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Aumento do número de shoppings reflete
mudança de comportamento no Brasil

Eduardo Gois
eduardo.jornal@editorasantuario.com.br

Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE)

Compras, reunião com amigos,
cinema, academia, restaurantes,
parque de diversão, faculdade. Talvez
seja difícil imaginar que tudo isso pode
ser encontrado em um só lugar: os
shopping centers. O local que se destinava exclusivamente a lojas, hoje, é
um grande polo onde se pode fazer
praticamente tudo.
Pode ser esse o motivo de tanto
sucesso e da explosão de inaugurações e empreendimentos no setor.
No país, já há 441 shoppings, e mais
73 serão inaugurados até o final de
2013. Segundo dados divulgados em
julho pela Associação Brasileira de
Shopping Centers (Abrasce), são
mais de 80 mil lojas, 2.000 salas de
cinema, quase 800 mil empregos
diretos e um faturamento anual de
R$ 108 bilhões.
Mas nem sempre foi assim. Para
se ter uma ideia, o primeiro shopping inaugurado no país, o Iguatemi,
abriu as portas em 1966, em São
Paulo (SP). Somente cinco anos
depois é que surgiu outro empreendimento. Outra curiosidade é que
Macapá (AP) é a única capital do
país que não possui nenhum shopping. Somente a partir de dezembro
deste ano é que a população da cidade poderá desfrutar de um espaço
como esse.
De acordo com a Abrasce, o
mercado de shopping centers é
responsável por 18,3% do varejo e
por 2% do PIB nacional. Esses resultados são reflexos também de ações

como os investimentos de grupos
internacionais no mercado interno, abertura de capital na bolsa de
valores e excelente gestão de seus
administradores.
Na avaliação do superintendente
do Mais Shopping, Marco Antônio
Ferreira, o aumento dos números
é reflexo de os shopping centers
serem uma das melhores opções de
lazer para famílias de todos os perfis
econômicos. Ele também destaca que
alguns centros de compras possibilitam fazer inúmeras atividades, como
se alimentar, pagar contas, comprar
produtos dos mais variados tipos,
divertir-se nas áreas de lazer, entre
outras. “Hoje, os shoppings possuem
até laboratórios de análises clínicas,
universidades e espaços pet. Não há
outros lugares que possibilitem realizar tais atividades com a segurança e
o conforto que as pessoas merecem”,
ressalta.
Um modelo promissor
de negócio
Investir em shoppings é um
excelente negócio, já que é um
mercado que não possui problemas
de adequação. “Todos os municípios podem ter seu centro de
compras, cabendo ao seu empreendedor apenas atentar às necessidades
daquela região. Depois de cumprida
esta fase, as chances de sucesso são
as maiores possíveis”, cita Ferreira.
Outro ponto importante é que,
atualmente, lojistas e franquias de
pequeno porte têm se destacado.
Isso é reflexo de novos modelos
de negócio. “É fruto do poder de

compra de classes que anteriormente eram menos favorecidas”, esclarece.
O Mais Shopping, na região de
Santo Amaro, na capital paulista, é
um exemplo disso. Como as lojas do
shopping são diferenciadas, ocupando
um espaço menor, isso dá aos lojistas a
possibilidade de explorar o local à sua
maneira, do ponto de vista arquitetônico e visual. É um modelo que cada
vez conquista mais adeptos e confirma
a expansão do setor.
Shoppings em implantação em
novos mercados do país levam consigo oportunidade de conquista de
novos pontos para franqueadores.
Pesquisas apontam que franquias
representarão cerca de 72% das lojas
dos shoppings fora do eixo Rio-São Paulo. Há uma tendência de
concentração maior de operações
nesse sentido.
No Cariri Shopping, por exemplo, centro comercial localizado em
Juazeiro do Norte (CE), 56% das
lojas são franquias. “A tendência
das franquias fica mais evidente nas
praças de alimentação, onde esse
tipo de operação chega a representar 75% do total”, destaca o diretor
comercial da Tenco Shopping Centers,
empresa que desenvolve empreendimentos em polos regionais em
crescimento no Brasil, Roger Tonidandel.
Cidades de médio
porte são o alvo da vez
A interiorização cria oportunidades. As vantagens para as regiões
em que os shoppings estão sendo

implantados são inúmeras. “A chegada de um grande empreendimento
gera grandes benefícios para a população, como a geração de empregos, desenvolvimento do comércio,
valorização imobiliária, além de
atrair novos investimentos”, detalha Roger.
Outro ponto importante que deve
mudar nas cidades são as novas opções
de lazer e gastronomia. Na maioria das vezes, essas médias cidades
não possuem diversificadas opções
de lazer, como boliche, brinquedos
e cinema, ou ainda redes de fast food
e restaurantes. “Com o primeiro ou
segundo shoppings, as alternativas são
ampliadas, modificando os hábitos de
consumo e entretenimento”, explica
o diretor comercial.
Atualmente, projetos em andamento em cidades como Betim
e Varginha (MG), Macapá (AP),
Arapiraca (AL), Juazeiro do Norte
(CE), Boa Vista (RR) e Taubaté (SP) confirmam que a escolha
dessas localidades está baseada em
pesquisa e no foco estratégico das
companhias, alinhado a fatores como
aumento do poder de compra do
consumidor.
Diversas cidades do Brasil subiram
de patamar socioeconômico nos últimos anos, mas ainda não haviam sido
atendidas por um varejo compatível
com esse novo cenário.
“Na maioria das vezes, é o primeiro
empreendimento comercial de porte
dessas localidades que, geralmente,
têm uma demanda reprimida por
entretenimento, gastronomia, lazer e
compras”, explica Tonidandel.
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Desde tempos muito remotos,
os seres humanos tendem a se
reunir para diferentes finalidades.
No início da civilização, as pessoas
concentravam-se em cerimônias
ao redor de fogueiras, nos agrupamentos dos clãs, em comemorações cerimoniais públicas profanas
ou religiosas. Mas foi a partir da
Idade Média, no Renascimento,
que se notaram multidões reunidas em busca de consolo e apoio
espiritual, utilizando o espaço das
igrejas para elevarem suas súplicas
e louvores a Deus.
Hoje em dia, estudiosos observam o deslocamento dessa busca.

Os templos cedem espaço a uma nova
fase, mediada por uma filosofia mais
imediatista, consumista e materialista.
São as novas catedrais que representariam um novo mundo: os shoppings,
que substituem as igrejas nas noites
de domingo.
A psicóloga e doutora em neurociências, Suely Nassif, afirma que
a sensação de bem-estar, poder e

Suely:
“Há o
esquecimento
das frustrações pelo
incremento
da falsa
realidade
de que tudo
é possível
e fácil”

liberdade é justamente o que leva as
pessoas para esses ambientes. Sorte
dos grandes empresários e do marketing, que arrebatam cada vez mais
fiéis para os shoppings.
São ambientes favoráveis, sedutores, motivadores e estimulantes
ao consumo, promovendo em seus
usuários a extraordinária sensação de
poder. Objetivo pretendido e alcançado. “Há o esquecimento da realidade,
das frustrações e o incremento da falsa
realidade de que tudo é possível e
fácil”, reforça Suely.
A jornalista e locutora Sonia De
Pieri, 50 anos, é solteira, mora na
capital paulista e afirma gastar ao
menos R$ 15 mil por ano nos shopping
centers. “Vou ao shopping praticamente todos os dias”, relata.
Sonia explica que o shopping é
um local onde pode comprar roupas e
acessórios, mas também ir ao cabeleireiro, academia, supermercados, lojas
de conveniência, papelaria, cinema,
livraria, e muitos outros. Ela assegura
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Novo templo?

Sonia
acredita
que um
bom
marketing
sensorial faz
com que os
consumidores
tendam a
gastar mais

que, mesmo com tantas idas aos
shoppings, seu orçamento nunca
ficou no vermelho. “Os gastos são
feitos todos com parcimônia, mas é
claro que, se o marketing sensorial
estiver bem ajustado, não só eu,
como outros consumidores, tendem
a gastar mais”, admite.

Modelo que modifica comportamentos

Antes da construção dos primeiros shoppings, as lojas ficavam nas
ruas, exigindo longas caminhadas. Não havia a possibilidade de
muitas escolhas, a não ser em ruas
especializadas, como as famosas
25 de Março, Ladeira Porto Geral
e Augusta, em São Paulo (SP). Era
um tempo com menos perspectivas
econômicas. O consumismo não
era um modo de vida, pois muitos

partilhavam o pensamento de reaproveitar, modificar, tingir, consertar o
que já possuíam. As roupas eram feitas
em costureira, compravam-se tecidos
e aviamentos. Não havia as roupas de
marca, nem grandes novidades em
carros, eletrodomésticos, sapatos. Era
uma vida mais previsível. Mas eis que
vieram os shoppings.
“Lembro-me de que, quando saiu
a notícia da construção do primeiro
shopping, houve uma reação geral
frente à novidade a ser ou não apoiada. Será que iria dar certo?”, relembra a psicóloga Suely. À medida que
o tempo foi passando, a novidade
começou a impor-se pelo conforto.
Com o aumento da oferta, começaram a vir as marcas, grifes e o incentivo às compras, aquecidas pelas
datas comemorativas e liquidações

de primavera – verão – outono –
inverno.
A arquitetura dos shoppings começa a modificar-se: tornam-se ambientes
iluminados, bem decorados, servidos
com amplos estacionamentos, cinemas, pátio de alimentação, supermercados e outras atrações. Transformam-se em passeios estimulantes, com
forte apelo consumista. Foi assim que
o público lentamente passou a abandonar as compras nas lojas de rua,
que não oferecem segurança, conforto
ou diversidade de oferta. Nascem os
frequentadores automáticos e cativos dos shopping centers e uma nova
modalidade de passeio obrigatório aos
fins de semana.
De acordo com Suely, o maravilhoso mundo das compras vende também
a ilusão de uma realidade iluminada

pelas luzes das vitrines bem construídas, oferecendo um ambiente
favorável e estimulante que promove o esquecimento da realidade: a
fuga das frustrações. “Poderíamos
dizer que não só os brasileiros, mas
o mundo, de um modo geral, vive
hoje em uma sociedade consumista”, critica.
Ela alerta que constantes idas até
esses espaços podem tornar-se um
vício e a persistência desse tipo de
busca de prazer imediato promove
uma mudança comportamental que
tende a se repetir. A repetição dessa
busca vazia de significado acaba por
promover a sensação de vazio, que
não consegue obter saciedade e que,
embalado pelo consumismo, pode
desdobrar até mesmo em um transtorno compulsivo de compra.

de responder a um imperativo socialmente aceito. Nesse caso, o apelo
ao consumismo. Ou seja, propaga-se a ideia de que comprando e
consumindo a felicidade pode estar
mais próxima e, por isso, o preço
a ser pago e as consequências não
importam.
“O termômetro do gozo não é aplicado ao sujeito, mas ele está instalado nos locais públicos, determinando os níveis disponíveis naquele
local”, indica. Os exemplos podem
ser constatados nas filas de aeroportos, restaurantes, nas baladas ou nos

preços de shows que contam com
cifras acima de três dígitos. “Pelo
menos é o que sugere o tamanho da
fila. Já não importa a experiência
pessoal de cada um; o gozo está lá,
é garantido: basta mergulhar nele”,
ressalta.
“Tudo em demasia é veneno”,
cita um antigo ditado popular.
Por isso, é preciso saber a medida
certa. Ir ao shopping é, sem dúvida, uma opção de lazer prazerosa
que pode ser apreciada por toda a
vida. O que não se pode é perder
o controle.

Sonho ou pesadelo?

Uma recente pesquisa realizada pela Confederação Nacional do
Comércio (CNC) mostrou que em
57,2% das famílias brasileiras o valor

de dívidas chega a comprometer em
torno de 30% ou mais do orçamento
familiar. Isso significa que muitas estão
condenadas a viver com dificuldades
para poder pagar suas contas, sendo
que 7,5% não terão condições de pagar
suas dívidas e mais de 23% as pagarão
com atraso.
O psicanalista Roberto Girola,
da coluna Vida em Família do JS, afirma que o contato com pessoas que
buscam o processo analítico para
se curar de suas angústias possibilita perceber que uma das grandes
fontes de ansiedade é a dificuldade

