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Uma colorida banca com frutas da estação, completamente inesperada para o local, 
chama a atenção de quem entra pela primeira vez na Clube Chocolate, uma sofisticada 
loja de multimarcas, localizada na Rua Oscar Freire, nos Jardins, zona sul de São 
Paulo. Mas a surpresa não fica por aí. Embora o foco seja moda, além de frutas a loja 
vende produtos de pet shop, flores, livros, CDs e até pássaros raros. No prédio de 
2.400 m2, dividido em 4 pisos, ainda há espaços para um restaurante francês, uma 
joalheria e até uma sex shop, só para mulheres. 
 
A loja, aberta em dezembro, custou US$ 7 milhões e dificilmente o dinheiro gasto com 
o projeto será recuperado em menos de 10 anos. Mas os investidores, a holding 
Intermarcas, que pertence ao grupo português Riopele, não estão preocupados. Mais 
do que acompanhar o faturamento do ponto-de-venda, eles estão de olho na projeção 
internacional da marca, para depois abrir uma loja no exterior. 
 
- Um investimento deste porte não se recupera com vendas, mas com a chegada da 
marca no mercado internacional- diz o diretor administrativo da holding, José Cabral.  
 
Para esta investida, a Clube Chocolate se apresenta dentro de um novo formato de 
varejo, o de "loja de conceito", que além de oferecer produtos, tem por estratégia 
vender estilos de vida. "Aqui pode-se comprar desde um figo da Índia, que custa R$ 
1,50, a um banco italiano por R$ 15,6 mil", resume o diretor comercial da empresa, 
José Xavier Neto. 
 
A Clube Chocolate não é a únic a a investir na loja de conceito. No Rio, onde a empresa 
abriu sua primeira unidade, há dois anos, no Fashion Mall, em São Conrado, outras 
operações de varejo começam a se movimentar para explorar propostas semelhantes. 
A loja Contemporâneo, por exemplo, em Ipanema, trabalha com mais de 25 marcas 
brasileiras e estilistas consagrados e fechou parcerias para abrir um bar e restaurante 
em suas dependências. Para atrair público, tem feito também exposições com artistas 
plásticos e eventos para lançamentos de livros e CDs, vendidos no local. 
 
- Investimos na imagem, em estilos de vida e agregamos valor ao negócio -, diz uma 
das sócias, Taís Carvalho. Sua intenção é buscar novas parcerias que reforcem a 
imagem da Contemporâneo como loja de conceito, freqüentada por artistas e por um 
público de vanguarda de maior poder aquisitivo.  
 
 
parcerias para ampliar negócios são bem-vindas  
Telefones celulares, câmaras digitais e até computadores, mas todos com detalhes 
inovadores, estão na lista de possíveis produtos que podem entrar na sua loja nos 
próximos meses. "A intenção é que o consumidor entre aqui e perceba que está no seu 
universo", diz. As parcerias para ampliar os negócios nas lojas são bem-vindas, afirma, 
porque todos saem ganhando. Ela estima que apenas com a abertura do bar e 
restaurante na Contemporâneo as vendas aumentem de 20% a 30%. 
 
Xavier Neto, da Clube Chocolate, também tem interesse em fechar parcerias no 
conceito "loja dentro da loja", mas desde que não descaracterizem o projeto. "Temos 
aqui uma joalheria, por exemplo, que não destoa da proposta do nosso espaço." Ao 
oferecer um mix de produtos sofisticados e modernos, ao lado de grifes de moda 



nacionais e internacionais, a loja amplia público, vendas e divulga sua marca pelo 
inusitado. "Queremos ser uma espécie de museu para as pessoas visitarem e se 
entreterem. Elas não precisam entrar apenas para comprar", diz Xavier Neto. 
 
O interesse em tornar a loja conhecida está ligado ao investimento que a empresa tem 
feito na marca própria Chocolate. Ela começa a ser vendida para butiques sofisticadas 
em outros Estados. A marca própria também está nas exportações iniciadas este ano 
para a Europa, Canadá e Estados Unidos. A expansão inclui ainda a abertura de mais 
uma Clube Chocolate, em Ipanema. 
 
A recém-inaugurada Thi"Di, especializada em acessórios, também decidiu apostar num 
novo conceito para envolver o consumidor e elevar seu faturamento. As peças 
adquiridas podem ser personalizadas e junto com brincos, anéis, cintos e chapéus, 
todos os objetos de decoração expostos estão à venda. Quem entra pode levar um 
simples colar, mas também um espelho de cristal no valor de R$ 12 mil. Uma das 
proprietárias, a decoradora Cláudia Vasconcelos, já planeja incorporar ao negócio um 
restaurante e uma galeria de arte. 
 
A Novamente, loja de multimarcas do Rio, vende moda e serviços. Localizado no 
centro, próximo a escritórios, o lugar atrai executivas com uma oferta diferenciada: 
uma sala de banho e maquiagem para a mulher que sai do trabalho à noite para ir a 
uma festa, um teatro ou a um concerto. "Fidelizo a consumidora e divulgo o conceito 
da loja", diz a proprietária, Fátima Lomba..  
 
Em novembro, Fátima abre um segundo ponto na Barra da Tijuca, para oferecer 
consultoria de moda personalizada. "Quero abrir poucas lojas com serv iços especiais, 
conforme o perfil da região." 
 
 
Compras aliadas ao entretenimento  
Desenvolvidas para vender ao consumidor estilos de vida, elas surgiram na Europa e 
servem de inspiração para marcas nacionais. Na Itália, em Milão, o "10 Corso Como" é 
um local que mistura moda de grandes grifes, joalheria, arte, decoração e culinária 
oriental com sucesso. 
 
- É uma soma de cultura, arte e moda - define uma das sócias da Contemporâneo, 
Taís Carvalho. Ela menciona também a Colette, em Paris, outra loja conceito famosa, 
com roupas, livros, eletroeletrônicos e objetos de arte. "É um passeio, onde se 
encontra até um bar de águas de todo o mundo." 
 
Esse tipo de loja, observa o especialista em varejo Eugênio Foganholo, da Mixxer 
Desenvolvimento Empresarial, é dirigido a um público de alto poder aquisitivo, que 
busca no consumo também entretenimento. "Ele quer olhar objetos e encontrar 
amigos para almoçar." O restaurante da Clube Chocolate, por exemplo, é estratégico 
para levar o consumidor de alto nível para a loja.  
 
- O cliente pode não comprar nada hoje, mas fica aqui, em média, de 40 minutos a 
uma hora, percebe o conceito da loja e volta outro dia - diz o sócio responsável pelo 
restaurante, Ricardo Zaroni, que oferece pratos que vão de um omelete de R$ 18 até 
um caviar ucraniano de R$ 450. "Não por acaso as lojas conceito buscam pontos 
sofisticados. Eles servem como marketing para posicionar a marca no País e no 
exterior." 
 



O consultor Alberto Serrentino, da Gouvêa de Souza & MD, também especializado em 
varejo, diferencia a loja conceito da loja de imagem. "A primeira vende um estilo de 
vida, mesclando produtos e serviços diferenciados." A loja de imagem, de grife única , 
é a que se estrutura para integrar marketing e venda e projetar sua própria marca. 
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