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Se a concentração do Produto Interno Bruto do País está nas capitais, o crescimento do 
consumo e da demanda por centros comerciais e de serviços está nas cidades do interior. Com 
aumento da renda média nacional e expansão do crédito, municípios como Ribeirão Preto, 
Campinas, Macaé e Uberlândia já despontam entre os melhores mercados para o comércio 
reforçar marcas e rechear o caixa.  
 
Um dos melhores termômetros é o segmento de shopping centers. Em 1983, 15% dos 
empreendimentos estavam no interior do País. Hoje, o percentual é de 45%, num montante de 
351 shoppings ao final de 2007, que somam faturamento de R$ 50 bilhões. "O shopping vai 
atrás do consumidor e o interior tem progredido muito, especialmente em estados como São 
Paulo, Minas e Paraná", diz Luiz Fernando Veiga, diretor da Associação Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce). "Não se deve à saturação nas capitais, mas em oportunidade de negócios 
além delas."  
 
Dos 15 novos shoppings previstos para este ano, sete estão no interior. Dos outros 15 para 
2009, cinco serão no interior, inaugurações que terão média de 10 mil m de área bruta 
locável, contra 35 mil a 60 mil m em cidades como São Paulo e Curitiba.  
 
Mesmo com área menor, a receita é competitiva. As vendas brutas dos 219 lojistas do Ribeirão 
Shopping aumentaram 20,9% em 2007 - o maior crescimento em vendas por área entre os 
dez shoppings do Grupo Multiplan, segundo Marcelo Muniz, superintendente do shopping. A 
área de influência do RibeirãoShopping foi beneficiada pelo setor sucroalcooleiro - o que gerou 
empregos e elevou a renda da população.  
 
A migração dos shoppings leva, por conseqüência, as redes de franquia à interiorização, caso 
do Bob's, TNG, Casa do Pão de Queijo e Flytour. "É natural que as franquias nasçam ou rumem 
para o interior, onde há riqueza, demanda e um nível de exigência que ajuda na 
profissionalização do varejo brasileiro", diz Marcus Rizzo, diretor da consultoria Rizzo 
Franchise.  
 
Os pontos-de-venda de rua também já são disputados pelas maiores varejistas do País. O 
grupo supermercadista Pão de Açúcar partiu para expansão no interior com a bandeira de 
conveniência Extra Perto. Das 15 lojas abertas com a marca no ano passado, 9 estão no 
interior. A rede Magazine Luiza, que figura entre as cinco maiores varejistas de eletros do País, 
tem 90% do faturamento anual de R$ 2,8 bilhões provenientes das vendas do interior, liderada 
por Franca, Campinas e Caxias do Sul.  
 
"Não há diferença entre os dois públicos, os gostos e desejos são basicamente os mesmos", 
diz Rogério Bruxelas, gerente de marketing do Magazine Luiza. "A mudança está na estratégia 
de marketing porque o interior é mais concorrido que as capitais. Além das grandes marcas, 
têm as locais, o que faz um número de lojas por habitantes maior para volume de renda 
menor."  
 
A estratégia de se firmar primeiro no interior e depois partir para capitais (hoje está em cinco) 
foi por pura oportunidade, diz Bruxelas. "A rede focou a otimização de investimento em mídia 
para expansão de lojas. Se abro uma unidade em Ribeirão Preto, a tendência é continuar 
investindo na região para diluir o custo de propaganda, que é bem mais elevado nas capitais e 
por isso pede mais lojas para diluição", explica.  
 
É o caso da Óticas Carol, que mapeou o interior com cobertura da TV Globo, onde concentra os 
anúncios, para atingir uma clientela maior com aporte menor.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2008, Nacional, p. A7 


