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Shoppings investem pesado apesar da tendência de aperto no crédito 
As previsões da indústria de shopping center não batem com a da maioria dos economistas, 
que prevêem consumo menor a partir do segundo semestre. A bonança trazida pelo 
incremento de 900 mil consumidores recém-incluídos na classe média no país reflete-se em 33 
novos empreendimentos que serão inaugurados até 2009. Apesar do aumento sistemático da 
taxa básica de juros e de a inflação já rondar as lojas, o setor prevê faturar R$ 64 bilhões 
ainda este ano. 
 
Marcelo Carvalho, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), destaca 
este como o melhor momento da indústria, ainda bastante aquecida. Fruto dos investimentos 
estrangeiros e das associações com empresas internacionais, que impulsionaram toda o setor. 
E a boa fase da economia brasileira também propiciou à classe C o ingresso aos templos de 
consumo.Mas, segundo Carvalho, o Brasil ainda tem muito espaço para crescer. Cerca de 18% 
do varejo brasileiro provém de centros comerciais. Na Europa, o percentual chega a 30%. Nos 
Estados Unidos, supera a casa dos 60%. 
 
Para Carlos Ruótolo, diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado (IPDM), o 
bom desempenho da economia foi fundamental para trazer aos centros comerciais um novo 
perfil de público, mas a inflação preocupa. 
- A alta dos preços pode ser desastrosa, porque as contas foram. Feitas em cima do índice de 
4%.Ou seja, subir para 7%, 8% é preocupante - pondera Ruótolo. Cerca de 94% da venda em 
shopping provêm das famílias de alta e média rendas, mas as de baixa renda, que hoje 
recebem por volta de R$ 1.700 por mês, contribuem com 6%. 
 
Segundo o IPDM, o perfil do cliente de shopping no Rio é composto basicamente por mulheres 
de classe média, dos 20 aos 29 anos, com nível superior. 
 
Faturamento de R$ 64 bilhões 
O momento remete aos bons resultados dos números. Segundo a Abrasce, serão inaugurados 
só este ano cinco novos empreendimentos. O total chegará a 372. 
 
- O faturamento de R$ 58 bilhões em 2007,16% a mais que o ano anterior, e a taxa de 
vacância que nunca esteve tão baixa, em tomo de 1,4%, só ratificam que a demanda interna 
está muito aquecida - analisa Marcelo Carvalho, ao ressaltar que o faturamento estimado para 
2008 é de R$ 64 bilhões. 
 
O movimento de inaugurações não se restringe só aos grandes centros urbanos. Estes 
continuam recebendo novos shoppings, mas agora privilegiam a segmentação do público, 
como é o caso Caxias Shopping, em Duque de Caxias, que será inaugurado ano que vem 
voltado para a classe C. 
 
O Plaza Macaé, com inauguração prevista para daqui a três meses na cidade cuja economia é 
impulsionada pelo petróleo, exemplifica esta segmentação e o movimento para fora dos 
grande centros. O shopping já vendeu 60% dos 21.140 metros quadrados da área bruta 
locável e contará com pesos pesados como Lojas Americanas, Leader, Marisa e C&A, que 
sempre atraem mais consumidores. 
 
Para Marcos Carvalho, presidente da Ancar, que administra 15 shoppings no Brasil, existem 
espaços pouco explorados, caso das Regiões Norte e Nordeste, que também demandam 
centros comerciais, e um shopping revoluciona o nível de exigência e o comportamento do 
consumidor. 
 
Embora o comércio de rua ainda tenha forte apelo no Brasil, os hábitos têm mudado - 
arremata. 



Para se ter uma idéia, a Ancar vai inaugurar o primeiro shopping do grupo em uma capital da 
Região Norte brasileira, em Porto Velho (RO), que vai receber as primeiras Renner, C&A e 
Lojas Marisa do Estado. 
 
Possivelmente, este shopping vai atrair consumidores de ate uma hora de viagem - aposta. 
 
Atividade retraída 
O índice Mercado Flux, desenvolvido pelo IPDM nos principais shoppings do Brasil para medir 
fluxo de pessoas, indicou retração da atividade comercial em junho, mês em que naturalmente 
o consumo seria mais alto em função do Dia dos Namorados. 
 
Para o diretor, junho interrompeu a série de alta no varejo, e a atividade comercial deve 
encerrar 0,6% no negativo. O consumidor colocou o pé no freio e está mais receoso, acha 
Carlos Ruótolo. 
 
A estudante de biologia Rafaela Couto, 24 anos, concorda. Para ela, as pessoas têm ido ao 
shopping apenas para passear. 
 
O consumo diminuiu e a inflação pode chegar nas roupas -especula a estudante. 
 
O casal Michelle Vilaça, 25 anos, e Fábio Gomes, 29, também percebeu uma variação no preço 
de alguns produtos, que subiram um pouco, embora tenha havido um aumento do poder de 
compra e mais acesso ao crédito. 
 
O salário não aumentou, mas já encontro vestidos por R$ 200, R$ 300. Eu acho muito caro — 
assinala a médica Michelle, de folga com o marido. O casal apenas passeava. 
 
Já a dona de casa Maria de Lourdes Mattos, 85 anos, acredita que a classe média não é tão 
afetada e não deixa de comprar por causa da inflação. Para Lourdes, quem paga a conta é 
mesmo a população de baixa renda. 
 
 
 
Leia mais: 
 
Estrangeiros e ações em Bolsa financiam o setor 
 
O boom dos shoppings no Brasil nos últimos anos foi financiado pela entrada de investidores 
estrangeiros e pela presença de empresas no mercado de capitais. 
 
A Multiplan, administradora de grandes centros comerciais como o Barra Shopping e o 
MorumbiShopping, abriu capital e fez seu IPO (oferta pública de ações) em meados do ano 
passado. No primeiro semestre de 2007, foi a vez de outros dois gigantes do setor, Iguatemi e 
BR Malls, que se aventuraram pelo mercado de ações e foram às compras. A Ancar, no 
entanto, optou por associar-se à empresa canadense Ivanhoe Cambridge para expandir 
negócios. 
 
Para Marcelo Carvalho, presidente da.Ancar, esse foi um movimento natural do setor, que 
viabilizou o crescimento da indústria no país. Fenômeno parecido foi verificado entre os 
grandes varejistas. 
 
As expansões de centros comerciais já existentes também. aconteceram com mais ênfase, 
financiadas por este capital estrangeiro que aportou no país nos últimos anos. Foi o que 
aconteceu, por exemplo, com o Via Parque Shopping, na Barra, o Rio Design Leblon, e o 
Shopping Tijuca. 
 
Moda x decoração 



O shopping precisa descobrir o perfil do seu consumidor. No nosso caso, pesquisas 
identificaram que moda era muito mais emblemático do que decoração - revelou Eduardo 
Borges, superintendente do Via Parque Shopping, do grupo Alliansce. 
 
O grupo investiu R$ 20 miIhões em três anos para poder recuperar o público perdido em um 
conceito de lojas de descontos, que não deu certo. 
 
Para Luiz Antônio Valente, superintendente do Shopping Tijuca, o consumidor de hoje está 
mais consciente, e as revitalizações de shoppings permitem fidelizar mais clientes, além de 
alavancar outros até então não atendidos. 
 
Sobre o risco de redução do consumo, por causa da inflação, o executivo descarta impactos a 
curto prazo. O setor de vestuário tem trabalhado com preços deflacionários, garante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                        Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 jun. 2008. Negócios & 
Serviços, p. E3. 


