
Sonae Sierra coloca R$ 670 milhões no Brasil 
Regiane de Oliveira 
 
Empresa de shoppings considera que o Brasil é hoje o país com maior potencial de expansão 
 
A empreendedora de shoppings Sonae Sierra opera em ritmo de mudanças. O atual presidente 
João Pessoa Jorge, que trouxe a empresa para o Brasil há 12 anos, voltará para Portugal em 
março de 2010 para assumir uma cadeira no conselho de administração da empresa. E a 
unidade brasileira ficará sob o comando de José Baeta Tomás, profissional que dirigiu a Sonae 
Distribuição no Brasil e também a Tafisa Brasil, afiliada da Sonae Indústria. 
 
"Vim para o Brasil para ficar quatro ou cinco anos, mas o potencial do mercado acabou 
estendendo minha permanência", conta Jorge. Na bagagem, o executivo jura que vai levar 
muitas saudades do país, mas também uma certeza: o Brasil é hoje um dos mais importantes 
para a expansão do setor de shoppings. "Falamos de um mercado em que as 10 maiores 
empresas tem, no máximo 20% de participação", afirma. 
 
A Sonae Sierra tem 52 empreendimentos em Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Alemanha. E 
com a velocidade de expansão atual, o Brasil caminha para ser a segunda maior operação do 
grupo, superando a Espanha no prazo de dois anos. Aliás, a operadora de shoppings trabalha 
ciente de que o país virá a ser maior que o mercado português. "O que não é muito difícil, 
visto que em Portugal temos um público consumidor de 10 milhões de pessoas e no Brasil são 
190 milhões", afirma. 
 
Para Jorge, o crescimento da empresa em 2009 superou as expectativas. "Ficamos 
impressionados com a forma como o Brasil passou pela crise financeira", ressalta. "As vendas 
só cresceram neste ano." 
 
Este cenário fez com que a empresa continuasse com seus projetos. Em abril, inaugurou o 
Manauara Shopping, em Manaus (AM), com investimentos de R$ 260 milhões. E está com mais 
três projetos em anda-mento, o Boulevard Londrina Shopping, em Londrina (PR), o Uberlândia 
Shopping, em Uberlândia (MG), e um outro em Goiânia (GO). Estes empreendimentos vão 
receber recursos aproximados de R$ 670 milhões até 2011. 
 
Jorge acredita que, para 2010, a tendência é a volta dos processos de consolidação. "Todos 
querem ocupar seu espaço. As empresas do setor vão fazer um esforço para ganhar 
participação com a construção de novos empreedimentos ou por meio de acordos de gestão de 
shoppings de terceiros", diz. A estratégia da Sonae é continuar apostando no desenvolvimento 
de novos projetos. "É a nossa vocação, está em nosso DNA", afirma. 
 
Vendas de 2009 
 
A Sonae Sierra tem 10 shoppings no Brasil. Estas operações devem alcançar vendas de R$ 3 
bilhões em 2009, resultado cerca de 10% superior ao do ano passado. Esse valor já leva em 
conta as vendas do shopping Manauara, aberto neste ano. "Se considerarmos apenas a 
operação de nossos shoppings mais antigos, esperamos um crescimento de vendas de 8% 
neste ano", afirma Jorge. 
 
No primeiro semestre, a operação brasileira atingiu receita líquida de R$ 32 milhões, o que 
representa aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. 
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