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O setor de shopping centers no País está tão aquecido que empresas como Multiplan, AD 
Shopping e Ancar estão revendo o conceito de loja-âncora - de grande marca, instalada em 
espaço de destaque dos centros de compras para atrair o público -, optando, muitas vezes, por 
usar esse espaço para instalar várias lojas-satélites o que, em alguns casos, gera receita até 
quatro vezes maior. Essa tendência aparece também como uma solução para aproveitar a 
demanda por lojas em shoppings que reduziu a vacância nos empreendimentos pela metade 
no último ano. 
 
Em março do ano passado, o índice médio de espaços vazios nos centros comerciais pelo Brasil 
era de 3,1%. No mesmo mês deste ano, esse índice chegou a 1,27%, segundo a Associação 
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). O setor justifica o fenômeno pelo aumento da renda 
da população e pelo maior número de pessoas empregadas, estimulando o consumo. O 
estímulo é tanto que as taxas caíram mesmo com a inauguração de dez shoppings no ano 
passado e fizeram os centros comerciais aumentar o custo do metro quadrado. 
 
A Multiplan, por exemplo, que possui 13 empreendimentos e diz ser a líder do setor em 
faturamento, é uma das que têm previsão de transformar uma área - que antes estava locada 
para uma loja-âncora no recém-adquirido Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto, interior 
de São Paulo - para abrigar lojas-satélites, o que possibilitaria um aluguel por metro quadrado 
cerca de quatro vezes superior. 
 
A empresa, que possui parceria com a norte-americana Cadillac Fairview, afirma que 
aumentou a taxa média de ocupação de todos os seus centros comerciais, chegando a 98%, 
além de reduzir a inadimplência para 3,2%, o que é menos da metade da taxa apresentada no 
mesmo período do ano passado. Segundo o vice-presidente da Multiplan, Armando d'Almeida 
Neto, a receita de locação também cresceu, com alta de 15,5% e a receita de merchandising 
aumentou 30,4%. 
 
Ele afirma, porém, que, apesar de a receita do aluguel ter sido um dos fatores que 
contribuíram para os resultados do início do ano, isso não significa que ele está mais caro para 
o lojista. "Pelo contrário: a administração dos shoppings está mais eficiente e os custos 
operacionais estão sendo reduzidos", justifica. 
 
Nos seus malls recém-adquiridos, a Multiplan também pretende obter esses resultados, como 
é caso do Santa Úrsula, que teve 37,5% da sua participação comprada pela Multiplan, por R$ 
28,67 milhões. No final de março deste ano, o empreendimento registrou taxa de vacância de 
18,2%, muito superior à taxa de 2,2% encontrada no RibeirãoShopping (também da Multiplan) 
e à taxa média de 2,6% dos empreendimentos da companhia. 
 
O centro comercial também apresenta uma receita de locação de R$ 260 por m², 53% abaixo 
do praticado no RibeirãoShopping, acima dos R$ 550 por m². Segundo a Multiplan, os números 
mostram um alto potencial de crescimento futuro. "Cerca de 40% dos contratos do local ainda 
vencem até 2009, e há grande expectativa quanto ao potencial de mudança do mix das lojas 
do shopping", diz. 
 
No Campinas Shopping, administrado pela AD Shopping, que faz a gestão de outros 21 centros 
de compras, mesmo considerando a expansão de mais 4 mil m² de ABL feita no ano passado, 
a taxa de ocupação está em 98,7%. Sem considerar a área nova, a taxa chega a 99,08%, a 
mesma de 2007. Segundo o gerente financeiro interino do shopping, Antônio Frank, apesar 
disso, a procura dos lojistas aumentou no início desse ano e o índice tem-se mantido alto de 
um ano para cá. "A procura está muito grande e tem melhorado desde ano passado; hoje, o 
shopping está lotado", diz. Para ele, o motivo do sucesso e do mall é mesmo a economia 
brasileira, que está indo bem e estimulando o consumo e, conseqüentemente, o setor 
varejista, sendo o shopping uma boa opção para o consumidor. 
 



Devido à demanda, o centro comercial também sentiu necessidade de fazer essa expansão, 
inaugurada no final do ano passado e na qual foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões. 
Segundo o gerente, era necessário fazer a ampliação da praça de alimentação e foram 
inauguradas 14 lojas, incluindo restaurantes. Na área nova ainda está prevista a inauguração 
de pelo menos mais 4 lojas e, em cerca de três meses, o shopping espera estar 100% 
ocupado. 
 
Hoje, o local recebe, em média, 1 milhão e 100 mil pessoas por mês e o seu fluxo já aumentou 
8% no mês de março, sobre o mesmo período do ano passado. Ainda é esperado um aumento 
de 20% nas vendas. 
 
Quanto ao preço do aluguel, Frank afirma que não há grande diferença, até em função dos 
contratos já feitos, mas reconhece que nas lojas vagas se dá uma pequena valorização. Os 
espaços, agora, também ficam pouco tempo vagos: logo há outra loja para ocupá-los. 
 
Lotados 
Alguns shoppings mais antigos e consolidados, como o Center Norte e o Shopping Iguatemi 
Porto Alegre, também confirmam o bom momento e estão 100% ocupados. O Center Norte, 
que pertence à família Baumgart e é um dos que têm maior faturamento por metro quadrado 
do País, afirma que é muito procurado por lojistas. De acordo com Gabriela Baumgart, gerente 
de Marketing, "a procura por lojistas tem-se intensificado", mas há cerca de cinco anos a taxa 
de vacância do shopping é zero. 
 
A gerente explica que empresários visitam o empreendimento tentando convencer outros 
lojistas a vender seu ponto. Uma outra opção ainda é a locação a quiosques temporários nos 
corredores do shopping, com contratos que vão de um mês a um ano. O centro de compras 
não divulga o valor do aluguel, mas afirma que tem um preço diferenciado por ser considerado 
fora do padrão, e que ocorrem reajustes normais contidos nos contratos. 
 
O Shopping Iguatemi Porto Alegre, administrado pela Ancar e o primeiro shopping da Região 
Sul, também costuma ter 100% de ocupação. O shopping, direcionado para a classe A e B, é 
um dos mais conhecidos e consolidados da cidade. 
 
 
Leia mais: 
 
Center Vale muda e aposta em inaugurações 
 
O CenterVale Shopping de São José dos Campos, interior de São Paulo, está investindo R$ 9 
milhões para melhorar seu conjunto de lojas e aposta no potencial de vendas da região. As 
obras e as inaugurações começaram no final do ano passado, e só este ano devem ser 
inauguradas 6 lojas. Entre as novidades, estão a Via Uno, a Scala e a Uncle K. No mês de 
junho, ainda devem abrir Centauro, Rinomanza e Collins. A Centauro, de artigos esportivos, 
por exemplo, investiu R$ 2 milhões em obras no shopping. 
 
Outras lojas estão passando por processos de revitalização para acompanhar as mudanças do 
centro de compras, como é o caso das lojas da C&A, A Esportiva, Art Rock e Meia de Seda. O 
faturamento do CenterVale Shopping é de R$ 330 milhões e a expectativa é de que fique 15% 
maior este ano com a abertura das novas lojas. 
 
O CenterVale também investe por ano cerca de R$ 2 milhões na modernização do seu prédio, 
e já foram melhorados o sistema de ar condicionado e o teto. 
 
Outro foco de investimentos do centro comercial este ano é o seu departamento de marketing: 
só para o primeiro semestre o investimento aplicado no segmento foi de R$ 1 milhão. As 
campanhas de Dia dos Namorados e de Dia dos Pais foram reforçadas e devem premiar os 
consumidores. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24, 25 e 26 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B10. 


