
Abertura do Bourbon acirra a concorrência entre shoppings  
Vera Dantas e Márcia De Chiara 
 
Shoppings antigos estão passando por obras para fazer frente aos seis novos empreendimentos 
de São Paulo  
 
A chegada de mais um grande shopping center na cidade de São Paulo, o Bourbon Shopping 
Pompéia, que começa a funcionar amanhã, e a inauguração de mais cinco empreendimentos nos 
próximos dois anos acelerou a modernização de shoppings veteranos. Há um novo ciclo de 
expansão nos velhos shoppings que vai além da abertura de lojas, dizem especialistas. A nova 
tendência é criar outros empreendimentos dentro e no entorno do shopping, como torres de 
escritório, hotéis e teatros, que aumentem a circulação de pessoas e as vendas. 
 
O cenário que se apresentava até há pouco tempo em São Paulo era o de um mercado paulistano 
saturado para novos empreendimentos. Mas a injeção de investimentos, com a venda das ações 
das empresas na Bolsa, e a conjuntura econômica favorável do consumo reverteram o quadro. 
Dos 32 shoppings com inauguração prevista para este ano, seis serão na cidade de São Paulo, 
aponta pesquisa da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce).  
 
O Bourbon Shopping Pompéia, que marca a estréia do grupo gaúcho Zaffari na cidade, por 
exemplo, terá como diferencial a área de lazer, com um teatro de 1,5 mil lugares e uma sala de 
cinema com tela gigante. “Esse será um dos nossos diferenciais, que vamos inaugurar no segundo 
semestre”, diz o diretor de Expansão do grupo, Claudio Luiz Zaffari. O Bourbon estréia com 10 
salas de cinema e 165 lojas. Até o fim do ano serão 210 pontos-de-venda. Entre as lojas âncoras, 
está o hipermercado Zaffari, com forte presença no Sul. 
 
Quase vizinho do concorrente West Plaza, que acaba de ser vendido para o grupo Brascan , o 
Bourbon recebeu investimentos de R$ 180 milhões. É o maior desembolso até hoje feito pelo 
grupo gaúcho, que tem cinco shoppings e uma rede de supermercados com 28 lojas no Rio 
Grande do Sul. Quinta maior rede de supermercados do País, a rede Zaffari faturou no ano 
passado R$ 1,6 bilhão. 
 
“O Bourbon é o shopping de maior grandeza e potencial da companhia”, diz Claudio Zaffari. Além 
do Bourbon, o grupo poderá ter dois outros shoppings em São Paulo. A companhia tem uma área 
de 175 mil m² na Vila Alpina, na região onde se localizava a fábrica de linhas Corrente, e um 
outro terreno de 36 mil m² na região da avenida Luiz Carlos Berrini. Mas Claudio Zaffari é 
cauteloso ao comentar a expansão do grupo em São Paulo. “Não há nada definido ainda.” 
 
CONCORRÊNCIA 
 
Para Paulo Veríssimo, diretor-executivo do grupo Verpar, que detém 50% do Shopping Eldorado, 
a abertura do Bourbon não preocupa. “Eles estão fora da nossa área de influência.” Segundo ele, 
quando o Eldorado abriu as portas, em 1981, como havia poucos shoppings na cidade, o West 
Plaza era um grande concorrente do Eldorado. 
 
Hoje o West Plaza não é considerado concorrente pelo Eldorado nem pelo Bourbon. “Nosso 
concorrente pelo mix de lojas é o Villa Lobos”, diz Zaffari. O West Plaza não comenta a chegada 
do concorrente e informa apenas, por meio de sua assessoria, que está em processo de 
revitalização. 
 
Apesar de não se sentir incomodado pela chegada de mais um concorrente, o Eldorado não 
perdeu tempo. Em dezembro, abriu nove salas de cinema com o objetivo de trazer um público de 
maior poder aquisitivo para o shopping. Neste mês, inaugura uma torre de escritórios construída 
no estacionamento do shopping. Seis mil pessoas deverão trabalhar no novo prédio. Essas duas 
investidas devem garantir um público adicional para o Eldorado.  



 
“A tendência é de shoppings multiuso”, afirma o vice-presidente de relações institucionais da 
Multiplan, Armando d’Almeida Neto. O grupo, que tem participações no Morumbi, no Anália Franco 
e no Vila Olímpia, acaba de investir numa torre comercial no Shopping Morumbi, que já está há 
20 anos no mercado. 
 
“Os shoppings já estabelecidos estão reagindo à chegada dos concorrentes com formato 
multiuso”, diz o diretor-executivo da Abrasce, Luiz Fernando Veiga. Esse formato, diz Veiga, reúne 
vários negócios em um só espaço. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2008, Economia, p. B20. 


