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E
m apenas dois anos, 66% dos
shopping centers brasileiros
foram submetidos a um pro-
grama de rejuvenescimento.
O motivo: não perder espaço
para os novos empreendi-

mentos que chegaram ao mercado e para os
que serão inaugurados até o final de 2011,
conta Luiz Fernando Pinto Veiga, presi-
dente da Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce). Ele diz que, apesar de
haver ainda um grande espaço para o
crescimento do número de shoppings no
país, a preocupação dos administradores
desses empreendimentos do varejo não é
infundada: “Hoje, os shopping centers já
nascem vencedores, dando certo”, afir-
ma. Tão certo que, de acordo com o presi-
dente da Abrasce, vêm mudando a cara do
varejo. Acompanhe abaixo trechos da en-
trevista concedida pelo executivo.

A grande maioria dos shopping centers
que estćo sendo lanēados no mercado
traz praticamente as mesmas
lojas-āncora e também boa parte das
marcas que estćo em seus concorrentes.
Dį para falar em diferencial
e se sobressair para atrair clientes?
O segredo está em ganhar espaço.
A maioria dos lojistas tem o seguinte pen-
samento: ou vou para o shopping novo ou
meu concorrente vai. Então tenho de ir.
Mas uma coisa importantíssima é que um
shopping inaugurado hoje está absoluta-
mente em dia com a tendência do varejo
nacional. Ele chega com 100% das lojas
adequadas ao momento nacional, diferen-
temente daquele lançado há cinco, dez ou
mais anos, que tem diferenças no mix de
lojas, para não dizer que está desatualizado.

Quando o senhor fala em tendência
do varejo, o que mudou no varejo que
fez com que os shoppings sejam hoje
apontados por especialistas da área
como um comércio de excelência?
Acho que é o inverso. Em minha opinião, os
shopping centers é que fizeram o segmento
mudar. Com um planejamento de marke-
ting comercial muito mais eficaz do que
aquele que sempre foi usado no mercado li-
vre, o shopping induziu o varejo a ser mais
eficiente, trazendo benefícios para o co-
mércio de rua. Hoje, o varejo de rua que não
quernaufragartembaseadoseunegócionos
traços marcantes do êxito dos shopping
centers. E copia. Veja o caso da rua Oscar
Freire, que se transformou em um shopping
a céu aberto, com os lojistas passando a de-
fender todos os conceitos de shopping.
Muitas lojas antigas se modernizaram.

Qual o varejo que está surgindo
dos shopping centers?
É um varejo cada vez mais preocupado
com a satisfação do consumidor. Um
exemplo emblemático é a rede de material
esportivo Centauro (do grupo mineiro MG
Master), que tem praticamente todas suas
lojas dentro de shopping centers. A Cen-

tauro ensinou o consumidor a lidar com
artigos de esporte, são uma aula de como
comprar bem, pois permite ao cliente tes-
tar o produto antes da compra. E o que é
isso no fundo? É o varejista cada vez mais
preocupado em fazer com que o consumi-
dor sinta-se bem, fique satisfeito com o
produto que adquiriu.

Significa dizer que sempre que um
novo shopping é aberto o consumidor
irá encontrar algo bem diferente?
O shopping center não envelhece, não
pode envelhecer, senão ele acaba. Qual o
recurso que resta ao administrador quan-
do um novo shopping é lançado na mesma
cidade, às vezes vizinho ao seu? Renovar.
Criar. Em dois anos apenas, 66% dos sho-
ppings brasileiros passaram por um revi-
goramento. Por meio de expansões, agre-
garam lojas com perfil em linha com o
novo empreendimento que chegou. Nin-
guém perde tempo. No dia 30 de setem-
bro, o BH Shopping deve inaugurar 80 lo-
jas em um novo piso que acaba de ser
construído. Fez isso porque não pode per-
der a parada para o shopping novinho que
está chegando à cidade [ele se refere ao

Para Luiz Fernando Veiga, da Abrasce, espaço para novos empreendimentos, consequência
do crescimento da economia, levou negócios estabelecidos a buscarem renovação
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empreendimento da Aliansce]. Outro
exemplo parecido é o Iguatemi, de São
Paulo. Assim que anunciou que faria um
shopping em Brasília, a Multiplan anun-
ciou a revitalização do Park Shopping,
com a inauguração de lojas mais elitiza-
das, porque sabe que o concorrente che-
gará com esse perfil de marcas. É muito
dinheiro investido em um shopping para
deixar ele ficar velho.

Não envelhecer então é a deixa
para o sucesso?
Quando um empreendimento desses é
lançado no mercado, está fadado a ter su-
cesso porque, antes disso, já foram feitos
estudos minuciosos para saber qual a ca-
rência do local e dos consumidores da re-
gião onde ele será erguido. Por isso, quem
já está aí precisa se renovar, porque o mer-
cado de shoppings não está saturado como
dizem. Só na cidade de São Paulo cada vez
mais vemos um shopping ser erguido em
frente ou ao lado de outro. E os dois têm
clientes. E os clientes serão bem servidos
em qualquer um que ele vá. Há bairros de
São Paulo que têm potencial de consumo
maior do que muita cidade do interior.

Quem são hoje os grandes
investidores dos shoppings?
A associação com empreendedores inter-
nacionais ainda é a maior colaboração
para o crescimento dos shoppings no Bra-
sil. São grandes empresários dos Estados
Unidos, do Canadá, de Portugal, por
exemplo, presentes no setor por meio de
participação acionária. Há exceções,
como o grupo JCPM, de Recife, que usa re-
cursos próprios. A boa notícia é que o re-
torno de todo esse investimento tem vin-
do do aumento do consumo. É preciso
lembrar que os shoppings são varejo e que,
portanto, se beneficiam de tudo o que faz
as vendas aumentarem.

Além do trio renda maior, consumo
em alta e economia robusta,
há outro segredo da boa forma
que o setor vem mostrando?
Acho que, além do maior poder de compra
do brasileiro, o caos urbano conduz as
pessoas a esses estabelecimentos. Para
mim, esses dois fatores são fundamentais.

Quais os desafios do setor para
crescer ainda mais?
O desafio é continuar investindo na criati-
vidade e na competência de marketing
que os shopping centers têm. É um desafio
permanente. O shopping não pode cochi-
lar. A concorrência é grande e cada vez
mais ele tem de ser competente. Feliz-
mente, os empreendedores são. Por isso os
investidores estão sendo atraídos para as
parcerias, em vez de investirem sozinhos
no Brasil. Eles estão se juntando aos em-
presários que conhecem o setor, porque é
preferível ter 30% de um negócio vitorio-
so do que 100% de um mico. Quem está
entrando, não está entrando para perder.

Shopping induz varejo a ser mais eficiente

Luiz Fernando Pinto Veiga
Presidente da Abrasce

Qual o recurso
que resta ao
administrador
quando um novo
shopping é lançado
na mesma cidade,
às vezes vizinho
ao seu? Renovar
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 ago. 2010, Especial Shopping Centers, p. B2.
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