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Você sabe qual das 139 unidades do McDonald's em São Paulo vende mais? E a Blockbuster 
arrasa-quarteirão da cidade? Pelo seu tamanho acanhado, a unidade do Fran's Café que tira 
25000 cafezinhos por mês é uma surpresa. O mesmo acontece com a Drogasil da Rua 
Pamplona, que dá um banho nas outras 87 filiais, e com o Cinemark do Shopping Metrô Santa 
Cruz, cujas onze salas atraem um batalhão de cinéfilos. A seguir, dez grandes redes de varejo 
revelam quais são suas lojas campeãs em faturamento. E o que fazem para fisgar um número 
cada vez maior de paulistanos  
 
25 000 cafezinhos e 12 000 pães de queijo por mês!  
Ele fica meio escondidinho, dentro da megalivraria Fnac, na Praça dos Omaguás, em Pinheiros. 
Mas os números deste Fran's Café impressionam. São cerca de 25.000 cafezinhos servidos por 
mês, 12.000 pães de queijo e um fluxo diário de 800 clientes. Das 44 lojas da rede em São 
Paulo, a de maior sucesso é tocada há cinco anos pelo casal Tânia e Paulo Rosa. Para efeito de 
comparação, em média as unidades da rede vendem 10.000 xícaras de café por mês. Rosa, 
ex-executivo de uma multinacional, aplicou sua experiência profissional na administração dos 
dezoito funcionários da franquia. "Nosso grande segredo é valorizá-los", afirma. "Se eles não 
estão satisfeitos, não têm como atender bem." Os empregados recebem no fim do mês, além 
do salário, uma porcentagem sobre o faturamento. O casal inventou ainda algumas técnicas 
especiais que facilitam a vida dos consumidores – eles ganham um bip e, enquanto aguardam 
o pedido, podem sair para um passeio pela livraria.  
 
A arrasa-quarteirão do Morumbi 
Há cerca de dez anos, a americana Blockbuster balançou as estruturas do mercado de 
videolocadoras com um novo estilo de atendimento e uma variedade enorme de lançamentos. 
Hoje, a rede conta em todo o país com 127 lojas, 41 delas em São Paulo. A arrasa-quarteirão 
da cidade é a da Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. São 29.000 locações (o valor varia 
entre 5 e 7,90 reais) e 1.200 DVDs vendidos por mês. Das 32.500 pessoas que circularam 
pelos seus 532 metros quadrados em novembro, 2.000 fizeram questão de ver a performance 
de Brad Pitt em Tróia, a fita mais retirada. "Esta loja fica numa região com um público de alto 
poder aquisitivo, que tem dinheiro de sobra para investir em lazer", explica Marcos Vignal, 
diretor executivo da Blockbuster. Outro diferencial é a turma de atendentes, dez jovens 
sorridentes e antenados com as últimas produções de Hollywood. 
 
Um batalhão de cinéfilos  
Desde que chegou ao Brasil, em 1997, o Cinemark se tornou o xodó daqueles que adoram 
pegar um cineminha e não abrem mão de poltronas grandes e muita pipoca. A rede possui 102 
salas em São Paulo, distribuídas por onze complexos. Destes, o mais procurado é o do 
Shopping Metrô Santa Cruz, na Vila Mariana. Com 2 687 lugares, recebe 20 000 espectadores 
por semana. É um número e tanto. O vice-campeão, que fica no Shopping D, atrai metade 
dessa quantidade de gente. Durante as férias escolares, o movimento cresce ainda mais. Em 
julho, 214 000 pessoas foram às onze salas do Santa Cruz (cerca de 53 500 por semana, ou 
2,6 vezes mais do que a média). Para Adriana Cacace, diretora de marketing da rede, o motivo 
de tanto entra-e-sai é a proximidade da estação do metrô. Ela também atribuiu o sucesso a 
um diferencial deste multiplex: "É o único Cinemark do país com uma sala voltada 
especialmente para as crianças, com decoração e os últimos lançamentos infantis".  
 
Flores para as freguesas fiéis  
Quando seu filho nasceu, a ex-executiva Márcia Cordeiro resolveu abandonar o emprego de 
diretora comercial da Folha de S.Paulo e investir numa franquia da rede de lavanderias 
francesa 5 à Sec. Com três anos de funcionamento, a unidade comandada por Márcia, no 
bairro de Santana, tornou-se a loja de maior sucesso na cidade, com cerca de 5 000 peças de 
roupas lavadas, contra uma média de 3 000 das outras unidades. Márcia procura cobrir de 
pequenas atenções sua clientela, cerca de 1 800 pessoas por mês. "Nós mantemos um 
cadastro sempre atualizado para enviar cartões em aniversários e datas importantes", diz ela, 
que comanda nove funcionárias. "No Dia da Mulher, mandamos até entregar flores para as 



freguesas mais assíduas. Nosso trabalho exige muita responsabilidade, pois na maioria das 
vezes quem vem aqui tem um carinho imenso pela peça que nos confia para lavar."  
 
Uma montanha de comprimidos  
Fundada em 1935, a Drogasil é a rede de farmácias mais antiga da cidade em funcionamento. 
Entre suas 88 unidades, a estrela está na Rua Pamplona, no Jardim Paulista. A loja 
comercializa mensalmente 100.000 itens – 40% de medicamentos e 60% de produtos de 
beleza e higiene pessoal. "O sucesso se deve ao alto poder aquisitivo da clientela e ao fato de 
a farmácia ter grande tradição na região, já que foi inaugurada em 1982", explica o diretor 
comercial, Antônio Carlos de Freitas. Um dos produtos mais vendidos são os comprimidos 
analgésicos e antigripais (cerca de 10.000 por mês). Nos meses de inverno, esse número 
aumenta 50%.  
 
Um mar de calcinhas  
Desde que chegou a São Paulo, em 1997, a gaúcha Renner, pertencente à americana J.C. 
Penney, mudou bastante o perfil de suas roupas. De conservadoras e comportadas, as peças 
passaram a ser inspiradas em modelos de estilistas moderninhos. A rede tem doze lojas 
espalhadas pela capital. Destas, a número 1 em vendas é a unidade de 5.000 metros 
quadrados do Shopping Center Norte. Só de calcinhas saem 160.000 peças por mês, o 
bastante para vestir a população feminina inteira de uma cidade como Piracicaba. Além de 
140.000 camisetas e 100.000 calças jeans. A missão de quem entra ali para escolher não é 
nada fácil: são 20.000 itens, entre peças de vestuário, lingeries, acessórios, calçados, 
perfumaria e cosméticos.  
 
Gigante na Marginal  
Há 58 anos no ramo de móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, o Ponto Frio tem 
341 filiais no Brasil, sendo 54 na capital paulista. Inaugurada em 2000, a unidade da Marginal 
Tietê é a campeã de vendas. Seus 149 funcionários vendem por mês 1 200 fogões, 1 050 
refrigeradores e 900 lavadoras de roupas. Na área equivalente a um campo de futebol (7 000 
metros quadrados), estão expostos cerca de 3 000 itens. "O espaço nos permite ter uma 
variedade muito maior de produtos e promover tanto eventos como lançamentos e desfiles", 
diz Roberto Britto, presidente da rede. "Isso acaba atraindo muita gente. Neste ano montamos 
até uma casa do Papai Noel."  
 
Multidão faminta  
É como se a população da cidade de Santos freqüentasse todos os meses o mesmo 
restaurante para se deliciar com hambúrgueres, refrigerantes e batatas fritas. O McDonald's do 
Shopping Center Norte recebe mensalmente 450.000 pessoas. Essa multidão consome em 
média, por dia, 5.000 hambúrgueres, 4.500 sorvetes, 2.500 litros de refrigerante e 400 quilos 
de batata. Números que a credenciam como a maior em volume de vendas da América Latina. 
Para atender tanta gente, o restaurante, que funciona ali desde 1983, conta com 180 
funcionários, quinze gerentes e 434 cadeiras superdisputadas. Quem comanda esse agito de 
perto há três anos é o gerente Marcelo Ribeiro. "Não é brincadeira, são quase 1.100 Big Macs 
por dia", diz. Em dias de muito movimento, como sábados, domingos e feriados, a loja chega a 
atender mais de 2.500 pessoas por hora.  
 
Pequenina mas poderosa  
Comparado aos outros supermercados do grupo, o Pão de Açúcar da Praça Panamericana, no 
Alto de Pinheiros, é bem acanhadinho. Tem apenas 874 metros quadrados de área, ou quase 
metade do tamanho da maioria das unidades. Em matéria de faturamento, no entanto, é um 
gigante. Recebe 2.800 clientes por dia interessados em produtos mais caros e práticos, caso 
das frutas, legumes e verduras lavadas e cortadas ou dos pratos semiprontos. "O público daqui 
está mais preocupado com a qualidade e a variedade do que com o preço", acredita o diretor 
regional, Sérgio Paulo Amaral dos Anjos. "Por isso, oferecemos mercadorias exclusivas, como 
coelho e carneiro frescos." A filial vende mensalmente 4 toneladas de filé mignon, 3 de mamão 
papaia, 2 de frango assado e 1 tonelada de salmão. Outro segredo do sucesso da loja (esse 
não está nas gôndolas) é o bom atendimento. "Aqui temos funcionários com muitos anos de 
casa", aponta Sylvia Leão, diretora de operações. "Só a gerente trabalha nesta praça há 
quinze anos. Eles praticamente conhecem os clientes pelo nome."  



Arma secreta  
Aos 67 anos, José Cesaroni Filho (à direita) já poderia estar aposentado. Mas seu talento para 
o comércio é tamanho que ele não pensa em parar tão cedo. Ninguém vende tanto carro na 
Viamar Mega Store como esse descendente de italianos. A concessionária é uma das maio res 
em volume de vendas de automóveis General Motors no país. Saem de lá 400 veículos por 
mês – cerca de trinta pelas mãos de Cesaroni, que tem uma média 70% superior à de seus 34 
colegas. No ano passado, Cesaroni ganhou o apelido de "Máquina de Vendas" ao conquistar o 
prêmio de melhor vendedor da GM do Brasil. "Trabalho com comércio desde os 9 anos", 
orgulha-se. "Sei como conquistar os clientes." Para deixar o comprador à vontade, Cesaroni 
costuma falar apenas 20% sobre negócios e 80% sobre outros assuntos. "Ganho tanta 
confiança que alguns ligam quando estão tristes apenas para desabafar." 
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