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Diante do aumento de 12% de usuários do metrô e trem e do sucesso de shopping centers já 
existentes em anexo a algumas estações, os empreendedores e administradores do setor 
estão vendo em espaços remanescentes ao longo das linhas oportunidades para a construção 
de novos centros de compras. Atualmente, há 5 shoppings acoplados a estações no Brasil, 
sendo um na cidade do Rio de Janeiro e quatro em São Paulo. A AD Shopping, que administra 
entre outros o Metrô Tatuapé, em São Paulo, afirma estar planejando um novo shopping anexo 
a uma estação de trem. Em 2009, São Paulo também vai ganhar o quinto centro de compras 
no metrô, dessa vez, na estação Tucuruvi, pertencente à JHSF, que já possui o Shopping Metrô 
Santa Cruz. A JHSF ainda deverá construir um centro de compras no metrô de Salvador. 
 
Segundo a Companhia de Transportes Metropolitanos de São Paulo, o fluxo de usuários 
cresceu cerca de 12% em relação ao ano passado. Hoje, o metrô da capital, o principal do 
País, recebe 3,2 milhões de pessoas por dia, enquanto as linhas da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) recebem 2,8 milhões. Para Marcelo Carvalho, presidente da 
Associação Brasileira de Shopping Centers(Abrasce) e também gestor do Shopping Metrô 
Itaquera, administrado pelo Grupo Ancar, esses shoppings já possuem um público cativo e 
aproveitam esse tráfego cada vez maior. "O metrô de São Paulo é bem-sucedido e tem uma 
potencialidade muito grande; esses shoppings já estão se tornando uma realidade", afirma. Ele 
também diz que outra possibilidade é abrir centros próximos a terminais urbanos e 
rodoviários. 
 
Ligação 
A AD Shopping, especializada na gestão de shopping centers, que já administra 22 
empreendimentos, incluindo o Shopping Metrô Tatuapé, será uma das responsáveis pelo 
desenvolvimento de mais um centro de compras em São Paulo, mas, agora, ligado a uma 
estação de trem. A empresa ainda não revela em qual estação será localizado, mas afirma que 
o shopping aproveitará um movimento de cerca de 80 mil pessoas por dia. A CPTM também 
não divulga detalhes sobre o projeto, mas provavelmente o shopping deverá ser construído em 
uma estação de bairro, já que outras, como Luz, Barra Funda e Bresser, possuem um volume 
muito maior de pessoas - só a Luz recebe cerca de 250 mil pessoas por dia. 
 
Segundo o diretor-geral da AD Shopping, Hélcio Póvoa, há várias vantagens nesse tipo de 
empreendimento, e uma delas é o aumento da área de abrangência do shopping. "Recebemos 
consumidores de locais distantes do shopping, em função do tempo de deslocamento do 
metrô. Com as condições atuais do trânsito das grandes cidades, as pessoas também acabam 
usando o metrô com mais freqüência", disse. 
 
As vantagens também já podem ser comprovadas no desempenho dos shoppings já existentes 
no metrô, que garantem bom desempenho. A AD Shopping já possui a experiência do Metrô 
Tatuapé, o segundo desse tipo no País, inaugurado em 1997 e que atrai diariamente 80 mil 
pessoas. 
 
Já a JHSF, empresa que atua no setor imobiliário e com a locação de propriedades comerciais, 
além de fazer o desenvolvimento e administração de shoppings vai inaugurar, em 2009, o 
Shopping Metrô Tucuruvi e, em 2010, um shopping em uma estação de metrô em Salvador. 
 
De acordo com Rogério Lacerda, diretor de Shopping Centers da JHSF, o Tucuruvi, que 
também está ao lado de um terminal de ônibus, deve atender a todas as classes sociais, o que 
seria uma vantagem trazida pelo fácil acesso. "Trata-se de uma região carente de shoppings e 
que é um ponto de convergência toda a zona norte de São Paulo", diz. O local terá 238 lojas e 
33 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e a expectativa é receber 70 mil pessoas 
por dia. Em Salvador, foi fechado contrato com a Euluz Empreendimentos Ltda. para a 
construção do shopping que ficará na Estação Acesso Norte da cidade, e deverá ser entregue 
em 2009. A inauguração está prevista para o terceiro trimestre de 2010. 
 



Lacerda também destaca que é mais fácil implementar um shopping como esse, já que há 
menos trabalho para fidelizar o público e atende consumidores que passam pelo local 
diariamente. "É até um serviço para o usuário do metrô que pode entrar no local e fazer 
compras rapidamente." 
 
A empresa já possuía expertise nesse tipo de empreendimento, com o Shopping Metrô Santa 
Cruz, o primeiro totalmente integrado a uma estação. Só ele, que possui 130 lojas, teve 
crescimento de 14% nas vendas em 2007 em relação a 2006, faturando R$ 199 milhões. 
Porém, o diretor destaca que a empresa não deve se especializar apenas nesse segmento e 
também está focando shoppings de uso misto, com torres comerciais e residenciais, como é o 
caso do Shopping Cidade Jardim, que irá abrir em maio deste ano em São Paulo. Outro projeto 
da JHSF é um centro de compras em Manaus, previsto para 2010. 
 
Cariocas 
Outra empresa que possui shoppings em metrô é a Ancar, que está entre as 5 maiores 
administradoras de shoppings do País, com 11 empreendimentos, e possui parceria com a 
canadense Ivanhoe Cambridge. É da Ancar o primeiro shopping em uma estação de metrô, o 
Nova América, de 1995, localizado na estação Del Castilho, no Rio de Janeiro. Há seis meses a 
Ancar também entrou em São Paulo com a inauguração do Shopping Metrô Itaquera, 
construído pelo consórcio das empresas Construbase e Participa, em um terreno de 120.000 
metros quadrados, e que fica ao lado da estação Corinthians-Itaquera e também do maior 
Poupatempo do estado de São Paulo. 
 
O superintendente do shopping, Jonas Fortes, afirma que para um centro novo, o local já está 
com público acima da média, recebendo cerca de 70 mil pessoas por dia e seu faturamento 
estimado para esse ano é de R$ 500 milhões. 
 
O shopping também está abrindo 105 vagas temporárias de emprego para o Dia das Mães, 
data em que não seria comum a abertura de vagas. 
 
Com crescimento de 12% no fluxo de pessoas nas estações de trem e metrô, administradoras 
de shoppings como AD Shopping, Ancar e JHFS lançam centros em novas estações 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 11 abr. 2008. Comércio,  p. B12. 
 


