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Oferecer serviços de qualidade e personalizados pode ser uma estratégia eficiente no 
ramo de venda de CDs. A concorrência com as grandes cadeias torna a consolidação 
do negócio mais difícil para quem não consegue oferecer serviços exclusivos ou 
variedade e preços baixos.  
O investimento para abrir uma loja varia de acordo com o tamanho e a localização. 
Uma loja de 25 metros quadrados em galeria custa de R$ 30 mil a R$ 40 mil, sem 
contar as obras de adaptação do espaço e os impostos. Para uma loja maior, de 50 
metros quadrados, dentro de um shopping, o investimento pode chegar a R$ 190 mil. 
 
A principal dificuldade apontada pelo dono da Marquee, loja na Tijuca especializada em 
CDs de rock, é a concorrência desleal de grandes cadeias, que conseguem vender os 
produtos com uma margem de lucro ínfima.  
 
A dica do empresário é apostar na segmentação. No seu caso, conta sempre com 
público fiel e um estoque de 600 peças, considerado pequeno para lojas de maior 
porte. "A saída é ser pequeno. Estou em uma galeria e pago R$ 600 de aluguel. Não 
gasto mais que R$ 40 mil para manter meu estoque completo", diz o proprietário, 
Armando Alves Pereira.  
 
A loja existe desde 1995 e obteve o retorno do investimento, calculado em R$ 40 mil, 
em cerca de seis meses. A rapidez é explicada por Pereira pelo preço do dólar na 
época. "Quando eu comecei, o dólar valia R$ 0,89. Um CD importado era vendido por 
R$ 16 e o lucro por produto era de quase 100%. Hoje, não passa de 40%", observa.  
 
Os tempos são outros e está difícil comprar um CD importado por menos de R$ 50, 
quando está em promoção. O dono da Music Land, Gustavo Cunha Legey, que tem 
duas unidades no Rio, está tentando há cinco anos obter o retorno dos quase R$ 200 
mil de investimento em cada loja. As reclamações não mudam muito. 
 
Apesar de ser uma loja maior, com 50 metros quadrados, a Music Land também não 
agüenta a concorrência com empresas como a Lojas Americanas. "Eles vendem CDs a 
R$ 19,90, que nós compramos da gravadora a R$ 38. Assim é impossível", desabafa 
Legey. 
 
A pirataria é outro vilão no mercado fonográfico. Apontada também por uma das 
proprietárias de três lojas da Gramophone, Brandina Maria Mendes, e pelo consultor 
José Schwartz, do Sebrae-RJ, a falsificação da mercadoria é um fator grave que conta 
muitos pontos contra o investimento. "Não há franquias para lojas de CDs, elas já 
existiram, mas hoje desconheço a existência delas. É preciso pagar impostos e 
concorrer com quem não paga. Isso torna o risco do investimento alto", afirma 
Schwartz.  
 
De acordo com o consultor, agregar diferentes elementos à venda de CDs pode 
diminuir em parte o risco do negócio. Brandina confirma. "Eu vendia aparelhos 
eletrônicos, mas com a alta do dólar, parei de importá-los. O meu lucro caiu e hoje 
acredito que o essencial é ser diferente, ter livros, equipamentos de informática, como 
uma loja  
estrangeira." 
 



A diversificação de produtos e a segmentação parecem ser a aposta mais acertada no 
ramo, mas dentro de uma proposta definida. É preciso ter variedade de produtos, 
desde que a diversificação seja coerente. Portanto, não adianta querer agradar a 
todos, correndo o risco de não atingir ninguém.  
 
Armando Alves Pereira aconselha a quem estiver interessado em ingressar no ramo a 
investir em alta qualidade e seleção de produtos. "A maioria das lojas pequenas que 
conseguiu sobreviver investiu em um mix ímpar, até exclusivo, mas variado dentro do 
segmento. Uma loja segmentada de qualidade não depende do ponto. As pessoas vão 
até o local. E, nesse caso, o investimento precisa ser em conteúdo. A apresentação 
vem em segundo lugar, permitindo uma economia notável", aconselha Pereira. 
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