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Ao observador menos atento não passa despercebido a mudança de direção dos investimentos 
na indústria de shopping centers.  
 
Novos projetos são redirecionados aos mercados emergentes, pois lá crescerá o mundo nos 
próximos anos. Brasil, China, Índia, Rússia, Turquia e África do Sul, em especial, se 
transformaram na prioridade dos grupos desenvolvedores, administradores, financeiros e 
imobiliários que gravitam em torno desses empreendimentos.  
 
Enquanto os países mais desenvolvidos e maduros, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
França, Itália, Espanha e Alemanha, sinalizam uma expansão econômica máxima, nos 
próximos anos, entre 2 e 3%, nos mercados emergentes as perspectivas são três ou quatro 
vezes maiores, trazendo consigo a expansão do consumo interno e o crescimento do varejo. 
Razão para a concentração de atenção.  
 
É um intenso processo de aprendizagem coletiva, no qual o caminho básico é a associação 
entre o capital, a tecnologia, o know-how, a ousadia e o conhecimento local de cada mercado. 
Uma situação que trouxe para o Brasil alguns dos mais importantes grupos empresariais dos 
mercados norte-americano e canadense, associando-se direta ou indiretamente a companhias 
locais, como Ancar, BR Malls, Multiplan, Jereissati e outros.  
 
Da mesma forma como hoje ocorre na Índia, na Rússia, na China e na Turquia.  
 
Nessa indústria não há espaço para o investimento direto a partir do nada, o chamado 
greenfield, uma vez que o lado imobiliário, as práticas e conhecimento do mercado consumidor 
e mais o relacionamento direto com os operadores varejistas, de serviços e entretenimento, 
criam uma barreira natural de entrada, valorizando as alianças.  
 
O que temos até agora no Brasil tenderá a crescer nos próximos anos, pois ainda existe 
espaço para novos empresas globais e alguns grupos locais serão rigorosamente assediados 
para compor, o que será um caminho quase natural para atuar numa indústria 
verdadeiramente global.  
 
Na esteira da integração dos grupos diretos dessa indústria abrem-se também espaços para 
varejistas, empresas de entretenimento, serviços e lazer, que tenderão a expandir suas bases 
de atuação, acompanhando suas relações com os empreendedores de shoppings em suas 
regiões de origem e aumentando o nível competitivo no mercado local.  
 
Ao mesmo tempo, a depreciação global do dólar deverá incentivar uma movimentação de 
companhias, em especial de origem européia, com o euro valorizado, para incursões no 
mercado norte-americano, prioritariamente através de aquisições. Nesse contexto, o 
movimento da Tesco, que entrou naquele mercado a partir da criação de um novo formato de 
supermercado de vizinhança, mais do que uma conveniência, com a marca Fresh & Easy, 
deverá ser um exemplo isolado, em especial a partir das dificuldades de decolagem do modelo, 
hoje com 61 lojas em operação e um desempenho próximo do pífio.  
 
Mas o próprio setor de shopping centers nos Estados Unidos vive uma dramática 
transformação em busca de formatos, modelos, mix, relacionamento e comunicação que o 
permita atrair um consumidor arredio, pressionado pela retração econômica, mais cauteloso do 
que nunca, contando cada dólar e querendo ainda mais por menos, que o afasta dos shoppings 
tradicionais e o aproxima ainda mais dos formatos de clubes de atacado, supercenters, lojas 
de descontos e outlets, além do próprio canal não-loja. É uma revolução dentro de um intenso 
processo de transformação.  
 
Nesse contexto, são os shoppings focados em estilo de vida, abertos, convenientes e com uma 
proposta consistente e equilibrada de varejo, serviços, entretenimento e lazer, além dos 



centros multiuso, que apresentam o maior potencial de crescimento. Sem dúvida um processo 
rico, intenso, rápido e dramático de redirecionamento em escala global.  
 
kicker: Países como Brasil, China, Índia, Rússia, Turquia e África do Sul, em especial, viraram 
prioridade para grupos internacionais  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


