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Outlet centers catedral de marcas 

Antonio Carlos Giuliani 

 

Os outlet centers  caracterizados como centros 

comerciais e por se localizarem distantes dos 

grandes centros urbanos, apresenta um custo de 

construção baixo em relação aos grandes shopping 

centers, consequentemente o  aluguel também é 

mais baixo para o lojista. O custo de ocupação é de 

aproximadamente 8% do faturamento, segundo a 

About Agência  Brasileira de Outlets, no caso de 

shoppings, esse valor pode chegar a 30%. 

O Brasil já tem 6 outlets em funcionamento, 

estão previstos mais  8  para serem abertos até 2016, 

totalizando 15. As vendas somarão R$4,4 bilhões por 

ano em 2016, segundo previsão da About. Os outlets 

atraem os consumidores em busca de boas marcas e 

preços baixos. Marcas como Nike, Chilli Beans, 

Calvin Klein e Lacoste estão presentes nos mais de 

75 mil m² de área de lojas, serão 247 mil m² em dois 

anos.  

A maioria dos 415 outlet centers do mundo, está localizada nos Estados 

Unidos, onde o setor tem apresentado crescimento superior ao do segmento de  

shopping centers. Entre 2000 e 2013, foram inaugurados 33 outlet centers nos 

pais, contra apenas um shopping tradicional, segundo dados da International 

Council of Shopping Centers (ICSC).  

Serão erguidos outros 46 empreendimentos até 2016 nos Estados 

Unidos e Canadá, as  vendas saltaram de US$ 19 bilhões, em 2009, para US$ 

27,7 bilhões, em 2012. No Brasil a  combinação entre o mix de grifes nacionais 

e internacionais, e a oferta de preços bem abaixo do mercado tem 

impulsionado o desenvolvimento do setor.  

Segundo a  About o canal outlet responde por mais de 10% das vendas 

totais de 59% das marcas. Em curto e médio prazos, as perspectivas são 

positivas. Com a previsão da inauguração de outros oito centros já anunciados, 

em 2016, o mercado brasileiro deve  envolver 75 marcas com mais de  1353 

lojas  espalhadas pelos 15  centros.  

Com  a receita anual da locação de pontos de venda deverá render 

R$199 milhões aos empreendedores. Os estudos apontam que o mercado 

brasileiro vive uma segunda onda. Na primeira na década de 1990, os 

pioneiros foram o SP Market, o shopping D e o Raposo Off Price, eles  surgem 
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em um momento onde as marcas internacionais e  nacionais ainda estão com 

gestão amadora.  

Já a  segunda onda começou com o lançamento do São Paulo Outlet 

Premium, em 2009. São caracterizados como centros comerciais com 

paisagismo, lojas com ar condicionado e a presença de marcas internacionais 

com produtos com desconto. Quando chegam com essa proposta diferenciada, 

os consumidores ficam em polvorosa.  

Para 2019 está previsto o ponto de maturidade do mercado brasileiro, 

enquanto nos EUA os outlets representam 1% do total de shoppings em 

funcionamento, no Brasil esse índice é de apenas 0,5%. Se no passado os 

outlets contemplavam apenas sobras de mercadorias, atualmente já são 

considerados como catedral de marcas  como Adidas, Nike, TNG e Polo Wear, 

já desenvolveram linhas  especiais para esses centros de compras.  

O mesmo  estudo realizado peal About, mostrou que 40% dos varejistas 

já trabalham produtos exclusivos para esses tipos de pontos de venda. Com 

um custo operacional mais baixo, as marcas veem os outlets como canal 

estratégico para aumentar o volume de vendas. Os outlets, junto com flagship 

stores, lojas próprias, franquias, multimarcas, atacado, e-commerce, tem a 

função de complementar  o mix de canais de venda de  acordo com os 

propósitos das  grifes, como posicionamento, aceleração do crescimento, 

exposição de marca  e novas vendas.  
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