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Gênero continua com força e dita moda para grupos de consumidores. 
 
Se a vinda ao Brasil de bandas como Pearl Jam, Rolling Stones, U2 e do guitarrista Carlos Santana 
são resultado do baixo preço do dólar, mostra também que o rock"n"roll continua em alta, tanto 
como gênero cultural quanto como nicho de negócio, principalmente no varejo. Atentos a esta 
demanda, bares, lojas de roupas, de acessórios e de discos são alguns dos estabelecimentos que 
buscam público entre os roqueiros, principalmente nas capitais.  
 
O Shopping Center Grandes Galerias, na Avenida São João, Centro de São Paulo, começou a 
reunir lojas de disco no final da década de 70 até receber o apelido de Galeria do Rock. No 
começo da década de 80, o local virou ponto de encontro entre jovens de diversas tribos como os 
metaleiros, góticos e punk. Hoje, a galeria tem 450 lojas, das quais cerca de 200 comercializam 
produtos relacionados ao mundo do rock.  
 
Há 27 anos, Luiz Calanca trocou o ofício de farmacêutico pelo de vendedor de discos na Galeria do 
Rock. Nascia então, a primeira loja especializada em discos de rock, a Baratos Afins. Mesmo com 
o advento do CD, o comerciante explica que, desde o início, o forte da loja é a venda de vinis. 
Hoje, o acervo inclui 90 mil discos de vinil e 28 mil CDs. "Com os vinis, consigo triplicar o lucro, já 
com os CDs, a minha margem não ultrapassa os 30%", revela. 
 
Nas prateleiras, não podem faltar clássicos como Frank Zappa, Pink Floyd, Black Sabbah, Rolling 
Stones e Beatles, além das bandas undergronds, como Nirvana, mas é importante ter uma 
variedade dos músicos nacionais também, entre eles, Mutantes, Raul Seixas e Legião Urbana. 
"Estou sempre correndo atrás de coleções de artistas internacionais. Quando não encontro no 
Brasil, encomendo de fornecedores no exterior", explica. Rádios e lojas falidas também oferecem 
bons preços pelos vinis. 
 
Raridades  
 
Com um faturamento diário entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, Calanca diz que, mesmo as coleções mais 
raras não devem ter um preço muito elevado, senão acabam encalhando. Outra dica dada pelo 
veterano, é trabalhar com uma equipe que conheça bem o produto. "Explico aos meus oito 
funcionários que vale a pena trocar informações sobre os artistas, mas sem desdenhar da escolha 
de quem está comprando", orienta. 
 
Na Galeria do Rock, Mauro Cinzato apostou nas camisas e, há três, anos faz do produto o seu 
ganha-pão. No repertório das estampas da loja, estão 80 bandas nacionais e estrangeiras. 
Enquanto no mundo dos discos, o público é mais heterogêneo, no das camisetas fica mais limitado 
a jovens dos 14 aos 25 anos. "Foco no público que está ligado nas bandas nacionais, como Charle 
Brown, Pitt e Angra. Não tenho licenciamento para vender camisas de grupos como U2 e Rolling 
Stones. É preciso pagar royalties para comercializar o produto com a estampa de qualquer banda. 
Do contrário, o comerciante corre o risco de ter o material apreendido", alerta Cinzato, que, três 
anos atrás, começou a negociar com grupos nacionais a venda de camisetas. 
 
Ambiente é importante  
 
Segundo Mara Rocha Miranda, dona da Rock"n"Roll, butique de camisas e acessórios, no Shopping 
Via Parque, dentro da casa de show Claro Hall, na Barra da Tijuca, é importante ambientar a loja 
com características do rock. Pôsteres, música ambiente, vídeo e a própria aparência dos 
vendedores somam para impulsionar a venda do produto final. "Camisas, piercings e anéis são os 
produtos que mais saem", comenta. 
 



Bares voltados para o estilo do rock são comuns em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte e vêm 
ganhando espaço no Rio também. O empresário Leonardo Feijó, que há dez anos se identifica com 
o público roqueiro - é sócio da Casa da Matriz, boate em Botafogo - abriu, há três meses, a 
Drinkeria Maldita. No bar, Feijó é sócio dos DJs Zé e Gordinho. "A decoração deve estar de 
acordo, mas o mais importante é a qualidade da música", avalia Feijó. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 mar. 2006, Jornal do Lojista, p. B10. 


