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A crise reduziu o consumo nos shopping centers, mas o desempenho do setor nos cinco 
primeiros meses deste ano segue o mesmo comportamento do ano passado, de acordo com 
pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). O resultado de 
maio do índice MercadoFlux foi 7% acima do registrado em abril, mas ficou 2,5% abaixo de 
igual mês de 2008; no acumulado do ano, o desempenho geral do mercado de shopping está 
0,9% abaixo da atividade comercial de igual período do ano passado, quando o acumulado 
registrou alta de 4,4% em relação ao ano anterior.  
 
Na análise por regiões, a pesquisa mostra que Belo Horizonte teve a maior diferença em 
relação a maio do ano passado. O indicador mostrou que, na capital mineira, o desempenho do 
mercado de shoppings foi 4% menor que em maio de 2008, enquanto os mercados de São 
Paulo e Rio de Janeiro indicaram movimentos de 2% e 2,5%, respectivamente, menores.  
 
Na análise pelo porte dos empreendimentos, os de médio porte mantiveram o desempenho do 
ano passado, enquanto os de grande e pequeno portes tiveram baixa de 3% e 2%, 
respectivamente.  
 
Segundo o diretor de Relações Públicas de Mercado da Alshop, Luis Augusto Ildefonso da Silva, 
os setores que mais têm ajudado os shoppings a manter os resultados são os de cosméticos, 
perfumarias, lazer e praça de alimentação. Os que apresentam mais dificuldades são os 
mesmos que tiveram pequeno crescimento no dia dos Namorados e Dia das Mães, de têxteis e 
calçados.  
 
“Diante dessa crise, o desempenho está sendo bom por causa das ações de marketing, que 
têm sido muito eficientes. O segundo semestre é sempre melhor que o primeiro, e esperamos 
o mesmo este ano. Acreditamos na estabilização da crise”, analisa.  
 
Planejamento 
 
O Casashopping, na Barra da Tijuca, teve o movimento este ano inalterado em relação a igual 
período do ano passado. Para a gerente de Marketing do shopping, Gilda Antoniazzi, isso se 
deve ao fato de os produtos vendidos lá serem de compra planejada.  
 
“Ainda não sentimos receio da parte dos clientes. A decisão de reformar a decoração da casa 
ou escritório é vista como prioritária. A compra por impulso não influencia tanto as vendas de 
móveis, cujo ticket médio é alto”, diz.  
 
Ela conta que houve aumento no fluxo de pessoas, de 5%, até o começo desse mês. “Fizemos 
promoção em que o cliente recebia um bônus em suas compras e reforçamos a publicidade de 
varejo ressaltando objetos de desejo. A criatividade da propaganda e a presença na mídia 
contribuíram com a visibilidade de nossas ações em parceria com lojistas. O shopping não 
parou de investir em sua infra-estrutura, houve inaugurações de lojas e da área de 
alimentação. Em junho, já observamos crescimento em relação ao ano passado”, avalia.  
 
No shopping da Gávea, os últimos dois meses foram bons para as lojas, que venderam 13% 
mais que no primeiro trimestre de 2008. As datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães 
e Dia dos Namorados, trouxeram aumento na circulação do shopping de 30%, em média. 
Segundo a gerente de marketing, Luciana Martins, de lá para cá, foi reformulada a fachada e 
novos restaurantes se instalaram. “As variadas opções gastronômicas e as novas marcas que 
foram inauguradas geraram um aumento na movimentação de 10% de 2008 para 2009. Os 
quatro teatros também tiveram um bom desempenho, mantendo as salas cheias em mais de 
90% dos fins de semana”, afirma.  
 
De acordo com ela, o perfil das compras teve alterações; os consumidores passaram a usar 
mais dinheiro e deixaram de parcelar, mas o volume de compras foi praticamente mantido. 



Nos últimos dois meses, as vendas cresceram. Luciana diz que o fluxo de pessoas aumentou 
10% de 2008 para 2009.  
 
“Instalamos o sistema Auto-Expresso no estacionamento, que permite ao assinante do serviço 
passar pelas cancelas sem parar e sem a necessidade do ticket. O valor é cobrado por boleto 
no final do mês. Além disso, foi inaugurado um salão de eventos, onde serão promovidos 
eventos variados para toda a família, como o minigolfe, que abre no próximo dia 1º, 
exposições de arte e desfiles, entre outros”, destaca Luciana.  
 
O Brasilia Shopping teve movimento 5% maior do que igual período do ano passado, e de 15% 
nas vendas. De acordo com Geraldo Mello, superintendende do shopping, isso foi possível 
devido algumas estratégias montadas para revitalizar a estrutura, reforma na praça da 
alimentação e na fachada do empreendimento. “Esperamos aumento de mais 5% no próximo 
semestre”, prevê. 
 

 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 jun. 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


