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O aumento do fluxo de pessoas e a alta demanda por novos serviços está fazendo o setor de 
shopping centers no País mudar a sua cara. Inspirados nos malls americanos, que são mais 
compactos e com maior área livre e dedicam mais espaço ao lazer, entretenimento e à oferta 
de serviços, as grandes administradoras dos centros de compras, como Mulitplan, Ancar e BRX 
estão construindo e reformando suas unidades para acatar esses conceitos de sucesso norte-
americano. Segundo a Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), 66% delas 
devem fazer expansões estruturais nos próximos dois anos. A Abrasce ainda prevê que sejam 
abertos mais de 30 shoppings no País até 2009. 
 
O consultor e especialista em varejo Marcus Gouvêa de Souza acredita que os shoppings 
brasileiros devem cada vez mais conter centros empresariais, torres residenciais e estarem 
acoplados a outros serviços, como universidades e hotéis. Esses seriam os chamados 
shoppings multiúso. O consultor afirma que as empresas estão percebendo que os 
consumidores estão gastando mais com serviços do que produtos. 
 
A Multiplan, considerada a maior administradora de shoppings do Brasil, operando 12 centros 
comerciais, afirma que está acompanhando as novidades do setor e que faz parte de sua 
estratégia ampliar o investimento em projetos multiúso.  
 
O BarraSul Shopping, em Porto Alegre, que será inaugurado em agosto desse ano, é um 
exemplo, pois contará com mais serviços e deve formar um complexo com prédio comercial, 
um hotel, duas torres residenciais e um centro de eventos. Já o BarraShopping, no Rio de 
Janeiro, possui um formato mais inovador, mais aberto, e está integrado a um centro 
empresarial. O grupo ainda deve implementar novidades e fazer adaptações em outros 
shoppings, 4 dos quais estão processo de ampliação e devem consumir cerca de R$ 209,8 
milhões nos próximos dois anos.  
 
O maior investimento será feito em Belo Horizonte, no BH Shopping: serão destinados R$ 71,6 
milhões para que, em setembro de 2009, conte com 35% a mais de Área Bruta Locável (ABL) 
e 1 mil vagas no estacionamento. No Park Shopping em Brasília serão investidos R$ 70,1 
milhões para aumentar em 26,7% a ABL e abrir 92 lojas nesse ano. Além disso, será feita uma 
revitalização na praça central, piso e banheiros. 
 
No Anália Franco, em São Paulo, um dos shoppings de maior tráfego de pessoas, deve ser 
inaugurada uma nova área, que representa 30% a mais de área bruta. O investimento será de 
R$ 43,3 milhões. Por último, o Ribeirão Shoping, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, 
deve ter ganho de 21% de área e recursos de R$ 23,2 milhões. Recentemente, a Multiplan 
também fez uma parceria com a WTorre para a construção de um projeto que engloba duas 
torres de escritórios e um hotel, integrados ao Morumbi Shopping, em São Paulo.  
 
Inaugurações 
 
A Ancar, que está entre as cinco maiores administradoras de shoppings e é associada à 
Ivanhoe Cambridge, que possui cerca de 70 shoppings na América do Norte, na Europa e na 
Ásia, deve trazer no seu novo projeto algumas das tendências norte-americanas. Seu novo 
centro de compras, que deverá ser lançado na capital de Rondônia, Porto Velho, em outubro 
desse ano, sediará a faculdade Uniron, do grupo educacional Unic. 
 
Para Marcus Carvalho, presidente da Ancar, "o crescimento das cidades cria a necessidade de 
melhor aproveitamento dos espaços no shopping e no entorno, por isso, os shoppings 
multiúso, que agregam serviços". O presidente também lembra do Shopping Nova América, no 
Rio de Janeiro, que já conta com um campus universitário para alunos da Faculdade Estácio de 
Sá, um centro empresarial com 154 salas comerciais e uma concessionária de veículos da 
Volkswagen.  
 
O Shopping D, em São Paulo, administrado pela BRX, empresa criada pela Cyrela e que 
também opera o ABC Plaza Shopping e o ITM (Internacional Trad Mart), está passando por 



uma transformação para se adaptar aos novos conceitos e à demanda de seu novo público, 
que agora possui maior presença da classe "B", representando 63% da clientela. 
 
O centro abrirá 20 lojas este ano e tem planos de também aumentar sua área. "Este ano 
devemos continuar investindo na modernização, como em automação, layout da praça de 
alimentação, banheiros, ar-condicionado etc.", diz o superintendente Antônio Marcarenhas.  
 
Ele afirma que cerca de 15% do faturamento da rede está sendo reinvestido e a expectativa é 
de crescimento nas vendas de 12% a 14%. Um dos motivos seria o tráfego de pessoas, que 
está cerca de 10% maior graças às novas lojas-âncoras, como Ponto Frio, Marisa e Centauro.  
 
A BRX deve construir um ou mais shoppings nos próximos anos, mas não dá detalhes quanto 
ao local em que serão abertos. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8, 9 e 10 mar. 2008. Comércio, p. A10. 
 


