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Investidores brigam pelas empresas de
tecnologia, mas ignoram outros setores

Pelo menos cinco
novos shoppings de
liquidação serão
abertos até 2013.
Desta vez, sem os
erros do passado

Desequilíbrio
nos IPOs

A volta dos
outlets ao Brasil

Naiana Oscar

Sucesso nos Estados Unidos e
na Europa, os outlets – shop-
pings de liquidações onde as gri-
fes desovam coleções passadas –
têm pouco prestígio no Brasil.
Até pouco tempo, a palavra ou-
tlet era desconhecida dos consu-
midores e proibida entre investi-
dores e varejistas: virou sinôni-
mo de mico no País na década de
90 depois de uma sequência de
experiências mal sucedidas que
levou esses empreendimentos a
fecharem as portas ou a se rende-
rem ao modelo de shopping con-
vencional. Passada a ressaca, os
outlets ensaiam uma volta ao
mercado brasileiro.

O pioneiro dessa segunda fase
foi inaugurado em junho de
2009, às margens da Rodovia
dos Bandeirantes, entre São Pau-
lo e Campinas. Nos fins de sema-
na e feriados, chega a receber ca-
ravanas de consumidores vin-
dos do interior do Estado atrás
de “barganhas” como uma cami-
sa polo da Tommy Hilfiger por
R$ 159 (custa R$ 230 numa loja
regular) ou calças jeans da Levi’s
por R$ 99.

Com um mix de grifes nacio-
nais e internacionais, o Pre-
mium Outlet já é considerado
um case de sucesso pelo merca-
do e terá seu modelo reproduzi-
do pelo País. Há pelo menos cin-
co lançamentos previstos para
os próximos dois anos em São
Paulo, Brasília e no Rio Grande
do Sul.

A General Shopping, responsá-
vel pelo projeto do Outlet Pre-
mium São Paulo, anunciou re-
centemente um novo empreen-
dimento em Alexânia, cidade
que fica a 50 minutos de Brasília
e a 1 hora de Goiânia. O centro de
compras vai concorrer com o ou-
tlet da novata Vértico, empresa
paulista criada há dois anos para
desenvolver shoppings conven-
cionais, mas que também resol-
veu se render aos outlets. A em-
presa já começou a comerciali-
zar as lojas do empreendimento,
que será instalado na Cidade Oci-
dental, a uma hora de Brasília.

Depois de ter acompanhado
de perto o insucesso dos outlets
brasileiros na década de 90, a
consultoria internacional de
mercado imobiliário Jones Lang
LaSalle também decidiu dar
uma segunda chance a esse mo-
delo de negócio: está desenvol-
vendo um outlet em Novo Ham-
burgo, no caminho para a serra
gaúcha e outro no km 46 da rodo-
via Castelo Branco, em São Pau-
lo. A 14 km desse terreno, a
JHSF, dona do shopping Cidade
Jardim, prepara o lançamento
do Catarina Fashion Outlet.

Até a EcoRodovias, empresa
que administra estradas como a
Imigrantes, Anchieta e Ayrton
Senna, vem estudando a implan-
tação de outlets ao longo da ma-
lha rodoviária, segundo investi-
dores do setor. A concessionária

não quis comentar o assunto.
“O interesse por esse tipo de

investimento é generalizado”,
diz André Costa, diretor de loca-
ção da Jones Lang LaSalle. “Ao
contrário do que aconteceu na
década de 90, o momento é pro-
pício para os outlets.” A situação
econômica do País é o pano de
fundo desse cenário. Além de
consumidores dispostos a gas-
tar, o fortalecimento do varejo e
a abertura de novas lojas fez com
que os fabricantes precisassem
de outro meio para vender as so-
bras, já que os bazares temporá-
rios e as liquidações nas lojas pró-
prias tornaram-se insuficientes.

Localização. Na primeira fase
dos outlets, com inflação e juros
altos, os lojistas brasileiros
aprenderam a trabalhar com
pouco estoque. Por isso, poucos
se interessaram a entrar no novo
negócio. Além disso, os primei-
ros outlets do País estavam loca-
lizados dentro dos grandes cen-
tros urbanos, muito perto dos
shoppings convencionais – um
erro estratégico, já que as lojas
de liquidação poderiam canibali-
zar a operação principal das mar-
cas. Resultado: aqueles outlets
atraíram apenas fabricantes
inexpressivos, que não tinham
condições de estar nos grandes
centros de compra. O Shopping
D, localizado na Marginal do Tie-
tê em São Paulo, por exemplo,

nasceu com a intenção de ser um
outlet, mas teve de se converter.

“O que leva o cliente a um ou-
tlet é o desconto. E tudo no em-
preendimento tem de ser plane-
jado com esse fim ”, afirma Ale-
xandre Dias, diretor de Marke-
ting e Varejo da General Shop-
ping. Os primeiros projetos no
Brasil não levaram isso em conta
e foram desenvolvidos com o
porte de shoppings tradicionais,
com direito a mármore, elevado-
res, escadas rolantes e ar condi-
cionado.

Os novos outlets seguem à ris-
ca o certeiro modelo americano:
estão localizados nos arredores
das metrópoles, onde o terreno
é mais barato; são horizontais e
abertos para evitar custos de ma-
nutenção e reduzir o valor do alu-
guel. “As marcas internacionais
foram muito mais receptivas do
que as brasileiras, que no início
duvidaram do projeto”, diz Dias.

A Calvin Klein, presença certa
nos outlets americanos, foi uma
das primeiras a se instalar no de
São Paulo. “Os produtos que
marcam muito uma coleção vão
direto para o outlet; os mais bási-
cos são liquidados primeiro nas
lojas convencionais”, explica Fá-
bio Vasconcelos, diretor comer-
cial da marca. O outlet já é a ter-
ceira loja mais rentável da Cal-
vin Klein – em alguns épocas do
ano chega a faturar mais que a
unidade do Shopping Iguatemi.

Sucesso. Ações do LinkedIn subiram mais de 100% na estreia
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A rede social profissional Linke-
dIn abriu o capital na Bolsa de
Nova York com alvoroço. No seu
primeiro dia de pregão, as ações
mais que dobraram de valor. O
site de buscas russo Yandex tam-
bém estreou em Nova York com
pompa e circunstância – suas
ações subiram 50% no primeiro
dia. Agora, os investidores aguar-
dam ansiosos para comprar
ações do site de compras coleti-
vas Groupon, que deve chegar à
bolsa em breve.

Com essas histórias de suces-
so, é fácil se esquecer que deze-
nas de outras ofertas iniciais de
ações (ou IPOs, na sigla em in-
glês) mundo afora este ano resul-
taram em fracasso – nem que se-
ja um fracasso relativo. Na verda-
de, o que o mercado tem mostra-
do é que, fora da área de tecnolo-
gia, as aberturas de capital anga-
riam pouco interesse. No início
do mês, a mineradora australia-

na Resourcehouse engavetou o
plano de listar ações na Bolsa de
Hong Kong, alegando condições
desfavoráveis do mercado. A
Russian Helicopters, estatal rus-
sa do setor aeroespacial, e a em-
presa de pagamentos Skrill tam-
bém adiaram as estreias na Bolsa
de Londres por razões similares.
Na sexta-feira, foi a vez de a Tele-
fônica desistir do IPO da empre-
sa de call center Atento.

“Os investidores estão ávidos
por setores específicos, e não
por IPOs em geral”, disse Jay R.
Ritter, professor de finanças na
Universidade da Flórida. Os in-
vestidores estão suplicando por

empresas de tecnologia, atraí-
dos pelas fortes expectativas de
crescimento e o número crescen-
te de usuários.

Os vigorosos ganhos das
ações do setor de tecnologia re-
fletem, em parte, a falta de em-
presas com ações negociadas em
bolsa comparáveis. No caso das
redes sociais, por exemplo, co-
mo são poucos os parâmetros de
comparação, os investidores se
dispõem a pagar valores exorbi-
tantes, mesmo para projetos de
empresas ainda não testados.

Já as companhias de setores
mais estabelecidos, como o de
commodities, têm uma longa lis-
ta de concorrentes na bolsa, o
que permite aos investidores
avaliar mais facilmente o desem-
penho potencial das ações e a
sua valorização.

Mas, apesar da disparidade do
mercado, o canal global de IPOs
ainda está repleto de empresas
de todos os tipos. O banco espa-
nhol Bankia deve fazer uma ofer-
ta pública de ações em breve. A
Samsonite, fabricante de malas,
planeja listar suas ações em
Hong Kong.

Em abril e maio, 36 compa-
nhias estabeleceram a faixa de
preço para suas ofertas iniciais,
frente às 32 nos primeiros três
meses do ano. É a mais intensa
atividade no setor desde 2007,
de acordo com a provedora de
dados Renaissance Capital. “O
otimismo do investidor está em
alta”, disse Lee Simons, da Hoo-
ver’s, que acompanha o movi-
mento dos IPOs. “Estamos sain-
do da recessão e as pessoas têm
dinheiro para gastar.”

INAUGURAÇÕES

● Platinum Outlet
Localizado em Novo Hamburgo
(RS), tem inauguração prevista
para 2012

● São Paulo Prime Outlets
Será inaugurado em 2012 no km
46 da Rod. Castello Branco (SP)

● Outlet Premium Brasília
O empreendimento está sendo
construído na BR 060 e será inau-
gurado em março de 2012

● Catarina Fashion Outlet
No km 60 da Rodovia Castello
Branco (SP), tem inauguração
prevista para 2013

● Outlet Cidade Ocidental
A 30 km de Brasília, deve iniciar
as obras até o fim do ano

● Concentração
Nos EUA, as aberturas de capital
de empresas de tecnologia
movimentaram este ano US$ 22
bilhões, o equivalente a 80% de
todo o volume captado com os
IPOs no país no período.

Pioneiro. O Outlet Premium, aberto em 2009 em SP, já é considerado um caso de sucesso
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