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O Shopping Eldorado iniciou conversações com varejistas, algumas delas de grife, para trazê-las 
para o empreendimento. "Estamos prospectando novas operações, mas algumas empresas 
também têm nos procurado", afirma Guillermo Bloj, superintendente do Eldorado, o único 
shopping controlado pela família Veríssimo.   
 
As negociações foram facilitadas pela decisão tomada, em setembro, pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade). Este proibiu que o shopping Iguatemi usasse a cláusula de raio em 
seus contratos. Por meio deste recurso, o Iguatemi, que está a menos de 1 km de distância, 
impedia que as varejistas abrissem loja no Eldorado.   
 
Em 2007, segundo Bloj, as vendas do shopping cresceram 23% devido ao plano de reestruturação 
implementado há cerca de dois anos. Além dos R$ 25 milhões investidos na modernização do 
Eldorado, houve renovação no mix de lojas, como a inauguração das 10 salas do Cinemark e das 
duas cafeterias Starbucks. Só em 2007, foram inauguradas 28 unidades.   
 
Nas próximas semanas, a torre de escritórios de alto padrão construída ao lado do shopping 
começará a ser ocupada pelos inquilinos, o que deve elevar o tráfego e atrair um público de renda 
mais alta. Bloj diz que isto abrirá mercado para marcas de luxo e está negociando com algumas 
delas.   
 
Depois de passar por um longo perído de estagnação, o Eldorado começou a ser revitalizado há 
cerca de dois anos. Paulo Veríssimo, que dirige o empreendimento, profissionalizou a gestão, que 
ficou a cargo da Multiplan. Em janeiro a Ancar assumiu a administração do shopping. "A Multiplan 
decidiu não mais administrar shoppings de terceiros para dedicar-se a seus próprios 
empreendimentos", afirmou Bloj.   
 
Em janeiro, acrescenta, o mercado manteve-se aquecido. As vendas do Eldorado cresceram 
21,5% no primeiro mês do ano, enquanto o fluxo de clientes foi 11,3% maior.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2007, Tendência&Consumo, p. B4. 


