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O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2012 Cidades/Metrópole C7
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NOVA LOJA!
LIBERDADE- SP

RUA BUENO DE

ANDRADE, 500

Segunda a sexta das 8 às19 horas

 Sábados das 8 ás 18 horas

As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam 
trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 
unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No 
Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de 
R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mer-
cadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, 
RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer 
CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada.

www.kalunga.com

Não abrimos embalagens

Ofertas válidas até 2.8.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

LOJAS SÃO PAULO – CAPITAL • ADOLFO PINHEIRO • ARICANDUVA SHOPPING • AUGUSTA • BUTANTÃ • FREGUESIA 
DO Ó • INTERLAGOS (SHOPPING INTERLAGOS) • IPIRANGA • ITAIM • JABAQUARA • LAPA • LEOPOLDINA • MOEMA 
• MOOCA PLAZA SHOPPING • MORUMBI • NOVA CANTAREIRA • PAULISTA • PENHA (SHOPPING CENTER PENHA) • 
PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO BENTO • 
SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA FORMOSA • VILA GUILHERME • VILA MARIA • VILA MARIANA • VILA 
SANTA CATARINA • VITAL BRASIL • LOJAS GRANDE SÃO PAULO • ALPHAVILLE • IGUATEMI ALPHAVILLE • BARUERI 
(PARQUE SHOPPING BARUERI) • DIADEMA (SHOPPING PRAÇA DA MOÇA) • GRANJA VIANA • GUARULHOS • MAUÁ 
PLAZA SHOPPING • MOGI DAS CRUZES • OSASCO • OSASCO (SHOPPING UNIÃO) • SANTO ANDRÉ (GRAND PLAZA SHO-
PPING) • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO CAETANO DO SUL • SUZANO SHOPPING CENTER • TABOÃO DA SERRA • 
LOJAS INTERIOR DE SÃO PAULO • BAURU • CAMPINAS • CAMPINAS (SHOPPING IGUATEMI) • FRANCA • GUARUJÁ • 
INDAIATUBA (POLO SHOPPING INDAIATUBA) • LIMEIRA (SHOPPING PÁTIO LIMEIRA) • MARÍLIA • PIRACICABA • PRAIA 
GRANDE (LITORAL PLAZA SHOPPING) • RIBEIRÃO PRETO • SHOPPING • RIBEIRÃO PRETO • SANTOS • SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS • SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA • SOROCABA - DOM AGUIRRE • LOJA DISTRITO 
FEDERAL • BRASÍLIA • LOJAS MINAS GERAIS • BOULEARD SHOPPING BH • SAVASSI (BELO HORIZONTE) • UBERLÂNDIA 
SHOPPING • LOJAS PARANÁ • CURITIBA (SHOPPING ESTAÇÃO) • LONDRINA • LOJAS SANTA CATARINA • BLUMENAU  
NORTE SHOPPING • JOINVILLE • LOJAS RIO DE JANEIRO • BANGU SHOPPING • CENTRO - RJ • GUADALUPE • GUANA-
BARA - BARRA • MADUREIRA SHOPPING • SHOPPING BOULEVARD RIO IGUATEMI • SHOPPING NOVA AMÉRICA • 
SHOPPING VIA PARQUE • LOJAS GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE DE CAXIAS (PREZUNIC CENTER) • NOVA IGUAÇU 
• SÃO GONÇALO SHOPPING • SÃO JOÃO DO MERITI (SHOPPING GRANDE RIO) • LOJA RIO GRANDE DO SUL • PORTO 
ALEGRE (SHOPPING PRAIA DE BELAS) 

Notebook Pavilion 
G4-1111BR
Processador Dual Core de 1.6 GHz,
2 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14”, Windows 7 Starter
Cód. 221151

109,9010x R$
ou   R$ 1.099,00 à vistasem juros

149,9010x R$
ou  R$ 1.499,00 à vistasem juros

Notebook 
Processador Core i3 de 2.4 GHz,
4 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14”, Windows 7 Starter
Cód. 221525

Processador Core i5 de 2.3 GHz,
8 GB de memória, HD de 750 GB,
tela de 14”, Windows 7 Basic
Cód. 221531

199,9010x R$
ou  R$ 1.999,00 à vistasem juros

Notebook K43EVX946R
(2ª geração)

1.O Metrô procura marcas
grandes, que sejam co-
nhecidas do público, pa-
ra as novas lojas?

É um desejo ter marcas conhe-
cidas dentro das estações. Até
porque, muitas vezes o passa-
geiro confunde a loja com o
Metrô. Temos muitos casos de
consumidores que tiveram al-
gum problema com a mercado-
ria que compraram e vão dire-
to no Metrô reclamar que o
produto veio com defeito, e
não na loja.

2.Quem é o público que
procura as lojas que
ficam dentro das esta-
ções atualmente?

É uma compra rápida, ou um
presente de última hora. Fize-
mos uma pesquisa que mostra
que 60% dos cerca de 4,2 mi-
lhões de passageiros por dia
compraram alguma coisa. A
alimentação é o item mais pro-
curado. Mas, em geral, as mu-
lheres também procuram aces-
sórios, bolsas e bijuterias. Os
homens consomem mais café.

3.Por que os primeiros
editais lançados pelo
Metrô são para lojas
de calçados e noivas?

A gente tenta aproveitar a voca-
ção de cada lugar e o que o
usuário quer. No caso dos cal-
çados e moda praia, esses pro-
dutos já são vendidos em estan-
des. E fizeram sucesso razoá-
vel. Pensamos em levar o estan-
de para uma loja, até para ter
mais conforto. Quanto às noi-
vas, já há uma loja na Luz, mas
o contrato está para vencer.

7,6 mil sucatas
vão ser tiradas
de linhas de trem

TRÊS PERGUNTAS PARA...

TIAGO DANTAS/AE

ANDRE LESSA/AE

José Maria Tomazela
SOROCABA

Um grupo de trabalho formado
por órgãos dos poderes Executi-
vo e Judiciário que atuam nas
questões do transporte por ferro-
vias vai definir metas para a reti-
rada de 1,6 mil locomotivas e 6
mil vagões sucateados em pátios
ferroviários de todo o País. O gru-
po deverá buscar soluções para
resolver impasses que impedem
a remoção e destinação da suca-
ta, em ação semelhante à que li-
vrou os aeroportos brasileiros
de aeronaves sucateadas.

Só no Estado de São Paulo, há
mais de 2 mil vagões abandona-
dos, em dezenas de “cemitérios”
de trens.

O grupo de trabalho vai levan-
tar a situação desse patrimônio
que pertenceu à Rede Ferroviá-
ria Federal (RFFSA), estatal que
administrava as estradas de fer-
ro brasileiras, transferidas para a
iniciativa privada por meio de
concessões entre 1996 e 1998.
Hoje, as locomotivas e vagões en-
volvidos em ações judiciais es-
tão se deteriorando. Em São Pau-
lo, a concessionária América La-
tina Logística (ALL) fez um acor-
do com a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)
para trocar vagões velhos por no-
vose vender a sucata, mas o negó-
cio foi embargado pela Justiça.

Os cemitérios de trens cau-
sam transtornos à população.
Em Iperó, a 125 km de São Paulo,
a prefeitura foi à Justiça para
obrigar a ALL a retirar cerca de
300 vagões que apodrecem no
pátio ferroviário, servindo de
abrigo para usuários de drogas e
de meio para a proliferação do
mosquito da dengue.

Dóris Lemos Vasconcelos, assessora executiva da Gerência de Negócios do Metrô

Estações do Metrô vão
ganhar 110 lojas até 2013
Será possível comprar remédios, pacotes turísticos, perfumes e até vestido de noiva

Linha 4. Empresa estuda a abertura de salão de beleza

São Bento. Mezanino receberá mais 42 lojas – hoje, só há três funcionando; administrador deve dizer qual será o mix comercial

Tiago Dantas
JORNAL DA TARDE

O metrô deve ganhar 110 lojas
até o fim de 2013. Será possível
comprar nas estações remé-
dios, pacotes turísticos, perfu-
mes e até vestido de noiva. O
número de pontos de venda se-
rá mais do que o dobro do re-
gistrado hoje. Atualmente, a
rede tem 98 lojas, consideran-
do a Linha 4-Amarela, adminis-
trada pela iniciativa privada.

Os editais que vão permitir a
concessão de espaços para inte-
ressados em administrar cinco
lojas de calçados e de moda praia
ou um pacote de cinco empreen-
dimentos que venderão roupas
de casamento foram publicados
na segunda-feira. Até dezembro,
devem ser divulgados editais pa-
ra mais 28 lojas e um minishop-
ping com 42 pontos de venda.

Os passageiros encontrarão o
novo comércio de tênis, sandá-
lias e chinelos nas Estações Ana
Rosa, Palmeiras-Barra Funda,
Brás, Santana e Sé. “O objetivo é
atrair empresas já consolidadas
e de grande porte no setor de cal-
çados esportivos e sandálias tipo

moda praia”, diz a companhia,
no texto do edital. O mezanino
da Estação São Bento deve rece-
ber mais 42 lojas – hoje, só há três
funcionando ali. A ideia do Me-
trô é que o centro comercial seja
administrado por um único em-
preendedor, responsável por es-
colher os tipos de lojas.

As cinco lojas de noivas tam-
bém devem ser administradas
por um único grupo. A diferença
é que ficarão todas no mesmo lu-
gar: a saída da Avenida Prestes
Maia, na Estação Luz, próximo

da Rua São Caetano, também co-
nhecida como “rua das noivas”
por causa da concentração de lo-
jas do ramo.

Esse espaço hoje é ocupado
por um empreendimento do gê-
nero. “Muita gente que vai à Rua
São Caetano para aqui para ver
vestido. O movimento é bem
grande, principalmente no fim
do ano”, diz uma funcionária
que não quis se identificar. “Não
sei se compraria uma roupa de
casamento, mas blusinhas para
o dia a dia compro quase todo

mês”, relata a contadora Angela
Castro de Souza, de 55 anos.

Angela diz que sempre para na
mesma loja do Metrô São Bento
para ver as novidades da vitrine.
“O bom de ter um ponto aqui é
que o pessoal é obrigado a passar
na frente pelo menos duas vezes
por dia, quando vai e quando vol-
ta do trabalho. Uma hora acaba
parando”, avalia a comerciante
Ivone Costa de Souza, de 34
anos, que vende roupas.

O tipo de negócio mais indica-
do para lojas que ficam dentro
de estações é o que permite
compras rápidas, segundo o pro-
fessor Marcelo Ermini, da ES-
PM. “As estações oferecem van-
tagens para o comerciante, co-
mo o enorme fluxo de pessoas e
a diversidade do público. Mas,
se ele não tiver um modelo de
negócio bem elaborado, pode
enfrentar problemas, até por-
que a concessão às vezes tem
um prazo.”

Outras Linhas. O comércio for-
mal dentro do metrô é explora-
do desde a década de 1970. As
futuras linhas, como a 6-Laran-
ja,que seráuma Parceria Público-
Privada (PPP), já devem prever a
possibilidade de usar partes das
estações ou terrenos vizinhos pa-
ra a exploração comercial. No
ano passado, o faturamento com
mídia, aluguel para lojas e as par-
cerias com shoppings renderam
o equivalente a 9% da arrecada-
ção tarifária.

Na Linha 4-Amarela, as primei-
ras lojas foram instaladas em
2011. Hoje, são 30. E a expectati-
va é chegar a 60, segundo Dona-
to Ponzio, gerente comercial da
ViaQuatro, responsável pela ad-
ministração do ramal. “Temos
interessados para praticamente
todos os novos pontos”, diz.

Segundo ele, é possível que ha-
ja salão de beleza na linha. Uma
lavanderia chegou a ser sonda-
da, mas foi descartada por causa
do grande consumo de energia.

OUTLET

R Lavapés 6 Tel. 3208.6722 - Estacionamento ao lado
2º à 6º das 9:00 às 18:00 hs - sábado das 9:00 às16:00hs.

www.lafer.com.br

DIRETO PRA SUA CASA POR MUITO MENOS.
SOMENTE NA LAFER OUTLET.

Sofás, poltronas reclináveis, sofás camas, itens diversos,
com grandes descontos, de 20 a 70%.  
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 ago. 2012, Metrópole, p. C7.




