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Em Guarulhos, novo empreendimento se fixa na periferia em busca de consumidor de pequena 
renda. Pessoas que nunca tinham entrado em um shopping center passam a ter uma nova 
oportunidade de consumo na periferia de Guarulhos, cidade localizada na região metropolitana 
de São Paulo. O Shopping Bonsucesso abriu suas portas no último final de semana com foco 
específico nas classes menos favorecidas, principalmente as D e E. Suas principais lojas-
âncoras já trabalham com foco neste público consumidor, como as Casas Bahia e a rede 
atacadista Tenda.  
 
"É uma proposta inovadora, tanto pelo formato e como pela proposta", afirmou a 
coordenadora de marketing do Bonsucesso, Samara de Franchi. Pesquisas realizadas há cinco 
anos indicaram a viabilidade do negócio em uma área densamente povoada. No entorno de 
Bonsucesso, que faz limite com o aeroporto de Cumbica, há cerca de 500 mil moradores. A 
região concentra empresas de diversos setores, mas a maioria dos trabalhadores mora mais 
na região central do município da Grande São Paulo.  
 
Com 16 mil m² de área bruta locável e 100 mil m² de área total, o shopping teve investimento 
de cerca de R$ 30 milhões. Os empreendedores são da própria cidade. Parte das instalações 
faziam parte de um antigo galpão, que foi recuperado e ampliado. O estacionamento tem vaga 
para 1.400 carros. O shopping dispõe de espaço para 140 lojas. Segundo a administração, 
60% da área já foi alugada.  
 
O shopping procurou estruturar o centro de compras com uma decoração que surpreenda o 
visitante. "Não é muito sofisticada, mas está longe de ser despojada, de mal gosto. As lojas 
também estão com uma organização bastante agradável, buscando a valorização do 
consumidor, mesmo ele tendo pouca renda", afirmou a responsável pelo marketing.  
 
O preço do m² para locação fica em torno de 60% do valor em shoppings da capital 
paulistana. O objetivo é trabalhar com lojistas que ofereçam produtos acessíveis e com boa 
qualidade. Marcas, como a Dorinhos, empreendimento de moda que começou suas vendas 
pelo popular bairro atacadista do Brás, em São Paulo, e a de alimentação Caipira, fazem parte 
da proposta.  
 
Além de praça de alimentação, o shopping contará com entretenimento. Há um parque de 
diversão in-door e a rede Confortplex terá seis salas de cinema a partir de junho. A Caixa 
Econômica Federal também oferecerá serviços bancários. "É uma grande aposta para se 
auferir o crescimento do consumo popular", afirmou Samara de Franchi.  
 
Pesquisa realizada pelo IBGE há cinco anos na região de Bonsucesso constatou que um chefe 
de família tem rendimento de quatro salários-mínimos. No bairro do Pimentas, que também 
fica na área do shopping, a renda cai para três salários por cada família.  
 
Presente à inauguração do centro de compras, o prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, disse que 
prevê o surgimento de um "novo centro da cidade" na região do Pimentas. Ele lembrou que a 
região também vai ganhar uma unidade da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o que 
vai contribuir para o desenvolvimento local.  
 
kicker: Região também vai ganhar uma unidade da Universidade Federal de São Paulo, 
gerando maior desenvolvimento para a comunidade  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 maio 2006, Gazeta do Brasil, p. B-13. 


