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dores de cidades próximas como
Birigui, Bauru e Presidente Pru-
dente. “Araçatuba passa por uma
grande mudança, com a chegada
de indústrias de processamento de
alimentos”, comenta Sallum.

A João Fortes Engenharia, tra-
dicional construtora de shop-
pings, associou-se à S h o p i nv e s t
para ampliar as atividades e
atuar na área de desenvolvimen-
to de centros de compras.

A estratégia é também é de im-
plantar shoppings de preferên-
cia fora das capitais, em cidades
com uma população de aproxi-
madamente 500 mil habitantes
em sua área de influência, em um
raio de 40 quilômetros a 50 qui-
lômetros. No final de 2011, a João
Fortes inaugurou o primeiro em-
preendimento de seu portfólio, o
Shopping Park Europeu em Blu-
menau (SC), com 33 mil m² de
ABL, resultado de um investi-
mento de R$ 200 milhões.

Em novembro, abre as portas do
Park Lagos, o primeiro equipa-
mento da região dos Lagos (RJ),
com 26 mil m² de Área Bruta Locá-
vel, e pretende lançar neste ano
um novo shopping em Volta Re-
donda, com 33 mil m² de ABL.
“Queremos crescer com equipa-
mentos próprios. Para isso, preten-
demos lançar um shopping por
a n o”, explica Leonardo Neves, ge-
rente de negócios da João Fortes.

com bom potencial aquisitivo,
mais de 100 mil habitantes, que
ainda não têm centros de com-
pras ou onde há espaço para no-
vos empreendimentos. A meta
da empresa é ambiciosa: chegar
a 2016 com 32 shoppings em
carteira – tem 15 no portfólio.

Não faltam recursos para a meta
se viabilizar. Há dois anos, a Tenco
associou-se à Pátria I nv e s t i m e n t o s ,
que tem em caixa R$ 1 bilhão para
investir. “Com esses recursos, é
possível levantar aproximada-
mente R$ 2,5 bilhões em emprésti-
mos”, explica Macedo. Para agili-
zar as obras e o retorno dos investi-
mentos, a empresa desenvolveu
um modelo, o Garden Shopping,
com áreas de 25 m² a 35 m² de
Área Bruta Locável (ABL). “São
bons empreendimentos, que fa-
zem a população sentir-se privile-
g i a d a”, afirma o executivo.

Já o Shopping Praça Nova Araça-
tuba, com inauguração prevista
para o primeiro semestre de 2014,
é resultado de uma parceria entre
a VDI, gestora de fundos de investi-
mentos, dois investidores locais,
Ve t o r e SR , e a Lumine, que estão
aplicando R$ 120 milhões. Estrate-
gicamente localizado na entrada
de Araçatuba, no extremo noroes-
te do Estado de São Paulo, o equi-
pamento com 21.581 m² de Área
Bruta Locável e 158 lojas deve
atrair de 350 mil a 400 mil mora-

sões, a aprovação do projeto pelas
prefeituras é mais simples e as
obras são mais rápidas e menos
dispendiosas. Os shoppings são
menores e os projetos são pensa-
dos para reduzir as despesas com
manutenção. “Por suas caracterís-
ticas, esses equipamentos geram
retornos altos”, explica Sallum.

De olho em perspectivas tão fa-
voráveis, a Te n c o foi uma das pri-
meiras a direcionar a maioria dos
empreendimentos para o interior.
Neste mês, durante feira da Asso-
ciação Brasileira de Franchising
(ABF), a companhia mineira lan-
çou cinco shoppings: em Gara-
nhuns (PE), Juazeiro (BA), Itaqua-
quecetuba (SP), Guarapuava (PR) e
Lages (SC), que vão exigir um in-
vestimento de R$ 500 milhões e
oferecer 15 mil empregos diretos e
indiretos. Até o final do ano, a em-
presa inaugura três novos malls,
dois deles no interior — Betim
(MG) e Arapiraca (AL) —, e tem
projetos em diferentes fases de de-
senvolvimento em Varginha (MG)
e Bragança Paulista (SP).

“Com o crescimento da renda
no interior e a disseminação de
informações, as pessoas passam
a exigir produtos e serviços de
melhor qualidade, oferecendo
boas oportunidades”, explica Jú-
lio Macedo, diretor comercial.

A prioridade da Tenco é insta-
lar equipamentos em cidades
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Tendência De 41 centros com inauguração próxima, 15 estão nas capitais

Explorar o interior passa a
ser estratégia da maioria
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Júlio Macedo, diretor comercial da Tenco: meta da empresa é chegar a 2016 com 32 shoppings em carteira

Jane Soares

Para o Valor, de São Paulo

A tendência de interiorização
dos shoppings se acentua. Neste
mês, a Associação Brasileira de
Shopping Centers (Abrasce)
contabiliza a existência de 234
empreendimentos em cidades
do interior e de 228 nas capitais.
E dos 41 centros de compras
com inaugurações previstas até
o final do ano, apenas 15 estarão
localizados nas capitais — que
ainda são objetos de desejo de
parte significativa da indústria.
“Mais que uma tendência, eu di-
ria que o interior é um caminho
natural para a expansão da in-
dústria de shoppings”, comenta
Luiz Fernando Veiga, presidente
da Abrasce.

A falta e os altos preços dos
terrenos, o aumento da concor-
rência, as crescentes exigências
das prefeituras, os custos das
compensações ambientais e viá-
rias para autorizar a implanta-
ção dos empreendimentos tor-
nam as obras ainda mais onero-
sas nas capitais.

A esses fatores soma-se o ex-
pressivo crescimento da renda
da classe C, de 4,6% ao ano entre
2005 e 2011 — enquanto o das
classes A/B ficou em 2,7% ao ano.
Com isso, 40 milhões de pessoas
ingressaram nesse segmento,
que passou de 34% da população
para 54%, segundo a Cetelem - Ip-
sos. “Parte significativa da classe
C mora no interior, tornando es-
sas regiões muito atraentes para
os empreendedores”, comenta
Marcelo Sallum, da Lumine Solu -
ções em Shopping Centers.

Os holofotes estão dirigidos
especialmente para as 287 cida-
des de porte médio, com popu-
lação entre 80 mil e 300 mil ha-
bitantes. Esses municípios regis-
tram maior crescimento do PIB,
de 4% ao ano, e reúnem cerca de
40,6 milhões de habitantes, com
uma renda de R$ 31,6 bilhões ao
mês e R$ 10,4 bilhões ao mês
disponíveis para gastar no vare-
jo, como mostra levantamento
feito pela Lumine, baseado em
dados da Abrasce e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O melhor: 48% deles
não têm nenhum shopping.

Os empreendedores alinham
outras vantagens das cidades mé-
dias: a possibilidade de comprar
terrenos maiores a preços mais
baixos, facilitando futuras expan-

Cidades menores
também atraem
i nv e s t i m e n t o s
De São Paulo

Não são apenas as 287 cida-
des de porte médio que atraem a
atenção da indústria de shop-
ping centers. Municípios bem
menores também recebem equi-
pamentos de varejo de menor
porte, muito comuns no exte-
rior, e que começam a aparecer
no Brasil. É o caso de Porto Feliz,
no interior de São Paulo, com
aproximadamente 50 mil habi-
tantes. No início do ano, foi
inaugurado o Shopping Porto
Miller BoulevarD, com 90 lojas
distribuídas em 5.731 m² de
Área Bruta Locável (ABL) — os
shoppings pequenos têm, em
média, 11,6 mil ² de ABL.

“No Brasil, a indústria focou
esforços na implantação de em-
preendimentos maiores, pulan-
do a etapa de construção de ga-
lerias e shoppings de vizinhan-
ç a”, explica o consultor Marcelo
Sallum, da Lumine Soluções em
Shopping Centers.

“Hoje, vemos a proliferação
desses equipamentos, até para
explorar melhor as oportunida-
des de mercado.” Sallum cita a
criação de galerias nos centros
das grandes cidades, onde a fal-
ta de terreno é crônica, e a cria-
ção de shoppings de vizinhança
até por grupos tradicionais do
varejo, caso do Pão de Açúcar,
que recentemente anunciou a
criação uma nova empresa para
explorar o segmento.

Os chamados shoppings de vi-
zinhança se alastram principal-
mente pelo interior. Um dos em-
preendimentos chegou a Porto
Feliz pelas mãos de um grupo fa-
miliar ligado à área de confec-
ção, responsável por um shop-
ping de atacado na região do
Brás, na capital paulista, em par-
ceria com a Verzasca Shopping
Centers, responsável pela im-
plantação do fundo britânico de
investimentos Squarestone ao
Brasil, e a Ablsan, especializada
na comercialização de lojas.

Os empresários detectaram a
oportunidade oferecida por Por-
to Feliz, cidade a cerca de 130
quilômetros da capital paulista,
com 240 mil habitantes em sua
área de influência. A região tem
recebido investimentos, que
contribuem para aumentar a
oferta de emprego — e, conse-
quentemente, da renda.

Em agosto de 2012, a inaugu-
ração da nova fábrica da To yota,
na Rodovia Castello Branco, en-

tre Sorocaba e Porto Feliz, resul-
tado de um investimento de
US$ 600 milhões, significou a ge-
ração de 1.500 empregos diretos.
E a montadora já iniciou a cons-
trução de uma fábrica de moto-
res em Porto Feliz, na qual está
investindo R$ 1 bilhão. A fábrica,
prevista para começar a operar
no segundo semestre de 2015,
vai significar a abertura de 600 a
700 vagas formais.

“Além da entrada de novas
empresas na região, havia uma
grande carência em relação ao
comércio de Porto Feliz, despre-
parado para atender às exigên-
cias crescentes dos consumido-
res, frequentadores dos shop-
pings de cidades próximas”, ex-
plica André Pinto Dias, sócio di-
retor da Demark, que há 10 anos
atua no segmento de adminis-
tração de shoppings.

O novo empreendimento, ins-
talado na antiga fábrica de teci-
dos Nossa Senhora Mães dos Ho-
mens, quer marcar presença pe-
los equipamentos de lazer – três
salas de cinemas, boliche e uma
grande área de recreação infantil
— e de lojas de fábrica.

Os empreendedores têm co-
nhecimento das dificuldades a
serem enfrentadas. “Apesar de a
cidade querer o shopping, a ma-
turação do equipamento depen-
de de mudanças culturais”, diz
Dias. Uma delas, é fazer a popula-
ção frequentar a praça de ali-
mentação e os restaurantes. Pre-
vendo um prazo maior de matu-
ração, de até oito anos — dois a
mais que o prazo médio —, os
aluguéis nos primeiros anos es-
tão entre 30% e 40% mais em con-
ta do que os praticados no mer-
cado, fator importante para
atrair e segurar os lojistas. (JS)

Transporte gratuito serve como ferramenta de fidelização
Daniela Rocha

Para o Valor, de São Paulo

Antes concentrado em datas es-
peciais do comércio como Natal e
Dia das Mães, o serviço de trans-
porte gratuito ao cliente passou a
ter maior frequência e é cada vez
mais utilizado. De acordo com Ro-
berto Nascimento, professor do
Núcleo de Estudos e Negócios de
Varejo da ESPM, a estratégia traz
resultados positivos ao negócio. “É
uma forma de estreitar o relacio-
namento com os consumidores e
ainda competir com o comércio de
v i z i n h a n ç a”, comenta. O varejo de
rua avança no país e se torna um
importante concorrente. “A barrei-
ra do shopping é a locomoção, o
problema de trânsito generaliza-
do. Portanto, o serviço de transpor-
te é uma importante facilitação”,
explica o professor.

Como a oferta do serviço ainda é
limitada, a iniciativa é um diferen-
cial dentro do próprio setor. Mas,
segundo o professor, a tendência é
que seja largamente colocada em
prática nos próximos anos. O re-
torno do investimento se dá com o
aumento do fluxo de visitantes e
das vendas. “Os shopping centers
trazem clientes de bom nível, por
exemplo, pessoas que trabalham
nas empresas ou escritórios próxi-
mos. Ao almoçarem no local, elas
aproveitam para comprar um pre-
sente de aniversário ou adquirir

um livro”, destaca Sergio Molina,
presidente da DMV Comunica-
ções, agência de publicidade e pro-
paganda voltada ao segmento.

Contudo, os especialistas ressal-
tam que o transporte somente fi-
deliza os clientes quando o shop-
ping se preocupa com a qualidade
geral das operações. É preciso ofe-
recer uma boa praça de alimenta-
ção com cardápios variados, mix
de lojas de acordo com a necessi-
dade dos clientes da região, servi-
ços eficientes de limpeza e segu-
rança, além de uma área de entre-
tenimento. Normalmente, os re-
cursos para o transporte são pro-
venientes dos fundos de promo-
ção dos shopping centers, com-
posto a partir de taxas cobradas
mensalmente dos lojistas.

“O custo de manutenção é alto.
O sucesso depende de um bom tra-
balho de divulgação do serviço”,
comenta Sergio Molina. Para Ro-
berto Nascimento, professor da
ESPM, a busca de parcerias se tra-
duz no melhor modelo. “É interes-
sante fechar com empresas espe-
cializadas em transporte que quei-
ram ligar suas marcas ao shop-
ping, assim como buscar patrocí-
nio de outras companhias. Desta
forma, o investimento se paga com
t r a n q u i l i d a d e”, afirma.

O Shopping Nova América, no
bairro Del Castilho, na zona norte
da cidade do Rio de Janeiro, ofere-
ce há dez anos uma linha de ôni-

bus gratuita aos moradores e tra-
balhadores dos bairros do entorno
— Méier e Cachambi — além dos
que utilizam a Linha Amarela. A
região é bem atendida pelo metrô,
mas há poucos ônibus municipais
que param no shopping. Já os ôni-
bus do shopping circulam todos
os dias da semana, com saídas pro-
gramadas das 10h às 22h. “Traze -
mos ao shopping 7,5 mil pessoas
por mês. Os clientes já incorpora-

ram o serviço na rotina deles”, diz
Barbara Rebello, coordenadora de
marketing do Nova América.

O investimento é de R$ 23 mil
por mês. O ônibus funciona co-
mo um outdoor ambulante, que
divulga a marca do shopping nas
ruas e informa sobre atrações e
promoções. Mais de 8 milhões de
pessoas frequentam o shopping
anualmente, número que deve
crescer porque está em plena ex-

pansão um complexo empresa-
rial integrado ao shopping, além
da construção de dois hotéis.

Com uma frota de 12 vans, o
Shopping Plaza Sul, no Jardim da
Saúde, em São Paulo, atende fun-
cionários de empresas da região
no horário do almoço, das 11h30
às 15h. “Com as empresas que
atendemos — Itaú, Centro Empre-
sarial do Aço e Amico — , chega-
mos a um acréscimo de 7% no nú-

mero de refeições servidas”, afirma
Eduardo Dias Jorge, superinten-
dente do Plaza Sul.

Em média, são 7 mil pessoas
transportadas por mês, 9% da fre-
quência total no shopping no pe-
ríodo do almoço. Para evitar o es-
tresse, o tempo para percorrer ca-
da trecho, de ida ou de volta, não
leva mais do que dez minutos.
Atualmente, o Plaza Sul recebe
mais 500 mil pessoas a cada mês.

O Mais Shopping Largo 13, na
região de Santo Amaro, em São
Paulo, segue a mesma tática. Es-
tabeleceu convênio com três
companhias — S a n t a n d e r, a  IBM
e a Metalúrgica Prada. O serviço
composto por duas vans é res-
ponsável por um fluxo de 9 mil
pessoas por mês.

A oferta de transporte gratuito é
responsável por 15% do fluxo de vi-
sitantes ao Shopping Park Euro-
peu, em Blumenau, Santa Catari-
na. Com aporte de 25 mil reais por
mês, duas vans fazem a ligação do
centro comercial ao terminal de
integração das linhas de ônibus da
cidade. “Decidimos investir no
transporte porque o shopping está
localizado na margem de uma via
expressa, com pouca circulação de
pedestres”, explica Paulo Ceratti,
gerente de marketing. Na frente
do shopping não há nenhuma pa-
rada de ônibus municipal. Inaugu-
rado há menos de dois anos, atrai
300 mil clientes por mês.

Oferta de transporte gratuito é responsável por 15% do fluxo de visitantes ao Shopping Park Europeu, em Blumenau
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Especial: Shopping centers, p. F4.




