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C o m p ra s O público C emergente responde por um percentual ainda modesto no faturamento, de 9%

Classe B continua a liderar as vendas

Antonio Carlos Ruótolo, do Ibope: “Esse novo contingente da classe B foi mais decisivo na expansão atual dos shoppings do que os emergentes da classe C”

Luiz Maciel
Para o Valor, de São Paulo

Beneficiada nos últimos anos
pelas políticas sociais do gover-
no e pela maior oferta de empre-
go formal, a classe C já está pre-
sente em 52,4% dos lares brasilei-
ros e responde por 38,7% do con-
sumo nacional, segundo recente
pesquisa do Ibope Inteligência.

Trata-se de um exército de con-
sumidores — cerca de 100 mi-
lhões, entre novos e antigos –
grande demais para ser despre-
zado por qualquer setor empre-
sarial, mesmo aqueles tradicio-
nalmente voltado às faixas de
renda mais altas, como os shop-
ping centers.

Curiosamente, porém, o poder
aquisitivo da nova classe C ainda
não aumentou significativamen-
te a sua participação nas vendas
desses grandes centros de varejo.
Segundo a última radiografia da
Abrasce, a Associação Brasileira
de Shopping Centers, apenas
21% das vendas efetuadas em
2011 foram para a classe C, cor-
respondendo a um percentual
ainda mais modesto no volume
faturado, em torno de 9%.

A explicação mais razoável pa-
ra esse fenômeno parece estar na
própria mobilidade social que in-
corporou cerca de 40 milhões de
brasileiros à classe C entre 2003 e
2009, segundo dados oficiais do
Ministério do Planejamento — já
que, ao mesmo tempo em que is-
so acontecia, mais de 9 milhões
de brasileiros migravam da classe
C para a B, entrando no foco prin-
cipal dos shoppings. “Esse novo
contingente da classe B foi mais

decisivo na expansão atual dos
shoppings do que os emergentes
da classe C”, nota Antonio Carlos
Ruótolo, diretor de Geonegócios
do Ibope.

Outra razão para a ausência de
um peso maior da classe C no de-
sempenho dos shoppings está
nos diferentes critérios de classi-
ficação das faixas de renda da po-
pulação. Enquanto o governo
adota a estratificação social por
renda do IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística), o se-
tor varejista usa os da Abep (Asso-
ciação Brasileira de Empresas de

Pesquisa). O IBGE situa a classe B
na faixa de renda familiar entre
R$ 6.220 e R$ 12. 440, e a classe C
na de R$ 2.488 a R$ 6.220. A Abep
desdobra cada uma dessas clas-
ses em dois segmentos e define a
C2 na faixa entre R$ 1.132 e R$
1.716, a C1 entre R$ 1.717 e R$
3.224, a B2 de R$ 3.225 a R$ 5.592
e a B1 acima disso.

“As classes A e B sempre forma-
ram a principal clientela dos
shoppings brasileiros e isso não
deve mudar. Não existe um úni-
co shopping no país em que a
classe C seja a maior comprado-

ra, por mais popular que seja o
mix de lojas do empreendimen-
t o”, afirma Ruótolo. Como exem-
plos de shoppings que investem
no gosto popular, ele cita o Cam-
po Limpo, na Zona Sul de São
Paulo, e o Guararapes, em Jaboa-
tão dos Guararapes, na região
metropolitana do Recife.

O especialista em marketing
de varejo Luiz Alberto Marinho,
da consultoria B r a n d Wo r k s ,
acrescenta à lista os shoppings
Taboão e Mais Largo 13, ambos
na Zona Sul paulistana. “O pri-
meiro acertou mais que o segun-

do na receita e vem colhendo me-
lhores resultados”, observa Mari-
nho. Instalado nos arredores de
uma estação de metrô, de um ter-
minal de ônibus e de uma agên-
cia do Poupatempo, o pecado do
Mais Shopping, segundo ele, “foi
mirar muito abaixo” dos desejos
da classe C. “O consumidor emer-
gente espera encontrar no shop-
ping produtos e serviços mais so-
fisticados do que os oferecidos
nas lojas de rua, além de um am-
biente mais agradável e seguro”.

O superintendente do Boule-
vard Shopping de São Gonçalo

(RJ), Luiz Vaz, concorda com Ma-
rinho. “Talvez nosso maior acerto
tenha sido o de não subestimar
esse consumidor com nível de
renda mais baixo. Nosso projeto
é tão moderno e confortável co-
mo o de qualquer shopping ca-
r i o c a”, acredita Vaz. Inaugurado
há um ano e meio, o Boulevard é
apenas o segundo shopping de
São Gonçalo, embora este seja o
segundo município mais popu-
loso do Estado do Rio, com pou-
co mais de 1 milhão de habitan-
tes. O primeiro shopping local,
aberto em 2004 à beira da rodo-
via Niterói-Manilha, corrigiu em
parte essa distorção, mas muitos
moradores ainda precisavam ir
até Niterói, que está a apenas 10
quilômetros, para ter mais liber-
dade de escolha nas compras.

Assim como o pioneiro Shop-
ping São Gonçalo, o Boulevard se
propõe a atender a todas as clas-
ses sociais do município, ancora-
do em lojas populares como C&A,
Casa & Vídeo, L e a d e r, Renner e
Riachuelo – e tem colhido bons
resultados. “Nosso desempenho
tem sido acima do esperado. O fa-
turamento cresceu, em média,
20% desde janeiro, chegando a
31% em maio, em relação ao mes-
mo mês de 2011. E as lojas ânco-
ras, em especial a Riachuelo, es-
tão entre as que mais crescem
dentro de suas redes”, revela o su-
perintendente do Boulevard
Shopping. Ele destaca o papel re-
presentado pelo shopping na ele-
vação da autoestima da popula-
ção local, que em boa parte preci-
sa se deslocar diariamente para
trabalhar em outros municípios
da região metropolitana do Rio.

.

Compras são motivação de 40%
D I V U LG A Ç Ã O

Marina Crema, da Vidi Shopper: pesquisa mostra alto grau de satisfação

De São Paulo

Lojas de rua, convencionais,
são visitadas exclusivamente por
quem quer comprar. Lojas de
shopping, não — ao menos no
Brasil. Aqui, as pessoas que en-
tram num shopping determina-
das a comprar representam ape-
nas 40% dos frequentadores, se-
gundo recente levantamento do
instituto Ibope Inteligência. To-
das as demais, ou seja, cerca de
225 milhões (de um total de 376
milhões, de acordo com a Abras-
ce, a Associação Brasileira de
Shopping Centers) são movidas
por interesses variados, como
passear (16%), comer (15%), con-
tratar serviço (10%), pagar contas
(5%), acessar caixas eletrônicos
(5%) ou assistir a um filme (4%).

Como parte desse contingente
maior também acaba sucumbin-
do às vitrines, a pesquisa aponta
que metade dos visitantes volta
para casa com algum produto,
enquanto a outra metade se dá
por satisfeita por usar o shop-
ping como um agradável e segu-

ro centro de convivência social.
“É esse formidável pacote de
atrativos que faz os brasileiros
gostarem tanto de shopping. Até
mesmo o estacionamento, item
menos elogiado pelos frequenta-
dores em uma pesquisa que con-
cluímos em fevereiro, foi aprova-
do por 79% dos entrevistados”,
revela Marina Crema, diretora de
operações da consultoria Vidi
Shopper. O estudo ouviu 1 466
pessoas em 146 municípios e se
valeu das observações de 30
clientes ocultos, que visitaram 30
shoppings em São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília, Porto Alegre,
Fortaleza, Manaus e Recife.

Um fator que não emergiu
dessa pesquisa, mas que o diretor
de Geonegócios do Ibope Inteli-
gência, Antonio Carlos Ruófolo,
considera importante, é a locali-
zação. “A escolha do local passou
a ser ainda mais determinante do
sucesso de um shopping, agora
que os endereços mais nobres
das maiores cidades estão todos
ocupados”, adverte Ruófolo. “Is -
so também explica a atual ten-

dência de interiorização dos no-
vos empreendimentos”, comple-
ta. Dos 46 shoppings previstos
para 2012, 28 serão os primeiros
em suas regiões, segundo o Ibo-
pe, sendo que 16 fincarão ban-
deiras em cidades com menos de
300 mil habitantes.

Além de ir ao encontro dos
consumidores das cidades mé-
dias, os novos shoppings tam-
bém estão dando mais atenção
aos projetos arquitetônicos, em
busca de um diferencial. “Outra
tendência que deverá se cristali-
zar nos próximos cinco anos é a
vinda de novas grifes internacio-
nais para os principais shop-
pings brasileiros, sejam eles no-
vos ou tradicionais”, projeta o
consultor Luiz Alberto Marinho,
da BrandWorks, que cita, entre as
marcas que estão aportando no
país, a empresa de cosméticos
francesa Sephora, a rede de fast
fashion inglesa Topshop

Se os frequentadores parecem
satisfeitos com o que os shop-
pings oferecem, a corrida por
inovações nesse setor não pode

parar, alerta Marinho, porque
continua sendo alimentada pela
concorrência entre as unidades.
“Ganhar quem tem o pacote
mais sedutor”, diz o consultor.

Na disputa pelo público con-
sumidor, vale oferecer também
os mimos mais inusitados. O Bar-
ra Shopping de Porto Alegre, por
exemplo, ganhou pontos ao ofe-
recer um chimarródromo — um
verdadeiro ovo de Colombo re-
gional, que consiste numa fonte
de água quente para os clientes
que quiserem preparar um mate.
No paulistano Shopping Pátio
Higienópolis, encravado numa
região densamente povoada e
conhecida pelo amor de seus
moradores aos animais de esti-
mação, uma novidade de sucesso
é o bebedouro para os pets. Já o
Palmas Shopping, na tórrida ca-
pital do Tocantins, só precisou
estender um pouco mais o horá-
rio de atendimento para cair de
vez nas graças da população lo-
cal — tudo que ela queria era ter
mais tempo para passear no ar-
condicionado. (LM)
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• BOULEVARD LONDRINA SHOPPING
• BURITI SHOPPING
• COLINAS SHOPPING
• GRAND PLAZA SHOPPING
• MAXI SHOPPING
• PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING
• PÁTIO ANHANGUERA SHOPPING
• PÁTIO BATEL

• RIO OFFICE PARK
• SERRAMAR PARQUE SHOPPING
• SIDER SHOPPING
• SHOPPING ALCÂNTARA
• SHOPPING BOSQUE DOS IPÊS
• SHOPPING BOSQUE GRÃO-PARÁ
• SHOPPING BUTANTÃ
• SHOPPING CENTER LIMEIRA

• SHOPPING CIDADE NORTE
• SHOPPING CIDADE SÃO PAULO
• SHOPPING FERRAZ DE VASCONCELOS
• SHOPPING HORTOLÂNDIA
• SHOPPING JARAGUÁ ARARAQUARA
• SHOPPING JARAGUÁ CONCEIÇÃO
• SHOPPING JARAGUÁ INDAIATUBA
• SHOPPING PANAMBY JARAGUÁ

• SHOPPING PORTAL
• SHOPPING PRAÇA NOVA ARAÇATUBA
• SHOPPING SPAZIO OURO VERDE
• TIETÊ PLAZA SHOPPING
• THE SQUARE GRANJA VIANNA

S H O P P I N G S C L I E N T E S :

A Lumine entende as necessidades e objetivos de empreendedores,

lojistas e investidores. Por isso, planeja, administra e comercializa

shoppings de diversos portes, perfis e regiões do Brasil. Lumine.

Capacidade conhecida e reconhecida na indústria de Shopping Centers.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2012, Especial: shopping centers, p. F11.




