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Usados pelas empresas como maneira mais rápida e barata de testar a aceitação do público a 
um produto ou serviço, os quiosques proliferam-se pelos corredores dos shopping centers do 
país. O custo menor de instalação em relação a uma loja - R$ 1,2 mil a R$ 1,5 mil por metro 
quadrado, contra R$ 4 mil a R$ 5 mil - facilita o acesso de pequenas empresas ao mercado 
consumidor. E permite que as maiores experimentem a viabilidade de um ponto de venda sem 
investir um capital muito elevado num primeiro momento.  
 
O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, prevê 
crescimento de 10% ao ano do número de quiosques nos shoppings do país nos próximos 
cinco anos. Isso porque há uma diversificação maior no mix de produtos oferecidos por esses 
canais de venda. "Com exceção de produtos que tenham necessidade de espaço muito amplo 
para demonstração, como móveis, ou que tenham questões mais rígidas de segurança, como 
jóias, todos os segmentos podem se beneficiar dos quiosques para testar um mercado", diz.  
 
O consultor de varejo Nelson Barrizzelli, sócio da AGC International, observa que nem sempre 
os quiosques migram para lojas nos shoppings. "Nem sempre o quiosque é um canal de teste 
de mercado apenas, ele pode ser também um canal efetivo de vendas. Até porque, em alguns 
casos, a receita com as vendas não é suficiente para arcar com os custos de uma loja no 
shopping", pondera.  
 
Para Barrizzelli, esse tipo de negócio é vantajoso para os shoppings também, que ocupam 
espaços vazios com geração de receita, à medida que eles recebem o pagamento de aluguel e 
condomínio dos empresários. Mas ele alerta que os proprietários de lojas nos shoppings podem 
ser prejudicados se não houver um critério bem definido na escolha dos quiosques que 
poderão atuar no mesmo espaço. "Se o shopping permitir que se instalem quiosques de 
produtos concorrentes com as lojas, há um prejuízo claro para o lojista", diz.  
 
A Contém 1g, empresa fabricante de cosméticos, aderiu ao sistema de franquias há seis anos e 
usou os quiosques para experimentar um mercado novo: até então, a empresa só trabalhava 
com venda direta.  
 
Joelma Francisco, gerente comercial da empresa em São Paulo, diz que também busca abrir 
quiosques em shoppings que já possuem loja da marca no período das festas de fim do ano, 
para aproveitar as vendas do Natal. "Constatamos que ganhamos não só com o quiosque como 
ainda capitalizamos a loja que já estava instalada no shopping", conta.  
 
A Contém 1g tem 108 lojas e 71 quiosques no país. A meta para este ano é abrir cerca de 50 
novos pontos de venda, entre lojas e quiosques, e, em 2007, a empresa espera alcançar a 
marca de 300 pontos. "É difícil quantificar quantos serão lojas ou quiosques, mas, 
normalmente, o número de novos quiosques supera o de lojas", diz.  
 
A fabricante de óculos de sol Chilli Beans usou o quiosque como primeiro canal de venda em 
shoppings em 2000. Dois anos depois, a marca abriu sua primeira loja em um shopping. Mário 
Ponci Neto, diretor de marketing e expansão da Chilli Beans, explica que o quiosque dá 
visibilidade ao produto e permite mobilidade ao franqueado. A Chilli Beans tem 70 lojas e 80 
quiosques. A meta é encerrar 2006 com 100 lojas e 85 quiosques e, em 2007, atingir 150 lojas 
e 95 quiosques. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 abr. 2006, Especial Micro e pequenas 
empresas, p. F4. 


