Embora os móveis tradicionais vendam mais, como sofás, cadeiras e estantes, 
geralmente fechamos vendas em valores entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para cada venda de 
móvel planejado", conta Ferreira. 
 
Em Benfica, Zona Norte do Rio, se alguém falar na Rua Senador Bernardo Monteiro, poucos 
vão saber onde fica, mas a Rua dos Lutres, como é conhecida, é um importante centro 
comercial da região. A Luzes Center Lustres está bem no centro da rua.  
 
Segundo Olavo Teixeira, gerente da loja, a briga de preços é grande e cada lojista procura 
fornecedores com preços mais acessíveis. Através de pedidos maiores para as fábricas, 
Teixeira conta que pode barganhar com o fornecedor e fazer compras volumosas para estoque. 
Segundo ele, esta é uma opção para ter preço competitivo no mercado. 
 
"Nos destacamos diante da concorrência pelos preços competitivos, variedade de produtos e 
atendimento diferenciado. Também fizemos um convênio com um estacionamento privado e o 
cliente que compra na loja não paga. Nesta constante busca de atender o cliente da melhor 
forma possível, disponibilizamos também a venda pela internet", completa o gerente. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 fev. 2007. Jornal do Lojista, p. B-9. 
 


