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Em Destaque
ENTRAVES. Com

a necessidade de mais de 10 alvarás e licenças diferentes para operar, players do
setor perdem mais de um ano só com a entrega de papelada às prefeituras municipais do País

Burocracia faz shopping perder
dois anos para a inauguração
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A burocracia hoje é o maior
entrave ao setor de shopping
centers. Alvarás e licenças, que
são obrigatórios para a construção e até para a inauguração de um empreendimento,
podem dobrar o tempo para a
inauguração do espaço, hoje
estimado em 18 meses.
Com isso, a grande maioria das
incorporadoras sofre com atrasos para abertura de suas portas
ao consumidor, como aconteceu com o Shopping Cidade São
Paulo, da Cyrela Commercial
Properties (CCP).
O Habite-se, licença conseguida antes da inauguração do empreendimento e emitida pela
prefeitura, neste caso a de São
Paulo (SP), foi o que levou o centro de compras a adiar em mais
de uma semana a data de sua
inauguração na Av. Paulista.
A data prevista era para o dia
23 de abril, mas com a demora
da prefeitura em liberar a licença, a construtora vai inaugurar o
empreendimento ao público
nesta quinta-feira (30), conforme informou o diretor de shopping centers da CCP, José Roberto Voso, em nota. “A entrega
deste shopping concretiza o sonho de estarmos presentes de
maneira irreplicável no coração
de São Paulo”.
O empreendimento causou
alvoroço desde que foi anunciado, em 2013. Primeiro pelo local
escolhido: a antiga mansão da
família Matarazzo, em um dos
cartões postais da cidade. A demolição do prédio centenário
gerou comoção entre os tradicionalistas, com o anúncio de
que ele seria derrubado. No local, a CCP construiu cinco pavimentos, totalizando uma Área
Bruta Locável (ABL) de 17,5 mil
metros quadrados, com 160 lojas, incluindo restaurantes, fastfoods, cinemas e teatro, além de
serviços de apoio e conveniência, estacionamento com 1,5
mil vagas e bicicletário. Obra esta que consumiu investimento
estimado em R$ 500 milhões.
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E n t rav e s
“O desenvolvimento de um
shopping center é extremamente complexo. Começa lá
na fase de desenvolvimento do
projeto, quando, o empreendedor precisa verificar, antes
de tudo, se aquela proposta
tem viabilidade e compatibilidade com os objetivos econômicos, sociais e promocionais
planejados para o empreendimento”, disse ao DCI o diretor
e consultor da Make It Work,
especializada em shopping
center e varejo, Michel Cutait.
Ele conta que entre as exigências para a abertura de um
centro comercial estão: Alvará
de Funcionamento; Alvará Sanitário; Atestado de Brigada de
Incêndio ou Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros

Shopping Cidade São Paulo, da CCP, será inaugurado nesta quinta-feira (30) após uma semana de atraso devido à falta do alvará do Habite-se
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G Encontrar

que encontramos o
terreno, em uma fábrica que
foi desativada na zona leste,
demorou três anos para que a
Enplanta conseguisse aprovar
o projeto do Estação Jardim
Shopping na Prefeitura de São
Paulo. Foi uma verdadeira via
crucis, pois os órgãos não se
entendem, o que sempre gera
muito desgaste. foto: DIVULGAÇÃO

(AVCB); Programa de Riscos
Ambientais (PPRA); Programa
de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO); Sistema
de Gerenciamento de Resíduos
e Outorgas Ambientais.
“Isso dentre outras outorgas
exigidas por órgãos como a
União ou o Estado, quando o
shopping interfere em rodovias
estaduais ou federais, ou quando interfere no patrimônio de
entes de políticos”, disse Cutait.
Vale ressaltar que as obrigações com licenças não estão restritas às incorporadoras. Os lo-

o terreno para a
construção de um shopping e
a contratação de mão de obra
especializada está entre as
dificuldades para o setor
atualmente. Mas, o que mais
dificulta a indústria a se
desenvolver é a burocracia.
Hoje um shopping leva mais
de dois anos para ser
inaugurado aqui. foto: DIVULGAÇÃO

jistas também têm de tirar
licenças para funcionar. “Os
empresários são obrigados a
obter praticamente as mesmas
licenças e autorizações. Muitas
vezes o shopping está com tudo
pronto e alguns lojistas não
conseguem todas as licenças, o
que compromete o cronograma
para a inauguração”, explicou.
A burocracia foi mencionada
como o maior entrave do setor
pela superintendente da Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce), Adriana Colloca. “Encontrar o terreno e a

contratação de mão de obra especializada está entre as dificuldades para o segmento, mas a
burocracia é a principal”.
Mesmo com todo o potencial
que a indústria de shopping
center tem no Brasil, é necessária maior atenção por parte do
governo e a entidade tem se movimentado neste sentido. “Fazemos vários trabalhos para
mostrar o potencial do nosso
setor”, disse Adriana.

P e rs i st ê n c i a
Após “anos de procura”, o presidente da Enplanta Engenharia,
Henrique Falzoni, encontrou o
local ideal para a abertura de
um novo shopping, o Estação
Jardim Shopping. “Depois de
encontrar o terreno foram três
anos de angústia para aprovar o
projeto na prefeitura”, lamentou o empresário.
Como as solicitações foram
feitas em momento que ocorria
a troca de gestão – de Gilberto
Kassab para o atual prefeito Fernando Haddad –, o projeto demorou três anos para ser lançado, e agora deve ser entregue em
2017. “É sempre desgastante esse processo. E para piorar passamos pela troca de gestão, o
que atrasou ainda mais as licenças”, argumentou Falzoni, ao
que concluiu: “uma via crucis
envolve diversos departamentos. Tem vezes que tiramos a licença mais de uma vez, pois ela
acaba perdendo a validade pela
demora de outras”.
Mesmo com todas as complicações, Falzoni insistiu e investirá R$ 277 milhões no empreendimento, que ficará na

Avenida Marechal Tito, entre os
bairros de São Miguel e Itaim
Paulista, na zona leste de São
Paulo. Distante 16 quilômetros
do seu único concorrente (o
Shopping Metrô Itaquera), o Estação Jardim terá acesso direto
pela Estação Jardim Romano –
linha 12 da CPTM –, por onde
circulam diariamente cerca de
200 mil pessoas por dia.
“É uma região carente de
shopping. O mais perto está há
16 quilômetros e nem pode ser
considerado um concorrente.
Vamos atender uma população
de 2,5 milhões de habitantes
que não tem um centro de compra nem de lazer próximo”, enfatizou o empresário, que está
desde a década de 1980 no ramos de shopping center. Além
do Estação Jardim Shopping,
atualmente a Enplanta desenvolve o Tangará Shopping, na cidade de Sorocaba, no interior
de São Paulo.

Potencial
Na opinião da superintendente
da Abrasce, os centros de compras idealizados em regiões periféricas são tão rentáveis quanto os localizados nos grandes
centros. “Eles seguem um estudo de viabilidade que pensa em
longo prazo”, disse Adriana.
A especialista afirmou, porém, que nesses locais o mix de
loja deve contemplar operações
locais, assim como fez o Mooca
Plaza Shopping. “Ele pegou lojas de alimentação tipicamente
da Mooca e incorporou ao
shopping, fazendo com que o
consumidor se sinta abrigado
no local”, finalizou ela.

