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Especial | Shopping centers

Ex p a n s ã o Empreendedor estuda
mercado em cidades menores

Momento é
de maior
cautela para
as franquias

REGIS FILHO/VALOR

Paulo Hurtado: “Montar loja em shopping custa caro e o risco é alto porque os endereços estão se multiplicando, muitas vezes canibalizando as operações”

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

A previsão era terminar este ano
com 495 shopping centers em
operação. Mas a oscilação da eco-
nomia fez com que 11 deixassem
para abrir as portas em 2014,
quando mais 41 novos empreen-
dimentos deverão ser entregues
em todo o Brasil. Um crescimento
acelerado que embala diretamen-
te o ritmo de expansão das redes
de franquia do país, responsáveis
por 75% das lojas satélites e por
95% da praça de alimentação des-
ses centros de compra. O que a
princípio parece uma oportunida-
de gigantesca de investimento, na
realidade exige muita atenção e
uma avaliação na ponta do lápis
para calcular até onde vale a pena
rumar para municípios abaixo de
100 mil habitantes.

“Cidades de pequeno e médio
porte têm uma cultura de varejo
de rua forte e hábitos de consu-
mo muito peculiares”, observa
Ana Vechi, da Vechi & Ancona
Consultoria. “Há casos de marcas
comercializadas em multimar-
cas nessas áreas que, quando de-
cidem partir para a instalação de
uma franquia em um shopping,

percebem que o faturamento se-
rá muito menor, invalidando a
o p e r a ç ã o”. Assim como fazer
muito bem as contas é essencial,
cultivar a arte da paciência a fim
de colher bons resultados no fu-
turo também é fundamental.
Muitas vezes, mais vale pagar o
preço cheio de uma operação de
um shopping depois do período
de maturação, do que deixar-se
seduzir pela redução de custos e
facilidades de pagamentos ofere-
cidas antes de abrir as portas. “Os
tempos são outros, nem todos os
lugares justificam a reserva de es-
paço ainda na planta”, diz Ana.

A opinião é compartilhada por
Sylvio Korytowski, diretor de ex-
pansão da Hope, com 123 lojas es-
palhadas por todo o Brasil, a maio-
ria em shopping centers. “Há um
certo exagero na construção de
shoppings, com a abertura de mais
de duas unidades em cidades que
mal comportam uma”, diz o execu-
tivo. “Sorocaba é um exemplo cla-
ro. São cinco endereços que divi-
dem a preferência do consumidor
e os resultados das operações”.

Ele vai além. Há shoppings que
abrem as portas com apenas 25%
das lojas operando, como em Ara-
piraca, em Alagoas, que virou caso

de justiça. Por estas e por outras é
que a Hope, como várias outras re-
des, tem as próprias ferramentas e
parâmetros de prospecção de no-
vas praças que norteiam a decisão
de entrar com o custo baixo de
adesão ou com o preço cheio, mas
com maturação assegurada.

“O valor de entrada tem de ser
muito baixo para garantir sobre-
vivência à operação por períodos
entre dois e três anos, tempo mé-
dio que leva um shopping novo
para se firmar, ou um ano, no ca-
so de expansões”, diz Korytowski.
Com expansão muito bem plane-
jada, a Hope marcará presença
em 30% dos shoppings a serem
inaugurados em 2014, com a
proposta de fechar o ano com 50
novas lojas, todas em cidades
com mais de 200 mil habitantes.

Com 29 anos de mercado e 163
lojas, todas em shopping centers,
a rede de alimentação Divino Fo-
gão é outra que não abre mão de
marcar presença apenas em cida-
des com 200 mil habitantes ou
mais. Embora seja uma das ânco-

ras da praça de alimentação, tem
pensado muito antes de apostar
em novos empreendimentos já
na planta. “Temos nosso próprio
método de avaliação e, quando o
risco é muito alto, preferimos
chegar depois do período de ma-
t u r a ç ã o”, afirma o diretor de ex-
pansão Paulo Hurtado.

“Hoje montar loja em shop-
ping custa caro e o risco é alto,
porque os endereços estão se
multiplicando, muitas vezes ca-
nibalizando as operações”. Con-
versar com outros franqueados,
cercar-se de estudos de mercado
e ponto oferecidos pela própria
ABF também faz parte da rotina
da rede antes de bater o martelo.
A receita, segundo Hurtado, tem
dado certo. “Muitos não enten-
deram porque decidimos não
entrar de imediato no Shopping
Vila Olímpia, em São Paulo”, lem-
bra o executivo. “O nível de risco
era alto e posteriormente consta-
tamos que estávamos certos, por-
que o shopping não tem movi-
mento no jantar nem nos finais

de semana”. Com muito cuidado
e estudo, a Divino Fogão, que ser-
ve uma média de 1,6 milhão de
refeições por mês, deverá abrir
16 novas unidades em 2014.

Para Gustavo Schifino, vice-pre-
sidente da Associação Brasileira de
Franchising a simbiose do cresci-
mento das redes de franquia e dos
shoppings centers continuará a
existir, porém, exigindo muito
mais apuração da realidade local
do que em outros tempos. “Se an-
tes as redes compravam o espaço e
depois repassavam para futuros
franqueados na certeza de que a
rentabilidade seria alcançada, ho-
je já pensam duas vezes antes de
tomar esta atitude”, garante. A
cautela é ainda maior no caso de
redes pequenas, iniciantes no sis-
tema de franquias.

É o caso da paulista Play Place,
desde 1998 no mercado, mas há
menos de um ano no franchising.
Pioneira no Brasil no oferecimento
de espaços de recreação lúdica em
shoppings para crianças de um a
10 anos, a rede conta com três lojas

próprias e espera alcançar 120
franquias nos próximos cinco
anos. “Temos um grande mercado
a ser explorado, mas a proposta é
crescer em centros já consolidados
voltados para as classes A/B”, des-
taca. “Os shoppings estão cada vez
mais iguais. O que os diferencia é a
oferta de serviços. Assim, conse-
guimos uma boa negociação mes-
mo em endereços já tradicionais”.

Com 19 lojas, quase vinte anos
de mercado e sete de franchising,
Bruno de Aguiar Oliveira, sócio
da Couro & Cia, especializada em
bolsas e acessórios, reforça a ne-
cessidade de uma análise mais
apurada dos pontos fora das
grandes capitais. “O papel aceita
tudo, o sonho vira realidade, mas
é preciso muito profissionalismo
para que todas saiam ganhan-
d o”, afirma Aguiar Oliveira. Com
esta política, a rede cearense, já
forte pelo Nordeste, espera abrir
140 novas unidades nos próxi-
mos cinco anos, ganhando mais
capilaridade e presença nas re-
giões Sul e Sudeste.

Eventos procuram atrair parceiros
De São Paulo

Dos 41 shopping centers pre-
vistos para 2014, oito abrirão as
portas em cidades com menos de
150 mil habitantes; alguns, em
municípios com população pró-
xima das 80 mil pessoas. Se os
shoppings crescem em direção
às pequenas e médias cidades, as
franquias caminham na mesma
linha. Embora as redes, em sua
maioria, mantenham um farto
banco de interessados em abrir
uma franquia, nem sempre a
oferta coincide com o endereço
proposto. É nesta hora que shop-
pings e redes se unem em even-
tos regados a muita informação,
troca de cartões e visitas dirigi-
das, a fim de que os centros de
compra ganhem novos varejistas
e as redes novos franqueados.

A estratégia de criar um evento
de prospecção de novos varejistas
vem ganhando espaço nos últimos
quatro anos, com as despesas to-
talmente subsidiadas pelos shop-
ping centers, que bancam as pales-
tras, o coquetel, as visitas guiadas
às obras dos novos centros de com-
pra e, em muitos casos, até mesmo

a viagem da franqueadora. “As
franquias são grandes parceiros,
respondem por uma média de 85%
do mix de lojas e nada mais lógico
que proporcionemos encontros
com futuros empreendedores nas
praças mais distantes”, diz Alexan-
dre Dias, diretor da General Shop-
ping Brasil, com 18 shoppings em
operação, entre eles, Internacional
Shopping Guarulhos e Santana
Parque Shopping.

Há dois anos a incorporadora
fez um grande evento na cidade
de Cascavel, no Oeste do Paraná,
com a proposta de buscar novos
varejistas franqueados e ampliar
o nível de profissionalização de
gestão das lojas do JL Shopping,
adquirido em 2007, já em opera-
ção. Desde então, a empresa vi-
nha estudando a melhor forma
de reorganizar o mix. “De um la-
do tínhamos redes importantes
querendo se instalar por lá e de
outro empreendedores locais
dispostos a investir em marcas
consolidadas”, lembra Dias. “Fo i
só promover o encontro e torcer
para que o casamento aconteces-
s e”. A iniciativa, que contou com
a participação de 500 interessa-

dos, rendeu frutos. Em um ano,
dez novas lojas foram abertas.

Mais recentemente, a General
Shopping Brasil repetiu a proposta
em Barueri, na Grande São Paulo,
em busca de empresários dispos-
tos a investir em redes de franquias
voltadas para a nova classe média.
“Ao contrário de Cascavel, o encon-
tro do Parque Shopping Barueri foi
bem focado e não contou com
mais de 150 interessados”, afirma
Dias. “Os resultados, contudo, fo-
ram ainda mais expressivos, ge-
rando dez novos negócios”.

Na visão de André Friedheim,
diretor de internacionalização da
Associação Brasileira de Franchi-
sing, a tendência é que eventos
com este perfil, que somam pales-
tras e possibilidades de novos ne-
gócios, aconteçam com mais fre-
quência, principalmente em re-
giões fora do eixo Sul-Sudeste. “Es -
tá mais do que comprovado que
boa parte do sucesso de uma ope-
ração está na escolha correta do
franqueado e do seu conhecimen-
to da área onde atua, dos hábitos
de consumo da região”, afirma.
“Como nem sempre os bancos
apresentam os candidatos com

perfil ideal para determinada re-
gião, a estratégia dos shoppings é
atrair futuros empreendedores em
eventos sob-medida”.

As redes, por sua vez, não recla-
mam do aumento de convites,
mas confessam que selecionam
com bastante critério as praças
onde marcarão presença. “Nos di-
rigimos apenas às cidades que
constam do plano de expansão
da marca ou para regiões onde o
acesso olho no olho acaba sendo
mais difícil”, ressalta Liliana Mar-
tins, gerente de expansão da Pu -
ket, rede com 120 lojas, apenas
uma em rua, e um faturamento
estimado de R$ 120 milhões para
este ano. Como exemplo, ela cita
a ida da franqueadora a um even-
to promovido em Boa Vista, Ro-
raima, para onde seguiram esta
semana em busca de conhecer
mais de perto o perfil de consu-
mo da cidade, a receptividade da
rede por lá, a área de influência
do shopping e conversar com
muitas pessoas ao mesmo tempo.

“O sucesso desses eventos tam-
bém passa pelo conteúdo das pa-
lestras, bastante esclarecedores,
já que em áreas muito distantes

das grandes capitais o varejo de
rua é muito forte, suscitando
muitas dúvidas de como operam
as lojas em shoppings centers”,
afirma Liliana.

“Na média, funcionam para as
redes como um encontro de
prospecção e divulgação da mar-
ca, não necessariamente para se
fechar negócios”, afirma ela. De
acordo com a executiva da Puket,
existem muitos interessados nes-
tas ocasiões, mas o segredo está
em avaliar depois qual o real po-
tencial de cada um, exatamente

como a franqueadora faz com
qualquer candidato.

Uma prova de que os encontros
sob medida, que somam conheci-
mento e negócios, são bem recebi-
dos é que as próprias redes de fran-
quias estão se unindo para promo-
ver novas iniciativas, como a ocor-
rida no Rio de Janeiro, em parceria
com a ABF Rio, que somou 20 mar-
cas. “Cada vez mais temos de ir até
onde os futuros parceiros estão.
Quem conseguir se aproximar
mais dos candidatos sairá na fren-
t e”, reforça Liliana. (KS)

Vale tudo para tirar o cliente da frente do computador
Juliana Mariz
Para o Valor, de São Paulo

A competição das lojas com a
internet é crescente. De acordo
com uma pesquisa da consulto-
ria Deloitte, 64% dos consumido-
res entrevistados estão dispostos
a fazer compras pela web neste
Natal. Isso ocorre, segundo Rey-
naldo Saad, sócio-líder para o
atendimento às empresas do se-
tor varejista, por causa da varie-
dade de produtos, da facilidade
no momento da compra e, prin-
cipalmente, dos menores preços.
O dado acompanha o crescimen-
to anual das compras on-line.

Segundo o relatório Webshop-
pers do E.bit, no primeiro semestre
o comércio eletrônico faturou
R$ 12,74 bilhões, 24% a mais do
que no mesmo período de 2012.
As vendas pela internet devem fe-

char o ano de 2013 com um fatura-
mento de R$ 28 bilhões, o que re-
presenta um crescimento de 25%
em relação a 2012.

Um alerta vermelho para o va-
rejo convencional? Em termos.
A pesquisa da Deloitte consta-
tou que quando se leva em con-
ta a questão da assistência e da
facilidade para fazer uma troca
ou devolução de produto, os
consumidores escolhem as lojas
físicas. Saad lembra que promo-
ções sempre irão atrair clientes
às lojas. “Os resultados mostra-
ram que a experiência de com-
pra é muito importante. Ter ven-
dedores qualificados e embaixa-
dores da marca é imprescindí-
vel. E é tudo isso que realmente
fideliza o consumidor”, comple-
ta Saad, responsável técnico pela
pesquisa da Deloitte, que ouviu
750 pessoas.

Isso significa que o varejo deve
valorizar seu principal atributo:
o contato pessoal e a oportunida-
de de estar cara a cara com o
cliente. “O comércio eletrônico é
mais um canal, e não pode ser
visto como concorrente. Não há
nenhum espaço melhor para vi-
ver uma experiência bacana do
que a loja física”, explica Marcelo
Bicudo, diretor de criação e pla-
nejamento da Epigram, escritó-
rio de comunicação especializa-
do em comportamento de com-
pra do consumidor.

Fazer com que o consumidor
tenha uma experiência a mais na
loja, além de abrir a carteira para
compras, é uma forma de con-
quistá-lo. É o que fazem bem, por
exemplo, as varejistas de produ-
tos de beleza e maquiagem. Ge-
ralmente, nessas lojas há profis-
sionais que ajudam a cliente a

testar o produto na hora. Outro
segmento inspirador é o de luxo.
A marca francesa Go yard presta
um serviço inédito de customiza-
ção de bolsa em sua loja no Shop-
ping JK Iguatemi. Se o cliente
quer um monograma especial,
por exemplo, ele é feito por uma
artesã treinada na França.

Nessa mudança de hábitos de
consumo, os shopping centers
têm um papel importante. “Eles
devem abraçar a causa como um
centro de serviços e incentivar a
rede de lojistas. Os shoppings
podem ser como uma rede so-
cial física”, acredita Marcelo Bi-
cudo. Bicudo cita, por exemplo,
os totens de publicidade espa-
lhados pelos centros de com-
pras. “Por que não transformá-
los em ‘vending machine’? Ou
seja, serem também pontos de
vendas de produtos”.

Fazer eventos, promover cur-
sos, abrir seus espaços para fes-
tas já está no dia a dia dos admi-
nistradores dos shoppings para
manter clientes em seus domí-
nios. Se a moda são as corridas
de rua, lá estão os shoppings pa-
ra batizar alguma competição.
Com credenciamento e encon-
tro nos corredores do shopping,
os participantes são estimulados
a sempre sair com uma sacoli-
nha na mão.

A tecnologia também pode
ser uma aliada. Segundo Bicudo,
é possível que o cartão do esta-
cionamento mapeie a trajetória
do cliente. “Assim o lojista e o
empreendedor do shopping po-
dem avaliar porque determina-
do corredor fica tão vazio e pro-
por alguma ativação especial pa-
ra atrair a clientela.”

Uma startup brasileira está

chamando atenção pelo sistema
que criou. Fundada pelos sócios
Cristian Fernandes e Graciliano
Passos, a Up Points utiliza siste-
mas neurais para monitorar o
comportamento do consumi-
dor. Uma câmera trabalha 24
horas por dia, sete dias por se-
mana, tirando uma foto por se-
gundo e com uma precisão que
consegue distinguir “uma lata
de Coca-Cola ou de Pe p s i de cos-
tas”. “Em tempo real e sem saber
a identidade do consumidor, o
cliente tem em mãos as informa-
ções importantes, como quanto
tempo o consumidor demorou
para decidir, qual melhor locali-
zação para cada item, entre ou-
tros. Dessa forma o lojista pode
tomar as melhores decisões”, ex-
plica Fernandes. Tudo para fazer
o consumidor sair de frente do
c o m p u t a d o r.

CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Liliana Martins, da Puket: “Temos de ir até onde os futuros parceiros estão”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2013, Especial: Shopping Centers, p. F6.




