
O
s brasileiros gastaram a impres-
sionante quantia de US$ 22,2 bi-
lhões no exterior em todo o
ano passado, recorde históri-
co segundo o Banco Central.
Em comparação ao ano de

2011, o número representa um cresci-
mento de 4,5%. O consumo é tão alto
que o governo dos Estados Unidos estu-
da até mesmo colocar o Brasil na lista
de países dispensados de visto para via-
gens de turismo.

Entre os locais preferidos dos brasilei-
ros que vão ao exterior, principalmente
os Estados Unidos, estão os outlets, sho-
ppings normalmente localizados no en-
torno das grandes cidades e conhecidos
pelos baixos preços e produtos de mar-
cas premium. No Woodbury Premium
Outlets, próximo a Nova Iorque, por
exemplo, o português do Brasil já é um
dos quatro idiomas oficiais do sistema
de alto-falantes. Encontrar vendedores
falando português também é bastante
comum em centros de compras de cida-
des como Miami, Orlando e Las Vegas.

A boa notícia é que não precisamos
mais enfrentar longas jornadas de avião
para visitarmos este tipo de empreendi-
mento. O primeiro outlet premium do
Brasil foi inaugurado em 2009 na cida-
de de Itupeva (SP) e é considerado até
hoje sucesso absoluto. Nos próximos
meses será a vez do Rio Grande do Sul,
com a inauguração de um outlet pre-
mium na Grande Porto Alegre.

O mercado de shoppings, de uma for-
ma geral, está em ebulição por todo o
País. Tivemos em 2012, de acordo com o
balanço divulgado pela Associação Bra-
sileira de Shopping Centers (Abrasce),
o maior número de inaugurações dos úl-
timos 13 anos. Com mais 27 novos em-
preendimentos em operação e média de
398 milhões de visitantes mensais, o
mercado de shopping centers brasileiro
registrou, em 2012, alta de 10,65% nas
vendas em relação ao ano anterior, atin-
gindo total de R$ 119,5 bilhões. A expec-
tativa do setor para 2013 é de 12% no au-
mento das vendas.

No entanto, os lançamentos não tra-
zem muitas novidades e mantêm o mes-
mo padrão. Quem entra em um centro
de compras de primeira linha de qual-
quer capital brasileira tem aquela sensa-
ção de déjà-vu. As mesmas lojas, forma-
tos e serviços...

O alto custo de ocupação dos shop-
ping centers tradicionais impede a práti-

ca de preços mais acessíveis ao consumi-
dor. Hoje os comerciantes são obriga-
dos a fazer liquidações em lojas cujo cus-
to operacional é altíssimo, o que torna
impossível uma operação com descon-
tos realmente tentadores. Outra alterna-
tiva dos lojistas são os outlets próprios,
que funcionam bem, mas são limitados,
pois têm o apelo de apenas uma marca.

Já nos shoppings tipo outlets, como
o que está sendo erguido no Rio Grande
do Sul, os custos de ocupação são bem
menores, permitindo que os comercian-
tes pratiquem preços para lá de atrati-
vos. Apenas para exemplificar, as tradi-
cionais luvas e o 13º aluguel não existem
neste tipo de empreendimento.

Uma loja de outlet fatura cerca de
três vezes mais que uma instalada em
um shopping tradicional. Outra vanta-
gem é o custo de ocupação, que repre-
senta aproximadamente 5% do fatura-
mento bruto (contra 30% a 40% dos de-
mais centros comerciais).

Por esses e outros motivos é que o

modelo de outlet premium começa a
prosperar no Brasil. Já são três em fun-
cionamento (Itupeva - SP; Contagem –
MG e Alexania - GO) e a expectativa é
que mais 30 empreendimentos sejam
inaugurados nos próximos anos.

Estar localizado fora das grandes ci-
dades é fundamental para o sucesso de
um outlet premium já que os custos são
menores e não existe a concorrência di-
reta com os shoppings tradicionais. Ou-
tro ponto importante é estar em um cor-
redor com intenso fluxo de carros.

Vale ressaltar, também, que hoje, in-
dependentemente do cenário econômi-
co, manter uma loja tipo outlet é uma
decisão inteligente. Em épocas de crise,
o consumidor buscará mais opções
com preços acessíveis. Já quando a eco-
nomia está forte, o consumo em outlets
também é beneficiado.

*Gilson Costa é sócio da GC2000, uma das empresas
responsáveis pela implantação do conceito de outles
premium no Brasil
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Uma loja de outlet fatura
cerca de três vezes mais que
uma instalada em shopping
tradicional. O custo de
ocupação representa cerca
de 5% do faturamento bruto
contra 30% a 40% dos
demais centros comerciais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2013, Mundo, p. 30.




