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RESUMO 
 

A indústria de Shopping Center experimentou um período de forte crescimento e elevados resultados desde o início dos anos 2000 até final 

de 2014. Entretanto, com a crise econômica e o avanço do comércio online, vê-se diante de novos desafios para continuar crescendo e 

entregando resultados aos seus investidores. Neste âmbito, o Suzano Shopping, inaugurado exatamente no ano 2000, enfrenta o dilema de 

voltar a registrar crescimento no fluxo de clientes e, consequentemente, gerar novos negócios e receitas para todos os stakeholders da cadeia 

de valor, pois, ainda em 2018 é considerado um empreendimento pequeno e defasado conceitualmente, perante novos concorrentes que 

surgiram ao longo dos últimos tempos na região, registrando, nos últimos dois anos (2016 e 2017) redução de tráfego de pessoas. A partir 

desta problemática, procurou-se identificar os motivos desta ocorrência por meio de um diagnóstico, englobando pesquisas com diversos 

públicos, os quais apontaram caminhos. Sugere-se, então, a implantação, nos próximos três anos (2019-2021), de soluções voltadas à 

criação de valor ao cliente do Suzano Shopping que, combinadas entre si, tornam-se uma verdadeira plataforma física de soluções, com o 

objetivo de manter o empreendimento cada vez mais frequentado, de forma  diversificada e atraente a esses clientes, bem como mais 

competitivo perante seus concorrentes. Embora se possa considerar bastante replicável, a aplicabilidade desta proposta de plataforma 

precisa ser bem planejada e feita sobre medida para cada empreendimento do porte de um Shopping, pois existe um número razoável de 

complexidades no caminho, como características peculiares e particulares, que precisarão ser vencidas. Mas fazer parte de um projeto que 

resulta numa clara transformação de todo um empreendimento, desde a mentalidade dos funcionários e equipes, passando pela mudança 

física de um edifício/prédio, onde os resultados começam a surgir, com clientes mais satisfeitos e toda a cadeia de stakeholders empolgada e 

apoiando sua implementação e realização, tornou-se extremamente gratificante. Isto, a despeito das dificuldades inerentes à idealização da 

proposta, seu desenvolvimento e, especialmente, aprovação e alinhamento em torno dos diversos stakeholders envolvidos, especialmente 

pelo nível de inovação considerado para esta proposta, que possui um novo olhar sobre este tipo de empreendimento – um novo modelo de 

negócio.  

 

Palavras-chave: Varejo. Shopping Center. Criação de Valor. Plataforma de Soluções. 

 

ABSTRACT 
 

The Shopping Center industry experienced a period of strong growth and high results from the beginning of the years 2000 to the end of 2014. 

However, with the economic crisis and the advance of online commerce, we face new challenges to continue growing and delivering result s to its 

investors. In this context, Suzano Shopping, inaugurated exactly in the year 2000, faces the dilemma of regaining growth in the flow of customers 

and, consequently, generating new business and revenues for all stakeholders in the value chain, since in 2018 it is considered a small and 

conceptually outdated enterprise, facing new competitors that have emerged in recent times in the region, registering, in the last two years (2016 and 

2017), a reduction in people traffic. Based on this problem, we sought to identify the reasons for this occurrence through a diagnosis, encompassing 

research with several audiences, which pointed out ways. It is therefore suggested that, in the next three years (2019-2021), solutions be developed 

to create customer value for Suzano Shopping, which, combined with each other, will become a true physical platform for solutions, with the 

objective to keep the enterprise more and more frequent, in a diversified and attractive way to these clients, as well as more competitive before its 

competitors. Although it may be considered quite replicable, the applicability of this platform proposal needs to be well  planned and tailored to each 

venture of the size of a Shopping Mall, as there are a reasonable number of complexities along the way, such as peculiar and particular 

characteristics that need to be overcome . But being part of a project that results in a clear transformation of an entire enterprise, from the mentality 

of employees and teams, to the physical change of a building / building, where results begin to emerge, with more satisfied customers and the entire 

supply chain. and supporting its implementation and implementation, has become extremely rewarding. This, despite the difficulties inherent in the 

proposal's idealization, its development and, especially, approval and alignment around the various stakeholders involved, especially the level of 

innovation considered for this proposal, which has a new look at this type of enterprise - a new business model. 

Keywords: Retail. Shopping center. Value creation. Solutions Platform. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Situação – problema  

 

Diante da deterioração da economia brasileira nos últimos anos, com aumento do 

desemprego e queda do poder de consumo das famílias, os quatro últimos anos (2015 a 2018) 

foram de retração no mercado de Varejo brasileiro, com vendas menores que geraram ainda 

mais desemprego, desaquecendo a economia.  

Para melhor exemplificar essa afirmativa, a Figura 1 apresenta o crescimento da taxa de 

desocupação no Brasil até o fim de 2017: 

Figura 1 – Taxa de desocupação das pessoas no Brasil 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

As baixas vendas foram o fator determinante para que ocorresse uma depuração do 

mercado varejista em Shopping, pois ocorreram encerramentos de atividades em lojas de 

vários seguimentos, além de algumas marcas que se fundiram ou, quando puderam, reduziram 

o tamanho de suas lojas, diminuindo a ocupação das áreas de locação em muitos Shoppings. 

Conforme matéria publicada Valor Econômico (2018), as vendas no Varejo cresceram, 

em 2017, dois pontos percentuais, depois de registrar queda nos três anos anteriores: em 2014, 

houve recuo de 1,7%, um ano depois, a queda ficou em 8,6% e, em 2016, situou-se em 8,7%. 

Mesmo com o aumento registrado no ano de 2017, ainda se está longe de chegar ao 

mesmo nível de atividade econômica que se registrou quatro anos atrás, no auge do Varejo. 

Por isso, há vários exemplos de lojistas que deixaram o Mercado.  
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Por um lado, surgem novas marcas e modelos de negócios que começam a explorar a 

oportunidade de expansão, principalmente nos espaços vagos que apareceram em Shoppings 

nos últimos anos. Estas novas marcas, no entanto, estão aproveitando a fragilidade do 

mercado para conseguirem descontos agressivos em aluguéis para se estabelecerem. 

Por outro lado, vive-se uma era em que as vendas do E-Commerce crescem 

anualmente desde 2010. É bem verdade que ainda representam aproximadamente 3,8% das 

vendas totais do Varejo brasileiro, mas há uma forte tendência de crescimento deste 

seguimento em relação à sua participação sobre as vendas totais. 

Portanto, as vendas nas lojas físicas de Varejo deverão continuar caindo, ano após ano, 

mesmo sendo relevantes até porque ainda representam uma fatia imensa do que é 

comercializado no Brasil (96,2%), segundo Earnings Before Interest and Taxes (EBIT, 2016). 

Estes pontos negativos explicam a necessidade de se modificar a forma como se 

administram Shoppings Centers no Brasil. São problemas que levam cada empreendimento a 

ter de lidar com a redução do fluxo de clientes e, consequentemente, a redução de volume de 

negócios dentro de suas lojas/espaços.  

Os empreendimentos denominados Shoppings Centers são, na realidade, Negócios 

Imobiliários. Isto é, quem os possui vive do Aluguel dos espaços e da rentabilidade usufruída 

por uma loja, além de merchandising e locações temporárias e pontuais. Logo, se não houver 

atratividade de consumidores e clientes dispostos a frequentar determinado empreendimento, 

não haverá negócios locatícios que mantenham o espaço em funcionamento. 

Para se reverter a baixa atratividade de clientes nos Shoppings Centers, precisa-se de 

atenção para criar experiências e soluções que atendam à satisfação deste público, pois 

Shopping significa visitação, fluxo e comparação de mercadorias, seleção de estilos e reunião 

com outras pessoas em lojas de varejo e shoppings (Timothy, 2005). 

Para atrair esses novos consumidores para visitar os shoppings, os donos de shopping 

e os desenvolvedores devem criar promoções e atrações para melhorar o desempenho do 

shopping (Grewal, Levy & Kumar, 2009; Wakefield & Barnes, 1996) 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1. Shopping Centers 

O mercado de Shoppings Centers no Brasil é composto atualmente de 571 

empreendimentos deste tipo espalhados pelo território brasileiro. Há a previsão de se 

inaugurar ainda mais 23 empreendimentos em 2018 (Associação Brasileira de Shopping 

Centers [ABRASCE], 2018). 

Quem observa tais números percebe que apesar da retração econômica, ainda há 

investimentos neste seguimento imobiliário e, a bem da verdade, o Mercado ainda carece de 

mais “Equipamentos” deste tipo, pois existem muitas cidades no interior do Brasil com, pelo 

menos, cento e cinquenta mil habitantes que podem ter atividade econômica suficiente para 

congregar a criação de um empreendimento deste porte. 

Para efeito comparativo, o Mercado Americano de Shoppings Centers em 2018 

possuía mais de 22 mil empreendimentos considerados Shoppings, entre os mais variados 

modelos, como o Tradicional, Outlets, Strip Malls (Galerias).  

Segundo estudos publicados pela ABRASCE (2018), ainda há muito espaço para 

crescer no seguimento de Shopping Center no Brasil, pois atualmente tem-se uma oferta de 

lojas de 7,5 m² de Área Bruta Locável (ABL) para cada 100 (cem) habitantes. 

Esta proporção fica bem abaixo de outros países, como Estados Unidos (219 m²/100), 

Chile (20 m²/100) e México (14 m²/100). 

No Brasil, para mensurar o tamanho dos Shoppings Centers, adotou-se um modelo 

desenvolvido pela International Council of Shopping Center (ICSC), passando de uma 

classificação puramente quantitativa, a partir da área dos empreendimentos, para incluir 

também uma classificação qualitativa, a partir da definição das diversas finalidades e 

características peculiares de cada modelo de Shopping Center. 

A primeira classificação adotada no Brasil foi denominada de Shopping Centers 

“tradicionais”, cuja tipificação se dá, principalmente, pela ABL, existindo os Shopping 

Centers considerados como Mega, Regional, Médio e Pequeno. 

Os Mega Shopping Centers são aqueles com ABL superior a 60.000m2, normalmente 

empreendimentos totalmente orientados para a venda de produtos e serviços em larga escala, 
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com prédios fechados, lojas voltadas para o interior do mall e corredores comuns para todos 

os usuários.  

As principais Âncoras são lojas magazine ou lojas de departamento, grandes 

varejistas, lojas de descontos ou lojas de moda fashion, havendo um grande número de outras 

lojas, principalmente satélites, alimentação, lazer, cinema e serviços. 

No Brasil, bons exemplos são os grandes Shoppings Centers das principais capitais ou 

cidades, que podem ser facilmente identificados pela sua importância, tamanho e 

consolidação no mercado. 

Os Regionais são aqueles com ABL entre 30.000 a 59.999 m², muito semelhantes aos 

Mega Shoppings, com as mesmas características físicas e mercadológicas, porém menores e 

com menos variedade de ofertas. 

Os Médios são os Shoppings Centers com ABL entre 20.000 a 29.999 m², orientados 

para a venda de produtos e serviços numa escala mais voltada à conveniência de um 

determinado bairro, comunidade ou pequena cidade. Ainda se apresentam como Shopping 

Centers com prédios fechados, corredores cobertos, com estacionamentos menores, 

normalmente abertos, e alguns cobertos nos pisos subterrâneos.  

Os pequenos são aqueles até 19.999 m², normalmente orientados para conveniência, 

localizados em bairros determinados, ou muitas vezes sendo os segundos ou terceiros 

empreendimentos de uma cidade média. 

Os prédios dos pequenos Shoppings costumam ser mais simples, muitos com áreas 

abertas, corredores parcialmente abertos, estacionamentos abertos, com ofertas de produtos e 

serviços mais voltados àquele mercado específico, para pronto atendimento das necessidades 

dos consumidores locais. 

Com estas definições exemplificadas, é importante mencionar um breve histórico do 

mercado de Shopping Center no Brasil que teve início no ano de 1966, com a inauguração do 

primeiro empreendimento em São Paulo: o Iguatemi. Cinco anos mais tarde, a Engenharia, 

Comércio e Indústria S/A (ECISA) desenvolveu o segundo shopping do país, o Conjunto 

Nacional de Brasília, que foi um dos primeiros a seguir os conceitos e padrões internacionais 

da indústria. 
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Em meados dos anos 90, observou-se uma grande onda de investimentos no setor, 

estimulados tanto pela estabilidade da economia no país alcançada pelo Plano Real, que 

conseguiu estabilizar a inflação brasileira e trazer um maior consumo ao país, quanto pelo 

sucesso de investimentos ocorridos no setor, nos anos 80.  

Além disso, outro fator que contribuiu para a entrada de novos capitais no setor foi o 

aumento das carteiras geridas pelos fundos de pensão, principalmente de órgãos públicos 

conservadores, atraídos pela natureza do negócio e pelo histórico de retornos alcançados pelos 

investimentos no setor. 

O número de empreendimentos cresceu de forma acentuada até 2000, quando o setor 

atingiu um total de 281 shoppings centers. Apesar do retorno alto nos investimentos, viu-se 

uma desaceleração no ritmo de inaugurações de Shoppings.  

Somente em meados de 2006, a situação voltou a ser favorável para o setor. 

Investidores estrangeiros especializados e, principalmente, grupos nacionais viram-se atraídos 

pela melhora do cenário macroeconômico e pelas condições favoráveis de captação de ações. 

Ao longo destes últimos quinze anos (2003-2018), o número de shoppings centers 

cresceu significativamente. Se for comparado o número de shoppings atuais com o número de 

2000, de 281 shoppings, percebe-se que houve um aumento superior a cem porcento deste 

número em terras brasileiras.  

Com a crise econômica e política dos últimos anos, pode-se observar que há uma 

tendência de desaceleração das inaugurações dos shoppings no país.  

Os Operadores/Empreendimentos de Shopping Center, iniciantes, sem experiência e 

sem o knowhow do setor, tiveram grandes dificuldades na comercialização de seus shoppings, 

o que se traduziu em inaugurações com altas taxas de vacância durante os anos de 2014, 2015, 

2016 e perdurando nos equipamentos inaugurados em 2017. 

Apesar das dificuldades e da crise, os Shoppings estão reinventando-se e comprovando 

sua resiliência. Mesmo com a queda de renda e o desemprego vigente no País, as vendas 

tiveram alta de 6,2% (ABRASCE, 2018). 
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1.2.2.  E-commerce  

Os shoppings e a Internet tornaram-se principais concorrentes, fornecendo múltiplas 

dimensões do valor ao consumidor que vão do valor econômico ou funcional ao valor 

hedônico ou experiencial. A seleção de compra pela Internet versus Shopping para compras 

pode variar para diferentes consumidores e em diferentes situações, até para um mesmo 

consumidor. 

Desde que entrou ao alcance dos brasileiros, a partir da segunda metade da década de 

90, a internet vem promovendo significativas transformações no cotidiano de pessoas e de 

empresas.  

Hoje, já se tornou mais do que habitual usar a internet para realizar compras, contratar 

serviços, viabilizar transações financeiras e estabelecer outros vínculos comerciais. E a 

conveniência foi a motivação ou benefício de compras mais verificado para a criação deste 

hábito (Jarvenpaa & Todd, 1997). 

Já, para Korgaonkar e Wolin (1999), as motivações de compras na internet incluem 

motivação de escapismo social, motivação de socialização e motivação econômica. 

É importante citar que muitos proprietários de lojas físicas, inclusive, pequenas redes, 

vêm tentando explorar este seguimento de atividade comercial, hospedando-se em provedores 

e portais de compra, porém, ainda com resultados e vendas inexpressivas a ponto de tentarem 

migrar todo o seu negócio de físico para online. 

No Brasil, cada vez mais consumidores e empresas se rendem à comodidade de fazer 

suas compras via internet. Segundo o Portal Ebit (2017), registrou-se um crescimento nominal 

de 88% nas vendas de online entre 2012 e 2016: época em que o PIB recuou 3,9%.  

Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm, 2018), o 

crescimento em vendas online registrado no ano passado foi de 12% em relação à 2016, com 

faturamento na ordem de R$ 59,9 bilhões. As categorias que mais se destacaram em vendas 

foram eletroeletrônicas (tíquete médio de R$ 558,20), óticas e acessórios (tíquete médio de R$ 

454,40) e acessórios automotivos (R$ 418,20). 

A explicação mais simples para o fenômeno de crescimento nas vendas online é que, 

com a rápida disseminação da banda larga e da rede 4G, há acesso rápido à Internet em todas 

as classes sociais, assim as vendas online devem continuar crescendo.  
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É plausível afirmar que a chegada da geração Millennials - nascidos entre 1982 e 

2004, segundo Howe e Strauss (1997), ao ponto de reais consumidores, também auxiliará 

nesta projeção de crescimento, pois seus hábitos já estão intrinsecamente ligados ao uso da 

Tecnologia. 

Esta geração prefere a praticidade e conveniência das compras a “um click” e tendem 

a se distanciar de lojas físicas. Não há, no entanto, literatura especializada para auxiliar os 

empreendedores e os administradores a se prepararem para o novo perfil de consumidor, 

ávido por informação, que busca valor, que está conectado e que preza por satisfação social.  

 

1.2.3.  Omnichannel 

Neste sentido, cresce, em todo o Varejo, a tendência da implantação do que é chamado 

de Omnichannel. Trata-se da tendência do comércio que se baseia na convergência de todos 

os canais utilizados por uma empresa para fazer vendas e gerar satisfação total ao cliente. 

Também é a possibilidade de fazer com que o consumidor não perceba mais a diferença entre 

suas compras no mundo físico ou online, ou seja, refere-se a uma experiência de compra 

integrada que mescla a loja física com o ambiente digital, rico em informações, com o 

objetivo de fornecer excelentes experiências de compras em todos os pontos de contato. 

A tendência Omnichannel procura integrar lojas físicas e virtuais com o comprador, 

pois, dessa maneira, é possível explorar todas as possibilidades de interação. É uma espécie de 

evolução do conceito de multicanal, pois é completamente focada na experiência do 

consumidor nos canais existentes de uma determinada marca. 

O varejo Omnichannel é descrito por Rigby (2011, p. 11), como: uma experiência de 

vendas integrada que mescla as vantagens das lojas físicas com a rica experiência de compras 

online. Kamel e Kay (2011, p.1) acrescentam que uma verdadeira experiência Omnichannel 

infere o "desejo de servir o cliente, como, quando e onde quiser comprar mercadorias (e 

devolvê-las também). 

Num sentido mais profundo, ser Omnichannel é criar diferentes tipos de experiências 

do cliente que consistem em: sensoriais (sentido), afetivas (sentimento), experiências 

cognitivas e criativas (pensar) e experiências físicas, de estilo de vida (ato) para se relacionar 

constantemente com o cliente (Schmitt, 1999). 
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Esta tendência vem sendo implementada com sucesso por lojas como a Magazine 

Luiza e Americanas, quando um cliente decide a compra de um determinado produto pela 

Internet, mas faz questão de retirar/experimentar numa loja física.  

Uma das lojas de varejo que sabe melhor trabalhar este tipo de comércio e vem tendo 

bastante sucesso em seu público são as Lojas Amaro, que iniciou seu modelo de negócios no 

comercio online, mas, aos poucos, começou a abrir lojas físicas nos principais Shoppings das 

classes A e B, como Pátio Paulista, Higienópolis, Morumbi Town, dentre outros. 

Para 2018, há uma forte tendência de a Amazon começar a operar no Brasil de forma 

mais estruturada, da mesma forma como já atua em outros mercados, principalmente o 

Americano. A Amazon provavelmente adotará a estratégia Omnichannel para os seus 

negócios, assim, deverá tornar-se um importante concorrente dos Varejistas e, 

consequentemente, uma ameaça para os Shoppings Centers. 

No início de 2018, foi anunciado, em todo mundo, que a Amazon abriu para o público, 

de maneira oficial, a sua bandeira de Supermercados chamada “Amazon Go”. Após um ano 

de testes na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, destaca-se uma loja sem caixas e sem filas 

e classificada pela própria empresa como uma loja “descomplicada e sem dor de cabeça”. 

Para este sistema funcionar, a Amazon solicita que o cliente utilize um aplicativo 

(Amazon Go) ao entrar no supermercado. Depois disso, é só pegar aquilo o que bem entender, 

que o item será adicionado diretamente em um carrinho virtual deste aplicativo. A cobrança 

também é digital. 

Por meio de sensores, a empresa consegue, inclusive, identificar quando um cliente 

pega o(s) produto(s) e depois, arrependido, retorna-o à prateleira. Como a Amazon 

recentemente comprou a rede americana de Supermercados Whole Foods, é bem provável que 

esta experiência seja replicada nestas unidades, de forma gradual (Revista Consumidor, 

2018). 

A conclusão deste preâmbulo, cujo intuito é informar o que é e como funciona um 

Shopping Center e os perigos da concorrência da Internet, demonstra que as vendas nas lojas 

físicas de Varejo deverão continuar caindo, ano após ano. Há uma previsão que as vendas 

online ultrapassem os 10% de participação nas vendas do varejo, nos próximos cinco anos, 

portanto, os Shoppings Centers precisam adaptar-se a uma nova realidade: consumidores cada 
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vez mais exigentes e antenados que estarão dispostos a viver e adquirir produtos que lhe 

entreguem algum tipo de experiência. 

1.3. Objetivo do trabalho 

O objetivo deste trabalho é criar uma solução completa, mas com várias frentes de 

trabalho, visando ao aumento da atratividade de público consumidor do shopping center, 

neste caso, o Suzano Shopping, aumentando assim o retorno ao empreendedor, com base nas 

características intrínsecas do empreendimento em foco (localização, tipo de consumidor 

tamanho, entre outras).  

Como resultante, pretende-se implementar uma composição por meio de uma 

Plataforma Física de atividades conexas e correlatas, tendo por base de aplicação as teorias 

apontadas por Parker, Alstyne e Choudary (2016). 

1.4. Solução adotada 

Com base neste contexto, teorias e informações coletadas, a solução adotada para este 

trabalho foi a criação de uma estratégia de negócios em que o Suzano Shopping passe a atuar 

como uma plataforma física de soluções, conectando várias ações a serem desenvolvidas e 

implementadas no empreendimento, com os vários lojistas e prestadores de serviços de modo 

a atrair novamente os consumidores e clientes, facilitando de forma enfática o atendimento 

das necessidades do público frequentador do Shopping.  

Essa formulação inspira-se em Parker, Alstyne e Choudary (2016) e se justifica por  

permitir a criação de valor aos stakeholders do Shopping Center (clientes, lojistas, 

empreendedores, autarquias públicas, sociedade/vizinhança) por meio de ações que se 

relacionam desde a correção de instalações do empreendimento (Facilities), passando pela 

modernização de mobiliário e fachada, até a contratação de novas lojas, operações e eventos. 

Este trabalho, baseado na metodologia de solução de problemas e exploração de 

oportunidades elaborada por Marconi et al. (2017), estrutura-se desta forma: o capítulo 2 diz 

respeito ao detalhamento do contexto e da situação investigada; no Capítulo 3, detalha-se o 

entendimento do problema em si; no Capítulo 4, apresenta-se o diagnóstico final, a partir das 

pesquisas desenvolvidas; no Capítulo 5, explanam-se as propostas de solução; no Capítulo 6, 

expõe-se o plano de ações para implantação e, no Capítulo 7,  destacam-se as Considerações 

Finais. 



18 
 

 

2. CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

 

2.1. A empresa detentora do problema 

A empresa, em questão, é o Suzano Shopping, empreendimento consolidado e criado 

há 18 anos na cidade de mesmo nome que fica na região metropolitana de São Paulo e que 

também faz parte do que é denominado Alto Tietê. A sede do empreendimento fica no Centro 

da cidade de Suzano, São Paulo. 

O Suzano Shopping iniciou suas atividades com cerca de 16 mil metros quadrados de 

ABL (Área Bruta Locável), por uma família de empreendedores locais (Família Gyotoku). O 

empreendimento foi vendido em 2007 para a empresa de capital aberto General Shopping que 

é a atual proprietária do Shopping e que, naquela oportunidade, aumentou a Área Bruta 

Locável do empreendimento para 20.345 m², que se mantém até hoje. 

O Shopping foi o responsável por expandir o Centro da cidade para suas imediações e, 

em 2018, ele é considerado central, sendo o único empreendimento deste porte na cidade e 

ainda monopolizando o tráfego de clientes de outras cidades do entorno, como Poá, Ferraz de 

Vasconcelos, moradores de Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Conta com uma mescla de 

grandes marcas e outras regionais, tais como: Lojas Renner, C&A, Americanas, Casas Bahia, 

Magazine Luiz, Centauro, Hering, McDonald´s, Burger King, Banco Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, dentre outros. É considerado um Shopping de porte médio e que tem bom 

tráfego de pessoas. 

Porém, como já mencionado anteriormente, desde 2015, apresenta queda de fluxo e 

vendas, principalmente pela deterioração da economia. A média mensal de público ainda é 

alta, cerca de um milhão de pessoas, mas já foi, pelo menos, cinco por cento maior. 

Também mantém, dentro de sua atividade, opções de lazer, como Cinema, Parque de 

Diversões Infantis e Pista de Kart. Tem um Poupatempo que agrega grande fluxo para a área 

de serviços do Shopping e conta em sua infraestrutura com Ar Condicionado Central, duas 

áreas de banheiros masculino e feminino, um Espaço Família que congrega o Fraldário e 2 

mil vagas de Estacionamento. 
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2.2. O negócio 

O Suzano Shopping é um empreendimento já consolidado com dezoito anos de 

funcionamento e vinte mil metros quadrados de área para locação e vive a expectativa de uma 

expansão para aumentar seu tamanho e agregar novas lojas, serviços e oportunidades 

comerciais.  

Este projeto, ainda em implementação, é desenvolvido como parte da necessidade de 

se modernizar perante os clientes para se manter atrativo, pois, segundo Michon (2005), os 

estímulos atmosféricos, incluindo o cheiro, a música, a decoração ou o layout e a temperatura 

são usados ativamente ou passivamente pelos gestores de shopping. Estes estímulos têm um 

forte impacto na percepção do consumidor sobre a aparência do shopping e seu 

comportamento. 

Shopping Center é uma atividade imobiliária. Dentro deste negócio, há uma 

concentração de operações que são discriminadas, como Lojas, cuja maioria é classificada ao 

que denominamos de Varejo (moda, acessórios, utilidades domésticas, eletrodomésticos, 

eletrônicos), mas que também congrega uma série de outras operações que se complementam 

na área de Serviços (bancários, médicos, estética, restaurantes).  

O Suzano Shopping, apesar de ser considerado de porte médio, possui marcas 

relevantes em seus corredores. Conta com serviços bancários, Poupatempo, laboratório 

clínico, centro de estética, serviços veiculares, praça de alimentação com mais de vinte 

operações de fast food, cinema, kart, parque de diversões e completa infraestrutura. 

Trata-se de uma atividade muito dinâmica, onde gerir todos os seus processos e 

pessoas é algo complexo, implicando em muitas atividades diárias e apresentando desafios 

constantes. Cada empreendimento tem sua peculiaridade, seja pela região em que está 

inserido e pelas culturas que o cercam, seja pelo mix de lojas que congrega, seja pelo tipo de 

cliente para o qual foi desenvolvido e por suas próprias características físicas e de finalidade. 
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2.2.1 Como os shoppings são classificados 

A ABRASCE (2011) criou uma nomenclatura específica para cada empreendimento, 

classificando-os como “especializados”, ou seja, empreendimentos que, por suas 

características especiais, qualidades únicas e finalidades determinadas podem ser avaliados de 

forma distinta.  

Atualmente, o Suzano Shopping é um empreendimento de característica tradicional e 

de porte médio, segundo essa classificação. 

Neste tipo de classificação, há também os Shoppings Centers do tipo Power Center, 

Outlet, Life Style, Temáticos, e aqueles que são agregados a outros equipamentos urbanos 

como aeroportos, rodoviárias.  

Os Powers Centers são empreendimentos grandes, que abrangem não somente um 

centro de compras, mas também outras operações que podem estar no mesmo local como 

hipermercados, lojas de construção, lojas de automóveis.  

Já os Outlets são empreendimentos que estão localizados em áreas mais distantes dos 

grandes centros, normalmente abertos com corredores amplos, lojas de renome, com marcas 

conhecidas, produtos de qualidade, podendo ser de estações anteriores, com a finalidade de 

liquidar os estoques dos varejistas. 

No Brasil, inclusive, verifica-se um aumento no surgimento de Shoppings no estilo 

Outlets com grande atração de público uma vez que congrega os cinco “P”s do Marketing: 

Produto, Preço, Promoção, Praça e Pessoas. No último ano, quatro operações deste tipo 

abriram as portas e existem mais oito projetos em andamento no País. 

Os Shoppings Centers Lifestyle são empreendimentos normais nos moldes de um 

Shopping tradicional, porém oferecem não somente um centro de compras, mas um espaço 

coordenado e organizado para proporcionar experiências de consumo diferenciadas. Em geral, 

são empreendimentos com paisagismo ou elementos de design modernos. 

Em 2019, um empreendimento deste porte será inaugurado em São Paulo, denominado 

como “Parque da Cidade”. Também há outro já em funcionamento, inaugurado há pouco mais 

de um ano, o “Morumbi Town”, também na zona sul de São Paulo. Trata-se de uma tendência 

que pode atingir até os Shoppings já em funcionamento, mesmo que seja na criação de apenas 
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uma área com este tipo de atmosfera de modo a priorizar o relacionamento com o cliente, 

cativando-o com atividades culturais, esportivas, dentre outras. 

Os Shoppings Centers temáticos são empreendimentos concebidos para oferecer 

produtos e serviços que têm como fundamento um determinado nicho ou segmento: são 

empreendimentos urbanos, normalmente localizados em negócios multiuso, ao lado de hotéis, 

prédios comerciais e outros negócios. Também há os Shoppings Centers agregados que são 

aqueles que estão dentro de outros equipamentos com finalidades diferentes, como aeroportos, 

terminais rodoviários, metro, etc.  

Essa classificação não é rígida porque muitos empreendimentos têm características 

próprias e acabam transitando entre uma categoria ou outra, entretanto, a contextualização 

serve para compreender a dinâmica da competitividade de cada modelo dentro do mercado e, 

assim, ter mais informações que definirão quais as melhores estratégias para cada tipo de 

atuação. 

 

2.2.2 Departamentalização do negócio 

Dentro do Suzano Shopping, como mencionado, há uma série de departamentos que 

têm objetivos específicos, mas o foco comum é sempre o mesmo: manter o negócio rentável e 

atrativo para os clientes/consumidores e para os investidores/lojistas.  

Os principais departamentos são descritos da seguinte forma: 

- Administrativo/Financeiro: é o pilar do trabalho, definindo quantidade de 

funcionários para atuar em cada um dos setores do empreendimento, da limpeza, passando 

pela segurança, fraldário, serviço de atendimento ao cliente, cobrança, manutenção, etc. 

Também estão inseridos os Recursos Humanos e o Departamento Pessoal, além do setor de 

faturamento dos aluguéis, condomínios e demais fundos a serem cobrados dos lojistas.  

- Comercial: é onde se definem as estratégias de renovação do Mix de um Shopping 

Center. De tempos em tempos, as lojas devem ser recicladas, novos negócios aparecem, 

outros são finalizados e este departamento deve estar sempre atento para conseguir manter o 

empreendimento atrativo para o consumidor final.  
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- Marketing: é, neste campo, que surge a definição das estratégias de atração de 

público e, principalmente, como fazer com que a Lojista venda mais. É neste departamento 

que se define como e quando serão realizadas as campanhas de liquidação, as atrações e 

atividades de mall, além das diretrizes para as campanhas das principais datas comerciais 

como o Dia das mães, Dia dos namorados, Dia dos pais, Dia das crianças, Black friday e 

Natal. 

- Operações: é deste departamento a responsabilidade de definir o que deve ser alvo 

de revitalização ou consertos durante o ano, manutenções preventivas, renovações de laudos 

diversos, como os de obtenção de Funcionamento pelo Corpo de Bombeiros. Congrega, ainda, 

as atividades de: paisagismo, ambiência, ar condicionado, segurança, limpeza, iluminação 

agradável, sensações olfativas, música ambiente. 

- Relacionamento com Lojistas: é na atividade diária, rotineira, que um 

superintendente presta atendimento a algum Lojista, seja para um simples bate-papo, seja para 

ser cobrado pela falta de ações de marketing, pela falta de manutenção, ou para trazer 

feedbacks importantes das campanhas que o Shopping fez. 

Estes são os cinco pilares de trabalhos em que se baseiam a Administração de um 

empreendimento do porte de um Shopping Center. Em todos estes, as definições básicas da 

Administração estão inseridas: planejar, organizar, coordenar, controlar e comandar, de forma 

diária e intensa, mas sempre com total foco no crescimento do negócio e das atividades 

comerciais de modo a gerar cada vez mais lucros para os proprietários de cada 

empreendimento. 

2.3. O mercado de shoppings centers 

De um modo geral, o mercado de shopping center vem passando por um momento 

desafiador em todos os sentidos. Depois de experimentar um crescimento vertiginoso da 

segunda metade dos anos 2000 até o final de 2013, passou a ressentir-se da crise econômica e 

da política dos últimos anos no País, conforme já abordado na Introdução deste trabalho. 

Desde 2015, observam-se recordes negativos de vendas, tanto na indústria de 

Shopping Center como no Varejo em geral, incluindo, neste caso, os supermercados que 

tiveram retração de vendas nos últimos anos, pela primeira vez desde o início do Plano Real.  
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Este cenário desafiador é ainda maior para um empreendimento novo. Como citado 

anteriormente, a maior parte destes Shoppings foram construídos sob um planejamento 

baseado no crescimento econômico verificado entre 2009 e 2012 e, por isto, muito otimista 

pelo o que a economia desempenhava a época.  

Isto significou o surgimento de shoppings muito grandes com áreas extensas para 

locação. Este fenômeno, aliado à falta de atividade econômica e menor consumo, determina, 

nos dias de hoje a grande vacância que é encontrada nestes empreendimentos.  

Os Shoppings Centers que vêm sendo abertos no Brasil encaram uma dificuldade cada 

vez maior de atrair lojistas. Segundo um estudo feito pelo Ibope Inteligência (2018), os vinte 

centros de compras, abertos no ano passado (2017) operam com uma vacância média de 55%, 

ou seja, mais da metade das lojas estão vagas. 

Os shoppings mais antigos foram menos atingidos pela crise porque estão conseguindo 

trazer lojas âncoras ou redirecionar os espaços vazios para outras finalidades, como áreas de 

lazer, alimentação e serviços. Mas ainda estão com dificuldade de alugar espaços para lojas 

menores. Verifica-se aí mais um fenômeno provocado pelos últimos anos recessivos: muitos 

Lojistas/Varejistas, endividados, desapareceram do mercado.  

Em relação ao mercado onde o Suzano Shopping está inserido, o ano de 2017 

significou a chegada de um novo concorrente/empreendimento: o Itaquá Garden, na cidade de 

Itaquaquecetuba, distante cerca de doze quilômetros. Além deste, há outro empreendimento 

consolidado na região: o Mogi Shopping, a cerca de vinte quilômetros e com vinte anos de 

atividade, consolidado e que tem cerca de 50% a mais de Área Bruta Locável (ABL) do que o 

Suzano. 

Assim, são dois os principais concorrentes: um, consolidado e com pouca vacância, 

além de ter uma moderna infraestrutura, pois passou por reforma recente e, o outro, novo e 

sofrendo com os mesmos problemas de todos os Shoppings inaugurados após 2014.  

Além disso, as vendas online continuam crescentes, enquanto surge um novo 

movimento comercial de algumas operações: o advento das lojas que usam o que chamamos 

de Omnichannel para atender seus clientes e gerar sinergia para suas vendas. O problema 

deste tipo de atividade é como controlar as vendas de modo que todos os envolvidos (Loja e 

Shopping Center) possam lucrar e gerar mais rendas. 
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Se é verdade que os Shoppings Centers ainda são templos de consumo e do Varejo, 

também é possível afirmar a mesma frase transposta ao passado: “Shoppings Centers foram 

templos do consumo e do Varejo”.  

Já se pode afirmar que o futuro deste mercado é que Shoppings sejam transformados 

em grandes centros de convivência para toda uma comunidade, aliando não só compras, mas 

serviços, gastronomia, atividades culturais, esportivas e sociais. 

É necessário mudar a cultura de muitos proprietários de Shoppings, para transformar e 

repensar estes respectivos empreendimentos imobiliários em novos centros de cultura e 

diversão. Enfim, um ponto de encontro para toda a família poder ter à mão, tudo de que 

necessita, de compras a serviços. 

 

2.3.1. Números atualizados ABRASCE  

Os dados consolidados em 2017 da ABRASCE refletem a operação de 571 shoppings, 

com faturamento total de vendas apuradas de R$ 167,75 bi, o que representa 2,5% do PIB 

nacional. Num comparativo com 2016, apontou-se crescimento de 6,2% nas vendas, porém, 

no ano anterior, o número de Shoppings em operação era menor (558).  

Para 2018, estão previstas as inaugurações de mais 23 empreendimentos, sendo que 17 

destes estarão localizados no interior, evidenciando que o crescimento desta indústria é para 

as cidades com população de, pelo menos, cento e cinquenta mil habitantes. 

Os shoppings centers se encontram espalhados por 212 cidades brasileiras, então, há 

muitos municípios que ainda podem ser explorados. Na última década (2008-2018), dezenas 

de cidades receberam seu primeiro shopping. No total, 54% dos empreendimentos estão fora 

da capital, sendo que, na região Sudeste, esta proporção sobe para 63% e, no Sul, a proporção 

chega a 67%. 

Há 72 shoppings especializados no Brasil, divididos entre Lifestyle (41%), Temático 

(42%) e Outlet (17%). O Sudeste é líder com 45 empreendimentos, seguido do Centro-Oeste. 

O número de Outlets também cresceu: são 12 no País e há previsão para novas inaugurações 

até 2019. Os tradicionais ainda são maioria e representam 87% do total.  
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Quanto ao porte, os pequenos, com até 20 mil m², representam 39%; os regionais, de 

30 a 60 mil m², seguem com 32% do mercado; 22% são de médio porte e os considerados 

Mega Shoppings, com mais de 60 mil m², equivalem a 7%. 

O hábito de ir a um Shopping Center foi incorporado à rotina do brasileiro. A pesquisa 

Perfil do Frequentador, realizada pela ABRASCE (2018), mostra que 63% dos consumidores 

frequentam os empreendimentos pelo menos uma vez por semana. Além das compras, os 

Shoppings Centers são pontos de encontro, lazer e entretenimento. Promovem a cidadania e 

facilitam a vida das pessoas, ao oferecer soluções para as suas mais variadas demandas. 

De acordo com a ABRASCE, em 2016, as classes sociais que frequentaram Shopping 

Center no Brasil são: Classe A (20%); Classe B (44%) e Classe C, D e E (36%). O ticket 

médio, por consumidor, foi apurado em R$ 243,82, sendo que o dia de maior movimento é o 

sábado, seguido por sexta, domingo, quinta, quarta, terça e segunda-feira. Aos sábados, o 

ticket médio cresce em aproximadamente 7,5%. 

Para medir a importância do entretenimento para o fluxo de clientes em Shopping 

Center, verifica-se que 92% dos Shoppings, em operação no Brasil, têm salas de cinema, 

sendo que este número cresceu em comparação com 2016.  

Ainda segundo a ABRASCE (2018), há uma forte tendência do setor à 

experimentação digital, buscando conectar os frequentadores com os empreendimentos 

mediante inovação tecnológica, serviços digitais, sociais e interatividade.  

Além de grande gerador de empregos, os Shoppings Centers geram receita para as 

administrações municipais, estaduais e também para o Governo Federal. Na arrecadação 

municipal, o setor é responsável por parcela significativa do IPTU e do ISS.  

Deve-se destacar, ainda, as boas práticas do setor, em especial, a Responsabilidade 

Social e Sustentabilidade Ambiental. Os empreendimentos estão cada vez mais 

comprometidos com práticas sociais e ambientais em benefício das comunidades em que 

estão inseridos. 
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3. ENTENDIMENTO DO PROBLEMA 

3.1. Passos do Processo 

A sociedade vem passando por profundas e grandes modificações, que vêm afetando a 

estrutura e a estratégia das organizações. Podem ser chamadas de globalização dos mercados, 

divisão global do trabalho, formação de blocos econômicos e avanço acelerado da tecnologia 

e do conhecimento (Yoshino & Rangan, 1996).  

O mercado global e o uso da tecnologia provocaram transformações em todos os 

seguimentos da economia: da produção manufaturada às telecomunicações. Esse novo 

mercado está promovendo desafios estratégicos e organizacionais em todas as empresas. É, 

neste cenário, um tanto perturbador que se desenvolvem as atividades do Varejo nos dias de 

hoje e não está acontecendo só no Brasil. Já acontece no principal mercado consumidor do 

mundo, o Norte Americano, fazendo com que as empresas e os empreendimentos imobiliários 

(Shopping Center) repensem suas estratégias e formas de agir. 

Tratando-se do varejo tradicional, é importante citar que, como as necessidades e 

preferências dos consumidores são heterogêneas, de acordo com Wesley, Le Hew e Woodside 

(2006), diferentes consumidores terão diferentes sentimentos em relação à sua experiência de 

compra (Du Gay & Negus, 1994) e promoções (Sit, Merrilees, & Birch, 2003). 

Para este fim, pode-se argumentar que o envolvimento prazeroso dos compradores, 

quando efetuam suas compras e a motivação, podem ser usados como uma variável para 

segmentar o mercado de compradores mais jovens (Wagner, 2007). 

Diante destas constatações, verifica-se a necessidade dos administradores de shopping 

de tentarem a combinação de atividades promocionais para atrair compradores com diferentes 

níveis de envolvimento e, portanto, diferentes necessidades. 

De maneira geral, os consumidores têm uma maior necessidade de eficiência, porém 

querem o que precisam de maneira mais divertida (Burke, 1997; Jarvenpaa & Todd, 1997). 

Mais especificamente, os consumidores querem satisfação de uma experiência de compra 

agradável, além de conveniência e excelente serviço, seja na loja, no shopping ou pela 

Internet. 
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Criar ambientes e experiências de compras diferenciados, bem como entender as 

necessidades dos clientes, criam valor para qualquer Shopping Center. Os clientes podem 

perceber valor no momento da compra, diferentemente do que, durante ou após o uso.  

Por exemplo, os pensamentos sobre atributos parecem desempenhar um papel mais 

importante na compra, enquanto as consequências são mais salientes quando os consumidores 

avaliam o uso. Além disso, os consumidores podem considerar atributos e consequências um 

pouco diferentes ao comprar versus ao usar um produto (Woodruff, 1997), 

O consumidor é o árbitro final do sucesso de um estrategista (Drucker, 1954; Hayek, 

1994). Assim, auxiliar os consumidores em sua experiência de valor de uso deve permanecer 

no centro das estratégias de qualquer gestor (Magretta, 2002; Rowe, 2001). 

Ressaltar estes pontos de teoria reafirmam a importância sobre o entendimento que um 

Superintendente de Shopping Center deve ter sobre o comportamento e os desejos de seu 

público-alvo, em todos os aspectos, desde novas lojas, passando por atrações especiais, 

entretenimento, ambiência, conforto, atendimento, etc. 

Uma grande variedade de motivos ou os benefícios ao consumidor estão associados 

aos shoppings ou à Internet. Porém, em termos de compra dentro de shopping centers, os 

motivos hedônicos (prazer) ou afetivos (entretenimento, interação social, diversão, 

relaxamento) têm sido predominantes (Bloch, Ridgway, and Dawson, 1994; Roy, 1994).   

No entanto, os consumidores também são atraídos para o shopping por causa de sua 

utilidade econômica ou funcional (conveniência, comparação de compras) (Bloch et al., 1994; 

Roy, 1994).   

Tudo isto serve para justificar por que o cliente pode, de uma hora para outra, escolher 

outra loja, outro Shopping ou outro modo de fazer suas compras, em suma, aparece aí 

novamente o desafio de lutar contra a falta de atratividade de um empreendimento. Luta-se 

diariamente contra isto em cada estabelecimento comercial do Brasil. 

Os consumidores querem perceber o valor de sua experiência de varejo. O valor 

percebido é uma construção multidimensional que envolve uma compensação entre o que o 

consumidor recebe (qualidade, benefícios) e o que ele ou ela tem que desistir (preço, 

sacrifício) na experiência de consumo (Holbrook, 1994). 
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A maioria dos consumidores podem simplesmente querer sair da casa, ir ao Shopping 

no último minuto para comprar presentes, ou ir com a família e deixar seus filhos comer 

sorvete ou jogar videogames, ir ao cinema e os mesmos consumidores também podem querer 

ficar em casa e comprar on-line. 

O desafio para o Shopping é, então, entender como se dá as experiências de compra do 

consumidor (público alvo) e as consequentes percepções do valor deste mesmo consumidor 

em cada seguimento de varejo. 

Por exemplo, Wakefield e Baker (1998) argumentam que criar um humor positivo 

pode resultar em consumidores com alto nível de envolvimento nas compras. Estudos 

empíricos descobriram que altos níveis de envolvimento nas compras podem dar origem a 

altos níveis de excitação do consumidor, bem como a experiência de consumo positivo (Mano 

& Oliver, 1993; Wakefield & Boldgett, 1994; Wakefield & Baker, 1998). 

Torna-se fundamental, para qualquer Shopping Center, que os gestores estejam 

inovando sempre na busca por eventos e entretenimentos que atraiam o consumidor, gerando 

satisfação e prazer, de modo a torná-lo excitado ou atiçado para visitar lojas e efetuar 

compras. Nem todos agirão desta forma, mas se uma parte já o fizer, o planejamento da ação 

terá sido eficiente. 

Guido, Capestro e Peluso (2007) argumentam que os consumidores com alto nível de 

envolvimento hedônico nas compras tendem a ter um nível de estimulação ótimo. Mas, 

quando o nível de estimulação do ambiente de compras está abaixo do nível de estimulação 

ideal dos consumidores, eles sentir-se-ão entediados. Isto normalmente ocorre quando não há 

promoção ou os métodos de promoção, como a promoção baseada em preços, não são nem 

complexos, nem novos. Por outro lado, Wakefield e Baker (1998) argumentam que os 

consumidores altamente envolvidos podem receber prazer diretamente do tempo gasto, 

explorando o ambiente de compras.  

Eles estarão mais interessados em novas atividades de compras se o ambiente criado 

para este fim for propício, seja em função de uma campanha com brindes e sorteios, mas que 

estejam atrelados à uma boa decoração e ambiência, mas, principalmente, aos eventos 

relacionados como shows, apresentações culturais, dentre outros. 

Ao criar a emoção ao consumidor, verifica-se uma positiva relação com o desejo de 

ficar mais tempo nos shoppings (Wakefield & Baker, 1998). 
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Neste cenário, é importante destacar que as companhias brasileiras, dentre estas, as 

que atuam tanto no seguimento Imobiliário como o de Varejo, costumam ter visões lineares, 

perdendo-se em planejamentos longos, ao usar dados recorrentes, sendo muito lentas na 

tomada de decisão e na adoção de novas tecnologias.  

Em suma, em termos de cultura, estão mais voltadas ao fazer do que ao pensar, 

excluindo a diversidade de opiniões e as percepções externas. 

Underhill, no seu livro A Magia dos Shoppings (2004 p.37), menciona a visão de curto 

prazo que os empreendedores têm na maioria de seus equipamentos, pois é quase impossível 

provar que mais atenção à arquitetura ou ao ambiente faça uma pequena diferença nos 

resultados financeiros do Shopping. No fim, segundo ele, ganha o seguinte argumento: se o 

mercado não exige um projeto esteticamente mais bonito, gastar mais nisso, para quê? 

De qualquer forma, no Brasil, o cenário vem mudando com empreendedores atentos às 

novas demandas do mercado, trazendo shoppings com arquiteturas cada vez mais 

diversificadas, que aproveitam a luz natural além de dar bastante atenção ao mix com 

serviços, eventos, entretenimento e gastronomia, além do contumaz varejo em si. 

Na sequência, demonstra-se a cadeia de suprimentos do Suzano Shopping. Nesta, 

pode-se constatar que o Shopping é a atividade central que liga os Lojistas ao Cliente Final, 

passando pela relação com os Empreendedores (proprietários) e as Autarquias (em forma de 

recolhimento de impostos). Neste ciclo virtuoso, todos dependem de um empreendimento que 

seja bem visível e quisto pelo público de seu entorno.  

Figura 2 – Cadeia de suprimentos tradicional dos shopping centers 
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Fonte: Suzano Shopping (2017) 
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Se o Shopping atrai clientes, automaticamente gerará consumo para o Lojista. Este, 

por sua vez, pagará ao Empreendedor o Aluguel e os proprietários, então, recolherão seus 

Impostos para que a Cidade possa crescer e continuar gerando incentivos econômicos para 

que a população (Cliente Final) continue consumindo. Apresenta-se a Figura 2. 

Fazer eventos de grande apelo popular ou cultural, realizar campanhas de liquidações 

reconhecidas pelo seu público, fazer campanhas promocionais nas grandes datas 

comemorativas que motivem o consumo, são algumas das formas de atração de público mais 

utilizadas pelo mercado de Shopping. 

Um bom Serviço de Atendimento ao Cliente ou criação de campanhas de 

Relacionamento com o Cliente que os privilegiem ou premiem em função de sua interação ou 

assiduidade com o Shopping também são instrumento relevantes que podem trazer excelentes 

resultados e aumentar o tráfego de consumidores cotidianamente. 

3.2. Apoios ao processo e sua continuidade. 

Alguns paradigmas precisarão ser quebrados, pois os Shoppings Centers precisarão 

reinventar-se, deixando de ser simplesmente templos de consumo e varejo para se tornarem 

um local multiuso que pode ser considerada a extensão do lar de um cliente e onde ele pode 

resolver toda a sua vida e ainda se divertir. 

Para apoiar os processos e, consequentemente, a continuidade do Suzano Shopping 

dentro do mercado em que está inserido, buscam-se estabelecer parâmetros para que ideias 

convertam mais fluxo de clientes e criem esta atração continuamente junto ao mercado 

consumidor. Sendo assim, é importante entender o comportamento do cliente, paradigmas do 

mercado de Shopping, as relações com os lojistas, os novos entrantes, a concorrência, as 

mudanças políticas, econômicas, em todas as variáveis possíveis. 

Nesse sentido, este trabalho foi desenvolvido para entender melhor o público do 

Suzano Shopping, por isto, foram feitas algumas pesquisas para analisar melhor o que o 

cliente, frequentador e o entorno, quer e espera ter deste empreendimento no futuro.  

Três questionários foram realizados e aplicados para três tipos de clientes: os que 

estavam dentro do shopping, efetuando compras que se denominou cliente interno, os que 

efetuaram compras em lojas do Centro, fora do shopping, denominados clientes externos e um 

específico para os proprietários ou gerentes de lojas que foi denominado de Lojistas. 
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Em relação ao comportamento do consumidor, há verdadeira necessidade dos 

empreendimentos prestarem mais atenção ao que seu público menciona sobre os Shoppings 

nas redes sociais. Muitos empreendimentos ainda não se atentaram para a força que a Internet 

começa a exercer na opinião pública em geral. 

Além disso, os Shoppings devem saber usar do entretenimento e atividades culturais 

para atrair as pessoas de suas casas, em busca de excitação, atividades e experiências variadas.  

Muitos empreendimentos, principalmente os construídos antes dos anos 2000, 

continuam mantendo ambientes fechados, corretores estreitos e antiquados, com pisos que não 

remetem mais a modernidade necessária para atrair um novo tipo de público consumidor.  

Por isso, há a necessidade de se criar um ambiente agradável para a maioria dos 

clientes, buscando incentivá-los a permanecerem o máximo possível e a retornarem com mais 

frequência. Deve-se então, trabalhar toda a ambiência de um Shopping para apelar aos 

múltiplos sentidos dos consumidores, como visão, som, cheiro, toque e sabor.  

Outro ponto a ser melhorado é o de privilegiar a interação social, que é um dos 

principais motivos para ir aos shoppings centers. Foi relatado que os shoppings são locais de 

encontro importantes especialmente para adolescentes e consumidores idosos (Bloch et al., 

1994).  

Os consumidores podem ir aos shoppings para simplesmente saírem de casa, aliviarem 

o tédio e o estresse do dia a dia, conversarem com outros compradores ou conhecerem 

amigos. 

Já em relação à Estética e à Ambiência, diz-se que o valor estético se refere a uma 

apreciação auto-orientada de algum objeto em que a experiência é valorizada como um fim 

em si, por exemplo, como fonte potencial de beleza (Holbrook, 1999).  

Para atender às expectativas dos consumidores, é necessário conhecê-lo, com 

pesquisas embasadas e feitas de forma regular.  

Para atingir esse objetivo, a compreensão das diferenças fundamentais no valor do 

consumidor experimentado pelo shopping ou pelas compras na Internet é essencial. Por 

exemplo, para um consumidor que deseja experimentar estimulação sensorial ou 

entretenimento durante a compra, os shoppings podem atrair os cinco sentidos (visão, som, 

cheiro, toque e sabor) em centros de entretenimento familiar, exposições ou restaurantes.  
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Já para um consumidor que perceba o serviço ao cliente como crítico para atender às 

suas expectativas, os lojistas de shopping podem enfatizar o contato humano com um serviço 

amigável eficiente e imediato. 

A concorrência baseada no valor do consumidor oferece aos desenvolvedores de 

centros comerciais a promessa de melhorar os postos de varejo por meio de uma análise e 

segmentação de mercado mais precisa.  

Este pode ser o diferencial do futuro dos empreendimentos. Ter estratégia de 

oferecimento de produtos, promoções e serviços adequados, além de saber avaliar quais 

estratégias poderão ser usadas para modificar seu programa de marketing atual para ser 

consistente com o valor específico e esperado por seus clientes. 

3.3. Paradigmas que persistem no mercado de shopping 

“O mundo mudou, o cliente mudou e os shoppings da forma como foram concebidos 

também terão de mudar”, diz Hirai (2017), sócio da consultoria GS&BGH. “É o momento 

para repensar conceitos e transformar o papel dos shoppings, para que continuem sendo o que 

sempre foram: um catalisador de tendências, com papel ativo nos avanços da sociedade”. 

 

Mais do que um centro de compras, o shopping do futuro, diz Hirai (2017), precisa ser 

um polo de entretenimento e lazer – com muitos serviços, bons restaurantes e, claro, também 

lojas. Mas, além de produtos, as vitrines terão de expor cada vez mais possibilidades de 

experiência ao consumidor. 

Nesse novo cenário, diminui a necessidade de uma grande loja de varejo como âncora 

– com marca conhecida e capaz de atrair multidões – e ganha força o dinamismo. Quanto 

mais alinhado o shopping estiver às vontades do consumidor, melhor será seu resultado.  

Na prática, significa dar absoluta atenção aos espaços de convívio, à bela arquitetura, 

aos amplos espaços de lazer e, fundamentalmente, à prestação de serviços de qualidade – que 

deve servir tanto aos clientes como aos lojistas e demais usuários, incluindo todos os seus 

colaboradores.  

Em seu extremo, essas mudanças podem significar espaços comerciais compartilhados 

e itinerantes e menos vagas de estacionamento – tudo ancorado em conceitos de 

http://www.gsbgh.com.br/
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sustentabilidade e novas tecnologias. Segundo Hirai (2017), o futuro reserva mais 

conectividade, sustentabilidade, e prazer ao público. 

O mercado vem buscando, querendo e trabalhando para tornar o Shopping Center um 

alto gerador de tráfego de pessoas e de resultados econômicos financeiros. Contudo, para que 

isto ocorra, paradigmas do setor precisarão ser quebrados (Exame, 2017). 

Há alguns paradigmas que, apesar das mudanças que vêm acontecendo no Mercado 

como um todo, principalmente no Varejo, ainda persistem. A principal destas é que muitos 

empreendedores e gestores ainda teimam em insistir num mix tradicional para os 

empreendimentos focados em sua quase totalidade, no varejo de moda, ou seja, o que se 

denominou como templos de compras. 

Este contexto leva a outro paradigma difícil de ser quebrado que é a “ancoragem” do 

Shopping. A ancoragem é um termo usado na Marinha, mas que é muito utilizado nos 

desígnios da atividade dos Shoppings Centers.  

Trata-se das lojas de grandes redes que são instaladas nos empreendimentos para atrair 

fluxo em virtude da força de sua marca, campanhas de divulgação, dentre outros predicados. 

O paradigma deste caso é a tentativa de diversificar a ancoragem de um empreendimento para 

lojas que não são do seguimento de varejo, como opções gastronômicas (restaurantes), 

serviços (bancos, operações ligadas a saúde, educação) ou mesmo que estejam advindos do 

seguimento online, como é o fenômeno que já ocorre nos Estados Unidos de algumas lojas 

conceito da Amazon. 

Também é um paradigma o engessamento das promoções de grandes datas 

comemorativas que, na sua grande maioria, presenteiam como contrapartida, com carros. Há 

exemplos raros, mas bem-sucedidos em que o presente de menor valor agregado ofertado para 

um maior número de clientes se torna mais efetivo e significativo para cada um. 

Ainda existe o engessamento dos planos de mídia que, em sua grande maioria, ainda 

privilegiam a publicidade em TV, em detrimento das redes sociais. Falta habilidade da 

maioria dos profissionais desta área para gerir as comunicações nestas várias redes, do 

Facebook ao Instagram. 
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3.4. As determinantes atmosféricas de um Shopping Center 

Mais que um centro de compras, os clientes procuram num Shopping Center, além de 

produtos, satisfazer suas necessidades diárias com serviços, lazer, entretenimento, num 

ambiente que transmita sensação de conforto e segurança. 

A atmosfera de uma instalação de varejo tem um grande impacto nas mentes dos 

consumidores de shopping, refletindo a sua resposta comportamental e o papel do valor 

experiencial na determinação dessas respostas comportamentais. 

O impacto do ambiente físico sobre o comportamento do consumidor recebeu atenção 

significativa de alguns pesquisadores citados a seguir. 

Lotz, Eastlick, Shim e Warrington (2001) dizem que há diferentes fatores 

motivacionais para o consumidor que visita um shopping para atividades de entretenimento 

versus aqueles que visitam para fins de compras.  

Já, Turley e Milliman (2000) encontraram cinco grandes categorias de determinantes 

atmosféricas:  

 determinantes externas (estilo arquitetônico, entorno das lojas);  

 determinantes interiores (pavimentos, luzes, esquemas de cores, música, 

largura do corredor, composição do teto);  

 determinantes de layout e design (design e alocação de espaço, agrupamento, 

tráfego baixo,);  

 ponto de compra;  

 exposições de decoração (letreiros, cartões, decorações wll, displays de 

preços). 

Para White e Sutton (2001), o principal atrativo de um Shopping Center é a provisão 

de senso de ordem e de segurança que as pessoas precisam. O ambiente social dos espaços do 

shopping inclui elementos como o número e a simpatia dos vendedores, gerentes, outros 

funcionários, usuários e do ambiente do shopping. 

No entanto, Oakes (2000) se concentrou na questão do ambiente físico, incluindo o 

desempenho do design de edifícios, qualidade do ar interior, iluminação e o nível de ruído e 
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de congestionamento no shopping. O ambiente físico de um shopping é um dos fatores que 

influenciam a percepção do cliente. 

Jones (1999) disse que os consumidores podem ver as experiências de compras como 

entretenimento ou recreação sem comprar um produto. Por isso, espera-se que procurem 

benefícios utilitários e prazerosos para efetuar suas compras, mas em graus variados. 

Portanto, percebe-se, pelos autores citados acima, que os principais motivos para as 

compras experienciais envolvem conforto, conveniência, ideia de compra, diversão, prazer, 

ambiente e atratividade.  

O primeiro fator é apropriadamente denominado "apreciação estética" devido às 

cargas variáveis, porque o design de interiores do shopping deve ser atraente. O segundo fator 

é apropriadamente designado como "diversão", porque as pessoas perdem o controle do 

tempo quando estão em um shopping, divertindo-se. O terceiro fator é apropriadamente 

designado como "relacionamento social", porque o shopping é um lugar onde são permitidos 

os encontros e conversas entre pessoas. O quarto fator é apropriadamente designado como 

"navegação", porque a visita ao shopping é experiência de tendências. O quinto fator é 

apropriadamente designado como "conveniência", porque quando as pessoas precisam de um 

produto específico, costumam ir ao shopping. 

A partir destes pensamentos, pode-se inferir que os consumidores visitam centros 

comerciais para vários fatores motivacionais que são: apreciação estética, diversão, 

relacionamento social, navegação e conveniência. É sugerida uma ligação direta entre as 

motivações das compras e o valor geral da experiência do shopping, como benefícios, 

prazeres, benefícios utilitários, benefícios epistêmicos e intenção de revisitar. 

Diante deste cenário desafiador, todo processo de mudança, e até mesmo de 

idealização de um novo empreendimento, necessita, em primeiro lugar, entender como o 

consumidor vê o Shopping, quais são suas expectativas e necessidades, qual é a classe social 

preponderante no entorno da região, e, em segundo lugar, se o empreendimento pode assumir 

algum tipo de característica, conforme classificação mencionada no item 2.2.1 deste trabalho. 

É nesse sentido que, na sequência, explanam-se os resultados das pesquisas já 

mencionadas, por meio das quais foi possível diagnosticar o que os tipos de clientes da cidade 

de Suzano querem e quais expectativas têm do único Shopping desta cidade.  
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4.  DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

4.1. Problema Tratado 

O problema a ser tratado é a redução de atratividade de clientes do empreendimento 

Suzano Shopping. Essa diminuição de fluxo de clientes vem sendo verificada, principalmente, 

nos últimos dois anos (2017-2018). No entanto, este diagnóstico pode ser aplicado em vários 

outros recentes casos de empreendimentos com baixa atratividade de clientes, pois é a 

realidade de boa parte dos empreendimentos deste tipo no Brasil.  

Assim, se o problema é a redução de fluxo de clientes no Suzano Shopping, logo a 

solução será aumentar a atração de público do empreendimento, cujas medidas serão tomadas 

concomitantemente, como se observará a seguir. 

As associações que representam cada setor (Lojistas e Locatários) divulgam dados 

discordantes entre si, como se defendendo os interesses de cada um dos seus associados. 

Como há uma dualidade de informações entre estas Associações, nota-se que os dados da 

Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (2017) – ALSHOP, que congrega os Lojistas 

em Shopping Center são mais realistas, ou seja, realmente a cada ano, menos se vende nas 

operações e há menor tráfego de clientes interessados em efetuar compras. 

Para Aaker (2011), a pesquisa geralmente é motivada por um problema ou 

oportunidade. Neste caso, diante da necessidade de se apurar os motivos desta redução de 

fluxo e utilizar as informações colhidas para tratar o problema foi necessária a condução de 

três pesquisas, em que se pudesse identificar qual o público que frequenta o empreendimento, 

o que ele espera do Shopping, o que fazer para trazê-lo de volta e retê-lo, dentre outras 

preocupações importantes para a continuidade dos negócios. 

Assim, o objetivo traçado foi identificar qual o público, incluindo informações 

socioeconômicas, que frequenta o Suzano Shopping atualmente, bem como os que deixaram 

de frequentar ou fizeram compras fora do empreendimento.  

Em seguida, tentar constatar se este público já efetua compras pela Internet com 

frequência e quais são os principais produtos adquiridos.  
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O objetivo final foi identificar o que o empreendimento precisa fazer para continuar 

atrativo para este tipo de cliente, seja em termos de novas Lojas e Marcas em seu mix de 

negócios, seja na oferta de novos Serviços, opções de Lazer, Entretenimento, assim como na 

sua estrutura física e de ambiência/conforto. 

4.2. Métodos e técnicas utilizados 

Para este diagnóstico, elaboraram-se pesquisas do tipo survey (Aaker, 2011) para três 

tipos de públicos distintos:  

 consumidores que frequentam o Shopping usualmente,  

 consumidores que não frequentam o Shopping usualmente (pesquisa realizada 

em loja no Centro da Cidade de Suzano mas que também tem uma operação também no 

Shopping), e  

 lojistas e/ou responsáveis pelas lojas dentro do empreendimento.  

Um resumo disto é apresentado no Quadro 1. Foram elaborados questionários 

específicos para cada público, apresentados nos Apêndices A, B e C. 

 

Quadro 1 – Métodos e Técnicas de Pesquisa Utilizados 

Público Abordagem Instrumento Técnica Coleta Técnica Análise 

Consumidores que 

frequentam 

usualmente o 

Suzano Shopping 

Survey – 

predominantemente 

pesquisa 

quantitativa 

Questionários, 

predominantemente 

pesquisa 

quantitativa 

Enquete em 

Shopping 

Amostragem não 

Probabilística 

Intencional 

Consumidores que 

não frequentam 

usualmente o 

Suzano Shopping  

Survey – 

predominantemente 

pesquisa 

quantitativa 

Questionários, 

predominantemente 

pesquisa 

quantitativa 

Técnica de 

Interceptação na 

Compra 

Amostragem não 

Probabilística 

Intencional 

Lojistas e/ou 

Gestores de Lojas  

Suzano Shopping 

Survey – 

predominantemente 

pesquisa  

qualitativa 

Questionários 

predominantemente 

pesquisa 

quantitativa 

Entrevista 

Executiva 

Amostragem não 

Probabilística por 

Conveniência 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

Para os consumidores que frequentam o Shopping, a abordagem ocorreu durante uma 

promoção de aniversário realizada no empreendimento durante o mês de setembro/2017. A 

técnica utilizada foi a de enquete em Shopping e o questionário encontra-se no Apêndice A. 

Para os consumidores que não frequentam usualmente o Shopping, a abordagem ocorreu em 
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uma loja do centro da cidade de Suzano, cujo proprietário também possui uma loja dentro do 

Shopping, em que a técnica utilizada foi a de Interceptação na Compra, sendo que as 

entrevistas foram realizadas após a efetivação de compra desses clientes nas lojas 

participantes. O questionário pode ser acessado no Apêndice B. 

Por fim, os Lojistas e/ou responsáveis das lojas foram abordados em reuniões diretas 

com o Superintendente do Suzano Shopping, autor deste trabalho e a técnica utilizada foi de 

Entrevista Executiva. O questionário referente a este público pode ser acessado no Apêndice 

C. 

Segundo Aaker (2011), a amostragem não probabilística reduz custos, mas pode 

conter tendências escondidas e incertezas que não podem ser minimizadas pelo aumento do 

tamanho da amostra, mas, mesmo assim, são empregados com frequência e de maneira 

legítima e efetiva. É utilizada em situações como estágios exploratórios de um projeto de 

pesquisa e quando se requer facilidade operacional. 

Desta forma, as pesquisas foram conduzidas mediante abordagem não probabilística 

intencional e por conveniência. 

Segundo Aaker (2011), uma das limitações das enquetes em shopping centers são os 

vieses introduzidos pelos métodos utilizados para selecionar a amostra. Mas, neste caso, é 

importante frisar que o objetivo era de avaliar qual o atual público frequentador do Suzano 

Shopping, inclusive suas características socioeconômicas, hábitos de vizinhança, dentre 

outros.  

Como mencionado, a abordagem no Shopping ocorreu no balcão de troca de cupons 

de uma promoção, privilegiando especificamente os clientes que realmente consumiram 

dentro do empreendimento. A abordagem ocorrida durou cinco dias, sendo feita de segunda a 

sexta-feira, no horário das 10h às 16 horas. A localização do balcão foi a praça de eventos do 

Shopping, que tem o maior fluxo. 

4.3. Preparação e estratégia para análise de dados  

Segundo Aaker (2011), para analisar os dados, é necessária toda uma preparação dos 

questionários coletados e foi, neste momento, que se verificou que algumas perguntas dos 

questionários, destinados tanto aos clientes internos como externos, ficaram sem respostas de 

forma inadvertida, mas não prejudicaram seu resultado após a tabulação. 
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Também se identificou um caso de ambiguidade e, outro caso, de respondente 

inelegível para o questionário dos clientes internos, além do registro de falta de cooperação 

para um questionário aplicado aos clientes externos. 

Na sequência, partiu-se para as tabulações estatísticas descritivas, pois, segundo Aaker 

(2011), estão geralmente associadas à distribuição de frequências, ajudando a sumarizar as 

informações. Neste caso, preferiu-se a utilização de Médias e Porcentagens. 

4.4. Tipos de Pesquisas Realizadas 

O conteúdo analítico das pesquisas realizadas com cada um dos públicos encontra-se 

nos Apêndices A1, B1 e C1. Nesta seção, foi elaborado um resumo das análises feitas a partir 

dos conteúdos coletados, para as quais foram utilizadas as técnicas de estatística descritiva 

(para as perguntas fechadas), com base em Milone (2004), e análise de interpretação de texto, 

com base em Flick (2009). 

 

4.4.1 Pesquisa com os consumidores frequentadores usuais do shopping 

Foram realizadas pesquisas com clientes internos do empreendimento, aproveitando 

balcão de promoção que o Suzano Shopping realizou no mês de setembro/17 em que se 

comemorou seu aniversário. 

Esta promoção consistiu do modelo Compre & Ganhe, em que a cada R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) em compras, o cliente tinha direito de ganhar uma experiência a 

escolher: 

- shows de Stand-Ups Comedy; 

- show de Circo para criança acompanhada de adulto. 

Foram colhidas 119 pesquisas no período de 11 a 18.09.2017. A disposição desta 

pesquisa teve a mescla de perguntas com alternativas e outras com o formato de pergunta 

fechada, cujas respostas foram compiladas, apuradas e seus respectivos resultados se 

encontram no apêndice A1. 
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4.4.2 Pesquisa com os consumidores frequentadores não usuais do shopping 

Foram realizadas pesquisas com clientes externos do Suzano Shopping. Foram feitas 

parcerias com duas lojas que ficam na principal rua do comércio varejista da cidade de 

Suzano e que também possuem lojas no empreendimento. 

 

Abordaram-se apenas os consumidores que efetivaram compras nas respectivas lojas. 

 

Foram feitas 26 entrevistas no período de 24 a 27.10.2017 e 30.10 a 01.11.2017 -  não 

houve pesquisa aos finais de semana. Neste período, 15 consumidores decidiram por não 

responder a pesquisa, por não quererem ou estarem com pressa.  

 

A disposição desta pesquisa também teve a mescla de perguntas com alternativas e 

outras com o formato de pergunta fechada cujas respostas foram compiladas, apuradas e seus 

respectivos resultados se encontram no apêndice B1. 

 

4.4.3 Pesquisa com os lojistas 

Foram realizadas pesquisas com proprietários e/ou gerentes de Lojas, sendo obtidas 16 

respostas. A disposição desta pesquisa teve o formato de pergunta fechada com respostas 

compiladas e apuradas e cujos resultados se encontram no apêndice C1. 

 

4.5. Sumário das análises  

 

4.5.1. Clientes do Shopping 

A primeira das pesquisas feita com clientes frequentadores do Suzano Shopping 

constatou que, em sua maior parte, os frequentadores são jovens entre 18 e 40 anos, de 

maioria feminina e da classe C. A maior parte frequenta o empreendimento pelo menos uma 

vez por semana e tem, por principais objetivos, fazer uma refeição, realizar compras ou estar 

lá por lazer. 
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Mais de 87% dos entrevistados fizeram compras no Suzano Shopping por, pelo menos, 

uma vez no trimestre e têm interesse que o empreendimento cresça e traga outras marcas, 

negócios, atividades e eventos, onde mais de 78% afirmaram que retornariam ao Shopping, se 

isto ocorresse. Além disso, apesar de quase dois terços já terem dito que compraram via 

Internet, a ampla maioria ainda efetua compras em lojas físicas. 

Por fim, evidencia-se uma necessidade urgente de atualização e modernização dos 

banheiros e outras áreas do empreendimento, de modo a propiciar mais conforto e bem-estar a 

todos os clientes/consumidores. 

 

  4.5.2. Clientes externos (centro da cidade de Suzano) 

Nesta pesquisa, constatou-se que a maior parte das pessoas que preferem fazer a 

compra no Centro são também jovens entre 18 e 32 nos, mas não se pode descartar a faixa dos 

que estão entre os 30 e 50 anos, por apresentar receita familiar um pouco mais consistente. Há 

constatação de ampla maioria feminina e da classe C.  

Apesar de terem efetuado a compra no centro da cidade, a maioria citou que também 

frequenta o empreendimento pelo menos uma vez ao mês e que têm, por principais objetivos, 

estar por lazer, passeio ou realizar uma refeição. 

Assim, como na pesquisa com os clientes internos, a grande maioria reclama dos 

banheiros e da limpeza e que o Shopping é considerado pequeno.  

Dos que preferem comprar no centro da cidade, dizem que o fazem por ser mais perto 

do trabalho ou porque os preços e a variedade de lojas e produtos são maiores. 

Das respostas, 73% dos entrevistados dizem comprar produtos pela Internet, mas a 

maioria (54%) prefere comprar ainda em Lojas. 

Por fim, mais uma vez evidencia-se uma necessidade urgente de atualização e 

modernização dos banheiros e outras áreas do empreendimento, de modo a propiciar mais 

conforto e bem-estar a todos os clientes/consumidores. Este é um projeto já em curso com a 

expansão do Shopping, o qual criará mais 7 mil metros quadrados de novas lojas e novo 

espaço para banheiro, gerando conforto para todos. 
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4.5.3. - Lojistas 

Foram dezesseis entrevistas elaboradas com Lojistas, dos quais metade respondeu que 

têm ciência da concorrência com a Internet e a outra metade não acredita estar ameaçada. Os 

que se sentem ameaçados tentam enfrentar a concorrência, a base de promoções e preços mais 

baixos. 

No total das entrevistas, mais de dois terços dos Lojistas querem que o 

empreendimento continue investindo em eventos com forte apelo popular e de atração de 

público, como shows, amostras, exposições. E, quase a metade, quer novas marcas. Além 

disso, mais de 87% pedem urgentes reformas nos banheiros e na melhoria da limpeza do 

empreendimento. 

 

4.5.4. Empreendedor Shopping 

A preocupação é se modernizar, para enfrentar a concorrência e atrair novamente os 

clientes para o empreendimento. Após a passagem da pior crise econômica dos últimos 

tempos, já se está desenvolvendo a expansão do empreendimento que era prometida há pelo 

menos cinco anos e, finalmente, saiu do papel neste começo de 2018, já com contratos 

relevantes assinados como academia, novo cinema, boliche, laboratório médico. 

Para melhor entendimento da visão do Shopping, para este momento, segue a  Análise 

das Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças) [SWOT] do empreendimento, apresentada na Figura 3. 

Nesta análise SWOT, pode-se observar, na visão dos empreendedores do Suzano 

Shopping, o que se consideram as virtudes e as fraquezas do empreendimento, sendo que este 

material norteia os próximos passos a serem desenvolvidos para manutenção e atratividade de 

público. 

As forças do empreendimento residem em sua localização na cidade e nas marcas de 

lojas que já estão presentes. Nas oportunidades, aparecem desde a expansão, passando por 

toda a questão imobiliária e valorização da região e também passando pela estratégia de 

oferecimento de infraestrutura. 
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Em relação às fraquezas, a necessidade urgente de modernização física em vários 

aspectos do ambiente do empreendimento e, como ameaças, o fortalecimento do comércio de 

rua na região, atrelado à possibilidade de entrada de novos competidores no mercado. 

 

 

Figura 3 – SWOT Estratégico 

SWOT Estratégico

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

1. Localização de fácil acesso. Em relação as lojas 
de ruas: comodidade, segurança e 
estacionamento;

2. Ambiente Familiar, Ponto de Encontro da 
Cidade;

3. Nº de vagas no estacionamento (1.700) 
4. Mix: Ancoragem, incluindo D’Avo (loja 

própria); Presença de marcas região;                        
Presença de lojas exclusivas na região;                           
Opções de lazer; Poupatempo . 

5. Identificação com a comunidade

1. Dificuldades de negociação comercial por causa de 
CTOs mais baixos praticados pelos concorrentes;

2. Espaço físico limitado para atender a demanda atual;

3. Mobiliário antigo, necessitando Retrofit, além de falta de 
ambientação e paisagismo;

4. Falta de alinhamento entre o perfil e design das lojas do 
empreendimento e do supermercado;

5. Praça de alimentação com poucos lugares; 
6. Banheiros obsoletos e Fachada antiga, necessitando 

Retrofit;

1. Projeto de Expansão em Andamento;

2. Fluxo de pedestres no entorno do shopping;
3. Fluxo gerado pelo Poupatempo;
4. Crescimento do setor imobiliário na área primária;
5. Faculdades e Escolas na área primária;
6. Possibilidade de parcerias com as grandes 

industrias da região para consumo no Shopping;

1. Comércio de rua fortalecido opções de lojas / 
marcas e serviços; 

2. Custo do estacionamento mais barato na área 

imediata e/ou  abrangendo uma hora a mais 
como no  Mogi Shopping (R$ 8 por 4 h);

3. Possibilidade de instalação de novos 
empreendimentos na região (Ferraz 
Vasconcelos e Itaim Paulista);

4. Baixo fluxo de investimentos governamentais e 
da própria Industria na região.

5. Concorrentes com eventos, entretenimentos e 

ambiência mais modernas.

 Fonte: Suzano Shopping (2018) 

 

4.6. Problema diagnosticado 

No item 4.1, Problema Tratado, identificou-se que deveríamos tratar o problema da 

Redução na Atratividade de Clientes e Consumidores do Suzano Shopping, em função de 

praticamente não ter se atualizado e nem se modernizado desde sua inauguração e porque, nos 

últimos tempos, tem enfrentado novos concorrentes (outros Shoppings e Comércio em Geral), 

em seu entorno, além da redução de atividade econômica provocada pela crise econômica e 

política que acometeu o País.  
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Especificamente, no caso do Suzano Shopping, a redução do fluxo de clientes que vem 

sendo apurada desde 2015 é o resultado da conjunção de uma série de fatores como uma 

atividade econômica mais baixa, novos concorrentes no entorno, necessidade de modernizar 

sua estrutura física para os clientes e a obtenção de novas lojas, marcas e modelos de negócios 

para continuar sendo atrativo. 

O diagnóstico deste problema demonstra a necessidade de se criar uma “Plataforma 

Física” com várias frentes de tomada de decisão e implementação para serem tomadas no 

próximo ano e nos que ainda virão. Para isto acontecer, o que se propõe é um conjunto de 

medidas que, somadas, garantirão a continuidade do negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

5. SOLUÇÕES PROPOSTAS  

A partir deste diagnóstico, identificaram-se propostas de soluções, com base na 

realidade do mercado de Shopping Center, nas melhores práticas administrativas e ações 

disruptivas que podem ser implementadas gradativamente no Suzano Shopping, tendo por 

base os aportes teóricos pertinentes.  

As escolhas mais apropriadas para o momento do Suzano Shopping ocorrerão, porém, 

sem esquecer que possíveis propostas secundárias também poderão contribuir para um 

resultado mais robusto e próximo do ideal para todos os stakeholders.  

Na sequência, evidenciaram-se as soluções que foram desenhadas: as já 

implementadas e as que estão por serem realizadas, ou seja, um conjunto de propostas, cujo 

funcionamento concomitante busca assemelhar-se a um modelo de Plataforma Física de 

soluções e seu detalhamento ocorrerá nos próximos itens. 

5.1. Plataforma Física de Soluções 

A sequência deste projeto terá, por objetivo, alinhar o que está sendo desenvolvido 

para o Suzano Shopping, de modo a operar como uma verdadeira Plataforma de Negócios. 

Por ser um bem imobiliário, neste primeiro momento, não há como desenvolver todas 

estas conexões, num ambiente digital, por isto, a definição da nomenclatura do título como 

sendo uma Plataforma Física de Soluções. 

O modelo de plataforma já é uma realidade digital, em que um grande número de 

companhias prospera neste tipo de ambiente, como: Uber, Airbnb, Google.  

Já para o Suzano Shopping, desenvolver-se-á uma série de ações que não estarão num 

modelo de “pipeline” como o descrito por Parker, Alstyne e Choudary (2017, p.14), ou seja, 

“um tipo de negócio que segue um esquema de passo a passo para criar e transferir valor”, 

pelo contrário, dever-se-á tomar uma série de medidas concomitantes para gerar resultados e 

atender à demanda dos clientes com satisfação total e com a maior brevidade possível, 

buscando atingir os resultados esperados pelos Lojistas e Empreendedores: aumentar o fluxo 

de clientes e, consequentemente, vender mais e gerar mais receita de aluguel. 

“As plataformas superam os pipelines por liberar novas fontes de criação de valor e de 

fornecimento” (Parker; Alstyne, & Choudary, 2016, p. 17). Por isto, para esta série de 
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medidas concomitantes que serão relacionadas nas próximas partes do trabalho, foi criada a 

nomenclatura de Plataforma Física, pois serão atividades relacionadas, mas que independem 

uma da outra, porém, têm objetivos e propósitos idênticos, principalmente gerar novas fontes 

que agreguem valor na percepção do cliente final. 

Assim, serão adotadas as seguintes providências/medidas em regime de Plataforma e 

podendo ser concomitantes ou não para trazer novamente o fluxo de clientes e consumidores 

do Suzano Shopping: 

 negociações e reposicionamentos de lojas de modo a trazer para o 

empreendimento, operações que possam despertar novamente o interesse no 

consumidor; 

 prospecção e aquisição de novas marcas consagradas e de desejo do 

consumidor como: Smartfit, Outback, Johny Rockets, Youcom, Miniso, Doutor 

Consulta, KFC, Pizza Hut, Riachuelo, Pernambucanas, Marisa, dentre outros. 

 adoção de campanhas promocionais para incentivo de compras e com nova 

linguagem de comunicação nas peças de marketing a serem produzidas no Shopping; 

 criação de calendário fixo de eventos musicais e culturais sem custos para os 

clientes do empreendimento; 

 iniciar processo de expansão do empreendimento agregando nova área para 

locação de lojas com mais 6 mil metros quadrados de ABL; 

 modernizar as instalações de entretenimento do Shopping, como novo Cinema, 

nova área de Boliche, de Parque Infantil, dentre outros. 

 atrair e conceitualizar espaço diferenciado fisicamente para operações de 

serviços, sejam bancários, de beleza, médicos, em conjunto com o Poupatempo; 

 iniciar e conduzir reformas estruturais de ordem funcional e estética de modo a 

oferecer maior conforto a seus clientes; 

 retrofit na fachada do Shopping para torná-lo mais jovial, moderno e atrativo. 

 

5.1.1 Negociações e Reposicionamento de Lojas 

A primeira das soluções a ser implementada está direcionada ao Empreendedor e, por 

consequência, melhorar os aspectos de percepção do Shopping, no âmbito do Cliente. De 

maneira direta, acaba atendendo às necessidades dos Lojistas também.  
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Os clientes não estão prontos para tomar decisões de consumo ao longo dos cinco ou 

seis primeiros metros depois da entrada de um Shopping. Esse estágio de transição é uma das 

coisas mais importantes a saber sobre a movimentação dos consumidores nos ambientes de 

comércio varejista. Nada muito próximo às portas de entrada costuma funcionar (Underhill, 

2004). 

Neste sentido, movimentaram-se algumas operações de serviços como Salão de 

Cabeleireiros, Bancos ou Serviços de Estética para as portas de acesso do empreendimento, de 

modo a ocupar os espaços atuais com operações de Varejo de real destaque para os corredores 

internos, como lojas de moda, acessórios e outra opções que mantenham a atração de público. 

 

 

5.1.2. Prospecção e aquisição de novas marcas consagradas e de desejo do 

consumidor  

 

Como no item anterior, satisfaz os desejos de valorização de ativos e recebimento de 

aluguéis do Empreendedor, mas o foco será de atração cada vez maior de clientes em função 

da oferta de novas marcas, produtos, serviços, gastronomia e entretenimento. Agrega, 

portanto, valor a toda cadeia de stakeholders também. Com marcas consagradas como: 

Smartfit, Outback, Johny Rockets, Youcom, Miniso, Doutor Consulta, KFC, Pizza Hut, 

Riachuelo, Pernambucanas, Marisa, dentre outras. 

 

As atividades não comerciais constituem o único aspecto em que um shopping se 

diferencia do outro, pois as lojas costumam ser as mesmas em qualquer lugar (Underhill, 

2004). 

 

Para Kang e Kim (1999), a eficiência é atingida em um shopping quando os 

consumidores querem receber a máxima conveniência, reduzir os gastos com recursos - 

tempo, energia e dinheiro. Já, para a conveniência, os shoppings devem oferecer uma maneira 

conveniente/eficiente de comparar lojas e/ou variedade de produtos.  

Neste momento, já se finalizaram as negociações com a academia Smart Fit, além da 

mudança do Boliche para a área de expansão. Com esta alteração, abriram espaço de mais de 

mil metros quadrados dentro do empreendimento para receber outra loja âncora de relevada 
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importância, podendo ser: Riachuelo, Marisa, Pernambucanas, cujas negociações estão em 

andamento. 

 

5.1.3. Adoção de campanhas promocionais e nova linguagem de comunicação 

nas peças de marketing a serem produzidas no Shopping 

Com direção explícita para o Cliente, busca atender aos desejos dos Lojistas na ânsia 

por atração de cada vez mais público e satisfaz indiretamente à necessidade do Empreendedor 

de manter o Shopping atrativo para novos negócios. 

As necessidades e preferências dos consumidores são heterogêneas (Dickson, 1992; 

Hunt & Morgan, 1995; Smith, 1956; Wesley et al., 2006) e, diferentes consumidores terão 

diferentes sentimentos em relação à sua experiência de compra (du Gay & Negus, 1994) e 

também promoções (Sit et al., 2003). Assim, o Marketing dos shoppings deve segmentar 

(Hunt & Arnett, 2004) o mercado por faixa etária e adaptar suas atividades de promoções às 

necessidades e aos motivos desses compradores em todas as faixas etárias, principalmente as 

mais jovens.  

As campanhas de consumo do Suzano Shopping irão ter uma linguagem mais moderna 

e que tenham, como ponto de partida, o bem-estar da Família. Então, o mote será: “Felicidade 

em Família”, porém, ficará ligado ao uso de letras com fontes que remetam à tecnologia e à 

modernidade, dentre outras mudanças. Desta forma, tenta posicionar-se como: 

 um shopping democrático, moderno e antenado: 

  onde todos são bem-vindos e convivem em harmonia; 

  de fácil acesso e seguro, com comodidades para servir todo seu público;  

  onde se encontram opções de compras, serviços e lazer para toda família; 

  com as principais tendências das redes sociais; 

  onde a relação das pessoas é de alegria, bem-estar e confiança em nossa 

marca. 

 

A intenção é conectar-se ao mesmo tempo com as famílias do entorno, com os jovens 

que estão entrando no mercado de trabalho, os Millenials, (geração de pessoas nascidas entre 

1982 e 2004), segundo Howe e Strauss (1997), de modo a conseguir interagir com este 

público. 
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5.1.4. Criação de calendário fixo de eventos musicais e culturais, sem custos 

para os clientes do empreendimento. 

Idem à proposta anterior, ou seja, tem o foco na atração do cliente externo, mas atende 

aos desejos dos Lojistas, conforme pesquisa. 

Wakefield e Baker (1998) argumentam que o humor positivo é o resultado de 

consumidores que buscam resultados sensoriais ou recreativos. Em outras palavras, o humor 

positivo pode resultar num alto nível de envolvimento nas compras. 

Por isto, criar ações e eventos que atraiam o público para um momento descontraído 

de lazer, como: musical ou, culturalmente, teatros infantis para toda a família, shows de 

Stand-Up Comedy podem influenciar diretamente no humor dos consumidores que quando 

sujeitos a estímulos recreativos, podem efetuar mais compras, ou, no mínimo, transformar a 

relação com o Shopping Center de forma mais afetiva de modo a pensar primeiramente no 

Suzano Shopping, como o empreendimento a fazer suas compras numa próxima 

oportunidade. 

 

5.1.5. Iniciar processo de expansão do empreendimento, agregando nova área 

para locação de lojas com mais 6 mil metros quadrados de ABL 

Também direcionada a atrair novos clientes, busca na realidade atender desejo do 

empreendedor em aumentar sua receita com novos alugueres, bem como valorização de seu 

ativo. Satisfaz toda a cadeia de stakeholders, inclusive a cidade de Suzano, com a geração de 

novos empregos e mais impostos para o Município. 

Um shopping que ofereça o equilíbrio de lojas e variedade de marcas e opções 

provavelmente atrairá mais compradores por causa da motivação que isto gera, e porque desta 

forma permite-se aos consumidores comparar convenientemente às ofertas de produtos 

(Berman & Evans, 1995). 

Bloch et al. (1994) descobriram que a exploração de novos produtos ou lojas era um 

benefício percebido pela experiência do shopping, o que sugere que os consumidores desejam 

variedade. Os centros comerciais que contêm uma variedade relativamente ampla de lojas, 

restaurantes e estabelecimentos de entretenimento são suscetíveis de gerar maiores 

oportunidades para que os consumidores façam suas compras, comam e tenham atividades 
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recreativas. Com isso, os consumidores que são motivados a explorar uma variedade de lojas, 

devido a tendências de busca de variedades (Menon & Kahn, 1995), ou tarefas de compras, 

devem desejar ficar mais tempo no empreendimento. 

Está previsto, conforme planta preliminar (Figura 4), a expansão do Suzano Shopping. 

A nova área tem, entre outras atrações, a criação de uma nova área de Cinema negociada com 

o Centerplex (operador atual), onde se terão sete salas de projeção, sendo duas VIPs. 

 

Figura 4 – Planta preliminar de expansão do Suzano Shopping 

 

Fonte: Suzano Shopping (2017) 

 

5.1.6. Modernizar as instalações de entretenimento do Suzano Shopping, como 

novo Cinema, nova área de boliche, de parque infantil, dentre outros 

 

Idem ao anterior, em relação a quem se destina e como funcionará de acordo com a 

cadeia de Stakeholders. Com estas modificações. Ampliar-se-á a área de diversão e 

entretenimento do Shopping, de modo a agradar um público cada vez maior. 
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O aumento cada vez maior dos espaços de lazer nos shoppings é um indício de que 

eles são importantes do ponto de vista econômico. Quando há mais diversão, mais tempo as 

pessoas passam dentro dos shoppings (Underhill, 2004). 

É fato comprovado que quanto maior o tempo que as pessoas passam no interior de 

um shopping, mais lojas elas visitam e mais elas gastam. E solucionam outro problema: 

entreter as pessoas que estão ali simplesmente para acompanhar os verdadeiros compradores 

(Underhill, 2004). 

Neste processo já se procedeu à negociação de movimentação para uma nova área de 

boliche, mais moderna, onde o Suzano Shopping expandirá e ainda se inseriu no contexto 

uma área de duzentos metros quadrados onde será instalado um Parque de Trampolins (local 

com grandes infláveis e camas para crianças de todas as idades pularem e fazerem 

acrobacias). 

Já se está na fase final de negociação para a ampliação e modernização do Cinema já 

existente, aumentando de 5 para 7 salas e, assim, aumentando a capacidade de atendimento de 

clientes. 

 

5.1.7. Atrair e conceitualizar espaço diferenciado fisicamente para operações 

de serviços, sejam bancários, de beleza, médicos. Em conjunto com o Poupatempo. 

 

Voltado para atender demanda dos clientes, porém, satisfaz o desejo dos 

empreendedores por novas operações, novos contratos e valores locatícios. De certo modo, 

atende à demanda dos demais Stakeholders, dentre eles os Lojistas e a comunidade em geral 

que contará com vários serviços a serem realizados e centralizados num único endereço. 

A interação social é um dos principais motivos para ir aos shoppings centers. Foi 

relatado que os shoppings são locais de encontro importantes especialmente para adolescentes 

e consumidores idosos (Bloch et al., 1994). Os consumidores podem ir aos shoppings para 

simplesmente saírem de casa, aliviarem o tédio e o estresse do dia a dia, conversarem com 

outros compradores ou conhecerem amigos. 

Segundo Smith e Sivakumar (2004), os comportamentos de compras específicos 

podem variar de acordo com diferentes tipos de fluxo. Por exemplo, uma maneira de melhorar 

as motivações de compras dos clientes dos shopping centers pode ser promover benefícios 
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como a capacidade de escapar dos estresses cotidianos, socializar com os outros e 

experimentar atividades estimulantes. 

Com a atração de novas operações que ofereçam serviços aos consumidores do 

Shopping, em todos os seus seguimentos, busca-se oferecer uma gama completa de atividades 

para que os clientes não precisem ir em outro local para resolver seus afazeres no seu 

cotidiano. 

Um novo laboratório da Cytolab está em construção e já está em negociação a 

implantação de uma clínica médica popular, centro de depilação a laser e uma universidade 

online com cursos inclusive de pós-graduação.  

 

5.1.8. Iniciar e conduzir reformas estruturais de ordem funcional e estética de 

modo a oferecer maior conforto a seus clientes. 

 

Totalmente direcionado aos clientes e atendendo à própria demanda deles, conforme 

resultados de pesquisa. Atende e satisfaz também a vontade dos Lojistas. 

O ambiente físico de um Shopping é um dos fatores que influenciam a percepção do 

cliente (Oakes, 2000). Esse pesquisador concentra-se na questão do ambiente físico, incluindo 

o desempenho do design de edifícios, qualidade do ar interior, iluminação e o nível de ruído e 

congestionamento no shopping.  

Turley e Milliman (2000) encontraram cinco grandes categorias de determinantes 

atmosféricas: determinantes externas (estilo arquitetônico, entorno das lojas); determinantes 

interiores (pavimentos, luzes, esquemas de cores, música, largura do corredor, composição do 

teto); determinante de layout e design (design e alocação de espaço, agrupamento); ponto de 

compra e exposições de decoração (letreiros, cartões, decorações, displays de preços). 

Após dezoito anos de funcionamento, é natural que qualquer empreendimento da 

natureza de Shopping Center passe por reformas estruturais para modernizar seus corredores, 

praça de alimentação, ambiência com paisagismo, dentre outras necessidades. 

O Suzano Shopping será revitalizado interna e externamente. No que tange à área 

interna, além da modernização de pisos e coberturas, toda uma nova comunicação visual será 

criada para trazer um ar mais moderno para o empreendimento. 
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Equipamentos de ar condicionado serão revitalizados para trazer mais conforto e um 

novo estudo luminotécnico será contratado para otimizar a iluminação dos corredores. 

Com isso, espera-se oferecer mais conforto para todos os clientes, lojistas, 

funcionários, enfim, toda a comunidade do entorno do Suzano Shopping. 

 

5.1.9. Retrofit na fachada do Shopping, tornando-o mais jovial, moderno e 

atrativo. 

Tem a mesma aplicabilidade do item anterior, sendo voltado para atração dos 

consumidores, mas revigorará a autoestima, inclusive de funcionários e lojistas. 

Dois terços dos maiores shoppings americanos têm mais de vinte anos de existência. 

Diante da arquitetura invariavelmente insípida desses estabelecimentos, esses 

empreendimentos se tornaram herméticos demais para nosso gosto contemporâneo (Underhill, 

2004). 

A expansão incorporará um novo prédio ao já existente, mais alto de visual mais 

imponente. O desafio é desenvolver uma nova fachada que conjugue os dois blocos e os 

tornem um, sem demonstrar ao cliente que o vê do lado de fora, que um é mais novo ou mais 

velho.  

A linguagem de comunicação tem que ser ousada, transparecer mais jovial e assim 

atrair cada vez mais pessoas ao Suzano Shopping. 
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6. PLANO DE IMPLANTAÇÃO  

6.1. Cronograma de Implantação 

Esta Plataforma Física de Soluções já está sendo implantada, com previsão para a 

implementação completa ao final de 2019. São mais de vinte e quatro meses de execução das 

medidas. Para melhor visualização, a Figura 5 apresenta o detalhamento do plano de trabalho.  

De acordo com Parker, Alstyne e Choudary (2016), mesmo quando se considera a 

tendência de vários setores de se submeterem à transformação da plataforma, os limites 

próprios de cada setor tornam-se cada vez mais permeáveis. Ou seja, qualquer empresa pode 

interagir com os consumidores de maneira direta, captando dados sobre suas preferências, 

conectando-os e oferecendo serviços que proporcionam aos clientes, um valor único. 

É dentro deste contexto que se implantará a Plataforma Física de Soluções, sempre 

alinhada aos desejos e interesses do público consumidor do Suzano Shopping, de acordo com 

pesquisas periódicas que serão realizadas para monitorar as opiniões e as tendências. 

Os nove pontos iniciais da Plataforma Física de Soluções estão dispostos na Figura 1, 

conforme serão executados. Alguns, como pode ser visto, já estão em andamento; outros 

ocorrerão no segundo semestre deste ano e, os últimos dois, somente durante o ano de 2019. 

As negociações e o reposicionamento de Lojas, a prospecção e a aquisição de novas 

marcas de varejo no empreendimento são atribuições do departamento Comercial e durarão, 

pelo menos, dezoito meses, em função da complexidade de suas negociações e do momento 

do mercado de expansão do Comércio Varejista brasileiro. 

As novas campanhas promocionais, nova identidade visual do Suzano Shopping e o 

calendário de atividades e eventos musicais e culturais têm normalmente aplicabilidade de um 

ano para que se possa avaliar o que deu certo, corrigir o que deu errado e implementar novos 

conceitos à medida da necessidade que se detectará com constante pesquisa entre os clientes. 

A área de expansão do empreendimento tem suas obras sendo iniciadas em maio/2018, 

com previsão de duração de seis meses, pois grande parte do espaço já está concebido e com 

colunas, faltando apenas receber as paredes e toda a parte de decoração e acabamento. 

Em seguida, em meados de julho, entram os dois outros pontos da Plataforma a serem 

implementadas que são a modernização das operações de entretenimento e a criação de 
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espaço destinado a operações de Serviços, em sinergia com a área do Poupatempo que já 

existe hoje. A previsão de duração destas obras é de um ano. 

Em 2019, dar-se-ão inícios às reformas estruturais e de retrofit do prédio. Estas são as 

últimas e podem ser postergadas por breve período, pois o que determinam as respectivas 

implementações são justamente as negociações comerciais e as perspectivas de negociação de 

áreas para cada uma das lojas. 

Trata-se de um projeto audacioso em função do momento econômico que ainda se 

vive e das incertezas políticas e econômicas que rondam o Brasil, mas está tendo foco total 

dos Empreendedores para manter o Suzano Shopping como um empreendimento líder em 

fluxo de clientes, vendas para os Lojistas e rentabilidade para os sócios investidores. 

Assim sendo, espera-se, ao final da implementação da Plataforma Física de Soluções, 

ter atingido resultados básicos, tais como: (1) ter fluxo crescente de clientes; (2) satisfazer à 

demanda de novas marcas por parte dos clientes; (3) aumentar as vendas das lojas que fazem 

parte do mix do Suzano Shopping; (4) garantir maiores rendas com aluguéis aos 

empreendedores; (5) manter o ativo Suzano Shopping, atrativo para novos investimentos 

futuros, por parte de todos os Stakeholders da cadeia. 

Para melhor entendimento do cronograma de atividades que serão desenvolvidos, 

destacamos o Plano de Implantação com cronologia resumida dos pontos a serem realizados 

numa Plataforma Física de Soluções, no Apêndice D. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

Os Shoppings Centers já fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros e 

continuarão fazendo, mesmo com acirramento da concorrência ou do comércio online. 

Contudo, os novos tempos trazem a necessidade de modernidade, de novos conceitos, 

eventos, lojas, dinâmica de relacionamento com cliente, enfim, tudo o que se está e se deve 

implementar no Suzano Shopping, tendo por base este estudo. 

Esse modelo de negócio tornou-se hermético demais para nosso gosto contemporâneo, 

mas não foi abandonado, pois continua nos mesmos lugares e se pode voltar a frequentá-los a 

qualquer momento (Underhill, 2004). 

Essa frase resume bem o que está sendo modificado no Suzano Shopping e que serve 

de base para tantos outros empreendimentos espalhados pelo país: o gosto e forma dos 

clientes se relacionarem com os Shoppings estão mudando, mas, devem ser a primeira 

referência para qualquer pessoa em qualquer necessidade de compras a lazer, de serviços à 

gastronomia. 

A livre adaptação dos termos relacionados a uma Plataforma, não digital e, sim, física, 

tem, por desafio, dar dinamismo às implementações. Numa linha de tempo, pode-se dizer que 

se está na fase “Startup” desta plataforma. 

Nesta etapa, as empresas devem concentrar-se em métricas que rastreiem o alcance de 

características que permitem as interações básicas, como liquidez e confiança. (Parker, 

Alstyne & Choudary, 2016). 

Ao término destas implementações, entra-se na fase de crescimento, quando se poderá 

incrementar a criação de valor para o cliente e, posteriormente, na fase madura, poder-se-á 

estimular a inovação para tornar o empreendimento ainda mais competitivo. 

Trata-se de um projeto diferenciado que, apesar de conter soluções, algumas já 

pensadas em outros empreendimentos, tem como diferencial o arrojo de ser realizado de 

forma concomitante para, inclusive, recuperar o tempo perdido para o Suzano Shopping, seja 

por causa da crise econômica, seja por certo comodismo dos empreendedores, em função do 

papel de destaque que o empreendimento ainda tem na economia da região. 

O futuro para o Suzano Shopping já é de grandes mudanças e todos os Stakeholders já 

percebem que estas já vêm ocorrendo.  
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O principal resultado esperado que é o aumento de fluxo de clientes ocorrerá no 

momento em que a maior parte das modificações já esteja em plena realização, pois será 

perceptível a todos que o Suzano Shopping se modernizou, cresceu, tem novos atrativos e 

procurará agradar seus clientes com uma completa oferta de lojas em todos os seguimentos. 

Os aprendizados e conhecimentos adquiridos até aqui e os aprimoramentos que virão, 

tornar-se-ão realidade à vinda dos consumidores e à propagação dos negócios para toda cadeia 

de Stakeholders.  

Trata-se de aplicações de teoria diretamente na prática mesmo, com todos os pontos 

previstos para ser implementados na Plataforma Física acontecendo. Os desdobramentos e as 

dificuldades, por evidência, tornarão o Suzano Shopping mais completo e forte perante a 

concorrência.  

Fazer parte de um projeto que resulta numa clara transformação de todo um 

empreendimento, desde a mentalidade dos funcionários e equipes, passando pela mudança 

física de um edifício/prédio, onde os resultados começam a surgir, com clientes mais 

satisfeitos e toda a cadeia de stakeholders empolgada e apoiando sua implementação e 

realização, tornou-se extremamente gratificante. Além disso, para além da empresa, fica a 

lição de que sempre é possível inovar em qualquer área profissional e de conhecimento. Como 

Mestre, posso assegurar que, profissionalmente, chego a um novo patamar em meu 

desenvolvimento de vida, e retransmitir esta experiência para outros empreendimentos no 

futuro. 

Embora se possa considerar bastante replicável, a aplicabilidade desta proposta de 

plataforma precisa ser bem planejada e feita sobre medida para cada empreendimento do porte 

de um Shopping, pois existe um número razoável de complexidades no caminho que 

precisarão ser vencidas, principalmente as características peculiares e intrínsecas que cada 

empreendimento possui, tais como localização e para qual público e finalidade este é dirigido. 

  Este tipo de proposta de plataforma pode ser replicado para vários outros Shoppings 

no Brasil que vivem situação semelhante de redução de tráfego e necessidade de 

implementação de novas posturas perante os novos tempos que virão.  

A Inovação aqui, está em coordenar todas as atividades e processos propostos, tendo 

todos os stakeholders interagindo ao mesmo tempo e em todos os níveis, dos clientes aos 

proprietários do empreendimento. Assim, percebe-se as dificuldades aparecendo e sendo 

galgadas aos poucos. 
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São facetas e multiplicidades de aspectos que fazem cada correção ou acerto no 

planejamento, se tornarem lições valiosas para o enriquecimento profissional e dar a certeza 

que se está no caminho certo e que essas aplicações podem acontecer em outros 

empreendimentos no futuro.   

Pode-se considerar a efetivação desta proposta um sucesso, a despeito das dificuldades 

inerentes à idealização da proposta, seu desenvolvimento e, especialmente, aprovação e 

alinhamento em torno dos diversos stakeholder envolvidos, especialmente pelo nível de 

inovação considerado para esta proposta, que possui um novo olhar sobre este tipo de 

empreendimento – um novo modelo de negócio. 
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APÊNDICE A – Instrumento de pesquisa com clientes internos 

 

PESQU ISA CONSUM IDOR – PROJETO M ACK ENZIE 

IDADE: _________ SEXO: (     ) MASC.   (     ) FEMIN. 

FAIXA DE RENDA:(   ) ATÉ R$ 1 MIL (    ) DE R$ 1.001,00 A R$ 2.000,00  (    ) DE R$ 2.001,00 A R$ 3.000,00 

(   ) DE R$ 3.001,00 A R$ 4.000,00  (   ) DE R$ 4.001,00 A R$ 5.000,00   (   ) ACIMA DE 5 MIL 

1) Com que frequência você vem ao Suzano Shopping? 

(     ) Mais de 1 v ez por semana      (      ) Ao menos 1 v ez por semana (     ) Uma v ez por quinzena     (      ) Uma v ez por mês  (     ) Esporadicamente 

2) Qual o principal motivo para visitar o Suzano Shopping? 

(     ) Fazer compras  (     ) Almoçar/Jantar/Caf é   (      ) Passear  (      ) Banco/Caixa Eletrônico  (     ) Poupatempo  

(      ) Cinema   (      ) Supermercado 

Outros ___________________________________ _______________________  

3) Fez algum gasto no Suzano Shopping nos últimos 3 meses?  

 (       ) Não 

(     ) Sim, compras na loja __________________________________________  

(     ) Sim, almoço/jantar/caf é    (      ) Cinema  (     ) Supermercado 

(     ) Sim, Outros _________________________________________________  

4) Cite alguma loja/produto/serviço/evento que você quer que o Suzano Shopping tenha, (descreva até 5):  

______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

5) Você costuma fazer compras pela Internet?    

(     ) Sim  (Por quê?) _______________________________________________________________________________________ 

(     ) Não  (Por quê?) _______________________________________________________________________________________  

6) Quais produtos você costuma comprar pela Internet (descreva até 5): 

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________

_________________  

7) Por qual meio você costuma fazer suas compras na Internet?  

(      ) Smartphone  (      ) Computador      (      ) Notebook 

(      ) Tablets  (      ) Outros______________________________________________  

8) Onde você costuma comprar mais? 

(      ) Nas Lojas f ísicas (      ) Na Internet  (     ) Em Ambas 

Por que? 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________

________________________________________________________  

       9)   Se o Shopping  anunciar uma atração diferenciada de entretenimento você vai até o local para conhecer o evento? 

(   ) Sim ( Por quê?) _____________________________________________________________________________  

(   ) Não ( Por quê?) _____________________________________________________________________________  

 

10) O que você melhoraria no Suzano Shopping? 

(      ) Segurança  (       ) Limpeza  (       ) Estacionamento (      ) Iluminação (       ) Paisagismo        

(       ) Facilidade de Acesso (      ) Banheiros  (       ) Comunicação Visual   

(      ) Outros 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________

________________________________________________________  
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APÊNDICE A1 – RESULTADOS E GRÁFICOS - PESQUISA CLIENTES INTERNOS 

Gráfico 1 – Faixa Etária 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores frequentadores do Shopping Suzano (2017) 

1) Faixa etária: Pela simples leitura do Gráfico 1, vê-se que, mais da metade dos 

frequentadores do empreendimento, são jovens entre 18 e 32 anos, sendo 

importante também a frequência dos clientes entre 33 e 40 anos de idade que, em 

tese, são os que estão mais bem estabelecidos economicamente na sociedade.  

 

2) Sexo: Apurou-se que 64,7% dos entrevistados são do público feminino e 35,3% 

eram do público masculino. Por se tratar de pesquisa em balcão de atendimento à 

uma promoção, houve uma maior proporcionalidade feminina. Na última pesquisa 

de fluxo do empreendimento, realizada em 2014, o público feminino representava 

56% e, no último levantamento da ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping 

Centers), realizado em 2016, verificou-se que o público feminino em Shopping é 

maior, mas com distorção um pouco menor (54%).  

 

 
Gráfico 2 – Faixa de Renda

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores frequentadores do Shopping Suzano (2017) 

 

3) Frequência: A frequência de público é grande, principalmente por ser o único 

empreendimento na cidade e ser situado na região Central. São 42,86% de clientes que 

vêm ao Suzano Shopping mais de uma vez por semana e quase dois terços que 

frequentam o local, pelo menos, uma vez por semana. 
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Gráfico 3 - Frequência ao Suzano Shopping 

  

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores frequentadores do Shopping Suzano (2017) 

 

Gráfico 4 - Principal motivo para vir ao Suzano Shopping 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores frequentadores do Shopping Suzano (2017) 

 

4) Frequência de gastos: Demonstra-se que a ampla maioria dos clientes vem ao 

empreendimento e consomem. A soma total dos que efetuaram gastos, nos últimos 

três meses, no Suzano Shopping, foi de 87,40% do total do público entrevistado. 

Além disso, as lojas mais citadas com compras efetivadas por estes clientes foram: 

Lojas Americanas, O Boticário, Fatto a Mano, Código Girl, Clube Melissa, Renner, 

C&A, Roger´s, Magazine Luiza, Oscar Calçados, Pontal, Magic Feet, Centauro, Casas 

Bahia, Hering, Casa das Alianças. 

 

Gráfico 5 - Efetuou gastos no Suzano Shopping nos últimos 3 meses 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores frequentadores do Shopping Suzano (2017) 
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5) Novas lojas ou eventos:  As citações apontadas foram: Riachuelo (já estamos em 

negociação para 2018), Pernambucanas, Preçolandia, Marisa, Habib´s, Zara, Cao 

Club, Havan, Bad Cat (em negociação para 2018), Festival do Camarão, Poderoso 

Timão (Inaugura no Shopping em 01.11.2017); Tabacaria; Daiso (trouxeram a 

concorrente desta marca que é a Miniso, inaugurada em 24.11.2017); Besni, 

Chiquinho Sorvetes (em negociação para 2018); Petshop (em negociação para 2018); 

Artigos religiosos; Revelação Fotográfica; Churros; Balcão de Informações; Vitor 

Hugo; Pandora; M.Martan; Óticas Gassi; Só Sapatilhas; Zelo (em negociação para 

2018); Contem 1g; TNG; Vest Casa; Ri Happy; Bacio di Late; KFC; Starbucks (em 

negociação para 2018); Outback; Atrações Infantis; Melhorar a Praça de Alimentação 

e Banheiros. 

 

6) Compras pela Internet: Mais da metade (64,7%) dizem fazer compras na Internet e, 

em sua maioria, em função da Praticidade e das Ofertas. Porém, 35,30% não fazem 

compras online porque não confiam em sites e preferem ver e experimentar o produto. 

 

7) Produtos comprados pela Internet: Produtos de beleza; Acessórios de Informática; 

Roupas, Sapatos, Roupas de Academia; Fraldas; Eletrônicos; Eletrodomésticos. 

 

8) Predominância: A maioria das compras (51,3%) ainda é feita em lojas físicas, mas 

não se pode negar o crescimento das compras pela Internet (15,9%) 

 

9) Atendimento a eventos: A ampla maioria (78,2%) respondeu que sim, viria ao 

Suzano Shopping neste caso, afirmando, na maior parte das respostas, que sempre é 

interessante ter algum evento atrativo. Os que responderam negativamente a esta 

pergunta (21,8%) disseram que não tinham tempo ou que não gostavam de eventos. 

 

10) Melhorias no Suzano Shopping: Fica evidenciada a necessidade urgente de reforma 

e modernização dos banheiros do empreendimento (31,9%) e é reforçado pelo 

grande porcentual de melhoria para a segurança/limpeza (31,1%), cuja maior parte 

dos entrevistados citou a limpeza como problema. Estacionamento (17,7) também 

recebeu uma importante menção porque as vagas são, em sua grande maioria, 

descobertas. Foram citados ainda: ampliação do shopping; mais lugares para sentar 

nos corredores; ampliação do fraldário e falta de decoração/plantas.  
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APÊNDICE B – Instrumento de pesquisa com clientes externos 

 

PESQUISA CONSUMIDOR FORA DO SHOPPING – PROJETO MACKENZIE 

 

IDADE: ______ SEXO: (     ) MAS   (     ) FEM     MORA NA CIDADE   (   )SIM   (   )NÃO 

FAIXA DE RENDA: 

(   ) ATÉ R$ 1 MIL (    ) DE R$ 1.001,00 A R$ 2.000,00  (    ) DE R$ 2.001,00 A R$ 3.000,00 (   ) DE R$ 3.001,00 A R$ 4.000,00  (   ) DE R$ 4.001,00 A 

R$ 5.000,00   (   ) ACIMA 5 MIL 

1) Por que V.Sa. preferiu fazer sua compra na  loja do Centro e não no Suzano Shopping? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Para  você o Suzano Shopping é:  

                  (   ) A melhor opção para  encontrarmos tudo o que precisamos.    (   ) O melhor centro de compras da região. 
                  (   ) Muito pequeno e falta  opções de lojas .                                         (   ) Opção de lazer. 
                  (    ) outros : ________________________________ 

 

3) Você vai  ao Suzano Shopping? Com que frequência? 

(     ) Não vou.     (     ) Sim, mais de 1 vez por semana      

(     ) Sim, ao menos  1 vez por semana (    ) Sim, uma vez por quinzena     

(     ) Sim, uma vez por mês   (    ) Sim, esporadicamente 

 

4) Qual  o principal  motivo para visitar o Suzano Shopping? 

(     ) Fazer compras   (     ) Almoçar/Jantar/Café  (      ) Passear 

(      ) Banco/Caixa Eletronico (     ) Poupatempo  (      ) Cinema 

(      ) Supermercado 

Outros __________________________________________________________ 

 

5) Você realiza  suas compras mais no Centro da  cidade ou no Suzano Shopping?  
(  ) Centro da cidade   (  ) Suzano Shopping 
Justifique sua resposta _____________________________ 
 

6) Cite alguma loja/produto/serviço/evento que você quer que o Suzano Shopping tenha , descreva até 5: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

7) Você costuma fazer compras pela  Internet?   (     ) Sim  (     ) Não 

 

8) Quais produtos  você costuma comprar pela Internet, Descreva até 5: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

9) Onde você costuma comprar mais? 

(      ) Nas Lojas   (      ) Na Internet  (     ) Em Ambas  

 

10) Justifique a  resposta acima: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

11) O que você melhoraria  no Suzano Shopping? 

(      ) Segurança (       ) Limpeza  (       ) Es tacionamento 

(      ) Iluminação (       ) Paisagismo       (       ) Facilidade de Acesso 

(      ) Banheiros (       ) Comunicação Visual 

(      ) Outros 

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B1 – RESULTADOS E GRÁFICOS – PESQUISA CLIENTES 

EXTERNOS 

Gráfico 6 - Faixa etária 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

Assim como no resultado apurado com os clientes internos do Shopping, mais da 

metade dos frequentadores do empreendimento são jovens entre 18 e 32 anos, sendo 

importante também a frequência dos clientes entre 33 e 50 anos de idade que, em tese, 

são os que estão mais bem estabelecidos economicamente na sociedade.  

 

Gráfico 7 - Sexo 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

Aqui, verificou-se um número mais acentuado do público feminino. Apenas 

um entrevistado era do sexo masculino, o que demonstra tamanha diferença apontada 
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no gráfico abaixo: que 96% dos entrevistados são do público feminino e 4% eram do 

público masculino. 

 

 

Gráfico 8 - Faixa de renda 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

A maior parte dos clientes do Suzano Shopping (58%) recebem até R$ 2 mil 

mensais de salário, em seguida, o público, que recebe até R$ 3 mil, tem a participação 

de 31% dos entrevistados, evidenciando que o público da região central da cidade 

também está situado na escala de classe social como “C”.  

 

Gráfico 9 - Frequência ao Suzano Shopping 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 
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Apesar de terem comprado em lojas do centro, foi significativa a parcela de pessoas 

que informaram que mesmo assim frequentam o Suzano Shopping. Eles vão ao 

empreendimento, pelo menos, uma vez por semana em 31% dos casos e, pelo menos 

uma vez ao mês, em 73% das respostas. 

  

 

Gráfico 10 - Como o Suzano Shopping é percebido 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

Para mais da metade dos entrevistados (54%), o empreendimento é pequeno e faltam 

opções de Lojas. Para 38%, o Suzano Shopping é uma opção de Lazer. Este resultado 

evidencia a necessidade de uma expansão do empreendimento que ocorrerá em 2018, 

já com contratos negociados com Academia (Smartfit), novo Cinema, novo Boliche, 

Youcom, entre outras marcas de interesse e desejo dos clientes. 

 

Gráfico 11 - Principal Motivo para Visitar o Suzano Shopping 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

Constata-se fortemente, neste resultado, a presença da opção de lazer. No total, entre 

passear, ir ao cinema e fazer alguma refeição, observou-se 66% dos clientes, 
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assinalando este tipo de atividade como principal motivo para visitarem o Suzano 

Shopping. No outro extremo, fazer compras representou cerca de 28% dos clientes. 

Foi citado como outro motivo, apenas um caso que citou: “Não ter outra opção na 

Cidade”. 

 

 

Gráfico 12 - O que você melhoraria no Suzano Shopping 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

Assim como a pesquisa com os clientes internos, a grande maioria relatou insatisfação 

com os Banheiros e a Limpeza (56%). Em seguida, Comunicação Visual aparece com 

15%. Iluminação/Paisagismo e Estacionamento foram indicados cada um com 12% 

das menções dos pesquisados. 

 

Gráfico 13 - Onde você realiza mais suas compras 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

Para os que preferem comprar no centro da cidade, as principais justificativas foram: 

tem mais opções; preferência; acham mais prático; porque é mais perto do trabalho; 

mais variado e barato; mais diversificado; por que é mais barato. Já, os que preferem o 
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Suzano Shopping, apontam: acham mais prático; acham mais rápido; mais 

confortável; tem lojas Renner e Tranzação; mais cômodo. 

 

 Loja/produto/serviço/evento que você quer que o Suzano Shopping tenha: 
Pergunta aberta que colheu as seguintes opções citadas pelos clientes entrevistados: 

Livraria Saraiva; Livraria Leitura; Outros Bancos; Lojas Zêlo; Lojas Besni; Lojas 

Clorofila; Lojas Clube Pet; Hamburgueria Gourmet; Novo Cinema, mais confortável; 

Lojas Shoebiz; Lojas Tennisbar; Restaurante Madero; Loja de Utilidades; Lojas 

Marisa; Lojas Pernambucanas; Lojas Preçolândia; Farmácia; Lojas Anf Bijuterias; 

Lojas Pandora; KFC; Perfumaria; Cosméticos; Esmalteria; Lojas Vest Casa; Lojas 

Fini; Academia Smartfit; Lojas Bauducco; Restaurante Outback; Cafeteria Starbucks; 

Lojas Riachuelo; Habib´s. 

 

 Por que você preferiu fazer a compra no Centro da Cidade ao invés do Suzano 

Shopping: Nova pergunta aberta que reforçou pontos já coletados na pergunta de 

número oito. Foram citadas as seguintes afirmações: conveniência; estava de 

passagem; aproveitar a oportunidade; porque é mais viável; preferência; mais próximo 

da residência; porque é mais prático e barato; porque não tinha o modelo de roupa na 

loja Tranzação do Shopping; porque trabalha no centro; porque é mais fácil; porque 

estava comprando outras coisas no centro que não têm no shopping; porque é mais 

perto do trabalho; mais perto da estação de trem e das conduções. 

 

 Compras pela Internet: Dos pesquisados, 73% afirmaram que fazem compra pela 

Internet.  Destes, informaram que, normalmente, compram os seguintes produtos: 

roupas, sapatos, maquiagem, perfumes, cosméticos, acessórios, capa de celular, 

eletrônicos, bijuterias, remédios, roupas infantis e livros. 

 

Gráfico 14 - Onde costuma comprar mais 

 

Fonte: Pesquisa de campo com consumidores externos não frequentadores contumazes do Shopping 

Suzano (2017) 

 

O resultado apurado em relação à predileção por compra ficou quase empatado, sendo 

que a compra nas lojas físicas ainda teve pequena maioria (54%). Se for computada a 

quantidade de pesquisados que informou comprar nas duas modalidades, tem-se um 

incremento de mais 35%.  

Nas Lojas 
54% 

Na internet 
11% 

Em Ambas 
35% 



73 
 

 

Os pesquisados citaram como motivos para suas preferências favoráveis às lojas: 

confiar mais em ver o produto; não gosta de esperar chegar; promoção; depende da 

conveniência e necessidade; porque não sabe mexer na internet; porque tem maior 

variedade; porque não confia em comprar na internet; é mais rápido comprar na loja; 

porque gosta de experimentar; e, preferência. 

APÊNDICE C – Instrumento de pesquisa com lojistas do Suzano Shopping 
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APÊNDICE C1 – RESULTADOS – PESQUISA COM LOJISTAS 

PESQUISA LOJISTA – PROJETO MACKENZIE 

 

1)Você acredita que sua Loja sofre concorrência da Internet?   

(      ) Sim  (     ) Não  

Se Sim, descreva suas principais concorrentes na Internet: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2) Como você está se preparando para vencer estes concorrentes? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

3)O que você acha que o Suzano Shopping pode fazer para ajudar o Lojista perante esta batalha com os 

concorrentes da Internet? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4)Cite alguma loja/produto/serviço/evento que você acredita que o Suzano Shopping precisa trazer para aumentar o 

fluxo de clientes e consequentemente melhorar os resultados de suas vendas: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

5)O que você melhoraria no Suzano Shopping? 

(      ) Segurança (       ) Limpeza (       ) Estacionamento 

(      ) Iluminação (       ) Paisagismo    (       ) Facilidade de Acesso 

(      ) Banheiros (       ) Comunicação Visual  

(      ) Outros 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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1) Concorrência advinda da Internet: O intuito da primeira pergunta era o de verificar 

se o lojista reconhece que poderá haver algum problema com as vendas de sua 

operação em função da concorrência com as empresas de vendas online e o resultado 

apurado foi que 50% acreditam que “Sim”, há concorrentes que podem impactar nas 

vendas de sua loja e as citam e outros 50% acreditam  que “Não”, não sofrem qualquer 

concorrência.  

Entre as lojas citadas concorrentes, não houve um destaque, sendo compiladas as 

lojas: Extra, Decolar.com, Morana, Collezione, Casas Bahia, Lojas Americanas, 

Netshoes, Rayban, Oakley e Impacta. 

 

As pesquisas, com respostas negativas a esta primeira pergunta, tiveram as duas 

perguntas seguintes prejudicadas, pois se relacionavam com uma resposta positiva à 

questão. 

 

2) Como está a preparação para vencer essa concorrência: Para esta pergunta, o 

objetivo foi entender como os Lojistas que veem as vendas online como concorrente 

estão preparando-se para enfrentar esta concorrência. A ampla maioria, com cinco 

citações destacadas, prepara-se mediante a utilização de promoções com preços mais 

baixos do que o oferecido na Internet. 

 

3) No que o Suzano Shopping pode auxiliar o Lojista: Neste ponto, era necessário 

saber do ponto de vista do Lojista o que o Suzano Shopping pode fazer para ajudá-los 

na concorrência com a Internet e a categorização resultou em quatro apontamentos 

para atrair mais público e, outros quatro, para mais eventos no Shopping. 

 

4) Citar novas lojas/produto/serviços/eventos para atração de público: Nesta 

pergunta, pode-se juntar as dezesseis pesquisas para fazer a melhor apuração do 

resultado. O intuito era verificar, sob a percepção do Lojista, como está o conceito do 

Suzano Shopping em relação a seu potencial de atração de clientes, fraquezas e 

virtudes. No total, receberam-se onze apontamentos (68,7%) para a realização de 

novos eventos com forte apelo popular e de atração de público e também sete 

indicações (43,7%) para que o Shopping pudesse atrair novas lojas e marcas de modo 

a trazer maior público para o empreendimento. 

 

5) O que deve ser melhorado/corrigido no Suzano Shopping: A última questão visa a 

entender, sob a ótica de quem está trabalhando nas Lojas, como está a infraestrutura 

do empreendimento, de modo que pudesse melhorá-lo num futuro próximo e, assim, 

continuar moderno e atrativo para os consumidores. Obteve-se uma categorização com 

dez menções a uma reforma nos banheiros, bem como outras quatro menções em 

relação à limpeza do empreendimento (87,5%), ou seja, quase a totalidade das 

pesquisas apontaram este como o principal problema de infraestrutura do Shopping a 

ser resolvida com a maior brevidade possível. Outras quatro citações (25%) apontaram 

a necessidade de se melhorar a comunicação visual do Suzano Shopping. 
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APÊNDICE D – CRONOGRAMA IMPLANTAÇÃO PROJETO PLATAFORMA 

FÍSICA DE SOLUÇÕES 

 

Figura 5 – Cronograma de Implantação Projeto Plataforma Física de Soluções  

 

Fonte: Suzano Shopping (2018) 

 

 

01/11/2017 20/05/2018 06/12/2018 24/06/2019 

Negociações e Reposicionamento de Lojas 

Prospecção e aquisição de novas marcas consagradas e de desejo do 
consumidor  

Campanhas promocionais com nova linguagem de comunicação nas peças 
de marketing  

Calendário fixo de eventos musicais e culturais 

Expansão do empreendimento com nova área para locação de lojas (6 mil 
metros quadrados de ABL) 

Modernizar as instalações de entretenimento (Novo Cinema, Novo Boliche e 
Parque Infantil) 

Criar espaço diferenciado fisicamente para operações de serviços 
(bancários, de beleza, médicos) 

Conduzir reformas estruturais de ordem funcional e estética para maior 
conforto aos clientes 

Retrofit na fachada do Shopping (modernização) 


