
Shoppings americanos apostam em diversão para atrair clientes 
 
Nos atuais dias de desespero do setor varejista dos Estados Unidos, os proprietários de 
shopping centers se lançam em uma nova estratégia: investir em máquinas de fazer ondas. 
Cerca de seis shopping centers em todo o país planejam instalar um enorme equipamento 
denominado Flowrider nos espaços vagos dos estabelecimentos. Pessoas que, anteriormente, 
iam comprar cuecas ou lençóis, hoje, calçam sapatilhas e vestem shorts para surfar em um 
oceano artificial.  
 
Por melhor negócio que esse seja para a companhia que controla o Flowrider, também é um 
sinal dos tempos. Com as principais redes de varejo como Linens’n Things e Circuit City 
fechando lojas ou apenas desaparecendo, as vagas se acumulam nos shopping centers, 
forçando os proprietários a descobrir novas maneiras de atrair o público e afastar o declínio.  
 
Os varejistas que antigamente eram considerados pequenos são convidados a ocupar grandes 
espaços, enquanto as mais fortes redes nacionais aproveitam o momento para se mudar para 
novas cidades com alugueis mais baratos, e vastos espaços nos shopping centers, 
anteriormente ocupados por lojas de departamentos, podem em breve se transformar em 
colégios ou salões de dança.  
 
"Os proprietários estão assustados", disse Suzanne E. Mulvee, estrategista do setor imobiliário 
na Property & Portfolio Research. "Parte do motivo de estarem assustados é que espaços 
vazios e escuros não dão lucro."  
 
Quando as lojas do país divulgarem os resultados das vendas de março esta semana, 
possivelmente as cifras serão baixas de novo - em especial para lojas de departamentos e 
cadeias de shopping centers, que apresentaram o mais fraco desempenho durante meses.  
 
Isso não é um bom sinal para os proprietários de shopping centers. Enquanto mais lojas 
fecham, as vagas nos shoppings estão no auge em quase uma década, segundo a Reis, 
companhia de pesquisa, que disse que o nível de vagas no final de 2008 era de 7,1% em 
comparação com 5,8% no final de 2007. Outros analistas apresentam cifras ligeiramente mais 
baixas, mas todos concordam que as vagas aumentam.  
 
Para alguns varejistas, o cenário brutal significa novas oportunidades. Isso é especialmente 
verdadeiro para a principal categoria de varejo que vai bem no momento: as lojas de 
descontos como as da Big Lots, que de repente se mudam para locais mais proeminentes.  
 
De todos os espaços vagos, os mais difíceis de alugar são os âncoras - as grandes lojas nos 
limites de um shopping center. Nos últimos meses, Macy’s, Sears, Dillard’s, Mervyns e Steve & 
Barry’s fecharam grandes lojas que mantinham em shopping centers. Várias escolas, como 
New River Community College na Virgínia, e o Centro de Educação Continuada do Hagerstown 
Community College em Maryland, já realizavam aulas em shopping e profissionais do setor 
dizem que a tendência é que essa ocupação aumente.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C7. 


