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TÉ ESTRELAR A COMÉ-
dia Cenas de um shopping,
lançada em 1991, o ator e di-

retor americano Woody Allen jamais
havia pisado em um desses templos
de consumo. Allen é o que se pode
chamar de uma honrosa exceção em
um país como os Estados Unidos,
onde existem cerca de 45 mil shop-
ping centers. No Brasil, entretanto,

Allen
seria
apenas
mais um

entre as centenas de milhares de
pessoas que vivem em localidades
desprovidas desse tipo de equipa-
mento comercial. E é exatamente os
"sem-shopping" que a Real Estate
Partners (REP), que apesar do
nome é brasileira, pretende fisgar. O
grande trunfo da REP nessa em-
preitada é a parceria com a america-
na Kimco Realty Corporation, líder

do mercado americano e avaliada em
US$ 8,5 bilhões. Há duas semanas,
a direção da REP reuniu um seleto
grupo de investidores e lojistas no
Jockey Club de São Paulo para o
lançamento dos primeiros projetos
da dupla. Serão três shopping cen-
ters no interior de São Paulo e três
centros de conveniência e serviços

(CCS) na capital. A meta é investir
R$ l bilhão em um total de 32 em-
preendimentos até o final deste ano.
Dessa bolada, a Kimco entrará com
uma fatia de 30%. Resta, no entanto,
uma questão a ser respondida. Exis-
te espaço para mais um jogador em
um setor que vive uma fase de forte
consolidação? Marcos Saad, sócio-di-
retor da REP, diz que sim. "Nosso
modelo de negócio é diferente. Atua-
mos na faixa intermediária entre o
comércio de rua e os shopping cen-
ters convencionais", argumenta.

E isso fica mais evidente quando



ONVENIENCIA
R$ l BILHÃO NOS CHAMADOS SHOPPING CENTERS DE VIZINHANÇA

se analisa o tipo de loja incluída no
portfólio dos shopping e CCS bola-
dos pela REP. Enquanto os shop-
pings convencionais apostam na di-
versificação e na permanência do
consumidor por longos períodos, a
REP se foca em serviços de conve-
niência, indispensáveis no dia-a-dia.
A lista inclui caixa eletrônico, far-
mácia, locadora de vídeo, mercearia
e lanchonete, por exemplo. Segundo
o empresário, esse modelo só faz
sentido nas periferias das capitais e
nos municípios do interior. Em espe-
cial nas cidades com mais de 100 mil
habitantes e que contam com um
grande contingente de consumido-
res da classe C. Um bom exemplo é
Hortolândia, espécie de cidade-saté-

SERVIÇOS RÁPIDOS:
centros de conveniência, nos bairros
de Sumaré e Pinheiros (em SP), têm
por objetivo fisgar o consumidor que

cada vez tem menos tempo para
resolver os problemas do dia-a-dia

lite de Campinas (SP), onde a REP
está construindo seu primeiro shop-
ping center. Serão 80 lojas, ancora-
das por um supermercado e dois
cinemas. Até o final do ano, a
REP também pretende fincar
sua bandeira em Cariacica e
Serra (ambas no Espírito Santo),
além de Cabo Frio (RJ).

Para tornar o empreendi-
mento rentável cada lança-
mento é precedido de um
minucioso estudo de mer-

cado. A avaliação inclui desde a ren-
da média da população e as necessi-
dades não atendidas pelo comércio
local, em matéria de serviços e pro-
dutos, até o fluxo de pessoas que cir-
culam de carro ou a pé pela região.
"Por se tratar de uma operação pe-
quena é necessário bastante cuidado
na hora de definir o mix de lojas",

pondera o consultor Michel Brull,
sócio-diretor da Gouvêa de Souza
& MD. A REP sabe disso. Tanto
que possui uma lista de parceiros

que inclui nomes de peso como
Maxxi ("atacarejo" con-
trolado pelo Wal-Mart),
Americanas Express,

C& Ae oMcDo-
nald's. "Estaciona-
mento e ar-condi-
cionado também
são itens indis-
pensáveis", com-

pleta Marcos Ro-
miti, também sócio-

diretor da REP.
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