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Para barrar a ferocidade do crescimento da BR Malls, que tem em caixa R$ 770 milhões para 
gastar neste ano, em aquisições, as empresas concorrentes declaram guerra no mercado 
brasileiro de shoppings, deixando pela primeira vez realmente claro os seus planos para os 
próximos dois anos, entre eles o Grupo Ancar, a líder Multiplan e a General Shopping, além do 
grupo Sonae Sierra, conforme antecipado pelo DCI.  
 
Na primeira posição do ranking nacional, a Multiplan diz que irá aplicar R$ 592,1 milhões em 
expansão, e a previsão é de um aumento de 58% de sua área bruta locável (ABL), em dois 
anos. A idéia é aproveitar os recursos oriundos da recente abertura de capital, para novos 
projetos. 
 
A estratégia escancarada das grandes empresas comprova como a queda-de-braço pelos reais 
que virão da administração de centros de compras. Afinal, oito grandes empresas desse ramo 
têm apenas 30% de participação no mercado, indicando que há um grande espaço para 
empresas crescerem, principalmente agora que estão capitalizadas, seja por terem ido à bolsa 
de valores, seja pelas parcerias com empresas estrangeiras. Por isso, o mercado também deve 
manter o ritmo de fusões e aquisições, que viu uma onda nesse sentido em 2007. 
 
De acordo com o vice-presidente e diretor de Relações com Investidores da Multiplan, 
Armando d'Almeida Neto, a empresa está forte em geração de caixa e vai ficar atenta a todas 
as oportunidades de negócios. "Devemos anunciar novos projetos em breve", disse, sem dar 
mais detalhes. Hoje, a Multiplan tem parceria com a Cadillac Fairview, um dos maiores 
administradores de shopping centers na América do Norte e que, em junho de 2006, adquiriu 
46% da Multiplan. Agora, após a abertura de capital, a canadense detém 35% da empresa 
brasileira, ainda a líder do setor. 
 
As aquisições não estão descartadas, nem o aumento de participação em shoppings em que já 
possuem participação minoritária, garantiu o VP da Multiplan. Segundo ele, ainda assim a 
principal característica da empresa é a de empreendedora, focando na construção de 
shoppings, especialmente os multiúso (agregados a centros empresariais, com prédios de 
escritórios, hotéis, universidades).  
 
"Com uma equipe preparada para fazer a prospecção de novos mercados e o crescimento da 
economia, muitas cidades passaram a ter maior renda e se tornaram locais em potencial para 
a abertura de shoppings", explicou D'Almeida Neto. 
 
O executivo reforçou que hoje é mais fácil conseguir financiamento, utilizando ainda fundos de 
pensão, e não descarta parcerias com outras administradoras, como a que fez com o Grupo 
Aliansce para a construção de um shopping em Maceió. 
 
Participação 
Para o presidente da Ancar, Marcos Carvalho, que detém 11 centros de compras, a única 
alternativa para não perder espaço é continuar a expandir, por isso sua intenção é crescer 4 
vezes a mais neste ano em relação ao ano passado. A Ancar, que está entre as cinco maiores 
administradoras de shoppings no País, e é associada à companhia Ivanhoe Cambridge, que 
possui cerca de 70 shoppings no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. 
 
De acordo com o presidente da empresa, fazem parte da estratégia tanto aquisições, quanto 
ampliar participação em shoppings ou apostar em novos empreendimentos. "Ainda há boas 
empresas que podem ser vendidas e podemos comprar, e pretendemos aumentar nossa 
participação em todos os shoppings, só estamos esperando que os empresários aceitem 
vender sua parte." 
 
Carvalho também afirma estar feliz com a parceria com a canadense Ivanhoe, que detém 50% 
da empresa, e garante ter dinheiro para continuar concorrendo de forma agressiva no 
mercado: "Estamos estruturados para crescer", afirmou ele. O último projeto anunciado pela 



empresa tem a previsão de ser lançado na capital de Rondônia, Porto Velho, em outubro 
próximo. Ano passado a Ancar entrou no mercado paulista através da gestão do Shopping 
Metrô Itaquera e do Shopping Eldorado. 
 
Aquisições 
Para ganhar musculatura, a General Shopping, da família Veronezi, tem planos de aumentar 
em 360% sua ABL até 2010. Para isso, pretende continuar com a estratégia de aquisições, de 
acordo com Alessandro Veronezi, diretor de Relações com Investidores do grupo, a empresa 
procura shoppings destinados às classes B e C, como forma de sair da concorrência, já que 
muitos projetos são direcionados somente às classes A e B. O grupo também opta por entrar 
em todos os shoppings com pelo menos 50% de participação, o que dá direito a administrar de 
fato a operação. 
 
A General Shopping também anunciou quatro novos projetos que devem ser entregues este 
ano até 2010. Em São Paulo, as cidades escolhidas são Barueri, São Bernardo do Campo e 
Itupeva. O outro será na zona oeste do Rio de Janeiro. Juntos, eles devem aumentar em 73% 
a ABL da companhia. Veronezi afirma que "o grupo ainda deve consolidar sua presença nos 
mercados da Região Sul e Sudeste, procurando shoppings nesses locais, para depois partir 
para outras regiões". 
 
Internacionalização 
Conforme destacaram os empresários do setor, o mercado brasileiro de shoppings atrai 
investimentos estrangeiros, mas todos os grupos internacionais que entraram no País até 
então o fizeram através de empresários brasileiros, e não diretamente. Apenas uma grande 
americana, a Simon Property Group ainda não teria entrado no mercado e poderia também 
estar de olho no Brasil. 
  
Fonte: DCI, São Paulo, 2 abr. 2008. Comércio,  p. B12. 
 


