
Shopping centers rumam para a região Norte 
Regiane de Oliveira 
 
Novos projetos serão implantados em Rio Branco, Porto Velho, Belém e Manaus.  
 
Por anos estigmatizada pelos conflitos por posse de terra e monumentais projetos 
desenvolvimentistas do governo federal, a região Norte começa a despertar a cobiça do setor 
de comércio. O atual poder de consumo da população, anteriormente menosprezado frente ao 
potencial de ganho no Sul do País, provoca a migração de investimentos. Grandes projetos de 
shopping centers prometem abrir a região para as grandes redes de varejo nacional.  
 
A movimentação não é de hoje. Há pelo menos quatro anos, o curitibano Denis Baú, há 20 
anos em Porto Velho (RO), acompanha a acomodação do mercado regional e o interesse de 
grupos externos em desenvolver projetos.  
 
Não tardou para que ele e outros empresários formassem o Grupo Planco - do qual participam 
a incorporadora e construtora MBM, a construtora Embrascom e o Grupo Serson, proprietário 
da rede de hotéis Vila Rica - para construir o primeiro shopping de Porto Velho. "Quando 
fizemos a pesquisa, éramos a quarta empresa que encomendava estudo sobre a região, mas 
parece que nenhum vingou", diz. 
  
Já em obras, o Porto Madeira Shopping deve ser inaugurado na capital de Rondônia em 2008.  
 
O projeto já conta com importantes nomes confirmados, como Riachuelo, C&A, Lojas 
Americanas e Lojas Marisa. O projeto vai receber R$ 75 milhões de recursos próprios do grupo 
de investidores.  
 
A meta dos empreendedores, porém, é construir mais três shopping na região até 2010. De 
acordo com Luiz Fernando Rodrigues, co-responsável pelo consórcio desenvolvedor do Porto 
Madeira, formado pelas empresas Paulo Carneiro & Associados, Gerccom e Sacs Consul, a idéia 
é aproveitar a carência das capitais da região que ainda são desassistidas pelo comércio 
tradicional. "Além de Porto Velho, Palmas, Boa Vista e Macapá não têm grandes centros de 
compras."  
 
Construído em terreno de 110 mil m², localizado na avenida Guaporé, o principal acesso de 
Porto Velho, o shopping terá dois pisos de lojas e estacionamento com mais de 1,5 mil vagas, 
um hipermercado - de bandeira nacional, segundo Rodrigues, mas ainda em negociação -, 
cinco salas de cinema multiplex stadium, quatro restaurantes, uma mega-livraria, duas 
agências bancárias, praça de alimentação, alameda de serviços, centro de diversões e mais de 
150 lojas. A previsão é que o empreendimento receba cerca de 750 mil pessoas por mês. "O 
dobro do número de habitantes", afirma Rodrigues.  
 
O grupo de investidores já se prepara para expansão da região Norte. "Em 2009, devemos 
inaugurar, também, o primeiro shopping center de Rio Branco, no Acre", afirma Baú. Os 
investidores, porém, terão que disputar o título de primeiro shopping com um projeto da 
gestora de shoppings Ancar, que receberá R$ 70 milhões. O projeto, com 150 lojas, está 
previsto para terminar em novembro de 2008.  
 
Palmas e Manaus  
 
É a concorrência em áreas de maior poder aquisitivo que está afastando os investimentos em 
grandes shoppings nas regiões Sul/Sudeste, diz Nabil Sayhoun, presidente da Associação 
Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop). Prova disso "é que muitas lojas instaladas nas 
regiões Norte e Nordeste conseguem desempenho de vendas superior às de São Paulo."  
 
De acordo com o empresário, em Palmas (TO), uma das poucas capitais brasileiras sem um 
shopping tradicional, existe um projeto sendo desenvolvido pelo empreendedor Carlos 
Amastha, dono do Florianópolis Shopping. "Também temos outro shopping em estudo em 



Gurupi, interior do estado", diz Sayhoun, feito pela empresa de planejamento de shopping 
Maior Valor.  
 
O destaque fica por conta de Manaus. A cidade já tem os tradicionais Amazonas Shopping e 
Studio 5 Festival Mall Manaus e vai ganhar mais quatro empreedimentos. Segundo Paulo 
Carneiro, a cidade comporta bem os novos projetos. Estudo da Gismarket mostra que a 
relação de habitantes por m das lojas é de 26,2 pessoas por metro quadrado. "Quanto maior o 
número de habitantes por m, maior a carência", diz Carneiro. O estudo mostra que essa 
relação em Belém é de 21,8 habitantes por m². Em Salvador e Recife, cidades com maior 
oferta de lojas em shoppings centers, a relação é de 15,6 e 10,6, respectivamente.  
 
Atualmente, Carneiro trabalha na ampliação e retrofit do TVLandia Mall, da empresa de 
eletrodomésticos TVLar, que será rebatizado de Manaus Plaza Shopping. O empreendimento 
deve ficar pronto em 18 meses e vai ganhar centro de convenção, praça de alimentação, 
academia de ginástica, duas lojas âncoras e 50 satélites, que dará um total de 122 pontos de 
venda. Neste projeto serão gastos R$ 20 milhões.  
 
Outro trabalho do empresário na região é transformar o hipermercado DB Cidade Nova em um 
shopping. "Hoje, o hiper conta com 36 pontos de venda e o objetivo é transformá-lo em um 
shopping com 120 lojas." O projeto vai demandar pelo menos R$ 45 milhões em investimento. 
Também está sendo realizado estudo para um shopping na Zona Leste de Manaus, em parceria 
com o dono do terreno, de aproximadamente 50 mil m de ABL." Para Carneiro, essa 
movimentação é explicada pelo fortalecimento do mercado na região. "As taxas de 
crescimentos do Norte e Nordeste são superiores às dos Sudeste e isso os investidores não 
podem ignorar."  
 
Ponta Negra Shopping  
 
Com investimentos de R$ 120 milhões, Manaus vai receber também um shopping desenvolvido 
pela Saphyr em parceria com a Construtora Aliança e um sócio internacional, o Ponta Negra 
Shopping. Segundo o empresário Paulo Stewart, fundador da empresa, o shopping será um 
complexo multiuso composto por shopping center, com 32 mil m de ABL, hotel integrado ao 
shopping, complexo empresarial e um condomínio residencial.  
 
O shopping terá 200 lojas, a princípio sem supermercado, salas de cinema multiplex e praça 
de alimentação. E será voltado para o público A/B.  
 
A Saphyr está desenvolvendo também o projeto de um shopping em Belém, para a rede de 
supermercados Yamada, maior varejista da região Norte.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 fev. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 

 


