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Sem as incertezas de 2009 por causa da crise financeira, país vai inaugurar 25 centros e lançar 
29 projetos no ano que vem 
 
O cenário era de incerteza. "Passamos pelo menos oito meses do ano sem conversar com o 
varejo. Não havia nem eco no mercado de shoppings", afirma Zildo Borgonovi, diretor de 
gestão da REP Centros Comerciais. A situação foi a mesma para a gestora e empreendedora de 
shoppings Ancar Ivanhoe Shopping Center. "Preferimos não nos comprometer com novos 
projetos para 2009", diz Marcos Carvalho, copresidente do grupo. "Investimos em arrumar a 
casa", ressalta. 
 
O ano foi de apreensão por conta da crise financeira internacional. A escassez de crédito 
mundial paralisou os planos de empresas que atuam no varejo, e o setor de shoppings é 
especialmente sensível, pois depende de financiamento para arcar com sua expansão. 
 
Mas a catástrofe não chegou. Aliás, passou longe de afetar o setor como se esperava. De 
acordo com Luiz Fernando Veiga, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce), foram poucos os projetos que ficaram somente na promessa. "Iniciamos o ano com 
previsão de 20 inaugurações e umas cinco acabaram sendo postergadas", afirma Veiga. A 
Abrasce divulga que oito shoppings já foram inaugurados e mais sete estão prometidos para 
abrir as portas para as compras de Natal no país. 
 
O número de inaugurações do ano é alto, especialmente se for considerado que em 2008, ano 
bastante aquecido para o mercado, foram abertos 12 centros de compras. Mas 2010 promete 
ser ainda mais movimentado. A Abrasce calcula que 25 shoppings, que já estão em 
construção, serão abertos no ano que vem. A entidade leva em consideração shoppings com 
área para locação superior a 5 mil metros quadrados. "Temos a previsão de mais 29 
lançamentos", afirma Veiga. 
 
Gigantes do setor como Multiplan, BRMalls, Iguatemi e Aliansce já recorrem ao mercado 
financeiro para conseguir recursos e alavancar a expansão. Os planos dos varejistas estimulam 
este movimento, como a rede de eletroeletrônicos Cybe-lar, voltada para o comércio de rua, 
que prevê estrear nos shoppings em 2010. "Isso mostra que passamos por cima da crise", 
afirma Veiga. 
 
A estimativa da Abrasce é que o setor de shopping terá crescimento de, no mínimo, 8% em 
seu faturamento neste ano. Isto significa que as empresas devem alcançar vendas da ordem 
de R$ 70 bilhões. "No primeiro semestre, tivemos vendas 5,1% superiores ao mesmo período 
de 2008, que já havia sido bom", diz Veiga. 
 
Novos projetos 
 
Marcos Carvalho, da Ancar, ainda está fechando o plano de investimento para 2010, mas 
garante que novos projetos estão em sua lista de prioridades. "Tivemos uma expansão muito 
grande entre 2006 e 2008, com a compra de participação em vários shoppings. Isso sem 
contar as inaugurações", diz. Para este final de ano, a empresa está aplicando R$ 16 milhões 
para decoração e marketing de seus centros de compras. A expectativa é um crescimento de 
pelo menos 10% nas vendas. 
 
Único centro do grupo francês Carrefour no Brasil, o Shopping Butantã, localizado na zona 
oeste de São Paulo, deve ter seu projeto de expansão finalmente liberado pela rede 
supermercadista em 2010. 
 
Segundo o superintendente Júlio Alloe, o projeto original, de 1993, já contemplava a criação 
de mais dois pisos. Atualmente, para atender ao aumento da demanda, a empresa está 
investindo na revitalização da fachada e na modernização de equipamentos. "Também 
estamos criando uma nova área para abrigar outra loja âncora", afirma. Estes projetos 



receberam recursos de R$ 2 milhões para serem efetuados. Com Amanda Vidigal Amorim e 
Cintia Esteves. 
 

 



 
 
 

 
 
Expansão focada no mercado de conveniência 
Regiane de Oliveira 
 



A era dos shoppings gigantes ainda não acabou, mas as empresas já descobriram o potencial 
do mercado de pequenos empreendimentos, com área para locação de até 15 mil metros 
quadrados, A REP Centros Comerciais é uma das empresas que investe nessa área. Seu foco 
de expansão está na criação de centros de conveniência e serviços (CCS), com média de 10 
lojas. "Hoje temos 14 CCS e o conjunto deles representa um shopping de 180 lojas", afirma 
Zildo Borgonovi, diretor de gestão da REP. A empresa pretende abrir oito CCS em 2010, mas 
ainda está em busca de terrenos. "Ao contrário dos shoppings, que são um destino em si, o 
CCS depende da localização." 
 
Borgonovi afirma que a empresa passou um tempo reavaliando o mercado e está retomando 
projetos. Dentre as promessas para 2010, está a construção de um shopping na cidade 
Paulista, a 17 quilômetros de Recife. O centro vai receber recursos de R$ 150 milhões. Outro 
projeto será construído em Campinas, com aporte de R$ 50 milhões. A empresa lançou 
também a marca Mais Shopping, para o desenvolvimento de centros comerciais populares. O 
primeiro projeto será aberto em outubro de 2010 no Largo 13 de Maio, zona sul de São Paulo, 
com investimentos de R$ 200 milhões.  
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