
Mercado de outlets encontra novas regiões 
C o m vantagens para varejistas e consumidores, 
centros comerciais vendem grifes com desconto e 
são alternativa para saturação nas metrópoles 

S Ã O P A U L O 

Com três inaugurações previstas 
para este ano, o segmento de ou-
tlets desponta como atrativo e 
chega, pela primeira vez, na Re
gião Nordeste. Segundo dados do 
Censo 2012-2013 elaborado pela 
Associação Brasileira de Shop
ping Centers (Abrasce), os outlets 
hoje representam apenas 6% dos 
457 centros comerciais em fun
cionamento no País até o fim do 
ano passado, mas nota-se uma 
participação cada vez maior des
te tipo de empreendimento no 
mercado nacional, seguindo os 
passos de outros países, como os 
EstadosUnidos. 

Uma das unidades que será 
aberta este ano é o Outlet Fashion 
Fortaleza, a ser construído no 
município de Caucaia, localizado 
a pouco mais de 15 quilômetros 
da capital cearense. O projeto 
pertence a Varicred do Nordeste 
Empreendimentos e Participa
ções e tem consultoria da multi
nacional Jones Lang La Salle. 
Com uma Área Bruta Locável 
(ABL) de quase 16 mil metros 
quadrados e 75 lojas, o centro co
mercial seguirá a mesma linha de 
outros empreendimentos bem 
sucedidos no País, como o Outlet 
Premium, da General Shopping, 
em Itupeva (SP), em que as lojas 
são distribuídas por um largo ter-
renoeem um único piso. 

Segundo o diretor de Locação 
daJonesLangLaSalle,André Cos
ta, a escolha do local é feita basea
da no interesse de lojistas que 
buscam estar na região e no po

tencial consumidor da área. "Are-
gião metropolitana de Fortaleza é 
a sexta do Brasil em população. 
Tem mostrado crescimento mui
to grande no varejo e no consu
mo, e o setor de shoppings tem 
crescido muito ali." 

Comum investimentodeR$ 80 
milhões, envolvendo obras e ter
renos, o Outlet Fashion Fortaleza 
já tem ao menos quinze players 
compropostasfeitaseaprovadas, 
representando cerca de 25% da 
ABL total. Alguns nomes confir
mados são Nike, Levi's, Carmen 
Steffens, TNG, M. Martan e 
Mc'Donalds. 

De acordo com André Costa, o 
outlet trabalha com dois grupos 
de consumidores diferentes. "São 
dois públicos-alvo, que acabam 
abarcando uma grande faixa da 
pirâmide consumidora. Primeiro 
osque já consomem essesprodu-
tosemoramnos arredores, consi
derados A e B. E um segundo pú
blico que necessariamente não é 
consumidor assíduo dessas mar
cas nos shoppings mais sofistica
dos, mas que podem ser no am
biente de vendas com desconto. É 
um público novo, que ainda não 
consome tanto estes produtos." 

O executivo ainda argumenta 
que é essencial os empreendi
mentos oferecerem mais do que 
apenas lojas para os consumido
res. "Desenvolvemos projetos em 
regiões com grande potencial de 
consumoecomoadicionaldo tu
rismo. É muito importante ter 
apelo turístico, pois visitantes po -
demestenderapermanência pa
ra pensar em um dia de compras 
nosoutlets." 

Lançamentos 
O diretor de Locação da Jones 
LanglaSaUeaindaafirmaquedi-
versas outras iniciativas já estão 
em andamento. "Temos um pro
jeto em desenvolvimento hoje no 
sul do Brasil, a ser lançado em cer
ca de dois ou três meses, e outros 
mais distantes, na região de Bal
neário Camboriú (SQ, Rio de Ja
neiro e em São Paulo, na Rodovia 
AyrtonSenna." 

Segundo a Abrasce, além de 
Nova Hamburgo (RS), que rece
berá o Platinum Outlet, comer
cializado pela Jones Lang La Salle, 
as cidades de São Roque (SP) e 
Araçariguama (SP) também têm 
inaugurações previstas para este 
ano, ambos localizados na Rodo

via Castello Branco e separados 
porapenas 15quilômetrosdedis-
tância. Elas receberão o Catarina 
Fashion Outlet e o São Paulo Pri
me Outlets, respectivamente. 

Responsável pelas obras em 
São Roque epor outros empreen
dimentos, como o 
Shopping Cidade Jar
dim e o Shopping Metrô 
Tucuruvi, a empresa 
JHSF analisa sua locali
zação como um diferen
cial. É o que afirma a di
retora de Planejamento 
e Mix, Ana Auriemo Ma
galhães: "trata-se de um 
terreno com mais de sete milhões 
de metros quadrados, com uma 
das melhores localizações próxi
mas a São Paulo, atendido pela 
Rodovia Castello Branco por on
de passam 40.000 veículos por 
dia". 

Outro aspecto destacado por 
Magalhães é o projeto em si. "O 
Catarina Fashion Outlet estará 
integrado ao Catarina, empreen
dimento de uso misto e de larga 
escala, que será composto por 
torres comerciais e residenciais, 
estrutura delazercompleta, cam
po de golfe, um moderno centro 
empresarial, distrito hoteleiro, 
educacional, médico e um aero
porto executivo." 

Aprevisão de abertura das por
tas é no segundo semestre deste 
ano. O Catarina Fashion Outlet 
contará com 120lojasnaprimeira 
fase inaugurada em 2013, e terá 
aproximadamente 25 mil metros 
quadrados de ABL 

Sucesso 
De acordo com Michel Cutait, es
pecialista em shopping centers e 
diretor da Consultoria Make It 
Work, o êxito do segmento de ou-
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tletspode ser explicado pela satu
ração dos centros comerciais 
clássicos nas metrópoles. "Os 
shopping centers tradicionais es
tão enfrentando alguma dificul
dade para encontrar boas áreas, 
nos grandes centros principal

mente. Nas cidades pe
quenas e no interior, 
ainda há espaço, mas 
nas metrópoles os espa
ços estão muito escas-
sosoumuito caros." 

O consultor explica 
que os outlets têm três 
vantagens principais 
emrelação aos shopping 

centers. "Há um custo de opera
ção reduzido, geralmente con
tando com apenas um pavimen
to; favorece alogística dos varejis
tas, à medida que serve para de
sovar estoques e restantes de pro -
dução; e permite que os empre
endimentos continuem sendo 
feitos, ainda que às margens dos 
grandes centros urbanos". 

Cutait avalia ainda que o seg
mento de outlets tende a crescer: 
"Têm tudo a ver com a realidade 
do mercado consumidor brasi
leiro, em que grande maioria ain-
daédeclasseCouB.nomáximo, e 
o preço ainda é grande atrativo". 

Os empreendimentos no Bra
sil são baseados nos modelos 
americanos, geralmente locali-
zados às margens de rodovias e na 
saída das metrópoles. Assim, os 
outlets são vistos como um bom 
negócio pela venda de produtos 
de grandes grifes a preços mais 
baixos do que o convencional. 

IGOR UTSUMI 

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.



Renner cria aplicativo 
inédito para Facebook 
S Ã O P A U L O 

A rede Lojas Renner lançou o 
Push Store, aplicativo para o Fa
cebook que notifica os consu
midores sobre novidades da 
marca. A ferramenta promete 
conectar a loja virtual com a re
de social. A tecnologia pode ser 
baixada nos navegadores Goo-
gleChromeeMozillaFirefox. 

Quando o internauta entrar 
no Facebook, um ícone repre
sentado por uma sacola trará 
alertas quando forem divulga
dos lançamentos nas coleções 
da rede varejista. Ao clicar, o 
consumidor é direcionado ao 
produto escolhido no site de 
e-commerce da Renner.Amarca 
também possui um app que 
reúne os conteúdos exclusivos 
de moda disponíveis nos outros 
canais da rede e conta com um 
provadorvirtual. 

Para Luciane Franciscone, 
gerente geral de marketing da 

Renner, "o e-commerce é uma 
realidadeepermiteexplorarno-
vas formas de impactar os clien
tes com a mobilidade, até mes
mo na palma da mão com um 
smartphone. A principal ten
dência é o everywhere commer-
ce". O app está disponível para 
os sistemas IOS, Android e Win
dows 8. 

Outra atenta ao e-commerce 
é a The Beauty Box No www. 
thebeautyboxcom.br, além da 
comercialização de produtos de 
beleza, o site traz links para o 
blog da Beauty, o novo canal de 
conteúdo da marca que terá 
uma interação direta com o site, 
e para todas as redes sociais — 
Facebook, Twitter, Youtube e 
Instagram. Também na página, 
as novidades serão atualizadas, 
elegendo os melhores produtos 
das marcas e os "queridinhos" 
das consumidoras. 
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http://thebeautyboxcom.br
Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 7 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A9.
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