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Para aqueles que se ocupam diariamente com dezenas de atividades e por isso estão sempre 
reclamando de falta de tempo, alguns estabelecimentos comerciais encontraram a solução 
ideal. Cientes de que a praticidade se tornou a palavra-chave da modernidade, proprietários de 
lojas, salões de beleza e confeitarias, entre outros, resolveram inovar no atendimento e 
facilitar a vida de seus clientes. A idéia é disponibilizar para o público um mix de serviços, 
ainda que aparentemente eles não tenham nenhuma relação. 
 
Conhecidos como empreendimentos atrelados, estes estabelecimentos misturam diferentes 
negócios em um mesmo espaço físico. Em Niterói, nem mesmo a tradição de 60 anos da 
Confeitaria Beira Mar fez com que Paula Naegele, de 25 anos, e sua mãe Maria Célia 
Quaresma, 47, temessem inovar. Há um ano e meio as duas decidiram colocar junto às 
delícias da padaria, artigos de decoração para casa e presentes. 
 
No início as pessoas ficaram curiosas - declarou Paula. - Chegamos a ter medo da reação das 
pessoas, pensávamos que ninguém entraria em uma confeitaria para comprar roupa de banho, 
mas não desistimos e com o tempo vimos que os clientes gostaram da idéia. 
 
Começo difícil 
Avô de Paula e o primeiro dono da confeitaria, Gentil Moreira de Sousa, de 79 anos, saiu de 
Portugal e escolheu o bairro de Icaraí para montar o seu negócio. Ao lado de pai, Sousa abriu 
uma padaria simples de bairro, com o tempo o negócio foi crescendo, mas a evolução foi muita 
e a idéia de colocar uma loja de decoração dentro do estabelecimento o deixou assustado. 
Meu avô ficou muito chocado com a nossa idéia—disse Paula. —Ele acha que eu e minha mãe 
somos muito arrojadas, mas apesar do choque hoje ele está feliz. 
 
No que depender da clientela, Sousa não precisa se preocupar porque a novidade caiu no 
gosto dos niteroienses. 
 
Acho a idéia legal porque facilita a vida — disse a dona de casa Vanderléia Franco, de 42 anos. 
- Algumas amigas comemoram aniversário com chá na confeitaria e muitas vezes deixo para 
comprar o presente alguns minutos antes do encontro. Tenho uma amiga que sempre que vai 
lá tem que levar a filha que vai se casar para comprar o enxoval. 
 
Para Paula, a fusão dos serviços tem sido favorável aos dois setores. 
 
Muitos clientes entram na confeitaria e se lembram que precisam comprar um presente. Em 
contrapartida, passamos a vender mais bem casado por causa da loja, já que agora estamos 
aceitando listas de casamento. 
 
Burocracia pode atrapalhar 
Apesar da boa aceitação e de uma provável tentação em expandir os negócios, os proprietários 
de estabelecimentos precisam estar atentos a algumas exigências burocráticas. 
 
Quando se abre um negócio é necessário registrar o objetivo social do estabelecimento, 
qualquer alteração neste sentido deve ser comunicada ao órgão responsável e mais uma vez 
registrada—explicou o advogado especialista em direito empresarial, Luís Augusto Guimarães. 
É preciso, ainda, estar atento à legislação estadual e municipal e a questão da vigilância 
sanitária que pode impedir a abertura de uma segunda prestação de serviço. 

 
 

Leia mais: 
 

 
'Papo-cabelo' regado a comidinhas e bebidas 
Para as mulheres que não dispensam um chope, mas também não sabem viver sem dar um 
trato especial nas unhas, o salão de beleza Base Nail Bar, em Botafogo, Zona Sul do Rio, 



encontrou a saída e juntou as duas opções. Com um cão de cinco lugares, o salão já virou 
ponto de encontro da mulherada nas noites de quinta e sexta. Em sua maioria funcionárias das 
empresas dos arredores, elas vão em duplas ou trios e, enquanto fazem as unhas, batem papo 
e tomam uma cerveja. 
 
No começo da noite elas vêm para cá. A gente coloca um cd, aumenta a música e elas ficam 
ali tomando cerveja e cuidando das mãos — disse uma das donas do salão, Sílvia Ganem. — 
Algumas chegam  a  comprar vinho  no shopping e trazer para cá, mas o atendimento aqui é 
muito prático e cada serviço é feito em meia-hora. O tempo é suficiente para cuidar da cabeça 
e do corpo. 
 
A idéia de colocar o balcão no meio do salão e fazer do estabelecimento um lugar ideal para o 
happy hour veio do outro dono do Base, Carlos Alexandre Schoster. Silvia garante que a idéia 
é exclusiva. 
 
Quem surgiu com o projeto foi o Alexandre, um grande amigo dele deu a idéia e ele adorou. 
Quando resolvemos abrir o Base pensamos muito nesta questão do happy hour e da 
praticidade dos 30 minutos. A idéia foi patenteada e estamos muito felizes. 
 
Cliente do salão há quatro anos, a administradora de empresa Gabriela Braz, de 26 anos, 
aprova a opção. 
 
Muitas vezes queremos fazer as unhas, mas não temos tempo. Então é só marcar.com as 
amigas para ir no Base. Assim, a gente coloca a fofoca em dia e sai do salão bem melhor. 

 
 
 
                        Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 jun. 2008. Economia, p. A20. 


