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Na capital que concentra o maior número de shopping centers do País é a proximidade de casa 
que leva o consumidor a decidir sobre que empreendimento freqüentar. Dos 187 shoppings 
localizados em capitais brasileiras, 48 estão em São Paulo, segundo dados da Associação 
Brasileira de Shopping Centers. E para 77% dos paulistanos, proximidade de casa é a principal 
razão que os leva aos shoppings que mais freqüentam, segundo pesquisa do Instituto 
Qualibest, especializado em pesquisas pela internet. Já a relação entre a distância do local de 
trabalho e a do shopping exerce pouca influência: 14% das respostas.  
 
Respondida por e-mail por 646 pessoas, a pesquisa mostra que o paulistano vai em média 3,8 
vezes por mês a shopping centers. Apenas 2% deles dizem não freqüentar esse tipo de 
empreendimento, fazendo jus à antiga piadinha que diz que shopping center é praia de 
paulista. "Além disso, apenas 12% dos entrevistados não foram a shoppings no mês anterior 
ao da pesquisa", afirma a diretora do Qualibest, Daniela Daud Malouf.  
 
Os consumidores que moram ou trabalham na Zona Leste, onde estão localizados 
empreendimentos como Shopping Metrô Tatuapé, da BR Malls, e Shopping Anália Franco, da 
Multiplan, por exemplo, são os que mais freqüentam shopping centers: quatro vezes por mês. 
"Esta foi uma das respostas mais surpreendentes da pesquisa", diz.  
 
São os que mais freqüentam, mas são os que menos gastam: R$ 307,24 por mês, enquanto 
moradores da Zona Oeste, onde está o shopping West Plaza, da Brascan, que vão 3,9 vezes 
por mês, gastam R$ 344,05, o maior gasto mensal por região. A média de gastos do 
paulistano é, no entanto, de R$ 330,52 por mês em shoppings.  
 
A pesquisa mostra ainda as três razões principais que levam as pessoas aos shoppings: praça 
de alimentação é o que mais atrai 85% dos entrevistados. 
 

 
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 ago. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 
 


