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Uma tendência forte nos países de primeiro mundo ganha cada vez mais espaço no Centro e 
na Zona Sul do Rio. Muito além da compra de produtos, lojas que dividem espaço com 
restaurantes são ótimas estratégias de atrair novos clientes, ao proporcionar um ambiente 
aconchegante, requintado e reservado. Embora o modelo não seja recente na cidade, lojistas 
garantem que a receita é sucesso e aprovada pelo público. 
 
Escolher uma jóia e ainda degustar um ótimo cardápio contemporâneo com um toque francês 
acompanhado de um bom vinho ou espumante. Esta é a proposta da H.Stern da Avenida Rio 
Branco, que se tornou um dos espaços mais charmosos do Centro da cidade, quando criou o 
restaurante Eça há 8 anos. O local se tornou referência para empresários, executivos e 
políticos, que buscam um serviço de qualidade e discrição, comandado pelo chef belga Frédéric 
de Mayer. 
 
É uma excelente forma de complementarmos a relação com nossos clientes e desenvolvermos 
o dom do atendimento de alto nível, seja qual for a área de atuação - conta a gerente do Eça, 
Nina Ramos. - Possuímos uma sala reservadas para até 16 pessoas, onde são realizadas 
reuniões, almoços e jantares de negócios. 
 
Fidelidade 
 
O conceito de loja dentro de restaurante é definido pela diretora de marketing da Clube 
Chocolate, Patsy Scarpa, como uma experiência de compra potencializada com o prazer de ter 
um almoço ou jantar agradável com a família e amigos. A dobradinha de sucesso existe na loja 
do Fashion Mall, em São Conrado, há 11 anos, e conquistou uma clientela fiel. 
 
-Tornar a experiência da compra mais completa e por outro lado oferecer algo a mais ao 
cliente que busca uma boa comida, um espaço amplo, movimentado, com gente com de 
diferentes propósitos dentro de um mesmo local - explica Patsy. 
 
A diretora diz que o grupo não descarta a possibilidade de usar a tendência nas filiais. 
 
Para futuros negócios o conceito da Clube Chocolate será sempre pensado com restaurante 
integrado a loja, pois acreditamos que para seguir o conceito de clube temos que ter cada vez 
mais ferramentas para que o cliente se sinta a vontade para passar o maior período de tempo 
possível dentro da loja-frisa. 
 
Mesmo sem revelar números, lojistas garantem que o negócio é volumoso e uma ótima 
ferramenta para alavancar as vendas. 
 
Antes a loja trazia os clientes para o restaurante. Hoje, o restaurante traz os clientes para a 
loja-lembra o gerente do restaurante Clube Chocolate, André Vasconcelos, ao ressaltar que a 
culinária diversificada, de lanches rápidos até pratos sofisticados, agrada a clientes de todas as 
faixas etárias. - O ambiente é extremamente familiar. 
 
O modelo deu tão certo na Folie, que há 9 anos mantém o Café da Moda dentro da instalação, 
na Rua Gonçalves Dias, no Centro, que a rede abriu o segundo restaurante no Shopping 
Vertical, na Rua Sete de Setembro, recentemente. 
 
Voltada para o público feminino, a Folie virou parada obrigatória para executivos que dividem 
o tempo dentro do espaço entre um almoço agradável e a compra de presentes para a mulher 
amada. 
 
Conseguimos atrair o público masculino. E uma ótima estratégia, oferecer os produtos e 
também uma boa culinária e conforto aos clientes - define a chefe do Café da Moda, Jaqueline 
Gomes. 



Embora pareça estranho uma loja de vestuário ou joalheria com restaurante, os ambientes são 
isolados e todos obedecem às normas de Vigilância Sanitária. 
 
A Secretaria de Governo do município explica que os alvarás para este negócio precisam da 
abertura de duas empresas, uma com atividade de venda de produtos e outra de alimentos. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 7 set. 2008, Economia, p. E8. 


