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Ancorados em bons resultados da economia, os empreendimentos se multiplicam, 
surpreendendo o mercado. Agora, a briga é pelo consumidor. Ganhará aquele que oferecer, 
além de lojas que atendam às expectativas do cliente, variedade de serviços de ótima 
qualidade. 
 
Todo mês, mais de 300 milhões de pessoas circulam pelos 367 shoppings centers espalhados 
pelo Brasil. Nesses espaços, cheios de glamour e charme, a pequena compra se cruza com o 
grande negócio. Do alfinete à aquisição de um carro, da roupa da última moda ao pagamento 
de boletos bancários, tudo ou quase tudo pode ser adquirido. Em um passeio ou visita a um 
shopping, a pessoa pode fazer a cópia de uma chave, deixar as roupas na lavanderia e o 
cachorro no petshop, ir à manicure e, de quebra, assistir a um filme, após ter experimentado 
os mais diferentes sabores na praça de alimentação. 
 
"A segurança, a facilidade de encontrar tudo no mesmo lugar e a idéia de modernidade e 
progresso aliada ao shopping são os maiores atrativos para os brasileiros elegerem esse 
'gigantesco templo do consumo' como um lugar privilegiado para compras e lazer", pondera a 
socióloga e professora da USP Valquíria Padilha, estudiosa do assunto. 
 
As operações se processam em milhares de pequenas, médias e grandes lojas, que, somadas, 
formariam uma gigantesca área construída de 61 milhões de metros quadrados. 
 
O conforto é melhor que o propiciado pelo comércio das ruas de nosso país. Afinal, há 490 mil 
vagas para abrigar os automóveis. Outro ponto positivo: mais de duas mil salas de cinema 
esperam pelos visitantes. Os cofres desse mega-país ficam locupletados: o faturamento do 
setor em 2007 foi de R$ 50 bilhões. Os números só tendem a crescer. De acordo com a 
Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), a expansão está à vista: serão 
construídas 32 novas unidades até o final de 2009, 40% somente no Estado de São Paulo. 
 
A receita do sucesso desses empreendimentos está longe de ser complexa. Os shoppings 
acompanharam as demandas do mercado e hoje não abrigam apenas complexos de compras, 
mas extensos centros comerciais, que reúnem uma gama de serviços. A competição é grande 
e sairá na frente quem souber unir serviços de alta qualidade, bom atendimento e um mix de 
lojas que satisfaça o perfil de consumo do público-alvo. 
 
"Os shoppings terão que se posicionar como marcas de produtos e serviços de consumo. Eles 
precisam representar uma solução completa para as necessidades e desejos dos 
consumidores. A palavra-chave i conveniência", explica José Augusto Domingues, sócio-diretor 
da Sense Envirosell, empresa e consultoria especializada em estudos mercadológicos e em 
comportamento do consumidor. 
 
Crescimento vertiginoso 
 
Os resultados positivos da economia brasileira, a facilidade de crédito e o aumento da renda e 
do consumo do brasileiro impulsionaram os investimentos no setor, cuja expansão, em 2007, 
foi de 16%, marca quase três vezes superior ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 
de 5,4%. 
 
No início de 2008, grandes redes de shoppings, como a Multiplan (com 13 shoppings), a BR 
Malls (com 30) e o Grupo Iguatemi (com 14), registraram resultados melhores nesse primeiro 
trimestre, se comparados ao mesmo período do ano anterior, graças, principalmente, ao bom 
desempenho do varejo. 
 
Os altos valores investidos por grupos estrangeiros constituem a novidade. Um deles é o grupo 
Sonae Sierra, de origem portuguesa, especialista em shopping center, que investirá 
aproximadamente R$ 135 milhões em um empreendimento na cidade de Londrina, interior do 
Paraná. "Nosso foco é o Brasil inteiro. Buscamos as melhores oportunidades", afirma Henrique 



Falzoni, diretor da Sonae Sierra Brasil. O resultado operacional da empresa no Brasil foi de 
quase 26 milhões em 2007. 
 
A vitalidade da indústria de shoppings no Brasil reflete-se, ainda, na projeção para 2012, 
quando grandes e médias cidades do país abrigarão mais de 500 empreendimentos. Para se 
ter uma idéia, nos Estados Unidos, país com população duas vezes maior do que a brasileira, 
há 1.100 empreendimentos. 
 
Conjunto de serviços 
 
Desde abril, o Shopping Taboão faz parte da paisagem da Grande São Paulo. Distante do 
mercado de luxo, o investimento de R$ 20 milhões foi pensado para atender principalmente à 
classe C. "Nós pretendemos ser um centro de entretenimento na região, que carece de lazer", 
explica o gerente de Marketing do shopping, Carlos Santos. 
 
"Dentro de um contexto sócio-cultural, os serviços indispensáveis são aqueles que ajudam na 
socialização das pessoas, tais como acesso, estacionamento, alimentação, diversão,  higiene, 
comunicação e vários outros que, combinados, construirão a personalidade de cada shopping", 
afirma José Augusto Domingues, da Sense Envirossel. Além do fornecimento de variados tipos 
de serviços, os shoppings geram agilidade e economia de tempo para o consumidor. 
 
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Et Desenvolvimento de Mercado (IPDM), dentre os 
serviços, caixas eletrônicos, agências bancárias e cabeleireiro são quase unanimidade nesses 
centros. 
 
Cerca de 630 mil empregos são gerados diretamente. Em um shopping de grande porte, a 
média de pessoas trabalhando é de três mil. Só os terceirizados somam 117a esse montante. 
Fora esse contingente, os shoppings são conhecidos por empregar milhares de trabalhadores 
temporários em determinados períodos, como Dia das Mães, Dia das Crianças e Natal. 
 
O shopping de Taboão da Serra é um bom exemplo. Ele propicia cerca de três mil empregos 
diretos. Só a Terceirização empregou 200 pessoas. Outras 3.500 vagas foram geradas na 
região em função do novo shopping. Já o Bourbon Shopping Pompéia, inaugurado no final de 
março em São Paulo, fez com que a cidade ganhasse cerca de 2.500 vagas de empregos 
diretos e aproximadamente 5.000 indiretos. 
 
Forte aliada                  
 
Os serviços operacionais, como limpeza, manutenção, segurança, fraldário e o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC) são os mais terceirizados em shoppings centers. Essa 
decisão da gestão facilita todo o processo de administração. "A terceirização faz com que a 
gente contrate pessoas especializadas naquele serviço. O meu know-how é administrar 
shopping", argumenta o gerente Carlos Santos. O foco é na eficiência operacional. 
 
A transferência das atividades de apoio e infra-estrutura para especialistas é, nesse caso, 
estratégica. "No caso do shopping center, o 'business1 é a locação de espaços comerciais. 
Todo o restante gira em torno disso", salienta Luiz Cláudio Garcia, superintendente da Personal 
Service, empresa de soluções integradas de infra-estrutura. 
 
Uma das prioridades dos shoppings, segundo pesquisa da Abrasce, é a segurança. Mais de 
30% dos custos condominiais dos shoppings são destinados a essa área. A estratégia os ajuda 
a se manterem como referência de local que garante a integridade física de seus 
freqüentadores. "Outro fator importante diz respeito aos serviços de infra-estrutura de 
shopping, que são muito bem percebidos pelo consumidor final. São exemplos a iluminação, o 
conforto térmico, a limpeza e a segurança", explica Garcia. 
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