
Varejo para fãs de séries e cinema está em alta 

Igor Utsumi 

 

Aficionados por quadrinhos e jogos movimentam vendas e ajudam empresas a driblar a crise. 

 

As operações direcionadas ao público que se interessa por quadrinhos, filmes e séries (que 

antes eram chamados de nerds e agora são conhecidos como geeks) - figuram entre os 

empreendimentos que não estão sendo afetados pela desaceleração do varejo. Com alto poder 

de fidelização e oferta de produtos de maior valor agregado, empresas esperam expansão 

maior do que a de 2012.  

 

Para aumentar as vendas e atrair consumidores, os estabelecimentos oferecem espaços que 

não servem apenas como um pontos de venda, mas também como local de confraternização 

entre os frequentadores. Este ambiente aliado ao atendimento altamente especializado são 

fatores fundamentais para manter o bom fluxo de clientes nas lojas.  

 

"Acredito que ganhamos no atendimento e no ambiente, ajudando os clientes com novidades, 

informando em que época chega determinado produto, e oferecendo um clima bom, em que a 

pessoa entra e se sente à vontade", explica o sócio proprietário da Limited Edition, Rodolfo 

Pranaitis. "Algumas pessoas vem só passear e não compram nada, apenas batem um papo 

com vendedor ou amigo, e depois voltam outro dia".  

 

A Limited Edition existe desde 2006, mas funciona no endereço atual há cerca de cinco anos, 

no bairro dos Jardins, em São Paulo (SP). Pranaitis aponta que o atendimento é um dos pontos 

chave para fidelizar o cliente. "Temos cinco funcionários na loja, e tanto os sócios como os 

vendedores são colecionadores. Por isso, mantemos uma fidelização alta, com clientes 

semanais. Os atendentes já têm um conhecimento vasto dos produtos." No mix da operação 

estão artigos colecionáveis, quadrinhos, blu-rays, estátuas e miniaturas.  

 

Os resultados são animadores. "Temos um tíquete médio de R$ 200, mas alguns produtos de 

R$ 700 figuram entre os mais vendidos", afirma o proprietário da Limited Edition. 

"Aumentamos nosso faturamento em 15% ano passado, e esperamos crescer 20% em 2013."  

De olho neste nicho, a Livraria Cultura também ingressou no mercado geek. Com jogos 

eletrônicos (videogames) e quadrinhos como carros-chefes, a rede de livrarias inaugurou em 

abril do ano passado sua primeira operação da marca Geek.Etc.Br, próxima à unidade da 

livraria na Avenida Paulista.  

 

Segundo o coordenador da Geek.Etc.Br, Igor Oliveira, o empreendimento buscou viabilizar 

algo que a Livraria Cultura não conseguia, por necessitar de uma outra orientação visual e um 

mix muito mais diversificado. "Pessoas podem experimentar jogos que acabaram de ser 

lançados, conviver com outros clientes. E além do público cativo, também trazemos clientes 

novos com eventos, sessões de autógrafos, reuniões semanais para jogos."  

 

O resultado até aqui superou as expectativas iniciais. "Revimos e aumentamos as metas, 

porque o desempenho foi muito positivo. Nosso faturamento representa em média 2% do 

negócio da livraria, apenas o nicho geek", aponta Oliveira. A Livraria Cultura encerrou 2012 

com um faturamento de aproximadamente R$ 390 milhões, e prevê um crescimento de 25% 

para este ano.  

 

A Geek.Etc.Br já conta com uma loja em Recife (PE), além da operação na capital paulista. De 

acordo com Almeida, não há planos de abrir operações desse tipo até o primeiro semestre de 

2014, mas os novos estabelecimentos da Livraria Cultura possuem uma seção da marca, a 

chamada store-in-store.  

 

"Temos um espaço Geek.Etc.Br no Shopping RioMar, no Recife (PE), no antigo Cine Vitória, no 

Rio de Janeiro (RJ), e nas próximas inaugurações dos shoppings Iguatemi São Paulo (SP) e 

Iguatemi Ribeirão Preto (SP).  
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Buscando clientes  

 

A Terramédia, varejista também na capital paulista, focado em oferecer principalmente jogos 

de cartas e quadrinhos ao público geek, aposta em diferenciais para atrair clientes, não se 

preocupando apenas com os produtos em si. "Temos um salão disponível para jogos com mais 

de 100 lugares e uma lanchonete, organizamos inclusive campeonatos e alguns eventos", 

afirma o encarregado do estabelecimento, Jaime Rodriguez.  

 

Para Rodriguez, essa parte é crucial para os negócios. "É muito comum os clientes virem jogar 

nas noites de sábado, sexta ou quarta-feira, quando estendemos o horário de funcionamento, 

e acabam comprando pelo menos algo da lanchonete ou para incrementar o jogo." 

  

Na Terramédia, o tíquete médio varia, mas o desempenho das vendas também não está sendo 

abalado pela atual conjuntura econômica. "É comum tanto termos clientes que vêm à loja e 

gastam R$ 10 como aqueles que vem e gastam de uma vez R$ 500, R$ 700. Em geral, este 

ano estamos vendendo mais que no ano passado", afirma Rodriguez.  

 

Aposta no mercado  

 

Em busca da clientela geek, o Gibi Cultura Geek investirá R$ 500 mil para começar a funcionar 

em novembro. O estabelecimento, localizado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo (SP), 

deve seguir a tônica das operações existentes, mas dará uma importância maior para ser 

ponto de encontro, reunindo bar, café, lanchonete, loja e espaço para eventos.  

 

O sócio-proprietário do Gibi Cultura Geek, Tiago Almeida, trabalhou por mais de quatro anos 

como webdesigner e então decidiu inaugurar o espaço. "Busco fazer um lugar em que as 

pessoas se sintam confortáveis, sem ninguém ficar pressionando para comprar ou consumir", 

afirma Almeida. Atenderemos tanto o público geek como as faculdades próximas".  

 

A expectativa é obter o retorno do investimento em dois anos e meio. "Estruturamos tudo para 

que a receita proveniente da alimentação cubra o custo fixo, e a loja dê o lucro", aponta 

Almeida.  

 

O Gibi Cultura Geek venderá quadrinhos e itens colecionáveis, além de contar com atrativos 

como um museu de videogames. Para colocar o projeto em operação, Tiago Almeida pretende 

buscar investidores. "Iremos abrir no máximo 40% da sociedade para captar dinheiro, sendo 

que 20% das cotas seriam vendidas agora e 20% depois que o empreendimento estiver 

funcionando", conclui. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 27 ago. 2013. Primeiro Caderno, p. A9. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




