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Fonte: Pesquisa da GfK para a Abrasce

Nas vitrines te vejo passar 
Perfil do público frequentados dos shoppings
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Carlos Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

Mulher, com idade entre 30 e 44
anos, da classe B. Esse é o perfil bá-
sico da maioria dos frequentado-
res de shopping centers do Brasil,
segundo pesquisa da Associação
Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce), realizada com 3.240
consumidores em 21 shoppings
de seis capitais do país. Virgínia
Cavalcante é uma dessas frequen-
tadoras típicas. Até pouco antes de
casar, há três meses, a carioca de 32
anos visitava os malls para com-
pras ou lazer semanalmente, assim
como fazem 67% dos consumido-
res entrevistados. Os favoritos são
o Rio Sul, na zona sul, e o Barra
Shopping, na zona oeste do Rio.
Quando vai ao médico, dá uma es-
capadinha no Shopping Tijuca.
Agora, a frequência caiu um pou-
co. “Vou mais ou menos de 15 em
15 dias, senão meu marido não
aguenta. Quando a gente era noi-
vo, ele brigava comigo porque não
suportava ficar esperando 40 mi-
nutos em uma loja de sapatos.

Virgínia releva o comportamen-
to do marido. “Homens costumam
ser mais objetivos com esse tipo de
c o i s a”, diz. Apesar disso, a pesquisa
revela que, embora minoria (44%),
o público masculino é mais assí-
duo que o feminino nos shop-
pings. Ao todo, 67% dos homens
entrevistados vão ao shopping to-
da semana, enquanto apenas 63%
das mulheres fazem o mesmo. Fa-
nática por perfumes, ela também
vai quase sempre ao shopping de
carro, meio geralmente usado por
47% dos frequentadores de malls
no país. No entanto, a consumido-
ra reclama do preço do estaciona-
mento “Subiu demais”, afirma.

Ainda assim, Virgínia se man-
tém fiel aos shoppings que fre-
quenta e algumas lojas onde cos-
tuma comprar. “Vou ao shopping
porque lá eu encontro tudo. Lojas,
cinema, restaurantes e serviços co-
mo cabeleireiro, em horários mais
convenientes, porque tudo fica
aberto até às 22 horas.” Isso talvez
justifique o alto índice de satisfa-
ção dos consumidores brasileiros
em relação aos shoppings: 90% es-

tão satisfeitos ou muito satisfeitos
com os estabelecimentos.

Por sua faixa de renda familiar,
Virgínia se situa na classe B, públi-
co dominante nos shoppings bra-
sileiros, que corresponde a 54% do
total de frequentadores. Em segui-
da, vem a classe C, com 23% do pú-
blico, superando pela primeira vez
a participação da classe A, que fi-
cou com 22%. Além disso, este ano,
também pela primeira vez, a pes-
quisa registrou a presença de 1%
de frequentadores da classe D nos
shoppings do país.

Desde 2009, a participação das
classes B e C subiu de 70% para 77%

Ampliação é caminho de
centros bem-sucedidos
Cezar de Oliveira Faccioli
Para o Valor, do Rio

Não há caminho mais curto
para o sucesso do que investir na
ampliação de um empreendi-
mento que já provou sua viabili-
dade. O Shopping Metrópole, em
São Bernardo do Campo (SP),
construído na década de 80, já
programa sua terceira expansão,
prevista para 2013. O projeto
ainda se encontra em estudo.
Mário Alves de Oliveira, diretor
de desenvolvimento da Sonae
Sierra Brasil, controladora do
empreendimento, diz que a meta
é agregar atividades comple-
mentares ao mix que o shopping
já oferece, de acordo com a de-
manda da região, apontada em
pesquisas. “Com o boom do mer-
cado imobiliário, o perfil urbano
e sócio-econômico da região vem
alterando-se significativamen-
t e”, diz o executivo.

O centro comercial, que teve
7,8 milhões de visitantes no ano
passado, já havia passado por
uma ampliação concluída em
novembro de 2011. Após investi-
mentos de R$ 56,8 milhões o Me-
trópole foi expandido em 8,7 mil
m2 e ganhou 31 lojas, sendo uma
âncora, a C&A, e uma área gastro-
nômica, com três redes de restau-
rantes que ainda não atuavam na
região. O australiano Outback, o
La Pasta Gialla, de culinária ita-
liana com assinatura do chef Ser-
gio Arno; e o Mr. Jack’s, lanchone-
te com decoração estilo anos 50.

As novidades do empreendi-
mento incluem também novas
instalações de fraldário, um “Fa -
mily Room”, um novo ambulató-
rio. e um novo cinema, com nove
salas stadium da rede Playarte,
uma delas com tecnologia 3D.

Nas entradas do Shopping,
painéis de cores se destacam com

iluminação noturna feita de lâm-
padas LED, mais econômicas que
as convencionais. O shopping
também revitalizou as áreas já
existentes: pisos, tetos, ilumina-
ção, sinalização, novo mobiliário,
além da instalação de escadas ro-
lantes para facilitar e dar confor-
to aos acessos ao estacionamen-
to, onde uma nova área foi criada
com serviço de manobristas.

A HSI e a Saphyr também es-
tão investindo R$ 24,5 milhões
para uma primeira expansão do
Shopping Pátio Maceió. A inau-
guração de uma nova ala, previs-
ta para outubro do ano que vem,
abrirá espaço para uma loja ân-
cora, uma megaloja, uma acade-
mia, quatro quiosques e 22 lo-
jas-satélites, numa área total de
6 mil m2.

Atualmente, cerca de 600 mil
consumidores visitam por mês o
centro de compras composto de
100 lojas satélites, nove lojas ân-
coras e oito megalojas, além de
uma praça de alimentação com
dois restaurantes e 18 operações
de fast-food. Nos últimos dois
anos, o público do Pátio Maceió
cresceu 20% e as vendas 31%.

Esses números não impediram
que a associação de lojistas do
shopping questionasse a expan-
são anunciada, temendo um au-
mento da concorrência num
mercado, segundo eles, com 13%
de ociosidade. A direção do
shopping argumenta que o in-
vestimento foi precedido de pes-
quisas atestando o potencial de
público das novas lojas.

Já o grupo Tenco Shopping
Centers. inaugurou em junho a
duplicação do Cariri Garden
Shopping, em Juazeiro do Norte,
no Ceará, que passou a ser o
maior centro de compras do in-
terior do nordeste”, diz Eduardo
Gribel, presidente da empresa.

do público total. “A classe C já re-
presenta metade da população do
país e os shoppings estão investin-
do para atender esse novo público.
Isso fica claro na localização de
muitos dos novos empreendimen-
tos e no esforço para criar um mix
adequado de lojas nesses malls”,
diz Adriana Colloca, superinten-
dente da Abrasce.

Enquanto a indústria de shop-
pings tenta descobrir mais sobre o
comportamento dos novos consu-
midores, as empresas experimen-
tam estratégias voltadas para esse
segmento. Para Luiz Alberto Mari-
nho, sócio-diretor da G S & B W, bra-

ço da consultoria GS&MD para
shopping centers, esse público ti-
nha uma importância apenas peri-
férica anteriormente e estava fora
do radar dos shoppings.

“Ainda não há uma estratégia
c l a r a”, diz Marinho. “Os pontos-
chaves para atingir esse público
são o mix de lojas e ambientação.
Mas qual é a melhor combinação?
Qual o nível de sofisticação ade-
quado para fazer com que o consu-
midor seja bem atendido sem ele-
var demais o preço? Talvez não ha-
ja uma só resposta, mas fica claro
para que quem apostar em marcas
pouco expressivas vai errar.”

Sônia Lim, gerente de marke-
ting do Shopping Metrô Itaquera,
na zona leste de São Paulo, concor-
da. “Tênis top de linha de marcas
como Adidas e Mizuno são cam-
peões de venda nas nossas lojas de
c a l ç a d o.” Inaugurado há cinco
anos, o shopping vem crescendo a
taxas anuais acima de dois dígitos,
apostando na nova classe média: a
classe C responde por 34% do pú-
blico do mall, e a classe B, por 56%.

A estratégia vem dando certo e
o shopping bate recordes sucessi-
vos de público. Este ano, a chega-
da do Papai Noel reuniu dez mil
pessoas. “Nosso recorde de fre-
quentadores em um só dia foi de
96 mil pessoas na véspera do Na-
tal passado. Esperamos bater a
marca neste ano”, diz Sônia.

Segundo ela, o segredo do su-
cesso não está no preço, mas na re-
lação entre custo e benefício, diz
Sônia. “A nova classe média quer
boas marcas a preços acessíveis e é
fiel. Ela não se importa de pagar
um pouco mais por uma marca na
qual confia.” Isso acontece, explica
ela, porque o consumidor da classe
C dispõe de menos recursos e não
costuma dar-se ao luxo de experi-
mentar uma marca que eventual-
mente pode não entregar o que
promete. “O preço acaba sendo
um critério de desempate.”

Carlos Martins, superinten-
dente do Shopping Nova Améri-
ca, na zona norte do Rio, afirma
que, o público não admite mais
produtos sem estilo. “Por isso, as
lojas de departamento hoje con-
tratam estilistas de renome para
assinar suas coleções”, destaca
Além disso, o consumidor da
classe C faz questão de uma in-
fraestrutura impecável e bons
serviços. “Não podemos descui-
dar disso. Temos, por exemplo,
um dos melhores fraldários do
Rio, com 120 metros quadrados,
banheiros com ar-condicionado
e uma arquitetura simples, mas
com estilo”, diz.

Martins diz também que con-
quistar esse público exige uma
atenção permanente às demandas
do consumidor. A receita é “traba -
lhar muito e sempre ouvir o clien-
te. Os funcionários são orientados

a sempre anotar e repassar os pedi-
dos de informação dos clientes do
shopping. Desse modo, podemos
saber o que eles estão procurando
em termos de lojas ou serviço”, diz.
“Além disso, realizamos pesquisas
detalhadas que ajudam a anteci-
par essas tendências.” Esse esforço
deve culminar com um crescimen-
to de 23% no movimento do Nova
América em comparação com o
Natal do ano passado.

Marinho, da GS&BW, diz que o
fenômeno da nova classe média
está longe de se esgotar para a in-
dústria brasileira de shoppings. “O
processo está só começando. Nos-
so levantamento mostra que os
shoppings são o canal favorito de
compras para apenas 26% dos con-
sumidores das classes B2 e C”, diz.
Assim, ainda há um longo cami-
nho a percorrer. “Para muitos con-
sumidores dessa faixa de renda
ainda persiste a sensação de que o
shopping não é para eles.”

O investimento nas opções de
lazer certamente será um dos prin-
cipais elementos de atração para
este novo público. Segundo dados
da Abrasce, embora “fazer com-
pras” seja o maior fator de atração
para a maioria dos frequentado-
res, apenas 40% deles apontam es-
te como o principal motivo para ir
ao shopping. “O principal desafio
é levar o cliente ao shopping”, afir-
ma Adriana, da Abrasce. “Lá den-
tro, ele sempre vai gerar fatura-
mento, mesmo quando não com-
pra alguma coisa na loja.”

De um modo geral, a pesquisa
aponta que os shoppings brasi-
leiros vêm conseguindo conver-
ter esse tráfego em vendas. Em
2006, apenas 58% dos frequenta-
dores efetivamente realizavam
compras. Hoje, esse número che-
ga a 70%, com um tíquete médio
de compras de R$ 148 e um gasto
médio de R$ 25 em alimentação
por visita. No Natal, no entanto,
esses números devem subir. E os
shoppings sempre podem con-
tar com os consumidores fiéis,
como Virgínia, que está apenas
esperando a virada do mês para
dar início à maratona de com-
pras. “Só estou esperando o salá-
rio de dezembro cair na conta.”

Gribel diz que a estratégia do
grupo é atender as aspirações
dos consumidores das cidades
do interior e das capitais de esta-
dos menores em ter acesso aos
serviços disponíveis nos grandes
centros urbanos. “As pessoas no
interior têm a mesma necessida-
de de consumo das capitais, só
que não tem em seus municípios
infraestrutura de varejo organi-
zada presente nas grandes cida-
des. Quando se define o mix, é
avaliado o varejo local, as neces-
sidades do público da cidade, e a
prospecção das grandes marcas
nacionais para fazer parte do em-
p r e e n d i m e n t o,” diz o executivo.

Segundo Gribel, em cidades
em que o consumidor nunca teve
acesso a marcas como McDo-
nald’s, Riachuelo, Renner, C&A,
Americanas e Marisa, lojas de
180 m2, por exemplo, chegam a
vender R$ 1 milhão por mês.

Essa constatação levou a Tenco
priorizar cidades sem grandes
shoppings. No momento, eles es-
tão construindo quatro empre-
endimentos a serem entregues
até o primeiro semestre do ano
que vem: o Via Vale Garden Shop-
ping, em Taubaté (SP), com a
inauguração prevista para este
mês, o Metropolitan Garden
Shopping, em Betim (MG), o Pá-
tio Arapiraca Garden Shopping,
em Arapiraca (AL) e Amapá Gar-
den Shopping, em Macapá (AP).
Os investimentos nessas unida-
des ultrapassam R$ 500 milhões.

A Tenco também lançou recen-
temente dois empreendimentos
que, somados, correspondem a
um investimento de R$ 220 mi-
lhões. Um será o Via Café Garden
Shopping, localizado em Vargi-
nha, no sul de Minas Gerais, e o
outro o Bragança Garden Shop-
ping, em Bragança Paulista, no
interior paulista.

O grupo João Fortes Engenha-
ria também aposta em cidades
de porte médio. No momento,
desenvolve dois shoppings no
Estado do Rio , um em Cabo Frio e
outro em Volta Redonda, no Sul
Fluminense.

O Park Lagos, em Cabo Frio, a
cidade mais populosa da região
dos lagos, tem a entrega prevista
para novembro de 2013, com
198 lojas, área construída de 38
mil m2 e área bruta locável de 26
mil m2. O investimento total nes-
sa primeira fase será de R$ 160
milhões, divididos pela João For-
tes, S h o p i nv e s t e Big Burguer. A
administradora será definida em
seis meses, a partir de negociação
com os empreendedores.

O Park Sul, em Volta Redonda,
por sua vez, receberá R$ 200 mi-
lhões em investimentos. A ideia
é aproveitar o crescimento do
sul fluminense, em decorrência
da ampliação da siderúrgica
CSN, e do sucesso das montado-
ras em Porto Real, antigo distri-
to de Resende.

As obras do novo shopping
começam em abril do ano que
vem, com a inauguração previs-
ta para dois anos depois. Serão
200 lojas, em 33 mil m2 de área
bruta locável e 90 mil m2 de área
construída e o estacionamento
comportará 1800 veículos. Além
de Shopinvest e João Fortes. o
projeto tem o aporte da VR Em-
preendimentos . A expectativa é

de quem em um ano, antes da
data prevista para a inaugura-
ção, os investidores tenham defi-
nido a administradora respon-
sável pelo shopping.

O exemplo seguido pela parce-
ria Shopinvest e João Fortes é o
Park Europeu, em Blumenau.
Inaugurado em dezembro de
2011, ao final de dois anos de
obras, o shopping catarinense re-
cebe uma média anual de 300
mil visitantes. São 180 lojas, ocu-
pando uma área bruta locável de
33 mil m2, a mesma projetada
para o Park Sul, em Volta Redon-
da, em uma área construída de
84 mil m2. A administradora es-
colhida foi a Alliansce, dona do
Shopping Leblon.

Pe s q u i s a Levantamento mostra que shoppings são o canal favorito de compras para 26% nas classes B2 e C

Mulher da classe B é consumidora típica

Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo, passará por expansão em 2013 para atender novo perfil urbano
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Shopping centers, p. F14.




