
Onde o cliente estiver 
Viviane Faver  
 
As mudanças no comportamento do consumidor e na forma de consumir acabaram com a 
dicotomia entre shopping centers e lojas de rua, quando o assunto é localização do ponto-de-
venda. Há um vasto campo explorado em espaços alternativos, como estações do metrô e 
supermercados. Para esses locais, as empresas costumam apostar no formato de quiosques, 
que são considerados “termômetros de venda” e, demandam pouco investimento.  
 
Segundo o consultor Marcos Quintarelli, coordenador de varejo do Comitê de Marcas Próprias 
(Compro), da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), esses locais podem ser 
vantajosos, pois recebem vários tipos de consumidores. Além disso, ajudam na expansão da 
marca. “O valor do aluguel desses pontos-de-venda alternativos é superior ao de rua, mas não 
alcança o de shopping center, embora tenha infra-estrutura parecida em questão de 
segurança, luz e ar condicionado”, esclarece.  
 
Para as empresas contratantes (concessionária de transportes públicos, redes de 
supermercado), a atração de novos lojistas pode ser uma faca de dois gumes. Inaugurações 
costumam redirecionar o fluxo de clientes para locais antes pouco visitados, mas também 
podem gerar conflitos com outras lojas impactadas pela nova concorrência, como esclarece o 
consultor.  
 
A estratégia de buscar locais alternativos funciona para todo tipo de loja, como afirma 
Quintarelli. “Numa marca iniciante, pode ser um medidor da viabilidade do negócio. Para as 
grandes redes, pode ser uma estratégia de canal, onde se tem um pequeno investimento para 
atingir outro tipo de público”, explica.  
 
Segundo o gerente comercial e financeiro da Casa da Empada, Fernando Stuart, para construir 
a franquia no metrô da estação Saens Peña, no Rio de Janeiro, foi necessário, além do aluguel, 
pagar luvas. “As regras são parecidas com as dos shoppings. Não podemos, por exemplo, 
poluir a estação com banners”, conta.  
 
QUIOSQUES.  
 
Stuart explica que a empresa tem dois tipos de quiosques: os simples e os plenos. Esses 
últimos têm uma infra-estrutura muito parecida com a de uma loja, porém são menores. “O 
simples são os que ficam no metrô. Geralmente precisam de abastecimento fornecido pelo 
quiosque pleno mais próximo, fora da estação”, acrescenta.  
 
Existe tanto o consumidor fiel, que sempre passa por ali, quanto o que passa por acaso e sente 
o aroma, sendo atraído para consumir o produto por impulso. “O melhor lugar para instalação 
é perto das bilheterias e o faturamento, às vezes, chega a ser superior ao de quiosques nos 
shoppings. A principal vantagem é ter um espaço para divulgar a marca e, por isso, estamos 
fazendo uma campanha de adesão de novos franquiados, com publicidade dentro de estações 
que ainda não tem nosso quiosque”, diz o gerente comercial.  
 
O Metrô Rio, concessionária que administra o metrô carioca, gere 123 estabelecimentos 
comerciais, entre lojas e quiosques, nas suas 33 estações (linhas 1 e 2) dos mais diversos 
segmentos — desde salões de beleza até bancos e universidades. Segundo a assessoria de 
imprensa do Metrô Rio, os contatos para aluguel de novos espaços são feitos com o 
departamento de novos negócios do Metrô Rio. O valor de locação pode variar conforme a 
estação e o espaço escolhido, o formato, de quiosque ou loja, e a posição na estação. Estações 
mais movimentadas têm espaços mais caros, estações menos movimentadas têm espaços 
mais em conta.  
 
SUPERMERCADOS.  
 
Assim como o metrô, supermercados são avaliados como uma boa localização para a 
instalação de lojas. Diversas redes, como Carrefour, Extra, Wal-Mart, têm galerias comerciais 



em seus hipermercados. A Ortobom, fabricante de colchões, tem 33 lojas franqueadas em 
supermercados do Rio de Janeiro. “O cliente, depois de fazer sua compra, pode ter a opção de 
complementar com algo que precise, mas que não tenha encontrado no supermercado”, 
enfatiza Rodrigo Rodrigues, gerente de franquia da rede.  
 
No entanto, os esforços são em vão se a localização no centro de compras não é boa. Avaliar 
pontos-de-venda estratégicos está entre os esforços da Ortobom. “O lucro é inferior aos das 
lojas de shopping, mas fica no mesmo patamar das de rua. Daria a nota sete para o 
rendimento de nossas lojas nos mercados”, completa Rodrigues.  
 
As 33 lojas no Rio estão nos supermercados Carrefour, Wal-Mart, Extra, Prezunic e Mundial. 
Segundo Bruno Almeida, gerente comercial da Metha, empresa responsável pela venda de 
espaços nas redes Prezunic e Mundial, esse tipo de centro de compras busca lojistas com 
oferta complementar aos produtos do mercado. O valor médio do aluguel varia de R$ 1,5 mil a 
R$ 2 mil por metro quadrado.  
 
“A proposta tem que ser compatível com as exigências da empresa contratante, como ter bom 
know how e ser pertencente a redes confiáveis. O espaço pode ser de 30 metros quadrados a 
40 metros quadrados, e há uma mensalidade para cobrir luz, ar condicionado e segurança”, 
explica Almeida.  
 
 
Leia Mais: 
 
No Rio, barcas são opção 
Viviane Faver  
 
No Rio, além do metrô, as barcas que transportam passageiros pela Baía de Guanabara são 
uma opção de localização de pontos comerciais junto a meios de transporte. Os espaços são 
comercializados pela Barcas S/A, concessionária que administra o transporte. As lojas 
localizadas em frente ao embarque são chamadas de quiosques especiais. A rede Rei do Mate 
aposta no local com um formato reduzido de loja, com apenas 15 metros quadrados. Por isso, 
a unidade trabalha apenas com 70% do cardápio.  
 
“Como é um mercado fechado, dependemos muito do parceiro, no caso, as Barca S/A. O lucro 
alcançado pela unidade depende da localização dela. Nas barcas, temos o privilégio de contar 
com um público fiel, já que são basicamente as mesmas pessoas que passam todos os dias por 
ali, voltando e indo para casa. Aproveitam e lancham no Rei no Mate”, diz o diretor comercial e 
de marketing da rede, Antônio Carlos Nasraui.  
 
DOIS LADOS.  
 
Ele conta que esse tipo de negócio tem que ser, acima de tudo, bom para os dois lados. 
“Estamos investindo cada vez mais em lojas nesse formato. Formulamos uma nova meta de 
inaugurações de unidades, porque, além das vantagens do local, queremos alcançar o 
consumidor onde ele estiver”, completa.  
 
A vantagem para as Barcas S/A é a de ter clientes mais satisfeitos. A empresa fez pesquisa 
recentemente sobre a percepção, por parte dos usuários, dos serviços oferecidos no local. 
Cerca de 45% dos clientes disseram utilizar as opções de comércio presentes na entrada das 
estações. A partir do estudo, a concessionária reavaliará o mix de ofertas e atenderá à 
renovação dos hábitos e necessidades dos clientes. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-20. 


