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A General Shopping adquiriu da incorporadora Senpar participação na construção do primeiro 
"outlet mall" do País no formato norte-americano. Trata-se de um modelo de shopping de ponta 
de estoque com grandes marcas, construídos em terrenos com preços mais baixos que nas zonas 
centrais da cidade justamente por se localizarem na margem de grandes rodovias. O 
deslocamento maior é garantido pela sedução do melhor preço em peças de qualidade.  
 
O empreendimento com 17 mil m de área bruta locável (ABL) será na rodovia Bandeirantes, em 
frente ao Hopi Hari e Wet'n Wild. A participação inicial da General Shopping é de 30%, comprada 
por R$ 18,9 milhões, com opção de adquirir mais 20% por R$ 12,6 milhões.  
 
A principal crítica à introdução do formato no País é o número insuficiente de grifes nacionais para 
um atrativo centro de promoções e descontos. "Por isso vamos trazer marcas internacionais, o 
que já está sendo negociado por uma empresa internacional", diz Alessandro Veronezi, diretor de 
relação com investidores. Ele não conta, mas consultores do segmento já especulam sobre nomes 
como Tommy Hilfiger, além de marcas que já atuam com ponta de estoque no País, caso da 
Adidas e Nike.  
 
A Senpar é dona do maior banco de terrenos da região e tem experiência em desenvolvimento 
imobiliário, como o shopping Serra Azul e condomínios horizontais em áreas próximas como Itu. 
"Alinhamos nossa experiência de varejo num dos corredores mais apropriados para o formato, 
que está atrelado ao de passagem de destinos turísticos, com modelo de compras que não se faz 
em meia hora, mas durante o dia todo."  
 
O negócio é parte da estratégia da General Shopping de mesclar formatos diferenciados em sua 
carteira, com foco nas classes B e C. O portfólio inclui o Auto-Shopping Guarulhos, centro de 
compras com grandes concessionárias de veículos novos e usados, o primeiro lançamento da 
categoria no País.  
 
Com a nova negociação, a empresa totaliza 11 shoppings operantes e quatro em 
desenvolvimento, superando 150 mil m de ABL própria. Em 2006, a carteira era formada por três 
shoppings, com 89 mil m de ABL.  
 
"O mercado, que estava estagnado desde o início da década de 90 até 2006 retomou 
aquecimento. O crescimento médio anual de ABL era de 3% a 6% até o ano passado, mas a 
demanda de cliente é para um crescimento de 11%", pondera. A empresa planeja a expansão no 
interior de São Paulo e no Sul do País.  
 
Empresa de origem familiar, que detinha lojas de departamento de bairros em Guarulhos, a 
General Shopping já atuava com as classes B e C com a empresa Levian. Hoje é controlada pelo 
Golf Participações, holding que pertence à família Veronezi. "Cada empresa de shopping tem seu 
DNA bem definido. O Iguatemi no luxo, a Multiplan segue a origem de incorporadora imobiliária, 
assim como a Brascan, e a BR Malls é uma empresa de equity, que compra pequenas 
participações em diversos empreendimentos", diz. "A General Shopping é uma empresa de 
varejo."  
 
A empresa aplica o conceito de consultoria desenvolvido em grandes supermercados desde a 
estratégia do fluxo de clientes dentro da loja ao acompanhamento de tíquete médio de cada 
categoria e disposição de itens conforme complementariedade. "Atuamos no shopping como uma 
grande varejista em que cada loja é uma gôndola."  
 
O grupo também faz auditoria nas lojas, a pedido dos próprios varejistas, para verificar 
desempenho: se a conversão do fluxo da loja em compras está baixa, o problema pode estar no 



atendimento ou no mix de produtos; se o consumidor nem se interessa em entrar na loja, 
provavelmente a vitrine está mal elaborada.  
 
Apesar de questionamento de investidores, Veronezi afirma que a empresa tem feito aquisições 
dentro do preço médio histórico, de até R$ 4 mil por m locável. No pacote de três 
empreendimentos adquiridos da São Carlos - Shopping Americanas Presidente Prudente, Shopping 
Americanas Osasco e Top Center Shopping São Paulo - a média foi de R$ 3,2 mil/m e no shopping 
Suzano, de R$ 3,3 mil.  
 
A empresa tem R$ 105,8 milhões para continuar crescendo e estuda levantar recursos no primeiro 
trimestre de 2008, via emissão local ou no exterior.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 dez. 2007, Caderno Administração&Serviços, p. 
online. 
 


