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Especial | Shopping centers

D i ve r s i f i c a ç ã o Centros de vizinhança, mais comuns nos Estados Unidos, podem ser replicados no Brasil

Consumidor prefere lojas perto de casa
Guilherme Meirelles
Para o Valor, de São Paulo

Ainda pouco adotado no Bra-
sil, o modelo de shopping de vizi-
nhança tem boas perspectivas de
ser replicado nas principais me-
trópoles nos próximos anos. O
conceito é simples e depende
mais da disponibilidade de terre-
nos do que da disposição de lojis-
tas — são cerca de 10 a 20 lojas,
predominantemente de serviços
e necessidades básicas do consu-
midor, dispostas em área aberta
e com estacionamento fácil.
“Com a crescente piora das con-
dições de tráfego, o consumidor
urbano busca alternativas que
estejam próximas de sua residên-
cia. É um modelo muito comum
nos Estados Unidos”, afirma
Eduardo Terra, vice-presidente
do Ibevar (Instituto de Brasileiro
de Executivos de Varejo e Merca-
do de Consumo).

De acordo com dados do ICSC
(International Council of Shop-
ping Centers), dos cerca de 50
mil shoppings existentes nos
EUA, 40 mil são considerados de
vizinhança. Muitos são ancora-
dos por redes de fast food, como
McDonald’s e Burger King, e pos-
tos de combustível. “Mas há que
considerar que o crescimento
das cidades americanas, com ex-
ceção de Nova Iorque, se deu de
forma horizontal rumo aos su-
búrbios enquanto as metrópoles
brasileiras optaram pela vertica-
lização, o que reduziu a oferta de
terrenos em áreas de forte poten-
cial de consumo”, observa Terra.
Do ponto de vista financeiro, a
instalação de um ponto comer-
cial é mais vantajosa em relação a
um shopping tradicional devido
ao menor custo com condomí-
nio e mais flexibilidade na nego-
ciação com o empreendedor.

Na primeira quinzena de ju-
nho, o Grupo de Pão de Açúcar
(GPA) inaugurou a sua primeira
experiência neste segmento. O
ponto marcou o lançamento da
marca Conviva, que será usada
pelo GPA em dois próximos lan-
çamentos (não revelados) no se-
gundo semestre. O espaço Con-
viva Américas fica situado na
avenida das Américas, na Barra
da Tijuca (RJ), a cerca de 1,5 km
do Barra Shopping.

O ponto foi instalado em uma
área onde havia um hipermerca-
do desativado há três anos. É re-
sultado de um investimento de
R$ 40 milhões e conta com Área
Bruta Locável (ABL) de 12.540
m² em dois pavimentos, dimen-
são maior que a média dos shop-
pings de vizinhança brasileiros.
Segundo Alexandre Vasconcelos,
presidente do GPA Malls & Pro-
perties, o empreendimento foi
fruto de dois distintos vetores. “O
nosso controlador Casino opera
modelos similares na França, Co-
lômbia e Tailândia e pediu um es-
tudo nesse sentido. Ao mesmo
tempo, fizemos uma pesquisa
com consumidoras para avaliar
qual seria o modelo ideal na

transição entre as lojas nas gale-
rias dos hipemercados para uma
configuração de malls. Os resul-
tados indicaram a viabilidade do
e m p r e e n d i m e n t o”, afirma.

Vasconcelos conta que as con-
sumidoras revelaram uma prefe-
rência por locais que estivessem
nas proximidades e onde pudes-
sem ir informalmente. Apesar da
região da Barra ter grande oferta
de centros comerciais, muitas ve-
zes o morador é obrigado a usar
o seu veículo, o que demanda ca-

da vez mais tempo em razão das
condições ruins de tráfego na re-
gião. “Com relação ao aspecto vi-
sual e comodidade, o prédio pos-
sui uma ampla varanda, o que o
torna um espaço de convivência,
principalmente em um bairro
onde não há esquinas”, diz.

O espaço é ancorado por uma
loja do Pão de Açúcar e mais qua-
tro redes, duas delas debutando
no mercado fluminense (casos
das paulistas Alô Bebê e Pet Shop
Marginal), Centauro e SmartFit,

em um total de 40 lojas. O esta-
cionamento tem capacidade pa-
ra 660 vagas, em razão da região
ser bem verticalizada e contar
com um público de alto poder
aquistivo. O Conviva Américas
conta também com salão de
eventos, que será aproveitado
para promover a integração dos
frequentadores em atividades sa-
zonais ou temáticas. Os próxi-
mos empreendimentos, diz Vas-
concelos, serão montados em
áreas menores e, pelo um deles,

levará a bandeira Extra. “O fun-
damental é se adequar ao perfil
do público”, afirma.

Para Luiz Alberto Marinho,
professor de Varejo da ESPM e só-
cio da consultoria G S & B W, o seg-
mento de shoppings de vizi-
nhança é também uma boa opor-
tunidade para empresas não ne-
cessariamente ligadas ao varejo.
Ele cita o caso de bancos que pro-
moveram operações de fusões e
aquisições nos últimos anos e
que dentro do processo de rees-

truturação desativaram determi-
nadas agências, que hoje encon-
tram-se inativas. Segundo Mari-
nho, o setor de shoppings está
muito concentrado nos modelos
tradicionais — cerca de 87%, se-
gundo a Abrasce (Associação
Brasileira de Shopping Centers)
— e há espaço para quem apostar
na diversificação. “O momento é
propício, principalmente com o
aumento do poder de consumo
da classe média”, afirma o profes-
sor da ESPM.

Curtas

Loja verde
A loja do Pão de Açúcar São

Camilo, localizada em Cotia (SP),
acaba de conquistar o certifica-
do LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) co-
mo resultado das iniciativas da
GPA Malls & Properties para a
adoção de diferenciais de susten-
tabilidade em sua implantação.
Responsável pela gestão dos ati-
vos imobiliários do Grupo Pão
de Açúcar, a GPA M&P vem se
consolidando no segmento de
construções ecoeficientes ao ga-
rantir certificação à terceira loja
da bandeira.

Campeões de venda
O segmento de artigos para o

lar — entre eles eletrodomésticos,
móveis e roupas de cama, mesa e
banho — tiveram destaque de ven-
das nos shopping centers brasilei-
ros em abril, com alta de 23,28%
em relação a igual período de
2012. É o que mostra pesquisa da
TNS Research Internacional, sob
encomenda da Associação Brasi-
leira de Shopping Centers.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Especial: Shopping centers, p. F22.




