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Especial | Shopping centers

Apenas para
decoração e
construção
De São Paulo

São Paulo vai ganhar em outu-
bro um outlet inteiramente volta-
do para o setor de decoração e
construção. O Casa Outlet ficará no
km 270 da Rodovia Régis Biten-
court, ao lado do shopping Ta-
boão, na região metropolitana de
São Paulo. “É o primeiro outlet do
gênero no Brasil”, afirma Arnaldo
Kochen, diretor da Kochen Asso-
ciados, responsável pela comercia-
lização dos espaços. Serão cerca de
60 lojas que oferecerão descontos
entre 30% e 70%. Em uma área de
25 mil m2, os consumidores en-
contrarão produtos de marcas
identificadas ao público AA, como
Brentwood, By Kamy, Ti l , Líder In-
teriores e Tr u s s a r d i .

Segundo Kochen, a ideia sur-
giu a partir da constatação do
grande número de brasileiros de
alto poder aquisitivo que viajam
ao exterior para comprar peças
de vestuário em outlets. Com ex-
periência no setor de shoppings
de decoração, Kochen detectou a
presença de um nicho inexplora-
do no Brasil. “São Paulo oferece
shoppings específicos para o se-
tor de decoração. Mas, quem qui-
sesse encontrar boas oportuni-
dades em móveis e acessórios era
obrigado a percorrer as pontas
de estoque das principais mar-
cas, distantes umas das outras”.

O projeto foi viabilizado por
meio de um fundo imobiliário for-
mado a partir dos cotistas de uma
cooperativa habitacional, dona do
terreno. O regulamento prevê que
nenhum cotista pode ter mais de
5% de participação. O investimen-
to previsto é de R$ 80 milhões. O
projeto prevê uma torre de escritó-
rios, hotel, área de alimentação,
heliponto e estacionamento gra-
tuito para 1.700 vagas. (GM)

Diversificação Popular nos EUA, modelo agora cai no gosto do consumidor brasileiro

Maturidade traz outlets de volta
FERNANDO CAVALCANTI/VALOR

Alexandre Dias, diretor de marketing e varejo da General Shopping: empresa vai abrir mais sete outlets até 2015

Guilherme Meirelles
Para o Valor, de São Paulo

Após uma investida frustrada
na década de 90, o modelo de ou-
tlets voltou com força total no final
da década passada, caiu no gosto
dos consumidores brasileiros e no-
vos empreendimentos devem ser
lançados ainda este ano.

“Há hoje respeitados players
no setor e o mercado está bem
mais maduro do que anos atrás”,
afirma Alex Cesar, gerente de va-
rejo da consultoria Jones Lang
LaSalle, que tem participado do
estudo de viabilidade junto aos
empreendedores, como General
Shopping e Iguatemi.

A princípio atraente para o se-
tor de vestuário e calçadista, a re-
ceita de vender marcas de grife
de coleções passadas com des-
contos exige procedimentos que
não foram devidamente segui-
dos. Nos anos 90, houve oito pro-
jetos e todos fracassaram, tor-
nando-se shoppings populares.
Além do cenário desfavorável,
com inflação e alta taxa de juros,
os empreendedores e lojistas co-
meteram erros primários, como
a escolha de pontos em prédios e
depósitos em áreas centrais, o
que tornava mais caras as despe-
sas dos lojistas, além de oferece-
rem peças de qualidade duvido-
sa e falta de estoque.

Atualmente, a fórmula adota-
da segue o modelo implantado
com sucesso nos Estados Unidos,
país conhecido pelos seus outlets
e que abriga 180 dessas unidades:
prédios térreos em áreas bem ilu-
minadas e arejadas, às margens
de grandes rodovias, com esta-
cionamento aberto e lojas com
decoração despojada. “Custo
operacional baixo é essencial pa-
ra os lojistas”, diz Cesar.

Em 2009, às margens da Rodo-
via dos Bandeirantes, a General
Shopping inaugurou, em Itupe-
va (SP), o Outlet Premium São
Pa u l o, que conta hoje com 90 lo-
jas e 130 marcas distribuídas em
17 mil metros quadrados de ABL
(Área Bruta Locável). Em julho
passado, inaugurou o Outlet Pre-
mium Brasília, na BR 060, área
que abrange o Distrito Federal,
Anápolis e Goiânia.

Segundo Alexandre Dias, dire-
tor de marketing e varejo da Ge -
neral Shopping, cerca de 60% do
mix de lojas é composta pelas
marcas do outlet paulista e as de-
mais de marcas regionais. “Com -
plementamos com grifes locais
de prestígio e um conhecido res-
taurante local de gastronomia
mineira para ambientar melhor
o público”, afirma.

Até 2015, a General Shopping
irá abrir mais sete outlets. Dois
deles saem já em 2013. Em outu-
bro, será a vez do Outlet Pre-
mium Salvador, que ficará na Es-
trada do Coco (BA 099), rota de
importantes trechos turísticos,
como Praia do Forte e Costa do
Sauípe. Além de conhecidas gri-
fes nacionais e estrangeiras, ha-
verá espaço para eventos, artesa-
nato e gastronomia típica.

No mês seguinte, será aberto o
Outlet Premium Rio de Janeiro,
nas margens da rodovia
Washington Luís, em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense. A
rodovia é via de acesso dos cario-
cas tanto para regiões litorâneas
como às cidades serranas. Serão
120 lojas que ocuparão 32 mil
metros quadrados de ABL.

Para o consumidor, o que tem
motivado pegar o carro e se diri-
gir a um outlet é a garantia dos
descontos, que vão desde 25% até
70%, conforme o produto. Se-

gundo Dias, os percentuais são
definidos caso a caso. Para garan-
tir o cumprimento dos contratos,
a General Shopping promove au-
ditorias mensais de aproximada-
mente 200 itens nas cidades pró-
ximas – no caso do outlet paulis-
ta, na capital, em Campinas e
Jundiaí. “Não há casos de des-
cumprimento, mas nos primei-
ros meses houve lojista que ven-
deu todo o estoque em novem-
bro e não teve como abastecer no
período de Natal”, recorda. Os
contratos não preveem a obriga-
toriedade de todas as mercado-
rias serem vendidas com descon-
to em relação às lojas de varejo
tradicional, mas estabelece índi-
ces conforme o perfil da marca.

Luiz Alberto Marinho, profes-
sor de Varejo da ESPM e sócio da
consultoria G S & B W, acredita
que, no curto prazo, o mercado

brasileiro alcançará a maturida-
de hoje presente nos EUA. “Nos
EUA, as empresas pesquisam o
que mais vendeu na coleção pas-
sada e produzem especificamen-
te para os outlets. Com mais em-
preendimentos, poderemos evo-
luir neste sentido”. Mas ainda é
um mercado limitado a cerca de
100 marcas de porte capazes de
atender à demanda dos consu-
midores . Cesar, da Jones Lang La-
Salle, estima que haja espaço pa-
ra cerca de 15 outlets no Brasil.

Maior controladora de shop-
pings do Brasil, a BRMalls firmou
em abril acordo com a americana
Simon Property Group para de-
senvolver outlets no país. A Si-
mon atua em mais de 70 outlets
nos EUA, Japão, Coreia do Sul,
Malásia, México e Porto Rico. O
primeiro empreendimento deve-
rá ser inaugurado ainda este ano.

A BR Malls não revela a locali-
zação nem o cronograma das
inaugurações, mas a reportagem
do Va l o r apurou que o primeiro
será nas margens da rodovia Cas-
tello Branco, após o município
de Barueri. Um segundo outlet
deverá ser aberto na região da
Baixada Fluminense.

A Iguatemi também anunciou a
sua primeira investida no setor.
Em abril, a empresa adquiriu por
R$ 46,2 milhões a participação de
41% de um outlet que está sendo
construído em Novo Hamburgo
(RS), na região metropolitana de
Porto Alegre. Os parceiros são a
construtora São José e o CSHG Bra -
sil Shopping, fundo de investi-
mento imobiliário administrado
pela Credit Suisse Hedging-Griffo.
O futuro outlet terá 20 mil metros
quadrados de ABL e deverá ser
inaugurado até o fim do ano.

O Grupo JCPM tem 78 anos de
atividades e, além de shopping centers,
atua nos segmentos imobiliário e de
comunicação. Desenvolve importantes
obras de alcance social através da
Fundação Pedro Paes Mendonça
e do Instituto JCPM, conduzindo
seus negócios fundamentado no
desenvolvimento sustentável, dentro
das premissas de compromisso
socioambiental.
Com esse perfil empreendedor, o grupo
é reconhecido pela sua capacidade
de trabalho, investimento, inovação e
realização.

RioMar Shopping (Fortaleza / CE)
Área construída: 303.000 m²
ABL: 93.000 m²
385 lojas, sendo:
• 15 âncoras
• 10 megalojas
• 344 lojas satélite
• 11 restaurantes
• Praça de alimentação
• Cinemas (12 salas, incluindo salas vip)
• Teatro
• Diversões eletrônicas e boliche
• Academia de ginástica
1 torre empresarial com 304 salas
Total de vagas de estacionamento: 6.670

Está sendo construído,
em Fortaleza, um dos maiores
centros de compras, entretenimento
e serviços do Nordeste e do País,
no bairro do Papicu, novo polo de
desenvolvimento da cidade.

Shopping Guararapes
(Jaboatão dos Guararapes / PE)
Área construída: 72.288 m² • ABL: 44.021 m²
Participação do Grupo JCPM: 53%

Plaza Shopping
(Recife / PE)
Área construída: 48.966 m² • ABL: 15.875 m²
Participação do Grupo JCPM: 23%

Shopping Jardins
(Aracaju / SE)
Área construída: 61.965 m² • ABL: 50.730 m²
Participação do Grupo JCPM: 60%

RioMar Shopping
(Aracaju / SE)
Área construída: 49.328 m² • ABL: 39.796 m²
Participação do Grupo JCPM: 60%

Salvador Norte Shopping
(Salvador / BA)
Área construída: 109.966 m² • ABL: 42.577 m²
Participação do Grupo JCPM: 60%

Shopping Villa-Lobos
(São Paulo / SP)
Área construída: 101.374 m² • ABL: 27.374 m²
Participação do Grupo JCPM: 20%

Shopping Granja Vianna
(Cotia / SP)
Área construída: 86.861 m² • ABL: 30.000 m²
Participação do Grupo JCPM: 25%

O Grupo JCPM atua há 16 anos no segmento de shopping
centers, participando com seu know-how como um dos maiores
empreendedores do Nordeste.

RioMar Shopping
(Recife / PE)
Área construída: 295.000 m² • ABL: 101.000 m²
Participação do Grupo JCPM: 90%

Shopping Recife
(Recife / PE)
Área construída: 142.822 m² • ABL: 68.620,85 m²
Participação do Grupo JCPM: 33,33%

Salvador Shopping
(Salvador / BA)
Área construída: 298.000 m² • ABL: 82.498 m²
Participação do Grupo JCPM: 95%

Shopping Tacaruna
(Recife / PE)
Área construída: 100.093 m² • ABL: 40.318 m²
Participação do Grupo JCPM: 67,6%

GRUPO JCPM. MOVIDO A TRABALHO
e capacidade de empreender.

www.jcpm.com.br
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Especial: Shopping centers, p. F21.




