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Especial | Shopping centers
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Pontos comerciais Forte expansão
gera oportunidades para as redes

Franquias já
representam
até 70% do
mix de lojas
Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo
Espaço é que não faltará para o
setor de franquias continuar a
crescer acima dos 15% ao ano. Em
2013, nada menos do que 47 novos shoppings centers de médio
e grande porte deverão abrir as
portas em todo o país, em comparação a 29 recém-inaugurados
este ano, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce). No total, serão
mais 1.459.196 m2 de área bruta
para locação. Um terreno fértil
para as 2.213 marcas franqueadoras em operação no país expandirem seus territórios, já que
o franchising responde, em média, por 70% do mix de lojas desses centros de compra e, em muitos casos, por 100% da oferta da
praça de alimentação.
Não é só a disponibilidade de
espaço que chama a atenção. Em
2011, os shoppings centers brasileiros receberam nada menos do
que 376 milhões de visitantes
por mês, contra 329 milhões no
ano anterior. Nada mal para
quem está disposto a conquistar
o bolso do consumidor. No total
são 80.192 lojas, que juntas movimentaram R$ 108 bilhões no
ano passado.
Com 100% das suas 150 lojas
instaladas na praça de alimentação de shoppings centers de todas as regiões do país, a Vivenda
do Camarão espera abrir 25 novas unidades em 2013, praticamente a metade do número de
shoppings que prometem estar
prontos para operar.
“A abertura desenfreada de
novos centros de compra tem
vantagens e desvantagens”, avalia Diego Perri, 34 anos, sócio da
rede de restaurantes. “A vantagem é que as franquias têm espaço garantido para crescer. A
desvantagem está na instalação
de novos centros onde já têm

outros em operação e em cidades que não comportam este tipo de empreendimento, mesmo
com o crescimento da nova classe média.”
Na dúvida, a direção da Vivenda do Camarão está duplicando
seus cuidados. A rede, que recebe
em média 700 mil clientes mensais, faz um estudo prévio detalhado sobre a região a fim de ter
uma ideia bem próxima da realidade sobre a equação faturamento x previsão de custos. “Se o
resultado for muito próximo a
números pouco atraentes ou empatar, preferimos não abrir”, diz
o franqueador. “Às vezes, vale
mais à pena pagar um pouco
mais caro por uma área em um
shopping já consolidado, do que
economizar e investir em um empreendimento nascente.”
Surpresas, contudo, acontecem, de acordo com o franqueador. Um bom exemplo é Paraopeba, em Minas Gerais, com um
raio de consumo de mais de 200
mil habitantes ao seu redor, onde a franquia da Vivenda do Camarão fatura semelhante a outras boas operações do Sudeste.
Com 107 lojas e um faturamento estimado de R$ 150 milhões para este ano, a Hope também reposicionou seus estudos
de expansão e, ao contrário do
passado, já olha com atenção as
cidades de pequeno e médio porte com poder de crescimento e
grande concentração da nova
classe média.
“Nossa meta para 2013 é abrir
50 novas lojas, 40 em shopping
centers, de preferência nas capitais, na região Nordeste, e em cidades com mais de 150 mil habitantes”, diz Sylvio Korytowski, diretor de expansão da rede. “Estamos também atentos aos médios
e grandes shoppings que estão
sendo instalados junto a estações
do metrô, que antes eram apenas
corredores de passagem e hoje

Korytowski, da Hope: “A meta para 2013 é abrir 50 lojas, 40 em shoppings, de preferência nas capitais do Nordeste e em cidades com mais de 150 mil habitantes”

têm consumo garantido com o
aumento do poder de compra da
nova classe média”.
A Hope segue de perto o desenho do mercado. Municípios de
pequeno e médio porte no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, além das regiões
Norte e Nordeste, têm recebido
novos centros de compra, alguns
com shoppings de médio e grande porte.
“As cidades que estão em alta
são as que receberão investimentos do pré-sal, regiões que contam com grandes fluxos de dinheiro em obras privadas e públicas como o PAC”, afirma Marcos Hirai, sócio da BG&H Estate,
especializada em soluções para
expansão de redes de varejo e
franquias na busca de pontos comerciais. “Em todas, contudo,
pontos de rua estão cada vez
mais escassos com um aumento
de 30% nos aluguéis nos últimos
12 meses e de quase 40% nas luvas no mesmo período, tornando
o cenário ainda mais atraente para apostas em novos shoppings”.
Com abundância de oferta e
preços mais baixos os novos
shoppings centers, é certo, despertam o interesse das novas
marcas do mercado de franquia
e, principalmente, de quem é novo no ramo. Mas, é justamente
nesse cenário que os especialistas recomendam maior cautela
do investidor. “Franqueado novo, em um shopping recém-lançado e com uma franquia relati-

Distribuição de unidades franqueadas

São Paulo responde por 35,6% das franquias em operação no país
Estado
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
Bahia
Santa Catarina
Pernambuco
Distrito Federal
Goiás
Ceará
Pará
Outros

Participação (em % em 2011)

Participação acumulada (em %)
35,6

12,2

35,6
47,8
55,8
61,9
66,4
70,7
74,2
77,2
80,1
82,9
85,2
87,1

8,0
6,1
4,5
4,4
3,5
2,9
2,9
2,8
2,3
1,9
12,9

100,0

Fonte: Associação Brasileira de Franchising

É com a preocupação não só de
realizar boas negociações mas
também em escolher o franqueado certo para o local certo sem
pressa que a rede Griletto, com
120 lojas em operação, negocia
diretamente com a administradora dos shoppings os novos
pontos. Atualmente, já conta
com 30 lojas nas praças de alimentação que ainda estão sendo
construídas.
“Pode acontecer de não encontrarmos um franqueado, aí a
operação torna-se própria”, declara o franqueador Ricardo José
Alves, 40 anos. “A praça de alimentação é a primeira área a ser
comercializada, optamos pela
oferta de uma boa negociação
que poderá, em um futuro próxi-

vamente nova tende a ser uma
mistura de alto risco”, afirma Ana
Vecchi, da consultoria Vecchi &
Ancona.
“Um centro de compras de padrão médio para bom tende a
maturar em três anos, período
que nem sempre o franqueado
iniciante é capaz de suportar”. De
acordo com a consultora, o critério conveniência não está atrelado apenas ao endereço, à proximidade e, por conta disso, não
traz o retorno esperado. Muitas
vezes, está intimamente ligado
ao local onde o consumidor está
acostumado a realizar suas compras, onde já conhece as lojas. “O
novo atrai, mas há de se levar em
conta os hábitos de consumo”,
reforça Ana.

mo, ser repassada ao franqueado, diminuindo seus investimentos iniciais”.
De acordo com Alves, nos últimos cinco anos os pontos em
shoppings centers dobraram de
preço em valores reais. Hoje, uma
loja com área média de 40 m2 exige só de ponto cerca de R$ 250
mil em empreendimentos localizados em cidades do interior de
São Paulo, por exemplo. Em operações em áreas nobres, na capital paulista, o mesmo espaço pode exigir um desembolso de R$
700 mil. “Hoje, ainda concentramos 70% de nossas lojas no Sudeste, mas em três anos, a expectativa é que o Nordeste já responda por 30% de nossa operação,
contra os 10% da atualidade.”

Inovação conceitual promove exposição das marcas
Presente em Portugal, Colômbia, Estados Unidos, Angola e
Kwait, a rede Chilli Beans é apontada como uma das franquias
brasileiras mais inovadoras, seja
no conceito do negócio, seja na
própria operação. “Somos a única monomarca de óculos em
operação tanto no Brasil quanto
no exterior”, afirma Mário Ponci,
45 anos, diretor de expansão e relações institucionais da marca
A empresa, que nasceu com a
proposta de transformar os óculos
em acessórios de moda virou franquia em 2001. Desde então, segue
a risca o objetivo de fazer diferente, com qualidade e volume. A
Chilli Beans lança em suas 277 lojas e 186 quiosques nada menos
do que dez novos modelos de óculos de sol, de grau e relógios por semana, com a ajuda de vendedores
que operam como consultores de
moda e da ambiência do ponto de
venda que soma trilha sonora exclusiva, aroma personalizado e
tecnologia que ajuda o consumidor a interagir com produtos e
com as redes sociais.
“No exterior, nossa proposta é
exatamente a mesma. Para termos
a certeza de que nada sairá diferente, contamos com uma estrutura própria em cada país, comandada por um executivo brasileiro e
um parceiro local”, afirma Ponci.
“Começamos primeiro com as lojas, ganhamos a confiança dos administradores e do público, depois
partimos para os quiosques.” Foi

is.

NILANI GOETTEMS/VALOR

De São Paulo
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Mário Ponci, da Chilli Beans: “O telefone não para de tocar com gente de vários países interessada em abrir nossos quiosques nos mais diferentes locais”

obedecendo a esta cartilha que a
empresa conseguiu mudar, pela
primeira vez, as vendas de quiosques em um shopping americano.
“O expositor é exatamente igual
aos encontrados no Brasil, dentro
do conceito de atendimento selfservice com direito à experimentação,” ressalta o executivo.
A audácia da jovem marca brasileira em fugir dos padrões e impor o próprio estilo tem chamado a atenção de vários empreendedores estrangeiros. “O telefone
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não para de tocar com gente de
vários países interessada em
abrir nossos quiosques nos mais
diferentes endereços internacionais”, comemora Ponci. Fundada
na Austrália em 1973 pelo surfista Gordon Merchand, a Billabong conta com mais de 600 lojas no mundo, 15 delas no Brasil,
sendo sete próprias e oito franqueadas. A marca desembarcou
por aqui em 2000 pelas mãos do
grupo GSM Brasil, mas só abriu
sua primeira loja em 2007, até

então, era vendida em multimarcas. O que os australianos não
poderiam imaginar é que, justamente no Brasil, a Billabong colocaria os pés no mundo digital.
De olho na mudança do comportamento do consumidor e na
força da tecnologia no ponto-devenda, executivos brasileiros começaram a desenhar um projeto
de loja inteligente, com tecnologia
100% Radio Frequency Identification (RFID), que utiliza ondas eletromagnéticas para transmitir da-

dos armazenados em um microchip localizado nas etiquetas das
peças. O projeto, que levou três
meses para ser implementado, ganhou vida graças à parceria da
marca australiana com as empresas VIP-Systems Informática e RR
Etiquetas e consumiu pouco mais
de R$ 50 mil. “Tínhamos a ideia e
precisávamos de um franqueado
disposto a abraça-la”, observa Leonardo Santos, gerente de tecnologia do grupo e um dos responsáveis pela loja inteligente. Marcelo

Chiaparini, do Shopping Iguatemi
de Alphaville, em São Paulo, topou
e sua loja de mais de 100 m2 tornou-se a primeira loja inteligente
da marca na América Latina. “Em
2013, a novidade será implantada
também na Austrália e nos Estados
Unidos”, diz Santos.
De acordo com o executivo, a
novidade não está apenas nas informações contidas na etiqueta,
que permite o rastreamento das
peças e facilita a logística do varejo, mas também na forma como o
consumidor passou a interagir
com os produtos. Todas as peças
trazem um chip encapsulado na
etiqueta com informações conectadas a TVs, IPads, celulares ou
qualquer outro tipo de dispositivo,
proporcionando, segundo Santos,
entretenimento e interatividade
aos consumidores da loja.
A novidade permite que as pessoas tenham acesso a detalhes sobre o produto escolhido, seja por
meio de provadores, espelhos e expositores inteligentes – que acionam o vendedor, oferecem opções
de peças para combinar, mostram
lookbooks e vídeos de acordo com
o produto, calculam o valor da
compra, possibilitam auto-retrato
com opção de envio da foto para email e redes sociais. A loja conta
ainda com computadores multitouch da Positivo com disponibilização de games. “Esta foi a forma
que encontramos para criar uma
experiência de compra realmente
surpreendente para um consumidor que pede tecnologia e diferenciais dia a dia”, diz Santos. (KS)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Shopping centers, p. F28.

