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RESUMO 

 

O objetivo central da presente pesquisa é apresentar uma análise comparativa entre as 

vantagens (fatores positivos) e desvantagens (fatores negativos) do comércio de rua e 

shopping center, visando auxiliar o empreendedor a tomar a melhor decisão quando for optar 

pelo estabelecimento de loja(s) física(s).Para tal, realizou-se uma pesquisa quantitativa, na 

qual utilizou-se um questionário como instrumento de coleta de dados que foi submetido à 

lojistas do Shopping Alpha, assim como do comércio de rua no seu entorno, sendo o período 

de coleta entre 24 e27 de fevereiro de 2021.Obteve-se140 questionários válidos para 

tabulação e análise. Os principais resultados apontam que:antes de decidir sobre a localização 

da loja é importante que o empresário entenda questões como entrada e saída reais, tráfego de 

pedestres, número de concorrentes próximos e condições de estacionamento. As lojas de rua e 

os shoppings têm características próprias: nas lojas, ações promocionais, segurança, vagas 

adequadas, conforto e praticidade são algumas das vantagens. As desvantagens são o alto 

investimento nas compras, os altos custos dos apartamentos, a coleta de fundos promocionais, 

as regras operacionais e as taxas de estacionamento. Para o comércio de rua, além do 

estacionamento gratuito, o custo é menor e tem maior liberdade de gestão. Por outro lado, a 

dificuldade de estacionamento, a falta de segurança e as ações promocionais são as 

desvantagens deste tipo de problema. Conclui-se que o Shopping Center é ainda a melhor 

opção para o investimento devido a segurança, horários diferenciados, melhor fluxo e 

melhores opções de consumo. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims at presenting a comparative analysis between the advantages 

(positive factors) and disadvantages (negative factors) of the street and shopping center 

commerce, aiming to help the entrepreneur to make the best decision when choosing the 

establishment of store(s) physical(s). To this end, a quantitative research was carried out, in 

which a questionnaire was used as a data collection instrument that was submitted to tenants 

of Shopping Alpha, as well as of the street commerce in its surroundings, with the collection 

period between 24 to February 27, 2021. 140 questionnaires valid for tabulation and analysis 

were obtained. The main results show that: before deciding on the location of the store, it is 

important that the entrepreneur understands issues such as actual entry and exit, pedestrian 

traffic, number of nearby competitors and parking conditions. Street stores and malls have 

their own characteristics: in stores, promotional actions, security, adequate spaces, comfort 

and practicality are some of the advantages. The disadvantages are the high investment in 



 

purchases, the high costs of the apartments, the collection of promotional funds, the 

operational rules and the parking fees. For street commerce, in addition to free parking, the 

cost is lower and has greater management freedom. On the other hand, the difficulty of 

parking, the lack of security and the promotional actions are the disadvantages of this type of 

problem. It is concluded that the Shopping Center is still the best option for investment due to 

security, different times, better flow and better consumption options. 

Keywords: retail; commerce; consumption; strategy; entrepreneurship. 

 

1 Introdução 

 

A indústria de varejo do Brasil está passando por uma tendência que já apareceu em 

outros países: os shoppings estão fortes e continuam crescendo, enquanto o comércio de rua 

vem diminuindo (MARTAU; LUZ, 2010). O comércio de rua busca posicionar-se em 

determinado local ou área geográfica próxima a outros comerciantes devido à sinergia 

positiva proporcionada pela maior oferta de produtos e serviços (MASCARÓ, 2010). 

Ao contrário dos planos detalhados de shopping centers que operam dentro de uma 

única gestão, o comércio de rua pode se desenvolver naturalmente, sem qualquer 

planejamento ou pedido.  (MARTINS, 2017).  

Devido à situação exposta, este estudo procura responder o seguinte questionamento: 

qual é a melhor opção para se iniciar um negócio, empreender com lojas em comércio de rua 

ou shopping center? 

Essa visão diferenciada do tipo de aglomeração mostra que, em comparação com 

outros grupos, o comércio de rua apresenta algumas falhas estruturais e conceituais, incluindo 

a falta de espaços de baixo custo para grandes varejistas, acessibilidade de automóvel 

reduzida, infraestrutura e mobiliário urbano insuficientes e restrições em diferentes horários 

de funcionamento etc. (MORGAN, 2011). 

Dessa forma, os shoppings tornaram-se centros de compras e lazer, principalmente 

para as classes média e alta. Eles estão recebendo cada vez mais investimentos e melhorando 

cada vez mais suas instalações (PARENTE, 2000).Nos últimos anos, os shoppings de grande 

porte voltados para a população de baixa renda vêm se expandindo, devido à inclusão de 

classes de menor poder aquisitivo no mercado consumidor e à expansão da Classe C 

(RODRIGUES, 2008). 

No Brasil, existem certas diferenças entre shopping e comércio de rua, refletindo a 

diferenciação socioeconômica da sociedade. Nas últimas décadas, os shoppings têm sido 

continuamente melhorados, e um grande volume de capital e equipamentos de última geração 

têm sido continuamente investidos, visando grupos de renda média e alta para alcançar um 

equilíbrio equilibrado de lojas, seguros e serviços de valor agregado (VARGAS, 2020). 

Assim sendo, o objetivo central da presente pesquisa é apresentar uma análise 

comparativa entre as vantagens (fatores positivos) e desvantagens (fatores negativos) do 

comércio de rua e shopping center, visando auxiliar o empreendedor a tomar a melhor decisão 

quando for optar pelo estabelecimento de loja(s) física(s). 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Varejo 

 



 

O setor de varejo responde por aproximadamente 20% do produto interno bruto (PIB), 

emprega oficialmente mais de 10,2 milhões de pessoas e é um dos setores mais relevantes 

para a economia brasileira (BOTELHO; GUISSONI, 2016).Embora muito importantes na 

economia e nos hábitos de consumo do Brasil, poucos estudos focaram a origem e a evolução 

do varejo brasileiro. A pesquisa em gestão administrativa sob a perspectiva histórica tem 

despertado o interesse de pesquisadores no Brasil e no exterior, mostrando que a utilização 

desse tipo de método de análise amplia as possibilidades de pesquisa por meio de novas 

fontes, problemas e métodos, e contribui para ampliar as oportunidades no ambiente 

organizacional (TORRES et al, 2021). 

Embora o comércio exista desde a sua descoberta, o crescimento da indústria de varejo 

no Brasil ocorreu no estado de Minas Gerais. A corrida do ouro foi causada por essas  

primeiras descobertas. No início do século XVIII, atraiu uma variedade de forasteiros - 

pequenos proprietários, sacerdotes, mercadores, prostitutas e aventureiros - mudaram muito o 

comércio da época (VAROTTO, 2018). 

Para Rêgo (2020), o círculo dourado trouxe a população para o interior da colônia, 

pousou atrás dela e instalou uma pousada, que parecia fornecer aos viajantes suprimentos, 

ferramentas e ferragens, além de proporcionar descanso para viagens de longa distância, que 

permitiam o aparecimento de pessoas. 

A definição tradicional descreve o varejo como "uma empresa que vende produtos e 

serviços aos consumidores finais". Portanto, o varejo e seu escopo de atividades parecem ser 

simples, e muitas vezes deixam o campo sem a contribuição de como as organizações podem 

melhorar a competitividade e inovação (JUNIOR, 2016). Um método de gestão da inovação 

no varejo é envolvê-los no processo de desenvolvimento de novos produtos ou serviços para 

melhorar o resultado e o nível de qualidade.Por outro lado, o envelhecimento crescente da 

população levará a uma demanda por mais conveniência e oferta local de produtos, o que faz 

com que a demanda por lojas físicas de varejo continue (MATTE et al, 2020), 

No entanto, segundo Hopner (2015), no novo modelo, essa demanda pode ter 

características de experiência, onde o ponto de venda aumenta o engajamento do cliente, 

possibilitando que ele interaja com o produto e obtenha informações sobre a melhor forma de 

utilizá-lo. (CHAME; IKEDA, 2015).Por exemplo, em uma loja de móveis, um cliente pode 

ser capaz de "inserir" as dimensões de sua sala de estar e ver a aparência de novos móveis, 

podendo assim alterar virtualmente o design, a cor e o padrão. Portanto, esse tipo de 

experiência em uma loja física requer tecnologia e inovação.Além disso, essas mudanças são 

impulsionadas por novos softwares relacionados a eles: aplicativos, pagamentos móveis, 

cupons digitais, Serviços baseados em localização etc. 

Um varejista, entretanto,quando adiciona um novo canal para um cliente, ele também 

precisa verificar ou adicionar um novo sistema de logística para garantir que o produto seja 

entregue. Quando usado com conceitos multicanais, inovações como o uso de carros 

dirigíveis e robótica têm sido usadas para reduzir custos de entrega e custos operacionais 

(WEBBER; VANIN, SEVERO, 2016).Além disso, essas mudanças são impulsionadas por 

novos softwares relacionados a eles: aplicativos, pagamentos móveis, cupons digitais, 

Serviços baseados em localização etc (SCHEUER et al., 2020). 

No entanto, quando um varejista adiciona um novo canal para um cliente, ele também 

precisa verificar ou adicionar um novo sistema de logística para garantir que o produtoseja 

entregue. Quando usado com conceitos multicanais, inovações como o uso de carros 



 

dirigíveis e robótica têm sido usadas para reduzir custos de entrega e custos operacionais 

(CUNHA et al, 2020). 

Um alto grau de sistema de controle de comportamento reduzirá a influência entre a 

direção do movimento e o desempenho do vendedor. Como uma dica para o varejo, o autor 

sugere que os gerentes de vendas no varejo lhes proporcionem oportunidades de expressar 

suas opiniões e participar de estratégias e ações de vendas (JUNIOR, 2020). 

Diferente dos multicanais que consideram apenas canais de varejo em um ambiente 

omnichannel, em um ambiente multicanal, a interação entre o canal e a marca é enfatizada, ou 

seja, há uma interação entre o comprador, a marca e o varejista. Portanto, esse novo modelo 

de negócio dá menos atenção aos canais utilizados e mais atenção à interação entre 

compradores e marcas (FÉLIX; TAVARES; CAVALCANTE, 2018). 

A relação entre competitividade e inovação pode ajudar as organizações de varejo a 

melhorarem seus modelos de negócios, ou orientá-las a propor novos modelos para que  

possam aumentar lucros, prosperar e criar valor para os stakeholders mesmo em momentos 

desfavoráveis, como citado no Brasil (HOPNER, 2015). 

 

2.2 Administração Estratégica 

 

O planejamento estratégico é tido por Rebouças (2015) como o processo desenvolvido 

pela organização para se alcançar uma situação futura, de maneira eficaz e eficiente, com a 

melhor concentração de recursos e esforços. Corresponde na definição de um conjunto de 

provisões e ações que devem ser tomadas pelo gestor. É ainda, um processo contínuo que 

necessita ocorrer antes, durante e depois de ser elaborado e implantado no ambiente 

organizacional.  

Qualquer e toda ação de planejamento na empresa precisa de decisões presentes, 

adotadas a partir da análise do impacto destas no futuro, o que significa que o planejamento 

deve ser feito de modo cauteloso e criterioso, a fim de alcançar melhores resultados (VAZ, 

2020). 

Rebouças (2015) salienta que o planejamento tende a minimizar a incerteza presente 

no processo decisório de toda empresa, e como resultado possibilita o aumento do alcance dos 

objetivos, superação dos desafios e metas estabelecidas. O planejamento influencia 

significativamente no sucesso dos negócios da empresa bem como em seus resultados, sejam 

eles de curto, médio e longo prazo. 

Por meio do planejamento, a organização busca conhecer e utilizar corretamente seus 

pontos fortes, conhecer e eliminar seus pontos fracos ou até mesmo se adequar a estes, 

usufruir as oportunidades existentes e evitar as ameaças externas. É fato que no mercado 

competitivo dos negócios, antes de decidir qualquer projeto ou investimento, é indispensável 

que se defina claramente os objetivos da organização para criar estratégias que melhor se 

adaptem ao que se quer chegar (MOSER, 2020). 

Para melhor entendimento, o conceito do que vem a ser a palavra estratégia se torna 

necessário. De acordo com Mintzberg e Quinn (2001), a palavra do grego strategos, 

inicialmente era usada para se referir ao general no comando de um exército. Depois foi 

definida como a arte do general, em referência às habilidades comportamentais e psicológicas 

usadas pelo general ao desempenhar seu papel. Posteriormente, passou a ter o significado de 

habilidades relacionadas a funções gerenciais tais como poder, liderança e administração. 



 

A estratégia “é quando a munição acaba, mas continua-se atirando, para que o inimigo 

não descubra que a munição acabou” (ANSOFF, 1977, p. 87 apud REBOUÇAS, 2015, p. 

189). No entanto, nem sempre a organização consegue identificar claramente quem são seus 

inimigos e quais as batalhas que precisam enfrentar.  

Segundo Rebouças (2015), a estratégia dentro do contexto empresarial está 

relacionada com a maneira de utilizar racionalmente e adequadamente os recursos disponíveis 

(recursos físicos, humanos, financeiros e tecnológicos), visando minimizar os problemas 

internos e maximizar as oportunidades do ambiente em que está inserida.Em algum momento 

a empresa precisa identificar seus pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças para 

que o caminho mais viável seja traçado. A estratégia deve ser montada de tal forma que seja 

inteligente, e ao mesmo tempo viável e econômica. No competitivo ambiente dos negócios, a 

estratégia é a melhor arma que a empresa tem na otimização do uso dos recursos, superação 

da concorrência, redução dos problemas e exploração de oportunidades no mercado.  

Para Drucker, a estratégia trata-se da “ideia de mapear as direções futuras da 

organização a partir dos recursos que possuem”. (DRUCKER,1961 apud FERNANDES; 

BERTON, 2005, p.15). Atualmente, tem um significado mais abrangente nas diversas 

vertentes, porém com o sentido de planos e métodos usados no alcance de resultados e 

objetivos. Aqui, a estratégia será tratada conforme Rebouças (2015) que a define como a 

maneira, caminho ou ação criada e adequada para alcançar, de preferência que seja 

diferenciada e inovadora, os objetivos estabelecidos.  

A estratégia é um instrumento administrativo que facilita e otimiza as interações da 

organização com os fatores externos. Além disso, podem influenciar substancialmente os 

fatores internos da empresa (REBOUÇAS, 2015). No entanto, parte dos executivos e gestores 

nem sempre dão a devida atenção para a importância da estratégia na empresa. 

(LORENZETT et al, 2020). 

 

3 Material e Métodos 

 

Realizou-se uma pesquisa quantitativa, na qual utilizou-se um questionário como 

instrumento de coleta de dados elaborado no onlinepesquisa.com e que foi submetido aos 

lojistas do Shopping Alpha, assim como do comércio de rua no entorno do mesmo, sendo o 

período de coleta de dados entre 24 e27 de fevereiro de 2021. Obteve-se140 questionários 

válidos para tabulação e elaboração dos resultados.  

Assim sendo, investigou-se lojistas do Shopping Alpha e do comércio de rua que o 

rodeia. Desde a sua implantação em 1929, este edifício abriga o Shopping Alpha, fruto do 

patrocínio do consórcio Fundação Beta, que conquistou a concessão imobiliária de 50 anos. 

Em 1997, quando foi feita a reforma, a empresa de energia da época ainda ocupava parte do 

prédio.  

Um dos gestores do projeto do shopping é a Gama Empreendimentos, com 

investimento estimado em 50 milhões de reais. O público-alvo do shopping são os níveis B e 

C, pois grande quantidade de pessoas flui pelo Vale do Anhangabaú durante o horário de 

trabalho e de almoço. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas passam pelo Viaduto do 

Chá todos os dias. O atual shopping oferece aproximadamente 180 lojas e recebe 

aproximadamente 35.000 pessoas por dia. 

 

 



 

4 Resultados e Discussão 

 

Para a realização deste estudo foi utilizado um questionário contendo 12 questões 

fechadas, submetidos aos lojistas do Shopping Alpha, assim como do comércio ao seu 

entorno. 

Na primeira pergunta 54% dos entrevistados afirmaram que a melhor lucratividade 

está nas lojas localizadas no Shopping Center e 46% deles acredita que esteja no comércio de 

rua, conforme Gráfico 1. 

As vantagens de abrir uma loja de rua e lucrar com ela está na fidelização dos clientes, 

principalmente daqueles que circulam pela loja com frequência. O horário comercial das lojas 

pode ser alterado, a taxa de rotatividade de mão de obra é reduzida (MAIA, 2015). 

 
Gráfico 1 – Qual tipo de operação é mais lucrativa? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

As desvantagens que podem ocasionar de a loja não proporcionar o lucro 

almejadoestão relacionadas à escolha do local, pode não haver vagas de estacionamento nas 

proximidades, as mudanças climáticas vão interferir no fluxo de pessoas na loja. (GOMES; 

SANTOS, 2019). 

Já as vantagens de abrir uma franquia em um shopping center é ainda maior do que no 

comercio de rua, porque as lojas dentro do shopping não são afetadas pela localização, porque 

a loja já tem um risco menor devido ao fluxo já criado pelo empreendimento (DÁRIO, 2017). 

Na segunda pergunta, dos entrevistados, 59% informaram que conseguem ter o maior 

mark-upde sua loja em Shopping Center e 41%, que conseguem ter no comércio de rua, como 

pode ser visto no gráfico 2. 

A localização de um shopping center geralmente resulta em maiores custos de 

apartamento e instalação (luvas) do que unidades de rua. O principal diferencial está no fluxo 

de pessoas proporcionado pelos shoppings aos lojistas, além disso, os clientes passam mais 

tempo no ambiente de compras, o que torna as compras emocionais "impulso". (PINTAUDI, 

2017).  

54%
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Qual tipo de operação é mais lucrativa?

SHOPPING CENTER COMÉRCIO DE RUA



 

 
Gráfico 2 – Em qual tipo de operação você consegue trabalhar com maior mark-up? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Como resultado, o número de pessoas entrando e comprando aumenta o número de 

ingressos (cupons por cliente) e as vendas tendem a ser maiores do que as lojas de rua. Além 

disso, os clientes ficam mais “relaxados” e acabam comprando mais produtos, aumentando o 

valor do preço do tíquete médio (o mesmo cliente possui mais produtos) (CORDEIRO, 2016). 

Além disso, devido à padronização de preços, a franquia normalmente não consegue 

aumentar sua margem de lucro (markup), mas por causa de sua renda maior, ela reduz o custo 

vendendo mais produtos pelo mesmo preço, aumentando assim a lucratividade (lucro). 

(BRITTO, 2015). 

Na terceira pergunta, mostrada no gráfico 3, aponta que 58% dos entrevistados, 

informaram que o comércio de rua, tem o menor custo do produto, já 15% dizem que esse 

menor custo pode ser encontrado no Shopping Center.  

 
Gráfico 3 – Qual loja tem o menor custo final? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Mesmo que seja mais barato e não haja custo para colocar a encomenda no shopping, 

uma vez que as compras aos domingos e domingos não funcionam, esse custo menor 
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SHOPPING CENTER COMÉRCIO DE RUA
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85%
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SHOPPING CENTER COMÉRCIO DE RUA



 

geralmente pode ser compensado por despesas com segurança e menor horário já que não 

abrem em final de semana nem feriados (MARTINS, 2017). 

Muitos consumidores gostam de shopping centers pela comodidade do 

estacionamento, segurança, problemas climáticos e pela adição de vários produtos no mesmo 

espaço (que são difíceis de encontrar nas ruas de compras). Muitos consumidores compram 

nesses dois lugares, portanto, é improvável que os proprietários de lojas levem seu próprio 

público para outro lugar (VARGAS, 2020). 

A grande maioria dos entrevistados (96%), informou que o melhor ambiente para o 

cliente, são as lojas em shopping centers, já para 4% dos entrevistados o melhor ambiente é o 

comércio de rua, como mostra o gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Qual ambiente é melhor para o cliente? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Os empresários costumam pensar que os shoppings são mais vantajosos devido ao 

grande fluxo de pessoas, mas não é o caso. As ruas também podem estar muito movimentadas 

(POSSAS, 2017). Normalmente, as pessoas costumam ir ao centro da cidade para resolver 

muitos problemas pendentes, principalmente aos sábados. Se você fizer uma boa pesquisa, 

obterá uma localização estratégica com ainda mais tráfego móvel do que um shopping center 

(MARINHO, 2019). 

Uma característica complexa da franquia de compras é a capacidade de reter clientes. 

Nesses ambientes, muitas compras são feitas por impulso simplesmente porque a pessoa 

"passou". Desta forma, a oportunidade de construir relacionamentos fica mais difícil. 

(VIRGENS, 2016). No comércio de rua, a interação com o público é mais próxima, 

principalmente quando seu ponto de venda fica em um local muito movimentado ou no 

calçadão. Essa relação se beneficia muito da autonomia de gestão e de aspectos de marketing 

mais personalizados (SILVA, 2016). 

Conforme visto no gráfico 5, 84% dos entrevistados, informaram que os consumidores 

procuram mais shopping center para comprar o que precisam e 16%, que eles procuram o 

comércio de rua para isso. 
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Gráfico 5 – O potencial de consumo é maior em qual tipo de operação? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa. 

 

Em termos de compras, estacionamento e segurança, são os principais fatores para as 

empresas escolherem os consumidores. Hoje em dia, se o hábito anterior se limitava às 

compras rápidas nos shoppings do Brasil (com foco na compra de produtos), o consumidor de 

hoje está em busca de diversão, opções de alimentação e serviços cada vez mais 

especializados (BARREIRA, 2017). 

Até mesmo as localizações de lojas e serviços, bem como centros de informações, 

mapas e placas, podem perceber mudanças na imagem dos consumidores. “Existe um 

conceito antigo de que o cliente deve passear pelos shoppings e encontrar o que deseja. Hoje, 

devemos ter a certeza de que se ele quiser entrar, comprar e sair, ele pode e deve. Os 

shoppings nunca foram tão populares e tornou um produtor de experiência (AMARAL, 2018). 

De acordo com o gráfico 6, 98% dos entrevistados informou que os shoppings center 

tem maior infra-estrutura para os funcionários das lojas e para os clientes e 2%, afirmou que 

essa infra-estrutura é no Comércio de rua. 
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Gráfico 6 – Qual opção possui maior infraestrutura para os funcionários e clientes? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Os dados pessoais de comercio de rua e de shopping costumam ser diferentes. Aqueles 

que encontram trabalho em grandes complexos comerciais muitas vezes procuram coisas 

temporárias (COSTA, 2016). Além desse fator, a falta de dinâmica na estratégia da área pode 

tornar o trabalho mais cansativo. Por outro lado, os vendedores ambulantes apresentam 

algumas das vantagens já mencionadas neste artigo e podem se livrar das convenções, como 

uma melhor interação com os clientes, principalmente os fiéis (VASCONCELOS, 2016). 

Na pergunta sete, informa que 74% dos entrevistados, acreditam que o shopping 

center, recebem maior fluxo de pessoas nas lojas e 26% informam que esse maior fluxo 

ocorre no comércio de rua, como mostrado no gráfico 7. 

 
Gráfico 7 – Qual loja recebe o maior fluxo de clientes? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

O volume de vendas de uma loja está diretamente relacionado à sua localização no 

shopping. Por exemplo, se houver apenas lojas satélites de baixa importância entre as lojas no 

corredor e quase não houver capacidade de atrair espectadores, se as lojas no corredor 

estiverem localizadas no corredor e houver apenas uma loja âncora no final, então muito 

menos turistas serão recebidos (PINTO, 2015). 

Embora os shoppings tenham um bom potencial de lucro, as lojas de rua também 

podem gerar uma rentabilidade muito boa. Isso é destacado de duas maneiras. A primeira é 

que sua estratégia de diferenciação tem sido auxiliada pela divulgação de outras lojas do 

entorno, que também possuem maior liberdade de inovação para atrair o público (FREITAS, 

2019). O segundo fator é a economia com base nos custos de manutenção mencionados (por 

exemplo, aluguel barato). A discrepância entre resultados e custos geralmente oferece uma 

oportunidade para aumentar a lucratividade (SILVA, 2016). 

A oitava pergunta, mostrada no gráfico 8, revela que 79% dos entrevistados, dizem 

que tem mais liberdade de atuação no comercio de rua e 21% dizem que essa liberdade eles 

encontram no Shopping Center. 
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Gráfico 8 – Onde você tem mais liberdade de atuação? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

As lojas de Shopping devem seguir uma série de regras estabelecidas pelo complexo. 

Isso afeta a autonomia da marca, o que limita seu marketing a estratégias que atraiam o 

próprio shopping e os direitos de franquia (SANTOS JÚNIOR, 2016). Por um lado, esse fator 

pode ser benéfico, mas as lojas de rua ainda têm mais vantagens. No segundo modelo, os 

empreendedores ganharam mais liberdade para determinar as atividades de comunicação de 

seus departamentos de franquia, para que possam investir melhor em criatividade. Além 

disso, a autonomia também se reflete em muitas outras decisões de negócios (BALSAS, 

2015). 

Na nona pergunta, conforme mostra no gráfico 9, os entrevistados que o lugar que tem 

mais atratividade para os clientes são os Shoppings Center (89%) e para 11% deles, que essa 

atratividade se encontra no comércio de rua. 

 
 

Gráfico 9 – Qual tipo de operação tem maior atratividade para o cliente? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 
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É necessário entender melhor quais fatores determinam a satisfação do cliente dos dois 

grupos varejistas. Oferecer uma variedade de combinações de armazenamento de produtos e 

serviços é um fator chave (TOMÉ, 2019). Agradável experiência de compra e compreensão 

dos fatores que contribuem para o desenvolvimento contínuo e a adaptação às necessidades 

do consumidor, esses polos serão capazes de proporcionar ao consumidor cada vez mais 

atratividade (FAGUNDES, 2018). 

Na décima pergunta, 73% dos entrevistados, dizem que o ticket médio é maior em 

Shopping Center e 27% dizem que o ticket é maior no comércio de rua. Conforme visto no 

gráfico 10. 

 
Gráfico 10 – O seu ticket médio é maior em shopping ou em rua? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

Segundo estudo da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), apesar 

da redução nas vendas devido ao fechamento de lojas por medidas de distanciamento social, o 

ticket médio dos shoppings no Brasil aumentou em relação a 2019 (VARGAS, 2020). 

Comparando a evolução dos preços médios dos bilhetes entre os centros comerciais e 

as lojas de rua, o melhor desempenho são os centros comerciais. O varejo de rua e os 

shoppings também foram severamente afetados pela pandemia, mas por se concentrar em 

segmentos de produtos básicos, como supermercados e farmácias, as vendas caíram menos 

(SAN MARTIN, 2020). 

O gráfico 11 aponta que 76% dos entrevistados, informam que a maior venda mensal 

se encontra nas lojas dos Shoppings e 24%, que se encontra no comércio de Rua. 
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Gráfico 11 – Qual operação tem a maior venda mensal? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Escolher uma loja de compras é sinônimo de alto investimento. Você precisa usar uma 

grande quantidade de capital de giro para organização financeira, e o montante é suficiente 

para suportar muitos custos, mas os benefícios mensais são maiores. No entanto, nas lojas de 

rua, as despesas com aluguel e pessoal serão bastante reduzidas. Afinal, você será responsável 

pela segurança, limpeza e conforto do cliente da organização. De qualquer forma, em 

comparação com os shoppings, a demanda por recursos é muito menor e suas vendas mensais 

variam muito (COSTA, 2016). 

Conforme visto no gráfico12, 87% dos entrevistados, afirmam que os clientes 

encontram mais variedade de mercadoria em shoppings e 13% que eles encontram no 

comercio de rua. 

 
Gráfico 12 – Onde o cliente encontra mais opções de consumo? 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 
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Ambos têm maiores variedades, os shoppings center tem mais lojas e diferentes tipos 

de mercadoria, em cada loja, já o comércio de rua, tem mais variedades dos produtos com 

preços mais acessíveis (COSTA, 2016). 

 

5 Considerações Finais 

 

Resgatando-se o objetivo central da presente pesquisa tem-se: apresentar uma análise 

comparativa entre as vantagens (fatores positivos) e desvantagens (fatores negativos) do 

comércio de rua e shopping center, visando auxiliar o empreendedor a tomar a melhor decisão 

quando for optar pelo estabelecimento de loja(s) física(s). 

Antes de decidir sobre a localização da loja, é importante que o empresário entenda 

questões como entrada e saída reais, tráfego de pedestres, número de concorrentes próximos e 

condições de estacionamento. As lojas de rua e os shoppings têm características próprias: nas 

lojas, ações promocionais, segurança, vagas adequadas, conforto e praticidade são algumas 

das vantagens. As desvantagens são o alto investimento nas compras, os altos custos dos 

apartamentos, a coleta de fundos promocionais, as regras operacionais e as taxas de 

estacionamento. Para o comércio de rua, além do estacionamento gratuito, o custo é menor e 

tem maior liberdade de gestão. Por outro lado, a dificuldade de estacionamento, a falta de 

segurança e as ações promocionais são as desvantagens deste tipo de problema. 

Na primeira pergunta 54% dos entrevistados afirmaram que a melhor lucratividade 

está nas lojas localizadas no Shopping Center e 46% deles acredita que esteja no comércio.  

Na segunda pergunta, dos entrevistados, 59% informaram que conseguem ter o maior mark-

upde sua loja em Shopping Center e 41%, que conseguem ter no comércio de rua. Na terceira 

pergunta, aponta que 58% dos entrevistados, informaram que o comércio de rua, tem o menor 

custo do produto, já 15% dizem que esse menor custo pode ser encontrado no Shopping 

Center.  

A grande maioria dos entrevistados (96%) informou que o melhor ambiente para o 

cliente, são as lojas em shopping centers, já para 4% dos entrevistados o melhor ambiente é o 

comércio de rua. Conforme visto, 84% dos entrevistados, informaram que os consumidores 

procuram mais shopping center para comprar o que precisam e 16%, que eles procuram o 

comércio de rua para isso. De acordo com 98% dos entrevistados os shoppings center tem  

maior infra-estrutura para os funcionários das lojas e para os clientes e 2%, afirmou que essa 

infra-estrutura é no Comércio de rua.  

Na pergunta sete, informa que 74% dos entrevistados, acreditam que o shopping 

center, recebem maior fluxo de pessoas nas lojas e 26% informam que esse maior fluxo 

ocorre no comércio de rua. A oitava pergunta revela que 79% dos entrevistados, dizem que 

tem mais liberdade de atuação no comercio de rua e 21% dizem que essa liberdade eles 

encontram no Shopping Center. Na nona pergunta, os entrevistados que o lugar que tem mais 

atratividade para os clientes são os Shoppings Center (89%) e para 11% deles, que essa 

atratividade se encontra no comércio de rua. Na décima pergunta, 73% dos entrevistados, 

dizem que o ticket médio é maior em Shopping Center e 27% dizem que o ticket é maior no 

comércio de rua. Na pergunta 11 aponta que 76% dos entrevistados, informam que a maior 

venda mensal se encontra nas lojas dos Shoppings e 24%, que se encontra no comércio de rua. 

Conforme visto na pergunta 12, 87% dos entrevistados, afirmam que os clientes encontram 

mais variedade de mercadoria em shoppings e 13% que eles encontram no comercio de rua. 

Nesse trabalho conclui-se que o Shopping Center ainda é a melhor opção para abrir o 



 

investimento, devido à segurança, horários diferenciados, melhor fluxo, melhores mercadorias 

e variedades das mesmas que atraem cada vez mais consumidores. 
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