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Maurílio Pizeta
é o novo diretor
da XPTA, empresa
brasileira especializada
em soluções de
gestão empresarial.
A companhia é parceira
da Microsoft Dynamics
e tem como foco
o gerenciamento
financeiro e contábil
de pequenas
e médias empresas.

"Nossa meta
é crescer 50%
até o fim do
ano, com a
reestruturação
da área
comercial
e o fechamento
de novas
parcerias"

SHOPPING CENTERS

De olho no consumo da classe C
Ocrescimento de 5,4% do Produto Interno

Bruto (PIB), em 2007, e a tendência de
se aliar consumo, segurança e lazer re-

sultaram na previsão da Associação Brasileira
de Shopping Centers (Abrasce) de que o fatu-
ramento do setor avance 11% neste ano, a so-
mar 64,4 bilhões de reais. A grande novidade,
no entanto, foi detectada por uma pesquisa da
InterScience encomendada pela entidade.

O maior poder de consumo das classes C, D e
E despertou o segmento dos templos
de consumo, antes destinados aos es-
tratos de renda mais alta. De acordo
com o estudo, as regiões Nordeste e
Centro-Oeste terão a maior participa-
ção na construção de novos shoppings
nos próximos dois anos, com porcen-
tuais de 14% e 9%, respectivamente.
Segundo o diretor-executivo da Abras-
ce, Luiz Fernando Veiga, "os dados mostram a
busca dos investidores por novos mercados".

A Região Sudeste concentra metade do total de
351 shoppings no País, pelo fato de os freqüenta-
dores ainda serem predominantemente das clas-
ses A e B - nada menos que 64%. O nicho conti-
nua atraente. Somente o estado de São Paulo terá
12 dos 32 novos empreendimentos previstos até
2009. Veiga, no entanto, observa que, com o au-
mento de poder aquisitivo da população, o cresci-

mento do trabalho formal e o aumento na oferta
de crédito, surgiu um mercado potencial ainda
não satisfatoriamente atendido pelo setor. Para
isso, os shoppings mais populares terão de ofere-
cer "um mix diferenciado de lojas, com oferta de
lazer acessível, a um custo operacional menor,
sem descuidar da qualidade", diz o executivo.

Nessa trilha se encaixa a estratégia do Shopping
Taboão, situado na cidade vizinha a São Paulo.

Investiu 20 milhões de reais para inau-
gurar 50 novas lojas, na quarta-feira
23, e atender o público da região, das
classes B e C. As âncoras serão as po-
pulares redes Renner, Marisa e C&A.
O gerente do shopping, Carlos Santos,
diz que a ampliação visa o potencial de
consumo da classe C. Ele espera que o
fluxo cresça de 1,2 milhão de consu-

midores ao mês para 1,8 milhão e estima a cria-
ção de 1,2 mil novos empregos diretos.

O Shopping Taboão pertence à Aliansce
Shopping Centers, uma joint venture entre o em-
presário Renato Rique, a General Growth Pro-
perties (segunda maior administradora de shop-
pings do mundo) e a Gávea Investimentos, do
ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga.
Em todo o País, tem 14 empreendimentos, além
de participação em outros 24. - POR MÁRCIA PINHEIRO
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