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Oferecer conveniência para ganhar visibilidade e movimento é a estratégia das lojas que 
trocaram o shopping e a rua por lugares como universidades, academias e terminais de 
transporte público. 

Compras no museu? Talvez pareça inusitado, mas é exatamente essa a proposta da Loja IT, 
localizada no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo. Voltada para um público de maior poder 
aquisitivo e apreciador da arte contemporânea, lá é possível encontrar desde camisetas e 
pequenos objetos de decoração até jóias e peças autorais de designers brasileiros. Ou, então, 
que tal aproveitar o tempo de espera do ônibus para vender meias e lingeries? Na Estação 
Lua, loja situada no Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista, a estratégia é atender às 
conveniências dos viajantes para alavancar as vendas. 

Os exemplos anteriores deixam claro que já se foi o tempo em que o comércio estava limitado 
às ruas e shopping centers. Quando o assunto é localização do ponto-de-venda, lugares tão 
distintos como clubes, condomínios residenciais, academias de ginástica, hospitais e 
universidades são apenas algumas das opções disponíveis para o varejista. A lógica é simples: 
a viabilidade comercial dos espaços surge desde que haja circulação de pessoas e alguns 
metros quadrados disponíveis. E, obviamente, desde que traga benefícios tanto para a loja 
quanto para o estabelecimento onde ela está inserida. 

Mas nem tudo é tão simples assim. Antes de optar por determinado local, é preciso observar 
uma série de detalhes, entre eles as possibilidades de sinergia entre os empreendimentos e as 
condições impostas pela parceria. Além disso, é preciso saber se o público que se deseja 
atingir freqüenta ou costuma circular pelo mesmo lugar onde se planeja instalar a loja. Foi o 
que fez a empresária gaúcha Lisette Feijó, ao escolher o local para montar a segunda unidade 
da rede Annabut+, que vende malhas e roupas esportivas. O ponto onde se instalou não 
poderia ser melhor: a Body One Club, uma das principais e mais movimentadas academias de 
Porto Alegre. “Estou no lugar ideal, no foco do meu negócio e atingindo o público-alvo”, afirma 
a lojista, que já comemora o sucesso em apenas seis meses de operação. 

A parceria é um bom negócio também para a academia, que investe em outras parcerias com 
varejistas e prestadores de serviço com o objetivo de trazer o maior número possível de 
opções para os alunos. “Desde o projeto inicial do negócio, quando fizemos pesquisa e 
benchmarking no Brasil e no exterior, percebemos que essa é uma tendência mundial”, conta 
Gabryelle Sperotto, gerente-geral da Body One. Atualmente o espaço conta com 12 
estabelecimentos terceirizados, entre farmácia, salão de cabeleireiro, restaurante e clínica de 
estética. O sucesso desse modelo é tão promissor que, no momento, a academia está em fase 
de ampliação para abrigar mais dois empreendimentos – uma lavanderia e uma videolocadora 
– que serão instalados até setembro. 

Outro fator importante para ter sucesso em espaços alternativos é conhecer bem as 
preferências do público-alvo e adequar a oferta de produtos para atrair pessoas que, a 
princípio, não chegaram até ali necessariamente para comprar alguma coisa. No caso da Loja 
IT, para atrair e fidelizar o público que freqüenta o museu a equipe de vendas – composta por 
apenas três pessoas – é especialista em artes e design. 

Estamos preparados para fornecer informações detalhadas sobre as matérias-primas e a 
origem das peças que vendemos”, diz Marisa Ota, diretora da loja. Inaugurado há cinco anos e 
operando de forma independente da administração do museu, o estabelecimento não se limita 
a vender suvenires ou artigos referentes às exposições e eventos em cartaz. Pelo contrário, 
jóias e bijuterias finas, objetos de decoração, camisetas, bolsas e brinquedos inteligentes são 



os principais destaques do mix de produtos, que privilegia peças autorais de artistas e 
designers de todo o Brasil. 

Foco na conveniência 

A busca do consumidor por praticidade e funcionalidade na hora das compras é mais um 
motivo que tem levado os varejistas a explorarem novas possibilidades de ponto comercial. 
“Esse comportamento deu origem a conceitos como store-in-store, que são lojas instaladas 
dentro de outras lojas; e one-stop-shop, que são pontos-de-venda que reúnem a maior 
quantidade possível de produtos e serviços, atendendo a diversas expectativas dos 
consumidores de uma só vez e em um só local”, avalia Marcelo Figueira Jr., professor e 
pesquisador do Programa de Administração de Varejo, da Fundação Instituto de Administração 
(Provar-FIA). 

A oportunidade de suprir as necessidades imediatas de um público bem específico foi 
exatamente o que levou Lisette Feijó a instalar sua loja em uma academia de ginástica. Para 
se tornar mais atraente para os alunos, a Annabut+ inclui em seu mix, além de roupas e 
acessórios multimarcas, itens básicos para os adeptos da malhação, como meias, toalhas, 
lingerie e até mesmo lixa de unha. “Buscamos trazer o necessário para as compras de 
emergência dos alunos, já que muitos tomam banho na academia e é comum esquecerem 
alguma coisa”, explica Lisette. 

A conveniência também foi o principal motivo que levou o empresário carioca Alexandre Haym 
– proprietário da Azul Limão – a escolher o metrô como ponto comercial para quatro de suas 
cinco lojas. “Eu também uso esse meio de transporte e reparei que as pessoas estão cada vez 
com mais pressa, sem tempo para nada, então decidi me colocar no meio do caminho”, diz. 
Instalado em quatro terminais distintos, a Azul Limão está no caminho de uma boa parte das 
500 mil pessoas que circulam diariamente pelo metrô do Rio de Janeiro. De acordo com a 
administração do Metrô, quem quiser instalar um negócio em uma das estações deve pagar 
apenas o aluguel mensal pelo espaço e uma taxa de luz rateada conforme a previsão de 
consumo dos estabelecimentos. Ao todo, 123 lojas e quiosques estão instalados ao longo das 
33 estações do metrô carioca. 

Em São Paulo, a comerciante Vânia Lúcia Rosikue não hesitou quando resolveu inaugurar sua 
primeira e única loja, em 2003: escolheu o Terminal Rodoviário do Tietê para abrir a Estação 
Lua, que vende meias, malhas e lingeries. Para aproveitar o intenso movimento – estima-se 
que 90 mil pessoas circulem diariamente no local – a loja funciona das 6h às 23h. “É a 
situação que faz meu cliente. Por exemplo, de manhã eu vendo roupa para quem está com 
frio, ou rasgou a meia a caminho do trabalho; nos fins de semana é comum os clientes que 
vão viajar esquecerem de comprar um presente”, explica Vânia, que chegou a avaliar a 
possibilidade de se instalar em um shopping center, mas foi atraída pelo alto movimento do 
terminal rodoviário, considerado o maior do País. 

Para aproveitar todo esse potencial, a Socicam – administradora do Terminal Rodoviário do 
Tietê – organiza a área comercial da rodoviária como se fosse um shopping. Além do aluguel, 
calculado por metro quadrado, o contrato com os comerciantes também prevê cobrança de um 
fundo de promoção e percentual sobre o faturamento. Atualmente 67 estabelecimentos 
comerciais – entre lojas e quiosques – compõem o mix de lojas da rodoviária, e há previsão de 
abertura de novos negócios em breve, segundo José Roberto Meirelles, diretor comercial da 
Socicam. 

 

 



Do tamanho certo 

O foco em um público-alvo e a busca pela conveniência não são os únicos motivos do aumento 
da procura por espaços alternativos. O preço do metro quadrado nas grandes cidades e os 
altos custos de operação em shopping center são outros fatores que explicam essa tendência. 
“É a teoria da economia de escopo aplicada ao varejo, ou seja, quanto mais itens 
comercializados ou serviços prestados, menor o custo de operação para os lojistas”, avalia o 
professor Figueira Jr. A possibilidade de instalar lojas menores dentro de outros 
estabelecimentos pode ser uma boa opção para quem quer expandir sua rede sem grandes 
investimentos em estrutura física. 

De quiosques a pequenas lojinhas, o layout destes pontos-de-venda e seu sortimento de 
produtos devem ser dimensionados de acordo com o espaço disponível e o perfil dos clientes. 
Foi o que fez a rede de farmácias Panvel, que criou uma bandeira específica para se instalar 
dentro da Body One: a Panvel Fitness. “Tivemos que nos adaptar ao espaço disponível, já que 
essa unidade é muito menor do que as demais lojas da rede”, diz Cíntia Swidzikiewicz, 
supervisora da loja. O mix de produtos foi planejado sob medida para o espaço, com ênfase 
em suplementos alimentares, vitaminas, artigos de higiene e cosméticos. 

A Loja IT também procura se adequar ao perfil contemporâneo do Instituto Tomie Ohtake. A 
área reduzida não impede que a vitrine e os mostruários sejam dispostos de forma harmônica, 
assemelhando-se mais a uma exposição de arte do que de produtos. Apesar de o instituto não 
interferir na operação da loja – o único vínculo é o contrato de aluguel –, Marisa Ota diz que é 
preciso observar alguns critérios ao selecionar as mercadorias. “Por estarmos inseridos em um 
espaço cultural, oferecemos apenas produtos autorais, que zelem pela sustentabilidade e 
originalidade das peças”, completa a diretora da loja. 

Negociação delicada 

Um assunto que costuma gerar dúvidas e polêmicas em parcerias entre o varejo e outros 
empreendimentos – sejam eles também varejistas ou não – é a questão da participação nas 
vendas, que pode ser cobrada ou não, dependendo do contrato. “A negociação deve ser muito 
clara e assistida por um advogado, porque o litígio, nesses casos, é complicado”, alerta o 
consultor Figueira Jr. Na maioria das vezes, o contrato prevê unicamente o pagamento do 
aluguel pelo espaço, além de uma taxa condominial para arcar com as despesas de 
estacionamento, segurança, manutenção e limpeza das áreas comuns. Mas cada parceria tem 
suas regras específicas, que devem ser deixadas bem claras antes de negociar o espaço para 
montar uma loja. 

Em casos como o do varejista Régis Lorenzini, proprietário da Artsom, que possui cinco lojas 
localizadas dentro de concessionárias de automóveis em Porto Alegre, a comissão sobre as 
vendas faz parte das cláusulas contratuais. Segundo o consultor do Provar, nada mais justo. 
“O espaço é muito rentável e o cliente já sai de lá cativo”, ressalta Figueira Jr. Especializada no 
comércio de som, alarmes e acessórios automotivos, a Artsom tem sua sede em uma loja de 
rua, mas foram as parcerias com concessionárias de veículos que possibilitaram a expansão do 
negócio. “É excelente para a atualização da minha loja, porque dentro das concessionárias eu 
tenho acesso aos lançamentos e novas tecnologias do mercado”, diz Lorenzini. 

Antes de optar por determinado espaço é preciso analisar ainda a legalidade do contrato de 
aluguel. Muitas empresas são também locatárias, então é preciso saber se é permitido 
sublocar a área. Outra questão a ser considerada diz respeito ao horário de funcionamento. 
Caso os estabelecimentos funcionem em horários distintos, convém estabelecer previamente 
quem será responsável pela abertura e fechamento do espaço. De acordo com o consultor do 
Provar, deve-se atentar ainda para os seguros contra incêndio, acidentes e roubo. “Em caso de 



assalto, se eu fecho ao meio-dia mas o meu parceiro fica aberto até as 18h, quem é 
responsável por assegurar?”, exemplifica Figueira Jr. 

É preciso considerar também que certos estabelecimentos possuem suas próprias 
especificidades em relação ao movimento. Como no caso da Livraria Nobel, que possui 
franquias em diversas universidades localizadas em São Paulo. “Nas escolas estamos sujeitos 
ao período letivo, por isso trabalhamos apenas 10 meses por ano, mas compensa porque o 
volume de vendas é maiore o custo de operação é menor se comparado ao shopping”, relata 
Wagner Bado, gerente de expansão da rede, que também possui unidades em supermercados 
e postos de gasolina. “A carência de pontos comerciais para o nosso segmento é grande, então 
onde houver um grande fluxo de pessoas, e se for viável, nós implantamos a loja”, completa 
Bado. 

Saiba onde pisar 

Antes de optar pelo ponto alternativo, é preciso tomar alguns cuidados para não dar um passo 
em falso 

* Observe a solidez da marca/empresa com a qual pretende dividir espaço; 

* Verifique se o público-alvo é o mesmo que o seu ou se os freqüentadores do local têm o 
mesmo perfil da loja; 

* Confira se seu horário de funcionamento coincide com o do local escolhido ou como isso será 
negociado; 

* Estabeleça em conjunto todas as regras do contrato, de preferência com auxílio de um 
advogado; 

* Defina previamente como será o rateio de despesas com seguro e manutenção de áreas 
comuns. 

 

Contato 

Loja IT: (11) 2245-1916 

Panvel: 0800 642 9001 

Annabut+: (51) 3013-8044 

Azul Limão: (21) 2548-3243 

Livraria Nobel: (19) 3413-0796 

Artsom: (51) 3029-4444 

Estação Lua: (11) 2221-7955 
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