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como os de construção e de aluguel. Por con
ta disso, as redes têm procurado ampliar o 
espaço dedicado às galerias. E, em busca de 
uma melhor gestão, algumas empresas pas
saram também a investir em pesquisas para 
definir melhor o “mix” de estabelecimentos 
comerciais que compõem essa área.

“Se pensarmos num supermercado com 
imóvel alugado, as galerias comerciais ga
nham importância na equação de despesas 
do varejista”, confirma André Cywinski, só
cio-diretor da consultoria Tecnovarejo. “Em 
um mesmo empreendimento, o aluguel/m2 
cobrado de uma lojinha é até cinco vezes 
superior ao valor do aluguel/m2 pago pelo 

o início, elas só ajuda
vam a complementar o 
serviço oferecido pelos 
super e hipermercados 
aos consumidores. De
pois, descobriu-se que 
podiam contribuir para 
elevar o fluxo de pessoas 
nas lojas. De dois a três 
anos para cá, as galerias

comerciais ganharam status mais estrategi- 
co nos negócios. Com o boom imobiliário, 
que encareceu o preço dos imóveis, a receita 
proveniente dos aluguéis das lojas que ficam 
nessa área tem ajudado a amortizar custos,
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supermercado. Já quando o terreno é pró
prio, a receita dos estabelecimentos anexos 
ajuda a abater as despesas de construção.” O 
consultor explica que os preços dos imóveis 
pararam de subir, porém estacionaram num 
patamar ainda alto. “Temos feito vários estu
dos para clientes, e o preço/m2 dos terrenos 
ainda inviabiliza muitas inaugurações”, diz.

Outra vantagem das novas estratégias 
criadas para as galerias comerciais é o aten
dimento aos clientes. “0 estudo para definir 
o sortimento’ ideal de lojas é um grande di
ferencial. Os supermercadistas estão enten
dendo que a fidelidade do cliente também 
se conquista pela combinação de serviço, 
produto e qualidade”, acredita Marcos Hirai, 
sócio-diretor da consultoria BG&H.

É nisso que o Grupo Pão de Açúcar se pau
ta. Segundo Alexandre Vasconcellos, presi
dente do GPA Malls & Properties, a maior

oferta de lojas anexas aos hipermercados 
é uma resposta às novas necessidades do 
brasileiro. Um exemplo é a importância 
que as praças de alimentação têm dentro 
das galerias. “Há dez ou quinze anos, não 
havia a procura por alimentação fora de ca
sa que existe atualmente, por isso essa área 
era apenas complementar. Hoje, já há quem 
se desloque até o hiper exclusivamente para 
fazer uma refeição rápida”, diz o executivo.

0 CONSUMIDOR ESTÁ MAIS EXIGENTE.
Quer infraestrutura melhor nas galerias, ba
nheiros limpos como os de shopping, cadei
ras e mesas confortáveis na área de restau
rantes e iluminação natural - para citar al
guns exemplos. Uma das lojas nesse modelo 
é a da Rodovia Anchieta, em São Bernardo 
do Campo. 0 espaço conta com praça de 
alimentação, salão de cabeleireiro, boliche,
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lojas de presentes, roupas e sapatos, de mó
veis sob encomenda, além de franquias co
mo Cacau Show, O Boticário e outlet da Ni
ke. Por lá passa mensalmente um milhão de 
pessoas - entre a galeria e o hipermercado.

PARATORNARAS GALERIAS AINDA MAIS
atraentes, em agosto de 2012 o GPA come
çou a realizar pesquisas para saber o tipo de 
estabelecimento que os clientes desejam en
contrar. Um dos levantamentos, feito fora do 
Estado de São Paulo, identificou que os con
sumidores gostariam de uma universidade 
anexa ao hipermercado. “Já estamos nego
ciando para atender esse público. No local, 
teremos também uma boa praça de alimen
tação para os alunos”, conta Vasconcellos. 
Em outra cidade, a companhia constatou a 
necessidade de uma melhor oferta de apa
relhos e acessórios para celulares. “Estamos 
avaliando a ideia de termos uma feirinha, na 
qual o consumidor poderá comparar preços, 
trocar de modelo e encontrar serviços de ma
nutenção para telefonia móvel”, destaca.
O know-how adquirido permitiu ao Grupo 
entrar em um novo segmento de varejo: o de 
shopping de vizinhança. O empreendimento,

chamado Conviva, localiza-se no Rio de Ja
neiro. Segundo o presidente do GPA Malls 
& Properties, estudos mostraram que a con
sumidora queria um estabelecimento que se 
posicionasse entre o shopping center tradi
cional e a loja de rua. “Ela pediu um local que 
pudesse frequentar vestida de forma mais 
despojada, mas que tivesse uma aparência 
convidativa”, conta Vasconcellos. O Conviva 
tem 12,5 mil m2 de área bruta locável (ABL), 
conta com 40 lojas e 5 âncoras, como Alô Be
bê e Pet Center Marginal, além de uma loja da 
bandeira Pão de Açúcar. “Hoje, o GPA possui 
200 mil m2 de ABL. Vamos terminar o ano 
com 230 mil, o que representa crescimento 
de 15%. Fecharemos 2014 com 330 mil”, con
clui o presidente da divisão.

Quem também tem pesquisas com consu
midores é a Coop. Das suas 28 lojas no Esta
do de São Paulo, apenas cinco não possuem 
galerias comerciais. Entre os estabelecimen
tos preferidos pelo seu público, estão algu
mas franquias nacionais, lotéricas, lojas de 
presentes, salão de cabeleireiro, lavanderia e 
chaveiro, além da área de alimentação. “São 
serviços que o consumidor precisa no seu dia 
a dia”, afirma Maria de Lourdes Baço Moreno, 
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Caixa de texto
Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 44 n. 532, p. 22-28, set. 2013.




