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Nem só de lanchonetes vivem as praças de alimentação dos shopping centers. Os espaços, que 
antes eram dominados por lojas cujos preços cabem no bolso dos pais com seus filhos 
ansiosos por hamburgueres e pizzas agora estão sendo disputadas por restaurantes de luxo 
nos shoppings com perfil semelhante. Os principais atrativos para os empreendedores são as 
melhores condições de infraestrutura e segurança proporcionadas pelos shoppings, além do 
público mais diversificado.  
 
Para o presidente da Associação Brasileiras de Shoppings (Alshop), Nabil Sahyoun, cada vez 
mais as pessoas estão procurando lazer e entretenimento num lugar só. “Essa migração está 
acontecendo em todos os shoppings do Brasil. Geralmente esses restaurantes de luxo 
procuram shoppings de luxo. É ótimo para os dois, tem a parte de agregar valor no 
aproveitamento das datas comemorativas. Acho que é uma tendência, porém ainda muito 
localizada”, diz.  
 
De acordo com Sahyoun passam por mês num shopping 2 milhões a 2,5 milhões de pessoas. 
Os restaurantes localizados na rua ficam mais vulneráveis no quesito segurança, diz ele, 
porque o comércio em torno normalmente fecha mais cedo. “Outro fator que também conta é 
o frio, que também acaba sendo mais favorável a ida ao shopping, onde o cliente possa 
estacionar seu carro no estacionamento e ter diversas opções sem ter que sair na rua”, 
resume.  
 
Perfil 
 
O consultor Luiz Freitas, do Centro de Estudos de Varejo, associa a mudança no perfil das 
praças de alimentação também à crise financeira, que atingiu todos os níveis de consumo e 
forçou os empreendedores a elaborar estratégias diferenciadas. “O empresário precisa buscar 
compensações, traçando o perfil dos seus clientes. Por isso, ele vai buscar um hall de opções 
em lugares que agregam valores, como os shoppings”, conta.  
 
Freitas destaca que os diferentes perfis e níveis de consumo dos shoppings oferecem ótimas 
alternativas. O consultor concorda que os benefícios da mudança são grandes, a começar pela 
segurança, mas vão além. “Depois, vem o fator ‘agregação de valores’. Uma pessoa que está 
passeando nesses locais vendo roupas, uma hora vai parar para almoçar. Tem também a 
vantagem de deixar o carro no estacionamento”.  
 
Para o dono de um restaurante de luxo atingir seu objetivo dentro de um shopping, ele terá 
que fazer algumas concessões como a formatação de sua loja e alterações de preços, destaca 
o consultor. ”Ele tem que fazer isso porque o mercado deles está menor. A crise fez diminuir o 
número de pessoas de poder aquisitivo neste nível, e quem ainda tem boa condição financeira 
está fazendo economia, com medo do que pode acontecer no futuro”, explica Freitas.  
 
O restaurante Alessandro & Frederico, que teve suas primeiras unidades em Ipanema, na 
Garcia D’Avila e na Barão da Torre, foi um dos que estabeleceu em shopping. Primeiro, no 
Fashion Mall, em São Conrado. Mais recentemente, lançou sua marca no Rio Design Leblon. 
Italiano de Milão, Fabrizio Giuliodori, começou a carreira no ramo de restaurantes em 2000, na 
esquina das ruas Garcia D’Ãvila e Barão da Torre, com um café para 60 pessoas. Por mês, há 
um fluxo de 25mil pessoas nas três casas já abertas. Com a nova loja, cujo investimento inicial 
é de R$ 1,5 milhão, a cadeia passará a empregar 220 funcionários.  
 
Giuliodori afirma que a “migração” aconteceu devido à falta de espaços adequados nas ruas, e 
a segurança proporcionada pela infraestrutura dos shoppings. “Não vejo muita diferença entre 
a loja de rua e a de shopping. A vantagem, no meu caso, é que o cinema ajuda bastante no 
aumento de fluxo. Percebi também que o brasileiro se sente muito mais seguro dentro do 
shopping, além do fator clima, que interfere bastante. Quando não está sol, os shoppings 
lotam”, ressalta Giuliodori. 
 



O plano do empresário é abrir outro restaurante na Barra da Tijuca até o fim deste ano. “Um 
diferencial no meu restaurante é o treinamento dos funcionários. Invisto bastante nesse setor. 
Primeiro, é feita uma entrevista e depois eles ficam aprendendo por dois meses em uma das 
lojas. E recebem por esses dois meses como se estivessem trabalhando”, explica.  
 
Outro restaurante que aderiu a esse movimento é o Zuca, que fica no Leblon, das sócias Ana 
Carolina Gayoso e Marina Hirsch. A casa, inaugurada em 2003, foi campeã na categoria 
contemporânea, de todas as eleições gastronômicas desse ano. Segundo Marina, o nome do 
restaurante veio da forma carinhosa com que Carolina chamava o filho, João Pedro.  
 
“Há muito tempo, gostaríamos de fazer um novo Zuca, não sabíamos onde. O Barrashopping 
nos convidou para abrirmos no Boulevard Gourmet, espaço gastronômico que já contava com 
o Antiquarius Grill. Ficamos encantadas com o espaço superbacana, com jardim, fonte e 
estacionamento na porta”, diz.  
 
Vantagens 
 
A loja no Barrashopping foi inaugurada em 10 de março. Marina também destaca a 
infraestrutura e a segurança oferecidos pelo shopping como o melhor da nova localização. 
“Estamos com um público bem legal, clientes do Zuka Leblon que moram na Barra. Além disto, 
temos conquistados novos clientes, os frequentadores. E apesar de estarmos no shopping 
nossa loja é voltada para fora, não é necessário entrar para ir ao restaurante.”, explica.  
 
Este ano, a empresa pretende consolidar o público na Barra, diz a proprietária. Segundo ela, a 
crise financeira mundial teve reflexos localizados no desempenho da loja. “Quando não se tem 
como explicar um movimento fraco dizemos: ‘é a crise’. Mas, na verdade, a crise atrapalhou 
com aumento de preços de produtos, e menor consumo por pessoa. Os clientes continuam 
frequentando, apesar de estarem gastando menos”, ressalta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 jun. 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


