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Galerias resistem ao tempo e à concorrência 
 
Vistas como precursoras dos shoppings, assim que estes surgiram, as galerias resistem ao tempo 
como uma boa opção para os lojistas. Principalmente, para os pequenos, que conseguem driblar o 
orçamento apertado. Custos fixos mais baixos, oportunidade para amadurecer e ajustar o negócio 
e cativar a clientela que prefere lojas com movimento menor são algumas das vantagens em 
optar por estes espaços. O que não signif ica, necessariamente, redução no faturamento.  
 
Mesmo com a disseminação dos malls pela cidade, ter loja em galeria é um bom negócio, segundo 
os próprios comerciantes, independentemente da região escolhida. A satisfação de Jorge Luiz 
Santos, proprietário das duas lojas da Digytal Copier, ambas na galeria Comendador Manoel Maia, 
no Méier, pode ser medida pelo montante investido na reforma do ponto comercial, R$ 100 mil.  
 
- Passarei de 180 metros quadrados para 300. A previsão para 2003 é otimista - diz Santos. A 
expectativa do lojista, especializado em venda de máquinas e suprimentos para copiadoras, é de 
aumentar o número de clientes em, pelo menos, 50%.  
 
Confirmando o fôlego deste perfil de empreendimento, o aumento na procura por este tipo de 
imóvel, segundo dados da Patrimóvel, foi de 30% em janeiro deste ano em comparação ao 
mesmo mês de 2002. "Hoje, alugamos, mensalmente, cerca de nove lojas em galerias. O aluguel 
mais acessível associado a um bom movimento de clientes, dependendo do local escolhido, 
acabam por atrair os lojistas sem grande disponibilidade financeira. Os custos chegam a ser 80% 
menores se comparado a um shopping", reforça Rosângela Vasconcelos, diretora comercial da 
administradora com quatro escritórios no Rio.  
 
A constatação é reforçada pelas associações comerciais e pelos lojistas. Presidente da Associação 
Comercial e Industrial do Grande Méier (Aciméier), Antonio Joaquim Aires Filho argumenta que as 
galerias no bairro atravessam uma fase de retomada, com mais de 80% de seus espaços 
ocupados. "Este tipo de prédio comercial associa custo fixo mais baixo à segurança e comodidade 
para os clientes. Fatores-chave para lojistas", assinala Aires Filho, com mais de 700 lojistas 
associados à entidade.  
 
Secretário-executivo da Associação Comerc ial e Industrial da Região de Bangu (Acirb), Fábio 
Quadros é adepto de opinião semelhante e complementa que os espaços neste tipo de 
empreendimento nunca foram tão disputados pelos comerciantes. "Afinal, uma galeria com um 
mix de lojas bem definido não deixa nada a dever a um mall. Atende perfeitamente aos anseios 
dos consumidores", observa o representante da Acirb, que reúne mais de 600 comerciantes.  
 
Satisfazer os clientes com um custo fixo mais em conta eram os objetivos perseguidos por Simone 
Valério, sócia da Ergtonner, especializada em cartuchos de impressora, quando há dois anos 
resolveu se instalar no segundo andar da galeria Vitrine da Tijuca, no bairro do mesmo nome. "Só 
sairia daqui para uma loja de rua. Sei que existem aluguéis mais acessíveis e sem cobrar 
condomínio, mas o ponto-de-venda onde estou estabelecida, em frente à escada rolante do 
prédio, é bem movimentado", diz.  
 
Instalado há 14 anos no primeiro andar da galeria Méier Off Shopping com a Trabalho do Corpo, 
especializada em artigos esportivos, Alberto Cruz diz não ter do que reclamar do espaço ocupado.  
 
"Não tenho a mínima intensão de me mudar. Inclusive, o faturamento desta loja, na maior parte 
do ano, é superior ao da outra, do mesmo segmento, mantida na rua", compara o empresário.  
 
Nem todos, no entanto, demonstram tamanho otimismo. A comerciante Wal de Araújo, há sete 
anos estabelecida numa galeria no Grajaú, diz que o movimento de clientes deixa a desejar.  
 



"Principalmente, se a loja estiver localizada no fundo do empreendimento. Além do mais, os malls 
oferecem ar-condicionado e estacionamento, ou seja, muito mais conforto aos clientes", diz a 
dona do salão de beleza Wal's Beauty.  
 
Uma saída para aumentar o fluxo de consumidores nas galerias, segundo Ulysses Reis, é 
segmentar o ramo de atuação dos lojistas. "De uns seis anos para cá, as galerias estão passando 
por um processo de revitalização. Embora as administradoras não costumem determinar mix de 
lojas, vale adotar este tipo de estratégia. Talvez esta seja a solução para ganhar espaço e 
reconhecimento no mercado", sugere Reis.  
 
A galeria Masson, no Centro, parece ter seguido a dica do especialista, onde mais de 60% das 
lojas do espaço abrigam farmácias de manipulação. Antiguidades também têm endereço certo na 
cidade: a galeria que fica na Rua Figueiredo de Magalhães, 598, em Copacabana. Com três 
andares e aproximadamente 150 pontos-de-venda, mais de 70% são ocupados por antiquários.  
 
Variedade de produtos no mesmo local  
Uma deles pertence a de Fany Medina, há quatro anos no local, que colocou seu nome na loja.  
 
"Os custos fixos, cerca de R$ 300 para o aluguel e mais R$ 300 de condomínio, são atrativos para 
os pequenos lojistas. Além do mais, o espaço concentra vários comerciantes do ramo, sendo 
possível o cliente encontrar variedade de produtos e lojas sem precisar se deslocar", afirma Fany.  
 
Outra solução apontada pela consultora de varejo Maria Garcia, da A8 Consultoria, é oferecer 
produtos personalizados ou peculiares nestes espaços. "Até porque, desta forma, o cliente que 
gostar do produto precisará, necessariamente, voltar à loja para adquiri- lo", fala.  
 
Apesar de ser mais comum encontrar pequenos lojistas, as galerias também atraem redes já 
estabelecidas, reforçando o indício de boa opção. Uma delas é a Andarella, especializada em 
sapatos e acessórios de couro, que há 20 anos mantém uma loja no Edifício Santo Afonso, no 
Centro. Hoje com 16 unidades espalhadas pelo Rio, a marca diz que o ponto na galeria, num 
ranking de vendas, ocupa a terceira posição, ficando atrás apenas de dois shoppings - 
BarraShopping e Rio Sul.  
 
- Só não posso afirmar que o movimento da galeria, por si só, seja o responsável pelo 
desempenho da loja. O ponto, no qual uma vitrine está virada para a rua e a segunda para a 
galeria, é muito bom - justifica Sylvia Castello Branco, supervisora da Andarella.  
 
A história da etiqueta de roupas femininas Fernanda Chies também teve início numa loja do 
Forum Ipanema, galeria badalada da Zona Sul. Hoje, já instalada no Rio Sul, a empresária não se 
desfez de sua prime ira unidade e planeja abrir uma terceira unidade na cidade.  
 
Vantagens das galerias: 
 
- Reduz os custos fixos em até 80%. 
 
- Atrai públicos diferentes, devido à concentração de vários segmentos. 
 
- O lojista pode oferecer um atendimento personalizado em função do movimento mais baixo. 
 
- As regras das administradoras costumam ser mais flexíveis, dando mais liberdade ao 
comerciante para inovar.  
 
- Possibilita o amadurecimento e o ajuste do negócio.  
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