
A tendência pela
construção de outlets
no Brasil agora
também leva em
conta o aumento
do poder aquisitivo
da população,
que pede modelos
diferentes de varejo”
AdrianaColloca
Superintendente da Abrasce

“

Depois de tentativas sem sucesso —
nem de público e nem de crítica —
o mercado brasileiro de shopping
centers volta a se interessar pelo
segmento de outlets. Grupos em-
preendedores do setor como a Ge-
neral Shopping, Iguatemi e BR
Malls mostram disposição para re-
configurar a desgastada imagem
que os shoppings do tipo acabaram
tendo no Brasilnosanos90.Naque-
laépoca,osoutletsdisputavamcon-
sumidores nos grandes centros, os
produtosvendidosnãoeramdequa-
lidade e faltava profissionalização.

Um estudo do Ibope Inteligên-
cia avalia que o Brasil poderá vir a
ter33 empreendimentos classifica-
dos como outlets nos próximos seis
anos. Já a Associação Brasileira de
Shopping Centers (Abrasce) dá co-
mo certaaconstruçãodecincosho-
ppingsaté o ano que vem. Indepen-
dentemente do critério utilizado, o
fato é que, ao que parece, o investi-
mento no segmento é um caminho
sem volta no mercado brasileiro.

“O modelo no exterior tem, en-
treoutraspremissas,venderprodu-
tosmaisbaratos, sim.Masnão colo-
car a sobra das lojas nos outlets. No
Brasil, antes, não adotamos o mo-
delo usado no exterior. A tendên-
cia pela construção de outlets no
Brasil agora também leva em conta
o aumento do poder aquisitivo da
população, que pede modelos dife-
rentes de varejo”, diz Adriana Co-
lloca, superintendente da Abrasce.

Para ela, o custo de construção
de um outlet, que normalmente é
erguido fora dos grandes centros,
costuma sermenor.Além disso,es-
tes empreendimentos podem vir a
atrair marcas internacionais que
trabalham com linhas próprias pa-
ra outlets em seus países de ori-
gem, também para o Brasil.

Segundo ela, os shoppings que
já estão abertos nesse modelo — ca-
so do Outlet Premium de São Pau-
lo e Brasília — estão dando certo.

“Mas é preciso esperar, ver com
o tempo como o mercado irá se
comportar”, diz.

Fábio Caldas, analista de pes-
quisa do IBOPE Inteligência, afir-
ma que o terreno para o mercado
de outlets no Brasil está fértil. Po-
rém, da forma como agora este ti-
po de empreendimento irá se mul-
tiplicar no país, é possível dizer
que se trata de um novo conceito.

“Esse conceito foi testado an-
teriormente sem sucesso e é difí-
cil afirmar que o consumidor o
adotará como importante local
de compra. Localização e preço
são fatores chave para o sucesso
deste modelo. O consumidor es-
tá disposto a andar mais para vi-
sitar um outlet, mas precisará re-
conhecer que a vantagem em
preço existe e é considerável”,
destaca. “Além disso, precisa en-
contrar marcas que normalmen-
te vê nos shoppings próximos de
sua casa ou marcas que fazem

parte de seu imaginário com um
preço menor”, completa Caldas.

Mas,segundoele,existeoutrola-
do da moeda. E agrande pergunta é
saber se o Brasil conta com uma
quantidade suficiente de marcas
com potencial para colocar lojas
em outlet. Para o analista do Ibope,
a resposta ficará mais clara quando
o número de empreendimentos
neste modelo crescer um pouco
mais e tornar-se possível uma ava-
liação mais profunda do mix.

Umadasempresasquevaiinves-
tir pesado nos outlets é a General
Shopping. Serão sete shoppings até
2015. A empresa fechou parceria

com a BR Partners e deverá investir
pelo menos US$ 300 milhões em
empreendimentos. Ainda esse ano,
doisserãoinaugurados:oOutletPre-
mium de Salvador, em setembro e o
do Rio de Janeiro, em novembro, ao
lado do futuro Arco Metropolitano
“ O cenário hoje é muito mais pro-
pício para o investimento do lojista
em lojas de outlet do que foi nos
anos 90, assim como o cenário eco-
nômico. O Brasil tem muito ainda
para se desenvolver nesse merca-
do. Nos Estados Unidos existem
mais de 300 operações e em todo o
mundo (América do Norte, Europa
e Ásia) este número ultrapassa 400

shoppings, com mais de 20 mil lo-
jas.O grande desafio éterofertava-
rejista suficiente para o crescimen-
to do mercado, o que não acontece
ainda”, afirma Alexandre Dias, di-
retor de marketing e varejo da Ge-
neral Shopping Brasil.

Também de olho nesse merca-
do, a BR Malls fechou uma joint
venture com a Simon Property
Group, para desenvolver shoppin-
gsnoBrasil.Precisamente12,nope-
ríodo de cinco a sete anos, um in-
vestimento de R$ 1,5 bilhão. A Si-
mon já tem em operação no mundo
70 outlets nos Estados Unidos, Mé-
xico, Porto Rico e países asiáticos.
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▲

O retorno dos outlets
no mercado brasileiro
Após uma experiência sem sucesso nos anos 90, empreendedores de shoppings

apostam no modelo acreditando na maturidade do varejo e também do consumidor
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Multiplus e TripAdvisor fazem acordo
Em 30 dias de ativação, a parceria entre a Multiplus e o TripAdvisor

já rendeu cerca de 10 milhões de pontos acumulados pelos

participantes do programa de fidelidade. O acordo entre as empresas

permite que os usuários do TripAdvisor acumulem até 1.200 pontos

Multiplus por mês oferecendo feedback sobre hotéis, pousadas,

restaurantes, atrações ou pontos turísticos.

Divulgação

O brasileiro está entre os turistas
internacionais que inclui no rotei-
ro de viagem as compras entre as
prioridades. Mercados maduros,
principalmente nos Estados Uni-
dos e Europa, os outlets por lá são
um atrativo. E funcionam bem in-
clusive no mercado de luxo, caso
do Chic Outlet, que é um grupo
de shoppings desse segmento,
com filiais em várias capitais euro-
peias, vendendo as mais conheci-
das grifes do mundo da moda.

Para o professor de Varejo da
Fundação Getulio Vargas (FGV-
SP), Juracy Parente, o crescimento
dos outlets no Brasil dependerá da
experiência de compra que levará
ao consumidor. Algo que, fora da-
qui, funciona muito bem. Parente
diz que a Flórida (EUA), por exem-
plo é um dos locais onde o brasilei-
ro mais compra em outlets.

“O mercado em outros países
já é consolidado. Há outlets so-
mente com marcas de luxo ou vol-

tados para segmentos específicos
que não apenas a moda. Estas em-
presas fazem linhas especiais de
seus produtos apenas para os ou-
tlets. O consumidor que opta por
esse tipo de centro de compras é
efetivamente sensível a preços”,
diz o professor e consultor.

Parente afirma que esse consu-
midor também busca por grifes.
Por isso a necessidade de se traba-
lhar os outlets no Brasil com o cui-
dado de levar bons produtos, ser-

viços e também atendimento.
“Os produtos com descontos

ou em linhas especiais precisam
ser oferecidos de uma forma dife-
rente. Não é a compra de um sal-
do, mas uma nova forma de com-
prar uma grife”, avalia.

Para ele, os outlets brasileiros
não serão, pelo menos em um pri-
meiro momento, locais de atra-
ção de turistas. A classe C deverá
ser o grande alvo, desde que haja
qualidade nos produtos.

FotosDivulgação

FIDELIDADE

AGeneralShoppingéumadas
empresasqueestá investindo
nosmodelosdeshoppingestilo
outletsnoBrasil.Opróximo
seráinauguradoemSalvador,
emsetembro.Aotodo,
serãosetenopróximosanos.
Setorvêpossibilidadedeboas
vendascommodelorepaginado

Na Europa e Estados Unidos, programa de turista para compras mais baratas

Na Europa e Estados
Unidos, marcas
premium ganham
outlets próprios para
o mercado de luxo.
Clientela é formada
por turistas estrangeiros
e garantem a receita
em tempos de crise

A INAUGURAR 
Empresa Local Data Abl*            Lojas Empreendedor
Platinum Outlet Novo Hamburgo 24/09/13 20,087 125 Iguatemi
Catarina Fashion Outlet Shopping São Roque SP 2° semestre de 2013 24,084 - JHSF
Outlet Premium Rio de Janeiro Novembro de 2013 32,000 - General Shopping
Outlet Premium Salvador 17/09/13 27,000 120 General Shopping
Castelo Premium Outlets São Paulo 2014 30,400 157 BRMalls

EM OPERAÇÃO

OUTLETS NO BRASIL

Empresa Local Abl* Lojas Empreendedor
Bahia Outlet Center Salvador 3,957 251 -
Outlet Premium Brasília GO 16,480 82 General Shopping
Outlet Premium São Paulo SP                    17,716 90 General Shopping
Passeio Shopping RJ 7,727 85 Adm. Aliansce
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2013, Empresas, p. 16-17.




