
Parcerias de conveniência 
 
Estar dentro de supermercados ou postos é bom negócio 
 
Os elevados custos de ocupação dos shopping centers estão levando redes varejistas a buscarem 
alternativas que sacrifiquem menos as margens de lucro. Muitos lojistas reclamam que os 
shoppings, se por um lado garantem um bom fluxo de clientes, por outro abocanham grande 
parte do faturamento com aluguéis, condomínios e taxas, tornando a operação inviável 
financeiramente. 
 
Uma das saídas que estão sendo adotadas é a parceria com supermercados, postos de gasolina ou 
pequenas concentrações de estabelecimentos comerciais que se propõem a ser "one stop shop": 
áreas onde se explora o conceito de conveniência. Encontra -se quase tudo ao mesmo tempo: 
bancos, locadoras, lavanderias, drogarias, alimentação, combustíveis. É um modelo de comércio 
que vem se multiplicando. Nestes locais os custos tendem a ser menores e o conjunto de 
operações ali instaladas possui forte poder de atração de consumidores. 
 
Muitas vezes a política de cobrança pelo uso do espaço é a mesma do shopping, em que o aluguel 
é baseado no faturamento. Mas os percentuais tendem a ser menores, porque esta não é 
atividade principal dos empreendimentos, explica Célio Salles, conselheiro da Região Sul do Bobs, 
que tem quatro pontos instalados em supermercados Angeloni em Santa Catarina. Salles revelou 
que o custo de ocupação em shoppings fica em torno de 10% a 15% do faturamento. No 
supermercado, é a metade disso. O condomínio existe, diz ele, mas não no mesmo nível, porque a 
estrutura a ser mantida é menor. 
 
Gastos com aluguel  
Segundo Julio Mottin Neto, diretor de Marketing da Panvel, rede gaúcha de drogarias que tem 
unidades em supermercados e em postos de combustível Ipiranga, alguns empreendimentos 
muitas vezes já são concebidos visando a terceirização dos espaços. Por isso, entregam o ponto 
quase pronto, eliminando os gastos iniciais do inquilino com reformas, o que torna a parceria 
ainda mais atraente. 
 
É uma estratégia de mão dupla, pois traz vantagens também para quem hospeda as lojas 
menores, na medida que oferece aos clientes um mix de estabelecimentos mais completo. O 
professor Juracy Parente, coordenador do Centro de Excelência do Varejo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), destaca que quando um supermercado, por exemplo, lança mão deste recurso, 
acaba realizando o papel de shopping de comunidade. O sortimento da loja pode não ser tão 
amplo, mas o empreendimento contempla vários setores especializados por meio do comércio 
satélite. 
 
Para estes, a locação dos espaços é vantajosa porque, além da receita extra, evita áreas ociosas. 
Alberto Serrentino, sócio da consultoria Gouvêa de Souza, explica que os aparelhos maiores 
conseguem com isso diluir os seus próprios custos de ocupação. No caso dos postos de gasolina, 
que já não têm ganhos expressivos com a comercialização unicamente de combustíveis, a locação 
dos espaços é uma alternativa rentável. 
 
Outra vantagem, alegam os empresários, é que quando se trata de lojas de rede, há a segurança 
da competência comprovada na gestão do negócio, além do potencial de atração da operação 
parceira. "Em localizações onde de fato existe a conveniência, nossos resultados chegam a ser 
30% superiores em comparação a lojas de rua", completou Mottin, da Panvel. 
 
O desafio na adoção deste modelo, entretanto, é juntar lojas com sinergia e posicionamento 
coerentes, que possuam o mesmo público-alvo, pois disto depende o sucesso das duas operações. 
Panvel com Zaffari ou com Ipiranga se dirigem ao mesmo perfil de consumidor, assim como o 
Bobs e Angeloni. "A proposta de valor tem de ser igual", acrescentou Parente.  



As vantagens da parceria são ainda potencializadas quando a união envolve duas marcas fortes, 
pois reforça a identidade das empresas. "Isto causa uma reação positiva sobre o consumidor", 
defende Célio Salles, do Bobs. 
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