
Transporte gratuito serve como ferramenta de fidelização 
Daniela Rocha  
 

Divulgação  

 
Oferta de transporte gratuito é responsável por 15% do fluxo de visitantes ao Shopping Park Europeu, em Blumenau 

 
Antes concentrado em datas especiais do comércio como Natal e Dia das Mães, o serviço de 
transporte gratuito ao cliente passou a ter maior frequência e é cada vez mais utilizado. De 
acordo com Roberto Nascimento, professor do Núcleo de Estudos e Negócios de Varejo da 
ESPM, a estratégia traz resultados positivos ao negócio. "É uma forma de estreitar o 
relacionamento com os consumidores e ainda competir com o comércio de vizinhança", 
comenta. O varejo de rua avança no país e se torna um importante concorrente. "A barreira do 
shopping é a locomoção, o problema de trânsito generalizado. Portanto, o serviço de 
transporte é uma importante facilitação", explica o professor. 
 
Como a oferta do serviço ainda é limitada, a iniciativa é um diferencial dentro do próprio setor. 
Mas, segundo o professor, a tendência é que seja largamente colocada em prática nos 
próximos anos. O retorno do investimento se dá com o aumento do fluxo de visitantes e das 
vendas. "Os shopping centers trazem clientes de bom nível, por exemplo, pessoas que 
trabalham nas empresas ou escritórios próximos. Ao almoçarem no local, elas aproveitam para 
comprar um presente de aniversário ou adquirir um livro", destaca Sergio Molina, presidente 
da DMV Comunicações, agência de publicidade e propaganda voltada ao segmento. 
 
Contudo, os especialistas ressaltam que o transporte somente fideliza os clientes quando o 
shopping se preocupa com a qualidade geral das operações. É preciso oferecer uma boa praça 
de alimentação com cardápios variados, mix de lojas de acordo com a necessidade dos clientes 
da região, serviços eficientes de limpeza e segurança, além de uma área de entretenimento. 
Normalmente, os recursos para o transporte são provenientes dos fundos de promoção dos 
shopping centers, composto a partir de taxas cobradas mensalmente dos lojistas. 
 
"O custo de manutenção é alto. O sucesso depende de um bom trabalho de divulgação do 
serviço", comenta Sergio Molina. Para Roberto Nascimento, professor da ESPM, a busca de 
parcerias se traduz no melhor modelo. "É interessante fechar com empresas especializadas em 
transporte que queiram ligar suas marcas ao shopping, assim como buscar patrocínio de 
outras companhias. Desta forma, o investimento se paga com tranquilidade", afirma. 
 
O Shopping Nova América, no bairro Del Castilho, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, 
oferece há dez anos uma linha de ônibus gratuita aos moradores e trabalhadores dos bairros 
do entorno - Méier e Cachambi - além dos que utilizam a Linha Amarela. A região é bem 
atendida pelo metrô, mas há poucos ônibus municipais que param no shopping. Já os ônibus 
do shopping circulam todos os dias da semana, com saídas programadas das 10h às 22h. 
"Trazemos ao shopping 7,5 mil pessoas por mês. Os clientes já incorporaram o serviço na 
rotina deles", diz Barbara Rebello, coordenadora de marketing do Nova América. 
 
O investimento é de R$ 23 mil por mês. O ônibus funciona como um outdoor ambulante, que 
divulga a marca do shopping nas ruas e informa sobre atrações e promoções. Mais de 8 
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milhões de pessoas frequentam o shopping anualmente, número que deve crescer porque está 
em plena expansão um complexo empresarial integrado ao shopping, além da construção de 
dois hotéis. 
 
Com uma frota de 12 vans, o Shopping Plaza Sul, no Jardim da Saúde, em São Paulo, atende 
funcionários de empresas da região no horário do almoço, das 11h30 às 15h. "Com as 
empresas que atendemos - Itaú, Centro Empresarial do Aço e Amico -, chegamos a um 
acréscimo de 7% no número de refeições servidas", afirma Eduardo Dias Jorge, 
superintendente do Plaza Sul. 
 
Em média, são 7 mil pessoas transportadas por mês, 9% da frequência total no shopping no 
período do almoço. Para evitar o estresse, o tempo para percorrer cada trecho, de ida ou de 
volta, não leva mais do que dez minutos. Atualmente, o Plaza Sul recebe mais 500 mil pessoas 
a cada mês. 
 
O Mais Shopping Largo 13, na região de Santo Amaro, em São Paulo, segue a mesma tática. 
Estabeleceu convênio com três companhias - Santander, a IBM e a Metalúrgica Prada. O 
serviço composto por duas vans é responsável por um fluxo de 9 mil pessoas por mês. 
 
A oferta de transporte gratuito é responsável por 15% do fluxo de visitantes ao Shopping Park 
Europeu, em Blumenau, Santa Catarina. Com aporte de 25 mil reais por mês, duas vans fazem 
a ligação do centro comercial ao terminal de integração das linhas de ônibus da cidade. 
"Decidimos investir no transporte porque o shopping está localizado na margem de uma via 
expressa, com pouca circulação de pedestres", explica Paulo Ceratti, gerente de marketing. Na 
frente do shopping não há nenhuma parada de ônibus municipal. Inaugurado há menos de 
dois anos, atrai 300 mil clientes por mês. 
  
Fonte: Interlog. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&Su
bsecaoID=715548&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=299623&Titulo
=Transporte%20gratuito%20serve%20como%20ferramenta%20de%20fideliza%E
7%E3o>. Acesso em: 28 jun. 2013. 
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