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A crescente humanização dos
shopping centers – e consequente
migração do ambiente franca-
mente comercial para outro qua-
se doméstico – tem uma finalida-
de clara, segundo Marinho: trans-
formá-los em “ um destino de en-
tretenimento, onde fazer com-
pras é apenas parte da diversão”.
Tanto é que segue em alta o cha-
mado uso misto – ou seja, unir
shopping, edifícios comerciais e
até residenciais no mesmo espa-
ço, a exemplo do que ocorre em
alguns empreendimentos brasi-
leiros, como o complexo do
Shopping Cidade Jardim, da J H S F.

“Uma característica importan-
te dos shoppings no século XXI é
o foco no lazer: os empreendi-
mentos que conseguirem ofere-
cer maior e melhor diversão
saem na frente. Isso inclui não
apenas cinemas e áreas de re-
creação, mas diferentes opções
gastronômicas”, diz Marinho.

Enquanto isso não acontece no
Brasil, associado ao mix de lojas, o
esmero e o cuidado com a arquite-
tura refletem uma nova tendência
de fazer do shopping uma exten-
são da casa e do local de trabalho,
par onde vai mesmo que não pre-
cise fazer compras.

nam, estas áreas com ampla ilu-
minação natural são pratica-
mente obrigatórias nos novos
projetos em função da economia
de energia que representam”.

“Vidro, piso monolítico, mate-
rial à base de cimento, mármore
ou agregados de pedra sempre
de cores claras são fáceis de lim-
par ”, diz Roberto Collaço, da Col -
laço e Monteiro Arquitetos Asso-
ciados, escritório encarregado
do projeto do Shopping Tietê e
do Limeira Shopping Center, en-
tre outros. Da mesma forma,
“madeira certificada em praças
de alimentação torna o ambiente
c o n f o r t áv e l ”, destaca.

Na ponta do lápis, certas dire-
trizes resultam em plantas mais
arejadas, em contato com o mun-
do externo: “Procuramos usar
um pé direito maior nas lojas,
criar jardins internos abertos pa-
ra fora nas laterais e eliminar os
pilares dos malls para obter es-
truturas mais amplas”, afirma
Collaço. Igualmente, oferecer
uma diversidade de ambientes
integrados, que atendam às mais
distintas necessidades do consu-
midor, ajuda a mantê-lo mais
tempo no ambiente de compras,
avalia o arquiteto.

Iguatemi da avenida Faria Lima,
também assina o do Serramar
Parque Shopping, em Caraguata-
tuba, no litoral paulista. Tendo
como atração uma praça de ali-
mentação aberta para o exterior
e um deck externo que privile-
giam a imponente vista panorâ-
mica da Serra do Mar, a proposta
do arquiteto abusou do bambu
como elemento decorativo, das
pedras expostas, das lajotas de
concreto pré-moldado e das pra-
ças ajardinadas que criam micro-
climas próprios e dispensam o
uso de ar condicionado. “Nós
quisemos trazer para dentro do
shopping o verde que já não se
encontra na cidade.”

Este contato com o ambiente
externo, no qual a luz natural
tem papel fundamental – e “re -
quer muitos recursos de ilumina-
ção para fazer a transição para a
n o i t e” –, analisa ele, “traz vida pa-
ra dentro do empreendimento e
expõe sua vitalidade: é impor-
tante mostrar que o shopping é
acolhedor e por isso recebe gen-
te. Ninguém quer ficar em am-
bientes escuros e vazios”, susten-
ta o arquiteto. Por outro lado,
afirma Marinho, “além da sensa-
ção agradável que proporcio-

Marleine Cohen
Para o Valor, de São Paulo

Templos do consumo, sim,
mas algo maior: polos de convi-
vência social. Esta é a metamor-
fose pela qual o conceito de
shopping center vem passando,
ao longo dos últimos anos. Antes
“prédios predominantemente
fechados, em forma de caixotes
escuros, ocupados por lojas”, co-
mo define Luiz Alberto Marinho,
sócio-diretor da B r a n d Wo r k s ,
empresa especializada em mar-
keting de varejo. Hoje, os novos
projetos exploram largamente
os espaços abertos e o contato
com o exterior.

O resultado dessas mudanças:
empreendimentos mais ousa-
dos, com alto valor agregado,
que exigem mais paisagismo, de-
sign e arquitetura “Ao redor do
mundo, a tendência são os shop-
pings com áreas ao ar livre, que
buscam reproduzir o ambiente
urbano para que as pessoas se
sintam como nas ruas de antiga-
mente, mas com o conforto e a
segurança dos shopping cen-
ters”, explica Marinho.

Esta tentativa de humanizar os
centros comerciais, transforman-
do-os em “espaços agradáveis de
frequentar, que facilitam a sociali-
z a ç ã o”, imprimiu novas tendên-
cias entre os arquitetos que assi-
nam os projetos. A busca por pro-
fissionais talentosos – os chama-
dos starchitects, mistura de star
com architects, em inglês – tam -
bém é uma nova constante. Com
foco no conforto e no aconchego, e
mais recursos financeiros, eles as-
sinam seating areas, espaços com
cadeiras e poltronas para que os
clientes possam fazer uma pausa e
descansar; lounges, como os que
se veem no Shopping Cidade Jar-
dim, em São Paulo; praças de ali-
mentação e banheiros cada vez
mais modernos e sofisticados.

“Já não se concebem shopping
centers que não sejam acolhedo-
res. Sob todos os aspectos, nas
áreas de circulação ou nas vitri-
nes das lojas, nos banheiros ou
nas praças de alimentação, eles
devem ser aconchegantes, quen-
tes, receptivos, e com um bom
padrão de eficiência”, afirma Fe-
lipe Aflalo, cujo escritório, Aflalo
& Gasparini Arquitetos, respon-
sável pelo projeto do primeiro
shopping center de São Paulo, o

Os templos de consumo evoluem
para centros de convivência social
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Sallum, da Lumine: cerca de 50 pessoas são envolvidas no processo de aquisição de terrenos para a implantação de novos shopping centers

Chris Martinez
Para o Valor, de São Paulo

O terreno é a alma do negócio
A procura de bons terrenos pa-

ra instalar um shopping center é
um processo trabalhoso e que
pode implicar no sucesso ou não
de um empreendimento. Não
apenas por conta da localização,
o que, por si, parece óbvio. Mas
também pela condição do terre-
no, da qualidade de sua docu-
mentação, da região onde será
construído, das características
do consumidor que circula por
ali e de outros dados preciosos.
Há, enfim, uma infinidade de se-
nões que precisam ser atenta-
mente estudados.

Para mapear essas informa-
ções, de maneira criteriosa e com
qualidade, a Lumine — empresa
especializada em soluções para
shopping centers — acaba de

criar uma divisão de business in-
teligence, conhecida pela dupla
de siglas BI, justamente para se
dedicar ao tema.

“Percebemos que o mercado
de shoppings trabalha de forma
receptiva, recebendo as ofertas
de terrenos vindas por parte dos
vendedores, e decidimos apostar
numa ação mais pró-ativa, colo-
cando uma equipe a campo para
vasculhar as melhores ofertas”,
afirma Claudio Sallum, sócio-di-
retor da Lumine que está, atual-
mente, envolvida com 30 proje-
tos de shopping no país.

Criada há oito meses, a área
de BI conta com três funcioná-
rios dedicados full time a esse
serviço de buscar as melhores
oportunidades no varejo. Depois
de encontrar o terreno candida-
to à mina de ouro, essa equipe
faz o cruzamento de informa-
ções e conta com o apoio de um

instituto de pesquisa (que tem
dados de renda per capita, da-
dos econômicos, demanda dos
consumidores, etc). Também
utiliza o suporte de outras áreas
dentro da empresa, como a de
engenharia, de arquitetura,
além de contar com o staff de
advogados. Neste processo, cer-
ca de 50 pessoas são envolvidas.
Em sua peregrinação, a área de
BI também se encarrega de iden-
tificar potenciais investidores lo-

cais. “Achamos importante ter
um sócio local para entrar junto
no negócio”, afirma Sallum.

Em oito meses, segundo ele, já
nasceu um projeto dessa área.
Trata-se do Shopping Praça Nova
Araçatuba, que abrirá as portas
no primeiro semestre de 2014,
com R$ 120 milhões de investi-
mentos. Uma das principais ca-
racterísticas do empreendimen-
to é o terreno: situa-se à beira da
rodovia Marechal Cândido Ron-

don com a avenida João Cazerta,
logo na entrada de Araçatuba.
“Conseguiremos oferecer uma
opção para o noroeste paulista,
que é carente de shoppings.”

Outro ponto certeiro foi achar
o sócio local. E, desta vez, o negó-
cio foi selado entre quatro sócios:
VBI Real Estate, uma das princi-
pais gestoras de fundos de real
estate e private equity do país, SR
Empreendimentos Imobiliários,
com a própria Lumine e um par-

ceiro bem peculiar, a Ve t o r – que
atua no setor agropecuário em
várias regiões do Brasil. Para Ro-
drigo Abbud, sócio fundador da
VBI Real Estate, foi essencial, nes-
te projeto, identificar o potencial
econômico da cidade que vai re-
ceber outros investimentos pri-
vados importantes, como o esta-
leiro Rio Tietê. Isso tende aumen-
tar a demanda local por consu-
mo e lazer, à medida que cresce a
geração de empregos.

Marinho, da BrandWorks: shopping é um destino de entretenimento, onde fazer compras é apenas parte da diversão

Negócios Empresa cria divisão que
ajuda achar áreas bem localizadas

Identif icação
dos terrenos
é a essência
do sucesso

Franquias já
adquirem status
de lojas-âncora
Paulo Fortuna
Para o Valor, de São Paulo

Os mercados de shoppings e
de franquias caminham lado a
lado no Brasil. Algumas marcas
conhecidas do grande público
estão presentes em quase todos
os centros de compras espalha-
dos pelo país e há empreendedo-
res que optaram por abrir fran-
quias somente em shoppings.

O presidente da Associação Bra-
sileira de Franchising (ABF), Ricar-
do Camargo, destaca que há al-
guns fatores essenciais para que al-
gumas franquias se instalem em
shoppings. Por exemplo, a segu-
rança, que é maior do que nas lojas
de ruas. Os lojistas acabam se be-
neficiando do movimento de pú-
blico dos shoppings, um item es-
sencial sobretudo para quem está
iniciando um novo negócio.

A rede de franquias Vivenda do
Camarão tem todas as suas 145
unidades instaladas em shop-
pings, em razão dos fatores como
os destacados pelo presidente da
ABF, mas há outras vantagens nes-
te tipo de modelo de negócio, des-
taca o sócio-proprietário da com-
panhia, Diego Perri. “Nos shop-
pings, nós podemos projetar mo-
delos menores de restaurantes,
com 40 ou 35 m2, o que não seria
possível numa loja de rua.”

Inicialmente formatada para
atender a clientes das classes A e
B, a empresa acabou acompa-
nhando o fenômeno do aumento
da frequência dos consumidores
das classes B e C. De acordo com
Perri, hoje a marca está presente
também nos shoppings mais po-
pulares. Perri destaca que, apesar
do camarão ser identificado co-
mo um produto nobre, a rede
pratica preços competitivos com
relação a outros tipos de alimen-
tos, como massas e carnes. O em-
presário pondera, no entanto,
que há dificuldades na relação
entre franquias e shoppings.
Uma delas é o crescimento dos
custos, como os aluguéis, princi-
palmente nos empreendimentos
de maior porte.

O presidente da ABF destaca que
o setor de shoppings é essencial
para a expansão de redes impor-
tantes do setor, como alimentação

e moda. Tanto que parte da expan-
são do setor no passado foi preju-
dicada por conta do atraso na en-
trega de alguns empreendimentos
que tiveram as obras postergadas
com a crise de 2008/2009.

Camargo destaca que fran-
quias com marcas famosas, mes-
mo que ainda não tenham uni-
dades locais, são reconhecidas
facilmente pelo público consu-
midor. Na região Sudeste, afirma,
o índice de lojas que funcionam
no regime de franquias nos
shoppings chega a 70% dos em-
preendimentos. Já no Nordeste,
onde há uma maior presença de
lojistas locais, o índice é mais re-
duzido, entre 35% e 45%.

“Há uma relação simbiótica en-
tre shoppings e franquias”, afirma
André Friedheim, sócio-diretor da
F r a n c a p, empresa que estrutura
operações de franquias. De acordo
com Friedheim, com o desenvolvi-
mento de mercado, redes como a
Óticas Carol já desenvolvem mo-
delos específicos de lojas confor-
me o padrão do shopping. O exe-
cutivo lembra que algumas fran-
quias se tornaram tão importantes
perante o público que já são trata-
das em alguns empreendimento
como lojas-âncora.

O diretor de relações institucio-
nais da Associação Brasileira de Lo-
jistas de Shopping (Alshop), Luís
Augusto Ildefonso da Silva, lembra
que a presença de marcas tradicio-
nais é garantia de público para os
empreendedores. Também é um
fator de confiança o fato de o fran-
queado já ter passado por um pro-
cesso prévio de seleção. “Essa sele-
ção do lojista não precisa ser feita
pelo shopping, já que esse traba-
lho já foi feito pela franquia.”

De acordo com Silva, esse fato-
res tornam-se ainda mais impor-
tantes quando o franqueado é um
iniciante no varejo. “A chance de
um lojista novato dar certo debai-
xo do guarda-chuva de uma fran-
quia é muito maior do que ele se
aventurar sozinho no mercado, diz
o diretor da Alshop. O superinten-
dente do Mais Shopping Largo Tre-
ze, Marco Antônio Ferreira, lembra
que os lojistas e os funcionários
passam por processos de treina-
mento, oferecidos pela franquia,
antes de iniciar suas atividades.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 jun. 2012, Especial: shopping centers, p. F20.




