
Jornal Valor --- Página 20 da edição "27/06/2013 1a CAD F" ---- Impressa por lmmorresi às 26/06/2013@17:23:24

F20 | Valor | Quinta-feira, 27 de junho de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD F - ESPECIAIS - 27/6/2013 (17:23) - Página 20- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Foi uma novidade, geralmente pa-
gava-se para desenvolver um pro-
g r a m a”, afirma Victor Almeida, só-
cio da empresa.

“A partir disso, fomos criando
um mecanismo para a cobrança de
um licenciamento mensal. E aqui-
lo que havia sido adotado apenas
para um negócio específico aca-
bou se mostrando um modelo de
negócio de sucesso”, diz .

Nos últimos anos, a VS consoli-
dou parcerias com grupos em-
preendedores, como a Ancar Iva-
nhoé, que atualmente possui 21
shopping centers. “Desde então,
a equipe de TI e os executivos da
Ancar trabalham em conjunto
com a VS no desenvolvimento de
novos sistemas. Atualmente está
em desenvolvimento conjunto
mecanismos para o controle de
gestão e de contratos.”

A VS também possui negócios
com a ADShopping, Savo y e Sá
Cavalcante. Para 2013, as previ-
sões são bem positivas. “Preten -
demos atingir a marca de 250
shopping centers até dezembro”,
diz Almeida.

empresária. Depois de retirados,
cerca de 70% dos enfeites são reci-
clados e aproveitados para o ano
seguinte. “Lembrando que traba-
lhamos com números astronômi-
cos: 80 toneladas de madeira, 32
milhões de luzinhas, 3,1 milhões
de bolas, quase dez mil árvores de
Natal, entre outros acessórios.”

A Cipolatti não é a única empre-
sa fornecedora a pegar carona no
excepcional crescimento do setor.
A VS Sistemas, por exemplo, ini-
ciou suas atividades em 1986 é ho-
je é a líder no Brasil em desenvolvi-
mento e licenciamento de siste-
mas para apoio a shoppings. Atua
em mais de 200 empreendimentos
no Brasil, Portugal e África.

O pulo do gato ocorreu com o
desenvolvimento de um software
para controle de gestão com abor-
dagem inovadora. “Oferecemos ao
Centervale Shopping, de São José
dos Campos (SP), um produto a
preço de custo, mas com a condi-
ção de que o domínio, a proprieda-
de dele, ficasse conosco. O empre-
endimento estava em implanta-
ção, era um projeto da São Marcos.

cionários fixos, número que po-
de chegar a dois mil no final do
segundo semestre. A operação
também conta com a participa-
ção de seus quatro filhos.

Uma decoração criada pela
empresa pode chegar à casa dos
milhões de reais. O investimento
é alto, mas garante um retorno
ainda maior. De acordo com a As-
sociação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop), a decoração
natalina pode aumentar as ven-
das em até 35%.

Para este ano, diz Conceição, a
tendência continua sendo as deco-
rações de grande porte. Elas se tor-
naram um verdadeiro espetáculo.
“Bonitas, sustentáveis, modernas e
tecnológicas, as cenografias não
são apenas um serviço de Natal,
envolvem uma narrativa com co-
meço, meio e fim, com a única fi-
nalidade de reviver, emocionar e
ressaltar o clima do Natal e tudo
que a data oferece”, diz Conceição.

A ideia é que o trabalho todo se-
ja instalado em até 15 noites e des-
montado em até cinco noites, no
caso dos shoppings grandes, diz a
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Consumidor tem
maior acesso aos
serviços públicos
De São Paulo

Há poucas semanas, a unida-
de do Detran do Shopping Plaza
Casa Forte, no Recife (PE), fe-
chou para a realização de refor-
mas. O espaço de 105 metros
quadrados já não comportava a
procura do público por seus ser-
viços. Por isso, passa por uma
modernização que exigiu inves-
timentos de R$ 108 mil. No novo
formato de atendimento que
funcionará no local, o cliente
passará por um sistema de tria-
gem. Além disso, também serão
instaladas máquinas de autoa-
tendimento, onde o cidadão po-
de ter acesso à emissão de guias
de licenciamento, solicitação de
segunda via de carteira de moto-
rista ou consulta à pontuação.

No fim do ano passado, o Ma -
xi Shopping, em Jundiaí (SP) re-
cebeu o segundo posto de emis-
são de passaportes da Polícia Fe-
deral na região (o outro fica na
sede da Delegacia, em Campi-
nas). Foram instalados novos
equipamentos e agora, com dez
funcionários, será possível emi-
tir diariamente até cem passa-
portes, estendendo a capacidade
total de atendimento na cir-
cunscrição para até 400 passa-
portes por dia.

Esses são apenas dois exem-
plos de uma tendência cada vez
mais presente nos shopping cen-
ters brasileiros: a oferta de servi-
ços públicos. Fatores como segu-
rança, comodidade – o que inclui
estacionamento – e horários
mais flexíveis são os principais
responsáveis pela prática.

“Os shoppings funcionarão ca-
da vez menos como simples cen-
tros de compra e mais como pon-
tos para a solução de demandas
específicas e para encontros so-
ciais. Em outras palavras, as pes-
soas irão a esses lugares para re-
solver problemas, encontrar ou-
tras pessoas e se divertir. Neste
caso, fazer compras será parte da
d i v e r s ã o”, afirma Luiz Alberto

Marinho, sócio diretor da
GS&BW, unidade da consultoria
GS&MD - Gouvêa de Souza.

Segundo ele, os empreendi-
mentos brasileiros acompa-
nham tendências mundiais. As-
sim, hoje, é comum planejar cen-
tros com alamedas organizadas,
alas gastronômicas e setores de-
dicados exclusivamente a lojas
de serviços – inclusive públicos.

Em São Paulo, há postos da
Polícia Federal nos shoppings El -
d o r a d o, Ta t u a p é , ABC e Light. Já
o Detran mantém serviço de
atendimento também no , Leste
Aricanduva, ABC e Center Lapa.
Boa parte possui também agên-
cias dos Correios.

No Distrito Federal, a instala-
ção dos postos de serviços públi-
cos é comemorada pelos lojistas
dos empreendimentos mais po-
pulares. A notícia de que órgãos
públicos terão unidades instala-
das nestas áreas começa a animar
os pequenos empresários e in-
centiva a reabertura de boxes.
Muitos haviam voltado para as
ruas, para atuar como camelôs.

O argumento é que a frequên-
cia menor e os custos de ter uma
instalação em um centro de com-
pras – ainda que seja apenas um
boxe, e não uma loja convencio-
nal – trazia baixo retorno para os
vendedores.

Agora, a perspectiva é que a
instalação de um posto de servi-
ços do Detran-DF e de uma agên-
cia do Banco de Brasília (BRB) no
estabelecimento atraia mais gen-
te e recupere o movimento, afir-
ma a presidente da Associação
dos Lojistas Empreendedores e
Usuários do Shopping Popular
de Brasília (Aleoshop), Edilene
Pereira Fernandes.

O principal problema do
Shopping Popular de Brasília foi
a redução do público. Localizado
ao lado da antiga Rodoferroviá-
ria, o empreendimento foi esva-
ziado com o fim da operação – o
terminal de passageiros foi
transferido para outro local. (AL)

Marketing Contratos com fornecedores já estão fechados há um ano

Decoração de Natal pode
aumentar vendas em 35%

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Conceição Cipolatti: decoração de Natal em mais de 120 centros comerciais no Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai

Ana Claudia Landi
Para o Valor, de São Paulo

Faltando seis meses para o Na-
tal, as empresas especializadas
em decoração de shoppings já
trabalham a todo o vapor. A
maior delas, a Cipolatti, chega a
fechar os contratos com seus
clientes com mais de um ano de
antecedência. “As grandes redes
sabem que há muita concorrên-
cia e que se não se apressarem fi-
cam para trás”, afirma a proprie-
tária Conceição Cipolatti.

A empresária cuida de mais de
120 centros comerciais no Brasil,
Argentina, Chile, México e Uru-
guai. Só no Estado de São Paulo são
mais de quarenta. Dezoito deles na
capital, entre eles Morumbi, Aná-
lia Franco e Center Norte.

Conceição possui dois gal-
pões. Um deles, com 18 mil m2, fi-
ca em Jacareí (SP). No outro, em
Taboão da Serra (SP), funciona o
showroom. Os visitantes percor-
rem um corredor para observar
ambientes montados com pro-
postas de decoração.

“É um trabalho que exige pla-
nejamento e atenção aos deta-
lhes. Temos que começar cedo.
Algumas empresas entram em
contato comigo só agora e, infeli-
zmente, tenho de negar o traba-
l h o” afirma. Além dos projetos
expostos no showroom, a empre-
sária oferece uma espécie de car-
dápio com temas de adorno.

A opção pelo ramo de decora-
ção natalina ocorreu por acaso.
Pianista, aos 24 anos desistiu de
estudar música na Alemanha pa-
ra se casar com o arquiteto Paulo
Luiz. Com tempo livre, passou a
ajudar na decoração do bufê da
irmã Tereza. A dupla foi contrata-
da para armar a festa de aniversá-
rio de um shopping em Belo Ho-
rizonte. “O diretor de marketing
ficou encantado com os arranjos
que fiz para o salão e no mesmo
dia me convidou para enfeitar o
lugar em dezembro”, conta. Ho-
je, Conceição tem quase 300 fun-

Fonte: KPMG. *de janeiro a março

União de forças
Transações de fusão e aquisição em shoppings 
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Após anos de alta, ritmo das aquisições fica mais lento
Felipe Datt
Para o Valor, de São Paulo

O segmento de shopping cen-
ters verificou, em 2012, um recor-
de nos negócios de fusão e aquisi-
ção em cinco anos de registros.
Pesquisa da consultoria KPMG
mostra que, apenas no ano passa-
do, foram realizadas 36 operações
no Brasil, um aumento de 80% em
relação aos 20 negócios fechados
no ano anterior e em 2010 e um re-
corde desde as 51 operações de
2007, ano que antecedeu a crise
econômica internacional e que
marcou os processos de abertura
de capital de alguns dos maiores
grupos do setor no país. Mas tudo
indica que, embora com movi-
mentações importantes, 2013 verá
o fôlego dos investidores arrefecer.

“A alta expressiva de 2012 refle-
te negócios fechados no primeiro
semestre, quando havia uma for-
te expectativa de crescimento da
economia e do consumo. O seg-
mento acompanhou essa expec-
tativa e diversos players se posi-
cionaram, principalmente as em-
presas listadas. Agora é um mo-
mento de cautela em função de o
Brasil não ter entregado o cresci-
mento esperado”, avalia o sócio
da área de Fusões e Aquisições da
KPMG e responsável pelo levanta-
mento, Luis Motta.

A Pesquisa de Fusões e Aquisi-
ções da KPMG mostra que esses
centros comerciais alcançaram a
sexta posição no ranking de 43 se-
tores com o maior volume de ne-
gócios no ano passado — em 2011,
estavam na 14a posição. Nos pri-
meiros três meses de 2013, porém,
foram contabilizadas apenas três
operações. Além dos aspectos ma-
croeconômicos, um dos fatores
que podem levar a uma desacele-
ração nas fusões e aquisições em
2013, na visão de Motta, é o estabe-

lecimento de uma espécie de “freio
de arrumação” por parte dos gran-
des grupos compradores, que esta-
riam em uma fase de integração
dos empreendimentos adquiridos
em suas operações e na expectati-
va pelo retorno dos investimentos.

Outro fator que fecharia essa
equação é a própria valorização
dos ativos pela ponta vendedora.
No ano passado, das 36 operações
no Brasil, 24 se concentraram na
região Sudeste. Em 2011, dos 20

negócios fechados, 12 envolviam
empreendimentos localizados em
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. A lógica é que, como os
shoppings têm um componente
imobiliário bastante expressivo, a
própria valorização dos preços dos
terrenos nos últimos anos nesses
mercados contribuiu para o enca-
recimento dos ativos. “A consoli-
dação é um processo natural, mas
já verificamos o encarecimento de
alguns empreendimentos, o que

dificultará novas aquisições. Existe
interesse e cautela de quem com-
pra e uma supervalorização de
quem vende”, avalia Marcos Hirai,
da consultoria especializada em
varejo Gouvêa de Souza.

O possível desaquecimento nas
operações de fusão e aquisição es-
te ano não significa que o apetite
dos investidores terminou. Nem
sequer que faltarão negócios.

A Associação Brasileira de Shop-
ping Centers (Abrasce) prevê a

abertura de ao menos 46 novos
empreendimentos em 2013. Algu-
mas peculiaridades do mercado
brasileiro explicam essa movimen-
tação dos investidores em anos re-
centes. Um deles é a baixa concen-
tração desse mercado no Brasil. Es-
tima-se que algo em torno de 30%
dos empreendimentos estejam
nas mãos dos maiores grupos, um
índice que chega pelo menos ao
dobro em mercados mais madu-
ros da Europa e nos EUA.

Esse cenário coloca, de um lado,
os grandes players como a BR Malls
e a Multiplan que, com ações nego-
ciadas em bolsa, têm grande poder
de captação e investimento. Na mi-
ra desses grupos se encontram
exatamente o que torna as opera-
ções de fusão e aquisição tão viá-
veis: empreendimentos de peque-
no ou médio porte, independen-
tes, comandados por grupos fami-
liares ou empresas com atuação re-
gional. E melhor, que não cessam
de lançar novos centros.

Apenas nos dois últimos anos,
algumas operações de destaque
envolveram o grupo BR Malls, que
adquiriu, em 2011, o Shopping Ti-
juca, no Rio de Janeiro, por R$ 800
milhões, do grupo Sá Cavalcante,
além dos shoppings Crystal Plaza,
Piracicaba e Curitiba. No fim do

ano passado, foi a vez da empresa
adquirir o shopping Capim Dou-
rado (TO), por R$ 177,1 milhões,
fechando sua carteira, em 2012,
com 51 empreendimentos. Foram
R$ 651 milhões em investimentos
no ano passado, entre crescimento
orgânico e aquisições.

“Existe um cenário de grupos
médios comprando terrenos e de-
senvolvendo empreendimentos
do zero. Eles encontram um mer-
cado em processo de consolidação
com os players que fizeram a aber-
tura de capital. Além disso, gesto-
res de fundos imobiliários ou de
fundos de participação aumentam
a procura por esses ativos para fa-
zer uma posição. E não podemos
esquecer os fundos de pensão que,
aos poucos, voltam a olhar para o
mercado de shoppings”, explica o
sócio do escritório N, F&BC Advo-
gados, Ricardo Negrão.

Hirai, da Gouvêa de Souza, pre-
vê o fortalecimento da concen-
tração no longo prazo. O especia-
lista lembra que, para os grandes
grupos, novas aquisições garan-
tem a escala necessária para a re-
dução de custos e a melhora na
rentabilidade dos empreendi-
mentos. “Contar com uma rede
com vários shoppings facilita a
atração das marcas”, diz.

D I V U LG A Ç Ã O

Marcos Hirai: “Já verificamos o encarecimento de alguns empreendimentos, o que dificultará novas aquisições”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Especial: Shopping centers, p. F20.




