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RESUMO 

Os quiosques surgiram na Turquia no século XIII e, recentemente, foram redescobertos como um modelo  
de negócios inclusivo, atingindo novos grupos de usuários. Como consequência tiveram ampliação de 
suas funções e alteração de sua tipologia característica. Originalmente localizados nas ruas das cidades 
foram incorporados no interior dos shopping centers, assim como nos aeroportos e estações de metrô e  
ônibus dentre outras. Este texto, inicialmente procura resgatar as origens do quiosque e seu caminho pela 
Europa e no Brasil. Em seguida discorre sobre a nova realidade do negócio identificando os diferentes 
usuários, tais como: empresários iniciantes; pequenas franquias; marcas locais; além de grandes redes  
nacionais  e  internacionais.  Alguns  exemplares  significativos  são  analisados  de  modo  a  ilustrar  a 
diversidade de funções, as tipologias surgidas, a industrialização das unidades e as especificidades de  
projeto decorrentes desse novo momento. Comentários são feitos sobre a tendência do negócio que nas  
duas últimas décadas vem passando pelo “boom” da redescoberta. Através da apresentação de alguns 
números do setor, ressalta-se a importância das franquias, principalmente das microfranquias na expansão 
do uso dos quiosques, enumerando-se algumas vantagens da adoção do modelo. Ao final, destaca-se a 
realização do I Congresso Internacional de Quiosque, realizado na África do Sul em 2009, no qual o país 
se credenciou para ser sede principal do desenvolvimento da indústria de quiosque.
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KIOSKS: AN INCLUSIVE BUSINESS MODEL

ABSTRACT 

The kiosks appeared in Turkey in the thirteenth century and have recently been rediscovered as a model  
of inclusive business, reaching new users groups. As a consequence its functions and role has expanded 
and changes have happened at its characteristic typology. Originally located on city streets, recently they 
were incorporated to shopping malls, as well as at airports, at subway and bus stations, among others.  
This paper initially rescues kiosk´s origins and its way across Europe and in Brazil. Then reflects about  
the  new  business  reality  by  identifying  the  different  users,  such  as:  businessmen  beginners,  small  
franchises, local brands, as well as large national and international networks. Some significant examples  
are analyzed to illustrate functions diversity, the merged typologies, unities industrialization and design  
particularities resulting from this new moment. Comments are done on the business trend that in the last 
two decades  has  been  going  through the  "boom"  of  rediscovery. Through  the  presentation  of  some 
numbers of the sector, the franchises importance is emphasized, mainly of micro franchises and its role in  
the expansion of kiosks use. Also some advantages of the model adoption are listed.  Finally, is detached 
the realization of the First  International Congress of Kiosk, held in South Africa, 2009, in which the 
country was accredited to be the main headquarter of kiosks industry development.  

Key-words: kiosks, very small commercial spaces, vending stands, interactive kiosks.
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1. INTRODUÇÃO 

O termo  quiosque vem do francês  kiosque que derivou do persa  koushk e do turco  kiouhk (A 
ORIGEM...  2010)1. Em  inglês  kiosk derivou  do  otomano  kosk,  significando  um  pequeno 
edifício/pavilhão de planta octogonal. Os primeiros eram feitos de madeira, folheados e pedras 
de  metal.  Possuíam aberturas  de  todos  os  lados  ou  em apenas  um deles,  sendo  geralmente 
utilizados com finalidade recreativa pela monarquia ou classes sociais de renda elevada (KIOSK 
III... 2012)2 (Figura 1). Surgiram na Turquia e se espalharam pelo império otomano a partir do 
séc. XIII, sendo mais comuns na Pérsia, Índia e Paquistão (KIOSK III... 2012) 2.
Na França os quiosques são conhecidos desde 1620, primeiramente como coretos para música 
(pequenos pavilhões de jardim), e posteriormente a 1865 como pequenas boutiques de venda de 
flores, tabaco, jornais e refrescos (Figura 2). Expandiram-se pela Europa durante o século XVIII, 
chegando a Portugal em 1869, e, explodiram com a Arte Nova (Art Nouveau) transformando-se 
em pequenas construções de ferro retorcido com estilo oriental. Os primeiros quiosques surgidos 
em Lisboa eram freqüentados  por operários  e  artesãos,  mais  tarde,  serviram como ponto de 
encontro  dos  progressistas  para  fugir  da  rotina  do  trabalho  diário.  Os  localizados  na  zona 
ribeirinha ofereciam torresmos e afins para os trabalhadores portuários. Posteriormente, foram 
instalados nos pontos centrais da Lisboa antiga, onde a população “fervilhava” em torno dos 
quiosques para a descontração nos finais de semana, antes ou depois do trabalho, isoladamente 
ou em família. Ofereciam café, chocolate quente, vinho de copo, licores, cerveja e guloseimas, 
passando a vender sorvetes, peixe frito e azeitonas. Segundo Claude Bony (A ORIGEM... 2010)1 

eram uma versão menor e mais barata dos cafés, tabernas ou leiterias, acessível a todos os bolsos 
e próximos ao cliente. Rapidamente passaram a ser frequentado por artistas e elite intelectual 
além  dos  trabalhadores  e  estudantes.  Os  quiosques  foram  aceitos  como  “forma  de 
embelezamento  e  coisa útil”.  Graças  a  eles,  que  surgiu  a  primeira  esplanada em Lisboa,  na 
Travessa da Glória, com o costume de se colocar mesas à frente dos cafés e confeitarias para 
atividades sociais.
Trazido pelos portugueses, no Brasil, o quiosque apareceu primeiramente na cidade do Rio de 
Janeiro em 1870. O negociante Manuel de Souza Pinheiro instalou o “chalet chinez” de modo a 
festejar o fim da guerra do Paraguai. Depois de um ano, a câmara municipal passou a conceder  
concessões das unidades aos comerciantes para diversas finalidades: vendas de jornais, livros e 
revistas, frutas, doces, flores, charutos e cigarros, cafés e sucos (FABRIS, 1987) (Figuras 3 e 4). 
Chegaram a dar personalidade à paisagem urbana daquela época, no entanto eram destoantes do 
contexto  modernista  que  predominava,  sendo  vistos  como  objetos  exóticos  e  pitorescos 
identificados  com  o  ambiente  oriental  da  Turquia.  Em  1911  foram  retirados  das  ruas, 
“hostilizados pela prefeitura, sob pretexto da higiene, da moral e da estética”, sendo também 
considerados redutos da vadiagem pelas ruas e ponto de encontro das “rales” (FABRIS, 1987, 
p.38).
Depois de um enorme período de ostracismo, recentemente os quiosques foram redescobertos 
por  novos  grupos  de  usuários,  e  o  modelo  acabou  evoluindo  em  direção  a  uma  tipologia 
característica, a conhecida atualmente. Estão presentes nas cidades de todo o mundo em ruas, 
praças, estações de metro, trem, aeroportos contribuindo para um novo desenho urbano (Figuras 
5 a 8). Nas ultimas décadas, foram incorporados ao interior dos shopping centers adquirindo 
ainda, novas funções. Um estudo internacional sobre as tendências do varejo 2012 - Retail Trend 

1  “A ORIGEM dos quiosques”. In: Quiosque de Refresco. Out. 2010. Disponível em: 
<http://quiosquederefresco.blogspot.com/2010/10/origem-dos-quiosques.html>. Acesso em: 06 mar. 2012.

2  “KIOSK III: Theory”. GuteSeiten – curated kiosk & magazine club. Disponível em: <http://  www.gute-  
seiten.net/site/news/kiosk-iii-theory>. Acesso em: 07 mar. 2012. 

http://www.gute-seiten.net/site/news/kiosk-iii-theory
http://www.gute-seiten.net/site/news/kiosk-iii-theory
http://quiosquederefresco.blogspot.com/2010/10/origem-dos-quiosques.html%3E.
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2012 - realizado pelo The Future Laboratory mostra o florescer de um novo consumidor advindo 
das  sucessivas  e  diversificadas  crises  econômicas,  do  impacto  da  disponibilização  de  novas 
tecnologias  e  do  questionamento  crescente  relativo  à  sustentabilidade  do  consumo 
contemporâneo (MOTA, 2011).  Novos padrões de comportamento  e perfis  de consumo com 
tendências  de  varejo  estão  contidos  no  dossiê  resultante  dessa  pesquisa.  Esse  consumidor 
contemporâneo tem provocado a criação de novas formulas de relacionamento pelos gestores de 
marcas e produtos dando origem a novos modelos de negócios e o de quiosques é um eles. As 
figuras 9 a 12 mostram a variedade de quiosques no interior do Shopping Center Cevair em 
Istambul,  na Turquia,  berço do surgimento,  que abriga mais  de 70 unidades  de tipologias  e 
tecnologias diversas, evidenciando o contexto mundial da globalização das informações.     

2. A DIVERSIDADE DE FUNÇÕES 

Muitas das novas funções adquiridas pelos quiosques se devem ao surgimento de tecnologias 
inovadoras  que  provocaram  alterações  tipológicas.  A  interatividade  no  design  das  unidades 
comerciais ou de serviços contempla avanços quanto à flexibilidade, uso de materiais especiais, 
incorporação de novas tecnologias, uso adequado de cor e elementos de comunicação visual, 
todos  os  elementos  estrategicamente  trabalhados  com  a  intenção  de  atrair  os  usuários 
consumidores.  Temporários  (oferecendo  produtos  sazonais,  lançamento  ou  demonstração  de 
novos produtos, de propaganda, etc.) ou fixos, por concessão ou aluguel (Figuras 13 e 14), os 
quiosques  atualmente  são  uma  constante  tanto  nas  ruas  e  praças  das  cidades,  estações  de 
transporte publico ou privado, quanto no interior dos shopping centers. 
A  maior  parcela  de  expansão  dos  negócios  vem  acontecendo  em  relação  aos  quiosques 
interativos ou totens digitais  – terminais  de computadores,  que através de  softwares diversos 
passaram a oferecer serviços como aplicações industriais, serviços bancários, venda de tickets de 
viagem,  entradas  para  espetáculos,  acesso  a  internet  e  redes  sociais,  disponibilização  de 
informações  de  qualquer  ordem,  propaganda,  carga  de  celular,  dentre  outros  (KIOSK-
Wikipedia...  2012)3.  As  figuras  15  a  18  mostram  essa  modalidade  de  quiosque  interativo. 
Constituindo  recente  invenção  decorrente  dos  avanços  no  setor  da  comunicação  digital  e 
informática, esses novos serviços vêm gradativamente eliminando o uso do papel, facilitando a 
vida das pessoas com manuseio através da sensibilidade ao toque (touch screen),  do ratinho 
(mouse),  teclados,  celulares,  botões,  etc..  Nas  ultimas  décadas  esses  quiosques  interativos 
tiveram um “boom” (explosão) no seu desenvolvimento e foram instalados principalmente em 
estações de metro, trem, aeroportos, etc.. No interior de shopping centers as funções se ampliam 
a cada dia e serviços especiais passaram a fazer parte do negocio como: serviços de cabeleireiro, 
maquiagem, pequenos consertos, artesanatos, especialidades, jóias, relógios, bijuterias, produtos 
farmacêuticos  e  de  perfumaria,  dentre  outros  (Figura  19).  São  utilizados  também  para 
lançamento de imóveis, exposição de trabalhos, lançamento de coleções de moda, propaganda de 
produtos sazonais e de turismo em quiosques provisórios (Figuras 20 a 22).  
    

3. INCLUSÃO ATRAVÉS DOS QUIOSQUES

Neste item procura-se mostrar, através de exemplos, a realidade atual de utilização dos quiosques 
possibilitada pela redescoberta por novos usuários e ampliação de funções. 
No espaço público, ruas e praças, os quiosques representam a oportunidade de florescimento de 
pequenos negócios, através da comercialização de produtos, prestação de serviços, exposições 
culturais,  divulgação  de  festivais  sazonais,  celebração  de  feriados  e  datas  comemorativas, 

3  “KIOSK –Wikipedia, the free encyclopedia”. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Kiosk>. Acesso em: 
07 mar. 2012.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kiosk
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oferecendo ainda entretenimento e lazer, ou seja, contribuindo para realçar o estilo de vida das 
áreas metropolitanas, evidenciando a vida publica e a qualidade da cidade. Nas praças, realçam 
seu caráter, sua identidade. Servem também para evidenciar o senso de conexão com a paisagem 
do entorno, favorecer a expressão do individualismo da cidade mercantil, auxiliar na criação da 
atmosfera, da ambiência, incentivando o encontro e o convívio social entre as pessoas. Com isso, 
dão  colorido  e  textura  ao  ambiente,  contribuindo  para  o  dinamismo e  vigor  econômico  das 
cidades, além de favorecer a criação de um significado para o espaço publico, que corresponda 
às expectativas culturais do usuário consumidor (CARR, et al., 1992, p.228 - 239).
Exemplo  interessante  foi  a  promoção  realizada  pelo  London  Sustainable  Development 
Commission  (comissão  londrina  para  o  desenvolvimento  sustentável)  com  a  adoção  do 
KiosKiosk4, projeto que oferece, sem custos, o espaço de pequenos quiosques para iniciativas 
inovadoras. Funcionando como uma incubadora de negócios atende artistas, artesãos, designers 
de  moda,  pequenos  comerciantes,  que  como ocupantes,  se  deparam com as  dificuldades  de 
empreender e de iniciar pequenos negócios próprios, em Londres. Para empresários iniciantes, o 
aluguel de espaços comerciais geralmente inviabiliza o negócio. O projeto KiosKiosk5 também 
fez  parte  de  uma  estratégia  urbana,  o  da  promoção  do  varejo  independente,  de  pequenos 
empresários,  e  ser  uma  vitrine  da  criatividade  local.  Para  os  candidatos  aos  quiosques,  são 
exigidos pelos promotores, detalhes de sua qualificação e proposta inovadora de modo a poder 
ocupar um dos espaços oferecidos (Figura 23).
Na Alemanha, Berlin, uma iniciativa da agência de urbanismo Raumlabor5, realizou visitas em 
quatro cidades do leste europeu para entender a situação dos quiosques, seus projetos flexíveis e 
sua importância como “plug in the city” (conectar a cidade com o mundo) com sua implantação 
nos  espaços  públicos.  A  partir  da  pesquisa,  foi  implantado  o  programa  de  inclusão 
“Kioskisierung”, do qual resultaram quiosques informativos com mapas, apresentação de suas 
funções, manual de projetos, filmes documentários em diversas línguas, modelos de flexibilidade 
de quiosques, modelos para cinemas, coletores, usos interessantes, etc., de modo a incentivar os 
empreendedores a adotar a modalidade (Figura 24).
Como os quiosques consistem em oportunidade de negócios inclusiva, iniciativas relevantes têm 
acontecido nos países em desenvolvimento,  principalmente nos BRICs (Brasil,  Rússia,  Índia, 
China e África do Sul), dentre elas, algumas estão a seguir destacadas.
Dois  programas  com  o  objetivo  de  inclusão  social  realizados  na  Índia merecem  ser 
mencionados. O programa de Quiosques Rurais (Rural Kiosks)6  e o Buraco na Parede (Hole in  
the  Wall)7.  No  primeiro  deles,  diversos  atores  como  grandes  empresas,  empreendedores, 
universidades,  o  governo  e  organizações  não  governamentais  (ONGs),  com  o  florescer  da 
indústria  de  tecnologia  de  comunicação  no  país  se  uniram  tendo  em  vista  viabilizar  a 
implantação de 150 quiosques em vilas rurais por todo o país. O objetivo foi além da realização 
de  lucro,  alavancar  crescimento  econômico  e  social,  melhorar,  agilizar  e  democratizar  a 
burocracia  governamental.  Através  dos  quiosques/computadores  interativos,  informativos, 
viabilizar a inclusão digital de pelo menos 700 milhões de pessoas. Evidências recentes indicam 
que a iniciativa permitiu a elevação do padrão e qualidade de vida dos habitantes rurais, através 
do  oferecimento  de  novas  opções  de  informações,  ferramentas,  mercadorias,  serviços 
educacionais,  de saúde, bancários,  além de promover economia de 15 mil dólares anuais em 

4  BEEKMANS,  Jeroen.  “On  Kiosks,  Part  3:  Strategy”. The  Pop-Up  City.  August  2,  2009.   Disponível  em: 
<http://popupcity.net/2009/08/on-kiosks-part-3-strategy>. Acesso: 07 mar. 2012.

5  BEEKMANS,  Jeroen.  “On  Kiosks,  Part  1:  Urbanism”.  The  Pop-Up City.  July  29,  2009.   Disponível  em: 
<http://popupcity.net/2009/07/on-kiosks-part-1-urbanism/>. Acesso em: 07 mar. 2012. 

6  KIRI,  Karishma  ET  al.  Rural  Kiosks  in  Índia.  Jul,  2004.  Disponível  em:  <http://research.microsoft.com/ 
/pubs/default.aspx?id=70150>. Acesso em: 07 mar. 2012

7  FRONTLINE/WORLD.  “India  –  Hole  in  the  Wall.  Kids-Eye  View.  Looking  Through”.  Disponível  em: 
<http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/índia/kids.htm>. Acesso em: 07 mar.2012.

http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/%C3%ADndia/kids.htm%3E
http://research.microsoft.com/%20/pubs/default.aspx?id=70150
http://research.microsoft.com/%20/pubs/default.aspx?id=70150
http://popupcity.net/2009/07/on-kiosks-part-1-urbanism/
http://popupcity.net/2009/08/on-kiosks-part-3-strategy
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viagens e tempo perdido pela comunidade. Empresas específicas do setor passaram a oferecer, 
por  exemplo:  informações  de  mercado  para  os  fazendeiros  possibilitando  a  venda  direta  de 
produtos  para  determinadas  empresas;  disponibilização  de  informações  sobre  o  mercado 
agrícola; implementação do  rural banking (atendimento bancário rural); serviços de pequenas 
cargas; compras  online para o mercado rural; ensino a distância;  acesso à telefonia; acesso à 
redes sociais, etc.. O próprio governo acelerou processos burocráticos disponibilizando serviços 
para  pagamentos  de  taxas,  pedidos  de  certidões,  petições,  licenças,  preenchimento  de 
formulários,  dentre  outros  (Figura  25).  O  outro  projeto,  Buraco  na  Parede,  consistiu  na 
disponibilização de computadores nas ruas para acesso principalmente de crianças e estudantes 
possibilitando a exploração do espaço virtual.  Financiadas pelo governo indiano, em parceria 
com  o  Banco  Mundial  e  a  International  Finance  Corporation  (Corporação  Financeira 
Internacional), vinte e duas comunidades em inúmeras províncias receberam os buracos que em 
2003 eram 108, realizando inclusão social, cultural, digital, educacional, integração entre classes 
sociais  e  de  renda  diversificada,  democratização  do  conhecimento  com  eliminação  de 
discriminação (Figura 26).
Na  Rússia,  o  destaque  refere-se  à  “economia  de  quiosques”8  instalada  em  Moscou.  Uma 
verdadeira  linha  de  quiosques,  permanentes  ou  temporários  foi  formada  nas  passagens 
subterrâneas ou estações de transporte coletivo. A mais famosa vila desse tipo foi instalada em 
um acre próximo à estação de trem Belaruska (Figura 27). São três alas, ou  malls  repletos de 
unidades  construídas  de  metal  corrugado,  vendendo  de  tudo,  desde  materiais  de  construção 
(produtos  elétricos,  hidráulicos,  ferragens,  para jardins,  etc.)  até  confecções  diversas  (roupas 
intimas, de cama e mesa) produtos de limpeza, frutas e legumes da estação. Um dos quiosques 
foi responsável pela fabricação do melhor  pão da cidade,  outro por deliciosos sanduiches de 
frango. Também na Rússia, cabe destacar uma série de quiosques feitos com madeira natural, 
instalados ao longo do Rio Svir, com a intenção de ser um fator de atração para a realização de 
cruzeiros, como incentivo ao turismo e compras (Figura 28).      
A China deve ser mencionada pela presença de inúmeras fábricas de quiosques, cujos produtos 
são vendidos para todas as partes do mundo. Mão de obra barata, muitos incentivos fiscais e 
financeiros  do  governo  favoreceram  uma  enorme  competitividade  de  seus  produtos.  Suas 
fábricas  são  muito  competentes  na  elaboração  de  projetos  que  atendam  as  necessidades 
funcionais  e  de  design  do  mundo  atual.  Quiosques  para  todas  as  especialidades  são  ai 
produzidos:  mobiliário  urbano;  abrigos  de ônibus;  bancas  de revista;  quiosques de rua;  para 
alimentação;  boxes  informativos;  cabines  telefônicas;  quiosques  para  vendas  a  varejo,  fins 
culturais,  flexíveis,  multifuncionais;  stands  para  propaganda;  e  navegadores  informativos.  O 
propósito  principal  é  oferecer  um  produto  bonito  para  embelezamento  das  cidades,  pré-
fabricados, flexíveis, adaptáveis, podendo ser montados e desmontados. São ofertados produtos 
com dimensões variadas, estruturas e materiais diversificados, e também serviços personalizados 
através da fabricação sob medida. As figuras 29 e 30 mostram alguns exemplares chineses9. 
O  Brasil  se destaca pelo estrondoso crescimento da implantação de quiosques no interior dos 
shopping  centers  e  mais  recentemente  na  presença  dessas  unidades  em  estações  de  metrô, 
rodoviárias, e aeroportos. Como os valores para investimentos são mais acessíveis os quiosques 
têm atraído pequenos e novos empresários. Com design contemporâneo, flexibilidade de projeto, 

8  SIMON,  Ann.  “Moscows’s  Kiosk  Economy”.  March,  2008.  Disponível  em: 
<http://www.bootsnall.com/articles/08-03/moscows-kiosks-economy-russia-europe.html>.  Acesso  em: 07  mar. 
2012.

9  Quembet  –  China  Street  Furniture  –  Newspaper  Kiosk  –  Booth  –  Bus  Shelter  –  Public…  Disponível  em  
<http://www.qumbet.com/>. Acesso em: 07 mar.2012; Prefabricated Kiosk, China Prefab Kiosk Manufacturer. 
Disponível em: <http://www.prefabhousechina.com/14-application.html>. Acesso em: 07 mar. 2012; Tradebit - 
Side  view  of  glass  kiosk,  Shangai,  China.  Disponível  em:< 
http://www.tradebit.com/filedetail.php/58004089v6063199-side-view-of-glass-kiosk-s...>.  Acesso  em:  07  mar. 
2012.

http://www.tradebit.com/filedetail.php/58004089v6063199-side-view-of-glass-kiosk-s...
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produzidos  industrialmente  ou  feitos  sob medida,  podem ser  adaptados  a  inúmeras  áreas  de 
negócios, sendo muito mais interessantes quando comercializam produtos alternativos não muito 
presentes no mix principal dos shoppings. Para Carlos Jesus, da Sonae Sierra, a rede passou a 
adotar o conceito dos quiosques em seus negócios, visando rentabilizar seus centros comerciais, 
aumentar a área locável, ocupar maior fatia de mercado e criar oportunidades para empresários 
iniciantes  (SOARES, 2012)10.  A intenção  é  utilizar  esse  modelo  de  negócios  em todos seus 
empreendimentos tanto no Brasil quanto fora dele. No Shopping Parque D. Pedro de Campinas, 
pertencente  ao grupo, os quiosques estão  presentes.  Unidades  estão disponíveis  para aluguel 
através de contratos temporários ou permanentes. As figuras 13, 14, 31 e 32 mostram alguns 
modelos funcionando. 
Inúmeras  franquias  estão  aderindo  ao  formato  mais  barato  tendo  em  vista  acelerar  sua 
expansão11. As  microfranquias  estão  sendo  consideradas  a  “bola  da  vez”  na  economia, 
principalmente devido ao aumento vertiginoso da nova classe C brasileira. O segmento começou 
a ser observado nos últimos cinco anos segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). 
Em 2011 o número de microfranquias foi incrementado em 57,7% em relação a 2010. Saltando 
de 213 para 336. Nessa modalidade de negócio o investimento varia de R$5.000,00 a R$50.000, 
já representa 17% do total de marcas e 4% do faturamento do setor de franchising (VILALVA, 
2012).  No  ano  passado  movimentaram R$  3,7  bilhões  dos  R$  88,8  bilhões  atingidos  pelas 
franquias  que  cresceram  16,9%.  O  setor  é  regido  pela  lei  no 8.955/94,  que  rege  todas  as 
franquias. Como as demais modalidades do setor, a microfranquia “é um sistema de parceria 
onde  o  franqueador,  proprietário  de  um negócio,  disponibiliza  para  interessados  (os  futuros 
franqueados) o uso da sua marca comercial bem como a transferência do know-how, ou seja, da 
tecnologia do seu negócio, com ou sem o fornecimento de produtos e serviços”. (...) “No caso de 
microfranquias montadas em quiosques, é preciso muita cautela com o contrato de locação do 
espaço  onde  eles  se  localizam,  pois  a  mudança  desse  local  pode  até  mesmo  inviabilizar  o 
negócio” (MICRO franquias... 2011)12. Para permitir o uso da marca ela deverá estar registrada 
junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Entre as vantagens estão o baixo 
investimento inicial e rápido retorno, com a maioria sendo do setor de serviços (ensino, serviços 
de beleza, reparos de roupas e sapatos, etc.). Sendo assim, abrir o próprio negócio com baixo 
investimento não é mais um sonho, é possível com adesão ao modelo de microfranquias. Para 
Maria Cristina Franco, vice-presidente da ABF, a microfranquia “é uma possibilidade para a 
classe C empreender formalmente, com um suporte para isso no mercado” (VILALVA, 2012). 
Segundo  ela  a  estrutura  do  segmento  acompanha  o  do  franchising nacional  baseado  no 
conhecimento, treinamento e suporte. O setor de franquias tem tido uma significativa expansão 
no Brasil há pelo menos uma década e o avanço deve-se ao bom momento da economia nacional 
e a elevação da renda da população, aumentando quantitativamente o segmento consumidor, mas 
também acompanhado da qualificação das atividades do setor, seu amadurecimento e pela sua 
profissionalização do sistema, exigindo do franqueador um alto grau de comprometimento com o 
planejamento da operação, desenvolvimento de técnicas de treinamento e acompanhamento do 
franqueado (GIANINI, 2011)13. Segundo Franco (2012), nesses 10 anos de crescimento continuo, 

10  SOARES,  Elizabeth.  “Sonae  Sierra  lança  quiosques  para  rentabilizar  centros  comerciais”.  Disponível  em: 
<http://economico.sapo.pt/noticias/sonae-sierra-lanca-quiosques-para-rentabilizar-centr...>.  Acesso  em  06  mar. 
2012; “METRÔ de SP vai reformar 48 quiosques em estações”. Agência Estado. 21 Fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.dgabc.com.br/News/645818/metro-de-sp-vai-reformar-48-quiosques-em-e...>.  Acesso  em:  06  mar. 
2012; Fotos dos autores (Parque D. Pedro), 2011 e sites.

11  “FRANQUIAS  e  shopping  centers  optam por  quiosque para  acelerar  expansão”.   09 out.  2009.  Disponível  
em:<http://www.suafranquia.com/pontos-comerciais/franquias-e-shopping-centers-optam-...> Acesso em 06 mar. 
2012.

12  “Micro franquias: vantagens e cuidados necessários”. Disponível em:  www.mundosebrae.com.br/2011/04/micro-
franquias-vantagens-e-cuidados-neces... Acesso em: 19 abr. 2012.

13  GIANINI,  Flávia.  “Setor  de  franquia  não  para  de  crescer”.  05  mai.2011.  Disponível  em: 
www.istoedinheiro.com.br/noticias/56380_SETOR+FRANQUIA+NAO+PA... Acesso em: 19 abr. 2012.
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o setor de franquias no país “chegou ao patamar dos grandes líderes mundiais e passou inclusive 
a ser modelo para fora do Brasil”, tendo ocorrido 16 missões internacionais somente no ano 
passado.   Isso,  segundo  ela,  decorrente  “do  trabalho  desenvolvido  por  franqueadores  e 
franqueados  para  garantir  que  as  redes  tenham suporte,  padrões  estabelecidos  e  alcancem a 
rentabilidade   prometida”  (O  FRANCHISING...,  2012  p.1)  Hoje  são  mais  de  2  mil  redes 
incorporadas no portfólio de pelo menos 93.000 unidades de franquias estabelecidas. O numero 
de marcas  aumentou 9,5% e o de lojas 7,8% em relação ao ano anterior.  Em 2011 o setor 
empregava mais de 830.000 pessoas número que deve atingir 913.000 este ano, segundo Ricardo 
Camargo diretor executivo da ABF (O FRANCHISING... 2012). No ranking de faturamento, os 
cinco segmentos que mais cresceram foram: hotelaria e turismo com 85,9%; móveis, decoração e 
presentes com 35%; esportes, saúde, beleza e lazer, 24,3%; negócios, serviços e outros varejos 
14,9%;  e  alimentação  14,5% (p.2).  As  dez  maiores  redes  do  Brasil  são:  1)  O  Boticário  – 
cosméticos  e  perfumaria  com 3270  unidades;  2)  Colchões  Ortobom –  móveis,  decoração  e 
presentes  com 1748 unidades;  3)  Kumon – educação  e  treinamento  com 1565 unidades;  4) 
L’aqua di Fiori – cosméticos e perfumaria com 1166 unidades; 5) Wizard Idiomas – escola de 
idiomas  com 1163  unidades;  6)  Cacau  Show –  bebidas,  cafés,  doces  e  salgados  com 1126 
unidades; 7) AM PM Mini Market – negócios, serviços e conveniência, com 1118 unidades; 8) 
Escolas Fisk – escolas de idiomas, com 1002 unidades; 9) Hoken – beleza, saúde e produtos 
naturais  com  896  unidades;  e  10)  Subway  –  alimentação  com  836  unidades  (O 
FRANCHISING..., 2012).
As microfranquias já representam 5% do segmento de franchising no Brasil, crescendo a uma 
velocidade de 25% ao ano, constituindo a grande tendência do setor. A maior parte atua no setor 
de  serviços  onde  o  ponto  comercial  não  é  tão  importante,  ajudando  a  reduzir  o  custo  do 
investimento.  O nome “microfranquia”  é  que  é  novo,  sendo repetido  nos  últimos  dois  anos 
apenas e que deu força ao modelo.  Segundo André Friedmanheim, sócio-diretor da Francap, 
consultoria especializada em franquias, “o termo microfranquia ajudou, pois atraiu a curiosidade 
do investidor” (A VEZ..., 2011)14. E, foi de olho nesse contingente que a maior cervejaria do 
país, a Ambev, lançou o “Nosso Bar”, franquia destinada a pequenos empreendedores tendo em 
vista a venda de bebidas para a classe C. Neste caso o investimento inicial é de R$28.000,00, e a 
iniciativa já conta com 20 unidades em teste instaladas na zona sul de S. Paulo. A marca Zets do 
setor de comércio eletrônico saltou de 37 unidades para 75 em 2010; a  Flavored Popcorn, de 
venda de pipoca, dobrou de tamanho, pulou de 22 para 44 unidades. Em comparação com as 
grandes redes  de franquia,  o que há em comum nesse modelo  de negócios  é que apesar do 
investimento mais baixo, o franqueado recebe uma marca com poder de fogo muito superior e 
com  acompanhamento,  muito  melhor  do  que  se  tivesse  que  começar  sozinho.  Segundo 
Friedmanheim (2011) 14. a principal vantagem das microfranquias é a padronização dos serviços 
(A  VEZ...,  2011)14.  Antes  restrito  a  prestadores  sem  referência,  o  segmento  oferece  agora 
funcionários uniformizados e treinados, emissão de nota fiscal e pós-venda. A experiência pode 
ser um aprendizado para o dono da empresa. “Alguns vêem como um estágio para algo maior no 
futuro” (A VEZ..., 2011) 14. Muitas redes conhecidas aderiram ao modelo de quiosques como: 
Cacau Show, Rei do Mate, MegaMatte, Mc Donald’s e Bob’s – sorvetes; Fran’s Café, Livraria  
Laselva e a novata no Brasil Salad Creations. As figuras 33 e 34 mostram alguns exemplos. O 
fato é que os quiosques exercem um papel de inclusão. Atingiram grandes empresas, médias, 
pequenas,  microfranquias,  empreendedores  regionais  ou locais,  com negócio próprio ou não, 
negócios  de  baixo  custo,  flexíveis,  oferecendo  grandes  oportunidades.  Algumas  vantagens: 
aluguéis mais baratos em pequeno espaço de 2 m2 a 25 m2, com pouco mobiliário e investimento; 
a flexibilidade é importante podendo haver mudanças visando pontos estratégicos; no interior 
dos shoppings se localizam em áreas de grande fluxo de pessoas, os produtos estão expostos no 

14  A  VEZ  das  microfranquias.  Economia.  Ed.  714  Especial.  10.  Jun.  2011.  Disponível  em: 
www.istoedinheiro.com.br/59358_A+VEZ+DAS+MICROFRANQUIAS. Acesso em: 19 de abr. 2012.
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seu  percurso  pelo  mall,  não  havendo  necessidade  de  se  entrar  nas  lojas;  exige  para  seu 
funcionamento pequeno número de funcionários, eliminando despesas diversas principalmente 
quando se trata de franquia. Alguns elementos são fundamentais ao se iniciar um negócio com 
quiosque:  escolha  de  uma  localização  privilegiada  (quando  comércio)  para  o  máximo  de 
visibilidade;  um  projeto  arquitetônico  adequado,  contemplando  aspectos  de  interatividade, 
geometria,  materiais  inovadores,  tecnologias  contemporâneas,  comunicação  visual  atrativa, 
aspectos  de propaganda e marketing,  funcionalidade;  qualidade  no serviço e atendimento  ao 
cliente. 
A  Companhia  do  Metropolitano  de  São  Paulo também  descobriu  uma  oportunidade  de 
negócios  e  renda  disponibilizando  espaços  em  suas  estações  para  instalação  de  quiosques. 
Segundo Rossana Vanini da Colleto, advogada da gerência do metrô, nunca foi preocupação do 
metrô ordenar esse tipo de comércio, pois sua prioridade sempre foi prover mobilidade e rapidez. 
Mas  o  aumento  da  demanda  de  passageiros  tem  propiciado  a  expansão  do  comercio  e  da 
publicidade nas estações. Chegaram à conclusão que oferecer esse serviço agregaria valor ao 
transporte que somente em S. Paulo transporta 2,8 milhões de pessoas por dia, e no Rio 500 mil 
(FRANQUIAS descobrem...  2012)15. A opinião  dos  usuários  dos  trens  foi  então  ouvida,  em 
recente pesquisa junto a eles na qual 88% se manifestou favoravelmente a esse tipo de comércio 
(METRÔ...,2008)16. A  partir  de  então  o  metrô  passou  a  realizar  adequações,  com  novas 
instalações  elétricas,  hidráulicas,  e  padronização  visual  de  modo  a  tornar  mais  atraente  o 
ambiente para instalação dos quiosques.  Das 55 estações, 45 possuem 230 pontos comerciais. 
Para que o negócio avance organizadamente dentro de um planejamento adequado regras estão 
sendo elaboradas compreendendo diretrizes de uso, ocupação, tipologia e projeto dos quiosques, 
além da  elaboração  de  modelos  de contrato  que  beneficiem ambas  as  partes:  contratantes  e 
contratados (METRÔ... 2008)16. Quiosques digitais, informativos e de propaganda também estão 
previstos. Por conta da arquitetura, a estação São Bento, no centro de S. Paulo é a mais propícia 
ao comércio devido ao aproveitamento de um grande espaço ocioso. Lá funciona um verdadeiro 
boulevard até com restaurante ao ar livre. Por essa estação passam 40 mil pessoas ao dia. Conta 
com lojas de rede e de franquias como Rei do Mate, Casa do Pão de Queijo, Sapataria do Futuro, 
etc.  (FRANQUIAS  descobrem...  2012)15  (Figura  35).  Os  quiosques  da  Nestlé,  de  sorvetes 
principalmente, invadiram as estações de S. Paulo, contando com 18 unidades e com aprovação 
dos passageiros. Quiosques de sorvetes estão entre os produtos mais bem aceitos no subterrâneo. 
Há cinco anos o Mc Donald´s causou furor ao instalar um quiosque na Estação Brás, na zona 
leste de S. Paulo. Muitas vezes o quiosque tinha que ser fechado, pois o tempo era curto para 
solidificar o sorvete.  
Importante mencionar também algumas atitudes que estão sendo tomadas tendo em vista ampliar 
a oportunidade de negócios. Convênios estabelecidos entre o metrô e a indústria de shopping 
centers têm alavancado consideravelmente as vendas nos conglomerados. Interligações físicas 
metrô – shopping têm se realizado, levando literalmente os consumidores ao interior dos centros 
comerciais.  Pode-se  citar  o  caso  do  Shopping  Metrô  Santa  Cruz  que  se  liga  ao  metrô  por 
circulação subterrânea, o Metrô Tatuapé liga-se ao Shopping Metrô Tatuapé através de passarela. 
O empreendimento deu tão certo que ocorreu a abertura do Tatuapé 2 também conectado ao 
metrô por passarela. Outros shoppings estão colocando em prática sua intenção de instalação em 
estações de metrô: Shopping Metrô Itaquera, Shopping Metrô Tucuruvi. No Rio, o Shopping 
Nova América liga-se à estação Del Castilho de metrô.  Na verdade,  a indústria de shopping 

15  “FRANQUIAS  descobrem  oportunidades  nas  estações  de  metrô”.  Disponível  em: 
<http://www.arquivar.com.br/espço_profissional/notícias/dicas-e-noticias-franquias/fr...>.  Acesso  em:  06 
mar.2012.

16   “METRÔ de SP vai  reformar  48 quiosques em estações”.  Agência Estado.  21 Fev.  2008.  Disponível  em: 
<http://www.dgabc.com.br/News/645818/metro-de-sp-vai-reformar-48-quiosques-em-e...>.  Acesso  em:  06  mar. 
2012.
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centers no Brasil despertou para as bem sucedidas iniciativas desse tipo, que são uma constante 
em todas as partes do mundo, dos Estados Unidos à Europa, e também na Ásia.     
O tamanho do mercado de quiosques em suas diversas tipologias amplia-se a cada dia. E, foi na 
África  do  Sul  que  se  realizou  a  Primeira  Exposição  de  Self  Service  –  JusTTouchIT  2009 
Conference17 – em julho de 2009. O idealizador Frank Nunan reuniu em um mesmo evento, 
líderes de empresas de quiosques (S.A.) a um fórum educacional a respeito do tema “quiosques”. 
Marcas conhecidas compareceram, entre elas IBM, Wincor Nixdorf, Microsoft, Epson, Laxton, 
só para citar algumas, além de representantes do setor varejista (shopping centers), bancário, de 
mineração, telecomunicações e governamental. A presença de Kevin Kitchin, representante da 
divisão de solução de lojas varejistas (Retail Stores Solutions) da IBM South África, foi muito 
importante no desenvolvimento do perfil da conferência, dada a precoce adoção do conceito pela 
empresa e provendo suporte para as decisões tomadas. Excelentes exemplos, aplicações para o 
setor de varejo e serviços  foram apresentados:  foto-quiosque;  tecnologia  holográfica;  o mais 
recente totem interativo para venda de celulares (MultiVendor Cell Phone Top Up); aplicativos 
(softwares) top de linha, a maioria produzidos localmente (Figuras 35 e 36). O evento acabou 
sendo uma ótima combinação de lideranças pensantes, numa demonstração do poder do  self-
service,  aliado  aos  recentes  detalhes  tecnológicos  inovadores  surgidos  para  desencadear  o 
processo de desenvolvimento do negócio de quiosques. A partir desse evento, a África do Sul se 
credenciou para ser o maior  centro de desenvolvimento  e  produção de quiosques interativos 
(serviços de self-service) do mundo, principalmente em decorrência da parceria com a IBM. Da 
conferência  resultou  uma  plataforma  de  ações  a  ser  desempenhada  pelos  atores  envolvidos 
(varejistas, redes, empresas de tecnologia, fabricantes, etc.), interessados no consumo e trabalho 
no ramo, uma conjugação de idéias e entendimentos de qual caminho a ser seguido por essa 
indústria. 

    

17  “JusTTouchIT 2009 – South Africa´s First Kiosk Conference Report from Johannesburg”. Aug, 2009. Disponível 
em:<  http://www.eurokioks.org/09press/art17-08-2009.html  >.  Acesso  em:  07  mar.2012;  SILVA,  Issa  Sikiti. 
“Emphasising interactive kiosks role in retail sector”. In:  Retail service news – Biz Community.com. – Daily 
industry news, 16 Apr, 2010. Acesso em: 07 mar.2012; “StarPOS South África (PTY) Ltd – Success Stories = 
Kiosk”. Disponível em: <http://www.starpos.co.za/data/succ-kiosk.html>. Acesso em: 07 mar. 2012.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fato é que os quiosques estão adquirindo uma nova face. A sua redescoberta por usuários de 
setores diversificados em decorrência da ampliação de funções, além do surgimento de novas 
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tipologias,  provocou o aparecimento de novas oportunidades de negócios através do modelo. 
Existe  nesse momento,  um entendimento  mais  teórico de sua importância  estratégica  para o 
desenvolvimento das cidades, principalmente em relação ao dinamismo econômico. A adoção do 
modelo  de negócios em suas variadas opções  tem provocado grandes mudanças  no nível  da 
mobilidade individual. Através de ações diretas ou incentivadas pelo poder público, os quiosques 
são instrumentos  de inclusão  social,  cultural  e  de  negócios.  Sua  inserção  acontece  tanto  no 
contexto  da  cidade  rica,  bem planejada,  moderna,  estruturada,  quanto  em locais  longínquos, 
vilarejos  rurais,  permitindo  através  do acesso  a  informação,  serviços  e  consumo,  a  inclusão 
democrática dos mais pobres e de menor renda. No interior dos shoppings ou implantados pela 
iniciativa privada, constituem oportunidade de entrada em determinados nichos comerciais ou de 
serviços, de integração de pequenos empresários ou iniciantes em empreendimentos próprios, ou 
expansão  de  negócios  de  franqueados  e  grandes  empresários.  Phil  Hunter  diretor  dos 
KiosksCom’s Self Service Expo and Digital Signage Show, em recente entrevista disse que como 
algumas áreas da economia européia estão saindo da recessão, o mercado de quiosques e  self  
service tem real  oportunidade  de  desenvolvimento  (EUROPEAN...  2012)18.  A  exposição  de 
quiosques que aconteceu na Alemanha em 2010 – “Kiosk Europe Expo 2010 & Digital Expo  
2010”19 reafirmou  o  status  de  que  a  exibição  relacionada  ao  self-service e  aos  quiosques 
interativos  demonstrou  que  a  inovação  nessa  indústria  está  em  constante  evolução. 
Aproximadamente 3.250 visitantes e mais de 140 exibidores internacionais estavam presentes. 
Inovações  recém descobertas  foram mostradas:  quiosques  de reconhecimento  facial;  displays 
3D; interatividade móvel; realidade aumentada; avançada tecnologia de múltiplo toque; gestos 
interativos; etc.. Quiosques interativos de alta tecnologia deixaram de ser apenas protótipos, se 
transformando  em  realidade  concreta,  advinda  de  empresas  de  marcas  internacionais. 
Redescobertos  por  novos  usuários,  os  quiosques  evoluíram  em  seu  design  e  arquitetura, 
ampliando o mercado para os profissionais, constituindo um desafio para os projetistas, que em 
pequenos  espaços  têm  que  com  criatividade  desenvolver  projetos  funcionais,  aliando  alta 
tecnologia,  materiais  inovadores,  e  estética  contemporânea.  Finalmente,  destaca-se que  pelos 
motivos  abordados  neste  texto  e  por  outros  não  mencionados,  a  indústria  de  quiosques 
desenvolveu-se como um modelo de negócios, a ser considerado tanto pelo setor público quanto 
privado, como estratégico, de inclusão social, cultural e alternativa interessante e fundamental na 
atual conjuntura, para o desenvolvimento econômico das cidades.              
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