
A companhia sul-coreana Sam-
sung está em discussões finais
com a Sharp para investir cerca
de 10 bilhões de ienes (aproxi-
madamente US$ 107 milhões)
por uma fatia de 3% na compa-
nhia japonesa, disseram à Reu-
ters duas fontes próximas às ne-
gociações.

A Sharp e outras companhias
de eletrônicos de consumo co-
mo a Sony e a Panasonic estão
sofrendo ante a competição
agressiva de rivais asiáticas in-
cluindo a Samsung.

Um porta-voz da Sharp em
Tóquio não confirmou nem ne-
gou o plano de investimentos
da Samsung. “Essa notícia não é
algo que foi anunciado pela
companhia”, disse ele.

Histórico de problemas
A Sharp recebeu um resgate de
US$ 4,4 bilhões de bancos em
outubro do ano passado, mas te-
ve de hipotecar seus escritórios
e fábricas no Japão para segurar
os empréstimos. A empresa tam-
bém prometeu cortar seu qua-
dro de funcionários em 10 mil
pessoas e vender ativos.

A companhia japonesa envol-
veu-se anteriormente em dis-
cussões com a Hon Hai Preci-
sion Industry a respeito de um
investimento, mas fontes sepa-
radas disseram que o plano de
reformulação da empresa japo-
nesa provavelmente não inclui-
ria novas injeções de capital da
gigante taiuanesa.

Em dezembro, a fabricante
de chips Qualcomm acertou in-
vestir até US 120 milhões na
Sharp. Como parte desse acor-
do, a Qualcomm disse que tra-
balhará com a Sharp para de-
senvolver novas telas de alta
economia de energia baseadas
na tecnologia IGZO, da
Sharp. ■

DESEMPENHO

Dasa passa para prejuízo de R$ 1,6 mi

No Brasil, onde se comemora o
feito de metade da população fa-
zendo parte da classe média,
muitos dos 457 shoppings em
operação estão sendo forçados
a reformular seu mix e trazer es-
tabelecimentos populares de
rua para seus corredores. Gran-
des redes varejistas, franquias e
grifes da moda agora tem que di-
vidir seu espaço com pequenos,
porém, conhecidos, estabeleci-
mentos de bairro, como buti-
ques, armarinhos e até bares.

“Os shoppings fazem gran-
des esforços para ter esses lojis-
tas de rua. O objetivo é trazer es-
ses consumidores populares,
que hoje têm maior renda e
mais acesso ao crédito”, afirma
Adriana Colloca, superinten-
dente da Associação Brasileira
de Shopping Centers (Abrasce).

Segundo lojistas ouvidos pelo
iG, os shoppings não só convi-
dam os pequenos empresário,
como também negociam valo-
res de aluguel, espaço e condo-
mínio, com propostas, dizem,
“bastante atrativas”.

Esse foi o caso do Bar do Boli-
nho, lanchonete criada em
1968, com duas unidades de rua
em São Bernardo do Campo,
Grande São Paulo. No ano passa-
do, o bar foi convidado pela BR
Malls para abrir uma unidade
no recém-inaugurado São Ber-
nardo Plaza Shopping.

“Tive receio de abrir uma loja
no shopping porque nosso públi-
co é muito tradicional e os cus-
tos são maiores, mas o convite
foi interessante e o ponto ofere-
cido era muito bom”, conta Ri-
cardo Hidaka, sócio do bar.

Segundo Alex Trajano, geren-
te de marketing do São Bernar-
do Plaza Shopping, o interesse
no Bar do Bolinho veio a partir
do projeto de regionalização do
centro de compras. “Entende-
mos que a marca é muito forte e
tradicional na região”, explica.

As duas unidades de rua do
Bar do Bolinho registraram cres-
cimento médio do faturamento
de 15% em 2012, segundo Hi-
daka. Para unidade no shop-
ping, a expectativa é conseguir
a mesma performance das lojas
de rua em 2013. “A ideia de que
meus produtos iam ser prejudi-
cados pela concorrência das
grandes lojas não se concreti-
zou”, disse Hidaka.

Para encontrar lojas com alto
potencial de venda, os dez shop-
pings da administradora Sonae
Sierra Brasil contam com uma
equipe de planejamento que vas-
culha as ruas e pequenos cen-
tros comerciais do país. O objeti-
vo, segundo Waldir Chao, dire-
tor de operações da administra-
dora, é aumentar o fluxo de ven-
das e de pessoas com as novas lo-
jas. “Buscamos lojas que refli-
tam a comunidade local e co-
mercializem produtos adequa-
dos para o público-alvo de ca-
da shopping”, diz.

O Shopping Praça da Moça,
em Diadema, São Paulo, admi-
nistrado pelo AD Shopping, tam-
bém vê uma grande tendência
de migração do comércio de rua
para os shoppings. “A procura
por parte dos lojistas também é
grande por conta da segurança,
praticidade e ambiente familiar
do shopping”, explica Miriam
Cassarolli, gerente geral do Pra-
ça da Moça.

Perfil do shopping
Para Marcelo Sinelli, consultor
de marketing do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas de São Paulo (Se-
brae), as lojas populares são real-
mente a bola da vez para os sho-
ppings. Afinal, com a ascensão

da classe média, atrair esse pú-
blico significa maior receita.

Mas antes de ingressar em
um centro comercial, o empre-
sário deve avaliar se terá condi-
ções de custear o aluguel, taxa

de condomínio, luvas (valor pa-
go ao locatário para uso do espa-
ço), fundos de promoção, além
de paciência para lidar com as
regras da administradora. “O lo-
jista tem que estar maduro para
entrar em um shopping gran-
de”, diz o consultor.

De acordo com Daniel Cervei-
ra, autor do livro “Shopping Cen-
ter: Limites na Liberdade de Con-
tratar” (Ed. Saraiva), o empreen-
dedor deve ficar atento ao fluxo
de pessoas em shoppings novos,
que, geralmente, é pequeno até
que o local ganhe popularidade.
Dados da Abrasce mostram que
47 shoppings devem ser lançados
neste ano, e o lojista tem de prepa-
rar o fluxo de caixa para segurar,
em período de vacas magras, o va-
lor do aluguel, que varia de R$ 50
a R$ 500 o metro quadrado.

A marca de roupas Mik Hope,
do empresário Marcos dos San-
tos, que conta com duas lojas de
rua em Diadema, ganhou em ju-
nho do ano passado, uma unida-
de na galeria comercial Shoppi-
nho Santo André. Para estar no
centro comercial, o dono da
Mik Hope teve que arcar com
custos 30% maiores que os das
lojas de rua. “Um shopping
maior seria ainda mais caro. Te-
mos de subir degraus de acordo
com a nossa capacidade.” ■
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A Diagnósticos da América (Dasa) teve prejuízo líquido de R$ 1,6 milhão

no quarto trimestre, ante resultado positivo um ano antes de R$ 18,5

milhões. A empresa informou receita estável, a R$ 604,3 milhões,

enquanto o custo dos serviços prestados teve alta anual de 14,5%

no quarto trimestre, a R$ 414,3 milhões. A Dasa afirmou no balanço

que sofreu impactos com “grande quantidade de feriados” no quarto

trimestre, que teve 58 dias úteis, ante 61 nos três últimos meses de 2011.
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Shoppings buscam lojas de
rua para compor mix regional

A companhia
japonesa envolveu-se
antes em discussões

com a Hon Hai
a respeito de um

investimento

Empresas, como Sony e
Panasonic, estão sob forte
concorrência de asiáticos

Empresário recusou convite para

atuar em shopping de grande

porte e preferiu testar a galeria

comercial Shoppinho Santo

André, na Grande São Paulo.

E mesmo assim teve que arcar

com custos 30% maiores do que

os das lojas de rua. “Um shopping

maior seria ainda mais caro.

Temos de subir degraus de

acordo com a nossa capacidade.”
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atuanocomércioderua

Com ascensão da classe média, centros comerciais cortejam comércio popular
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Empresas,  p. 24.




