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Trabalhar, estudar, ir ao 
médico, fazer caridade 

e até morar. Em busca de 
personalidade própria, os 
shopping centers rumam 

para a formação de 
pequenos núcleos de 

convivência, com cara de 
realidade, onde é possível 

admirar riachos, estrelas no 
céu e, por que não, surfar em 
praias artifi ciais. Um mundo 
perfeito, cercado de muros, 

para chamar de seu!

D
POR THIAGO BORGES

omingo, dia de cinema. Quando criança, Marcus Borja 
ia logo cedo com a mãe e os irmãos assistir a um fi lme 
numa das extintas salas da Cinelândia, centro do Rio de 
Janeiro. Em seguida, almoço no restaurante próximo. No 
resto da tarde, a mãe observava os fi lhos brincarem na 
praça Floriano. Os shoppings de hoje tentam reproduzir o 
cenário daquela época. Abrigam boa parte dos cinemas, 
têm praças de alimentação com diversas bandeiras – a 
maioria de comida rápida – e oferecem atividades de lazer 
para todos os públicos. Fim de semana em família, espe-
cialmente se for em uma cidade como São Paulo, é num 
lugar assim. Domingo feliz.

“Shopping é local de convivência, de lazer, de entrete-
nimento...”, diz Borja, que hoje é superintendente do Villa-
Lobos, na capital paulista. Ele está certo. Ao contrário do 
que sugere o nome em inglês, o “centro de compras”, 
ao menos no Brasil, é mais que um lugar para encher o 
porta-malas do carro de sacolas. Está em xeque é o que 
as administradoras precisam fazer para tornar seu “mall” 
diferente dos outros.

Todos vão ao shopping em busca de serviços, de lazer 
ou de uma comida diferente. No ano passado, uma pes-
quisa feita com 3,2 mil pessoas pela Associação Brasileira 
de Shopping Centers (Abrasce) mostrou que apenas 37% 
dos usuários vão a esses locais para comprar alguma coi-
sa. O shopping toma o lugar das ruas.  

É fácil entender. Nas metrópoles brasileiras, atoladas 
em assaltos, sequestros e congestionamentos, parar o 
carro com segurança e caminhar por alamedas de lojas 
com paredes e câmeras por todos os lados é a opção mais 
tranquila na hora de fazer as compras. Se puder unir a isso 
diversão, alimentação e prestação de serviços, melhor. “Lá 
fora, no exterior, não temos violência como no Brasil e, 
por isso, há mais lojas de rua nos grandes centros”, com-
para Paulo Al-Assal, diretor-geral da Voltage, agência es-
pecializada em comportamento humano.

Quando esteve aqui, o antropólogo norte-americano 
Paco Underhill, que já visitou mais de 300 malls no mun-
do inteiro, se impressionou com o que viu. Em seu livro “A 
Magia dos Shoppings”, ele narra sua passagem pelo Igua-
temi de São Paulo, o primeiro do País, aberto em 1966. 
Underhill viu  serviço de chaveiro, agências de viagem, 
pequenos estabelecimentos onde se consertam relógios 
e lavanderias que secam e dobram roupas enquanto o fre-
guês faz as compras. “Essas lojas talvez não paguem alu-
guéis muito altos, mas servem aos clientes e animam um 
espaço pouco utilizado”, escreveu. 

Shoppings norte-americanos não têm tanta variedade 
quanto os daqui. O modelo que prevalece até hoje nasceu 
lá, mas nem por isso é o melhor. Gabriela Baumgart, dire-
tora de marketing do Center Norte, enaltece que os brasi-
leiros se inspiraram no original ianque, aperfeiçoaram-no 
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e chegaram ao seu próprio estilo, com uma das melhores 
estruturas de serviços do mundo. 

O Centro Comercial Aricanduva, em São Paulo, é o 
maior do Brasil e um exemplo dessa força. São 500 lo-
jas, 14 salas de cinema, 13 concessionárias de veículos 
e motos, três hipermercados, a unidade leste do Depar-
tamento de Trânsito (Detran–SP) e 14,7 mil vagas no es-
tacionamento. São 4,5 milhões de visitantes por mês – 
equivalente à população do Uruguai. “Só não temos igreja 
porque teríamos de ter uma de cada denominação”, redi-
me-se Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, superintenden-
te. Em alguns shoppings do Nordeste, é possível encon-
trar capelas e templos religiosos. O motivo é um só: fazer 
com que o consumidor permaneça mais tempo por lá.

NiNguém quer ficar só

Qualquer cidade com dez mil habitantes dos Estados 
Unidos tem um shopping. São mais de cem mil malls ou 
pequenos centros comerciais. Muitos deles estão às mos-
cas por falta público, sem contar os que fecham por serem 
engolidos pelos concorrentes. Até um site, o Dead Malls, 
foi criado para contar histórias de empreendimentos que 
faliram. Com a crise, a situação ficou ainda pior. Não é lá 
que as pessoas querem estar.

A situação muda nos países emergentes. A Rússia tem 
um setor bem desenvolvido, mas que também foi vítima 
da crise. A Índia assiste a uma migração do varejo tradi-
cional (também chamado de “desorganizado”) para for-
matos modernos (também chamados de “organizados”), 
com uma explosiva proliferação de shoppings e outlets, 
que devem crescer 18% até 2015, segundo India Resource 

Centre. Mas ainda é o varejo tradicional, ou desorgani-
zado, que domina o comércio indiano respondendo por 
95% da renda. Já a China soma um mercado de 500 mi-
lhões de consumidores ávidos e os shoppings pipocam 
por toda parte. 

O Brasil vive um momento excepcional. Em 2009, o 
setor de shoppings faturou R$ 71 bilhões. Este ano serão 
R$ 80 bilhões. Existem 396 shoppings no País e, do ano 
passado ao ano que vem, ao todo 62 novos empreendi-
mentos devem ser inaugurados – muitos em áreas pe-
riféricas ou cidades onde a concorrência é inexpressiva, 
estimulados pela ascensão das classes mais baixas e o 
crescimento econômico nas regiões mais afastadas. Nin-
guém quer ficar só.

A importância que os shoppings têm na vida do bra-
sileiro urbano reflete na atuação das administradoras, 
que não focam apenas no aluguel dos imóveis e, sim, 

PrinciPais motivos  
Para ir ao shoPPing

Fazer compras

Passear

Praça de alimentação

serviços

Pagar conta em loja

Encontrar pessoas

Lazer/cinema

outros

38
19
10
12
7
5
2
7

37
16
12
11
8
4
3
9

total
2008

total
2009%

Fonte: Abrasce 2009
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na relação com o público. “Eles (malls) buscam uma re-
lação mais ampla para se tornarem o predileto de seus 
consumidores”, avalia Guilherme Baldacci, consultor da 
GS&MD-Gouvêa de Souza.

Há um terreno enorme a ser desbravado, por isso 
investidores estrangeiros aportam em solo brasileiro e 
aplicam dinheiro em ações de incorporadoras locais ou 
se unem a elas para pegar carona no bonde da bonança. 
O interesse é benéfi co. “Todo sistema de gestão e expan-
são passa a ser profi ssionalizado”, nota Cláudio Nabih 
Sallum, sócio-diretor da Lumine, que desenvolve projetos 
para shopping centers.

Luiz Fernando Vieira, presidente da Abrasce, diz que 
não há tendências e, sim, escolhas de marketing feitas pe-
las administradoras. Seja a primeira ou a segunda alterna-
tiva, diante da bacia de opções, os consumidores procu-
ram quem vai além do básico. Precisa ter algo diferente, 

útil e que possibilite uma experiência única. “Os produtos 
estão muito iguais do ponto de vista técnico, então é o 
lado pessoal que vai pegar. O público vai aonde se sentir 
bem”, lembra Margarida Valente, gerente de marketing do 
Shopping Tamboré, em Barueri (SP), que possui boa parte 
de sua área a céu aberto.

Uma preocupação recente – mas geral – é a sustenta-
bilidade. Empreendimentos que não são construídos no 
parâmetro tentam agora se adequar. O Floripa Shopping, 
em Santa Catarina, foi o primeiro do Sul do País a receber 
certifi cação por sua preocupação ambiental. O Salvador 
Shopping, aberto em 2007, aproveita água da chuva, usa 
somente lâmpadas especiais e tem um domus em vidro 
para iluminação natural que reduz os custos de energia 
em até 70% ao dia. Tudo verde.

A estratégia pode ser boa, já que o ser humano 
tem uma necessidade bucólica de se relacionar com >>>

Margarida 
Valente, do 
Tamboré 
“O público 
vai aonde se 
sentir bem”

Marcus Borja,
do Villa-Lobos 
“Shopping 
é local de 
convivência, 
de lazer, de 
entretenimento”
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a natureza, como nota Al-Assal, da Voltage. Tais iniciati-
vas demonstram um cuidado tomado para acompanhar 
o ritmo da sociedade. Borja, do Villa-Lobos, nota que, de 
antigas ilhas segregadas da vida urbana, os shoppings de 
hoje tentam resgatar a qualidade de vida das metrópoles 
de 30 anos atrás. Pipoqueiro e vendedor de balões nos 
corredores não estão lá à toa.

A construção dessa fortaleza de consumo, um local se-
guro que tem tudo o que se necessita, também passa pela 
aparência. Os novos centros são mais bonitos, afáveis: ba-
nheiros como os de hotéis cinco estrelas, com sabonetes 
e toalhas de algodão; poltronas confortáveis para des-
cansar em vez de bancos de praça; espaços gourmet no 
lugar dos refeitórios; jardins internos sem artifi cialidade; 
iluminação natural para se ver a luz do sol; e, em alguns 
casos, ausência do teto.  O formato “caixote” não é mais 
unânime. Um alívio para quem sofreu sob o ar condicio-
nado dos shoppings convencionais.

Underhill já indicava seis anos atrás o surgimento dos 
“neovilarejos”, pequenos malls que imitam antigas vilas, 
geralmente a céu aberto e voltados para a vizinhança. Os 
consumidores têm acesso ao que antes encontravam nas 
ruas do bairro – da agência bancária ao campus de uma 
faculdade. Sem tempo disponível e com a possibilidade 
de comprar pela internet, o modelo é um dos caminhos 
para o mercado.

Outra saída é fugir do formato de shopping como 
destino. Ricardo Kochen, consultor e um dos primeiros 
lojistas do Iguatemi de São Paulo, prega a abertura de 
centros em locais de passagem, como metrô, rodoviá-

O SHOPPING

396 é a quantidade de shoppings centers 
existentes no Brasil, segundo a Abrasce. Até o fim 
de 2011, mais 30 devem ser inaugurados.

R$ 71bilhões foi quanto o setor faturou em 2009. 
Para 2010, previsão é fechar com R$ 80 bilhões. 

Setor responde por 18% do varejo brasileiro.

Taxa de vacância de lojas é de 2%.

961,1mil pessoas trabalham e 94,3 mil lojas estão 
abrigadas nesses centros, segundo a Alshop.

O CLIENTE

79% do público que frequenta shoppings 
é das classes A e B. 

45% do público compra alguma coisa quando vai ao shopping.

24% dos consumidores se dizem encantados, enquanto 
os satisfeitos somam 69% e os insatisfeitos, 7%.

De 2006 para 2009, passou de 21% para 36% o 
total de consumidores de shopping que também compram 
pela internet.

Fonte: Abrasce 2009

Ricardo Kochen, 
da Kochen 
Associados “Não 
dá para esperar 
que as pessoas 
vão ao shopping, 
temos que levar o 
shopping até elas”
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MUNDO AFORA
CONHEÇA EXEMPLOS 
INTERNACIONAIS DE 
EMPREENDIMENTOS 
BEM-SUCEDIDOS EM SUA MISSÃO 
DE IR ALÉM DAS COMPRAS

GATEWAY MALL (Durban, África do 
Sul): o maior shopping do hemisfério 
Sul conta com piscina com ondas 
para prática de surf, pista de skate e 
o maior muro de escaladas do 
mundo, com 24 metros de altura

STARY BROWAR (Poznan, Polônia): 
o prédio de estilo industrial foi uma 
cervejaria no século 19 e hoje 
é um museu aberto com 
exposição de obras de arte, 
teatro e área de shows, que 
confi rmam sua vocação cultural 

rias e hospitais. “Não dá para esperar que as pessoas vão ao sho-
pping, temos que levar o shopping até elas”, aconselha. Exemplos 
disso são os centros comerciais de aeroportos, como o de Paris ou 
de Tampa, na Flórida, e lojas temporárias abertas em Campos do 
Jordão durante o inverno.

As iniciativas são louváveis, contudo não dá para se esquecer de 
que esse mundo perfeito é simulado. Mesmo assim, em certa medi-
da podem ser fundamentais para trazer a experiência de compra de 
volta à realidade. “Suspeito que os neovilarejos refl itam algum tipo de necessidade 
ancestral que nos leva a explorar o ambiente em que estamos, sejam as prateleiras 
de uma livraria ou as vitrines de uma fl oricultura”, conclui Underhill.

Uma coisa não pode ser esquecida: o shopping, apesar de privado, é comanda-
do pelo público. O mercado está em expansão e a hora de mudar – e se benefi ciar 
– é agora. Quem conseguir reproduzir entre seus muros o que o consumidor deseja 
largará na frente. A seguir, alguns exemplos de quem saiu da zona de conforto para 
que os consumidores possam ter um shopping para chamar de seu. 

AS TENDÊNCIAS
Para o mercado
  Segmentação nos grandes centros.
  Aposta nas periferias e cidades do interior.
  Profissionalização do setor.

Para cada shopping
  Combinar lojas com escritórios, residências e serviços variados.
  Adotar práticas ambientalmente responsáveis.
  Incluir serviços gratuitos à população do entorno.
  Utilizar design fora do padrão “caixote”.

Guilherme 
Baldacci, 
da GS&MD 
Gouvêa de 
Souza “Os 
shoppings 
buscam uma 
relação mais 
ampla para 
se tornarem 
o predileto 
de seus 
consumidores”

Paulo 
Al-Assal, 
da Voltage 
“No exterior, 
há mais lojas 
de rua nos 
grandes 
centros”
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PARA TODOS 
OS BOLSOS

Há duas alternativas para atrair 
mais pessoas aos shoppings: focar 
nos ultrarricos ou focar nos emergen-
tes. Em São Paulo, vê-se de tudo. O JK 
Iguatemi, que terá a Villa Daslu como 
âncora, está em construção e vai con-
correr com o Cidade Jardim. Junto ao 
shopping haverá três torres comerciais 
para aproveitar os quase 20 mil exe-
cutivos que circulam no entorno por 
dia – um dos edifícios, já em funcio-
namento, é sede do Grupo Santander 
no Brasil. Surgem também centros que 
atendem aos anseios e às condições fi-
nanceiras da classe C. O Estação Brás, 
projeto dos proprietários do Lojão do 
Brás, quer atrair quem vai à região e 
focará no segmento de moda popular. 
Já o Mais Shopping Largo Treze, num 
local por onde passam um milhão de 
pessoas diariamente, terá lojas conhe-
cidas e pequenos estabelecimentos 
que imitam o comércio de rua. Abre 
em outubro. Pouca ou muita grana, o 
verdadeiro negócio é movimentá-la.

PARA  
DESACELERAR

Céu azul, luz do sol, um riacho com 
plantas na margem e mesas cheias de 
gente. O Shopping Tamboré, em Barueri 
(SP), primeiro do Brasil a aderir ao mode-
lo open mall, passa por um ampliação de 
50% de sua área e vai abrir um novo corre-
dor a céu aberto.

Já o Shopping Estação, em Curitiba, 
funciona num prédio do século 19, que 
até 1972 era a central de um sistema fer-
roviário. As paredes transpiram história. 
Inaugurado em 1997, o empreendimento 
preserva a arquitetura e funciona como 
um centro de lazer com lojas para os vi-
sitantes. Os consumidores vão até lá em 
busca de diversão e cultura – desde um 
telégrafo antigo até uma Maria Fumaça 
original estão expostos no museu local.

E o Villa-Lobos, em São Paulo, tem 
um projeto para eliminar o jeitão de refei-
tório de sua praça de alimentação. Além 
do fast-food, o shopping deverá contar 
com opções gastronômicas de diversos 
tipos. No caos das grandes cidades, é um 
incentivo para desacelerar.

NAmBA PARkS (Osaka, Japão): 
são oito níveis que podem ser  
acessados direto da rua por várias 
escadarias, com  jardins sobre os 
telhados. Há riachos, cachoeiras, 
lagoas e até falésias. O formato  
ondulado do prédio forma vales  
por onde as pessoas circulam

SOuTH CHiNA mALL (Dongguan 
City, China): aberto em 2005, tem 
mais de 1.500 lojas – algumas com 
cinco andares de altura –, dois hotéis 
cinco estrelas, salas de cinema imax 
e um parque de diversões com a 
reprodução de pontos turísticos de 
várias partes do mundo

WANxiANg TiANCHENg 
(Shijiazhuang, China): há um  
estacionamento só para mulheres, 
com vagas um metro maior,  
iluminação reforçada e manobristas 
para as mais desesperadas.  
Administradores justificam a  
criação dizendo que elas têm  
“senso diferente de distância”

DuBAi mALL (Emirados Árabes): 
com investimento de uS$ 20 bilhões, 
foi aberto em 2008 e é o maior do 
mundo. São 1,2 mil lojas,  
22 salas de cinema, 160 lanchonetes  
fast-food, 120 restaurantes, uma 
pista de patinação e um aquário com 
33 mil animais marinhos expostos 

PELO CONSumiDOR
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou em junho um projeto de 
lei que determina a responsabilidade solidária das administradoras dos 
empreendimentos por irregularidades cometidas pelas lojas hospedadas 
neles. Para o relator da proposta, deputado Luiz Bittencourt (PmDB-gO), 
o shopping tem personalidade própria, nome e imagem reconhecidos pelo 
consumidor e pode ser representado juridicamente pelo administrador.
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PARA FAZER  
O BEM

Uma mão para receber o dinheiro e 
a outra para ajudar. Em Pernambuco e 
Alagoas, shoppings criaram postos de 
coleta de donativos para as vítimas das 
enchentes que ocorreram em junho e ju-
lho. Já o Aricanduva, em São Paulo, faz 
todos os anos o mutirão da catarata: 50 
mil pessoas atendidas por 900 médicos 
e enfermeiros voluntários; duas mil ci-
rurgias de graça. No Rio, o Nova América 
apoia o programa “Plantando o Amanhã”, 
em parceria com a organização Cruzada 
do Menor, e ajuda a manter uma creche, 
um centro de convivência para idosos e 
cursos de complementação profissional. 
A iniciativa venceu o prêmio Maxi Award, 
do Internacional Council of Shopping 
Centers, na categoria Community Servi-
ce, e já foi apresentada na ONU. Ajudar 
faz bem, especialmente quando o ato 
atrai novos consumidores.

PARA SER  
PAPARICADO

PARA SE CUIDAR
Hipnose, dor de dente, hipertensão 

ou uma consulta com o nutricionista. O 
Jardim das Américas, de Curitiba, soma 
mais de 30 especialidades em seu centro 
médico. Serviços de saúde garantem um 
público fixo em circulação nos shoppings, 
por isso são diferenciais. Educação tam-
bém. O Aricanduva, em São Paulo, tem 
um campus da UniSant’Anna, o Campi-
nas Shopping conta com uma unidade 
da Unip e o Jardim Guadalupe, que será 
aberto no Rio, negocia com três entida-
des. O problema é se os estudantes ma-
tarem aula para olhar vitrines.

GREEnBElt (Manilla, Filipinas): 
a intenção é resgatar o ambiente  
de rua, por isso há um calçadão  
rodeado de lojas com árvores  
e plantas típicas da Ásia,  
além de um museu e uma igreja 
dentro do complexo

SAlAMAnCA tRAIn StAtIOn  
(Salamanca, Espanha): a companhia 
ferroviária combinou elementos  
naturais, opções de lazer,  
lojas varejistas e um centro de  
eventos noturnos para aproveitar  
o fluxo de passageiros

HIGH StREEt PHOEnIx (Mumbai, 
Índia): primeiro do país, fica numa 
área de indústria têxtil e é um oásis 
de ordem no meio do caos das ruas. 
Abriga escritórios, residências  
e mais de 500 lojas, entre elas  
marcas globais como Adidas,  
Apple e tommy Hilfiger, até as locais  
de tapetes e joias

Tem centro especializado em rega-
lias. O carioca Botafogo Shopping man-
da cartões aos consumidores VIP em 
seus aniversários e convida o cliente a 
retirar um presente no SAC. Já o mineiro 
BH Shopping espalhou moças pelos cor-
redores para orientar as consumidoras. E 
o Santa Úrsula, em Ribeirão Preto (SP), 
oferece cappucino e chocolate quente 
enquanto o manobrista busca o carro do 
freguês. Nenhum ganha do Cidade Jar-
dim, que oferece personal shopper para 
ajudar a comprar e consultorias de co-
zinha, arrumação de casa e organização 
de mudanças. As dicas também estão no 
Twitter. A superintendente Maria Luisa 
Pucci avisa que em breve haverá: o per-
sonal arts, para escolher quadros e escul-
turas; o personal wedding, para organizar 
casamentos; e o personal DJ, para criar 
set lists para iPod. Só faltou o cafuné!
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SelvaS de conSumo

O calor ultrapassa os 30 graus, mas lá está o bom ve-
lhinho desfilando em carro aberto pela cidade com um 
saco a tiracolo. Papai Noel virou tradição na capital de 
Rondônia por causa do Porto Velho Shopping, que além 
de ser o único centro de compras do Estado virou tam-
bém opção de lazer num raio de no mínimo 500 quilô-
metros. Nos corredores, sofás confortáveis sob ar condi-
cionado aconchegam os visitantes. Aos domingos, pais 
levam seus filhos para ver palhaços e ganhar balões. 
Quando tem micareta da Ivete Sangalo nas redondezas, é 
lá que os foliões vão comprar ingressos. 

Inaugurado há um ano e meio, o shopping mudou 
a paisagem comercial da região ao levar para Rondô-
nia varejistas nacionais, como Americanas, Renner e 
C&A. Características locais não são ignoradas. Por isso, 
a praça de alimentação tem detalhes em madeira que 
remetem à floresta. A disposição da cerâmica forma de-
senhos de folhas no piso. “Porto Velho é um local que 
não tinha acesso a esse tipo de serviço e agora recebe 
um equipamento de última geração”, gaba-se Marcelo 
Carvalho, copresidente da Ancar Ivanhoé, que adminis-
tra o shopping de Rondônia. A inspiração nas matas 
também está presente no Manauara Shopping, em Ma-

naus, aberto em abril de 2009. Da praça de alimentação, 
consumidores veem dezenas de buritis, uma palmeira 
tradicional da região que dá nome a um dos quatro pi-
sos do centro – os demais se chamam Açaí, Tucumã e 
Castanheira. Da natureza para as grifes internacionais: 
Adidas, Calvin Klein, MontBlanc, Patachou, Salinas, Vi-
vara e Victor Hugo têm lojas no local. Renda local maior 
e concorrência forte no Sul e Sudeste justificam investi-
mentos no Norte. 

Outro exemplo é o Acre, que existe de verdade. O que 
não existe lá, por enquanto, são shopping centers. No 
ano que vem, os conterrâneos de Chico Mendes pode-
rão comprar em uma das 160 lojas, assistir aos sucessos 
de Hollywood em cinco salas stadium ou comer um Big 
Mac. O futuro shopping Via Verde também apela para o 
tema das matas e entrou em construção há pouco tempo, 
depois de o empresário Dorival Regini, presidente da in-
corporadora LGR, constatar que havia mercado suficien-
te para investir em Rio Branco. “As capitais da Amazônia 
são cidades que não são só floresta, como todo mundo 
acha. 85% da população do Acre está na capital”, finaliza. 
Na floresta tropical, os shoppings são uma nova selva a 
ser explorada. 

Na Amazônia, incorporadoras descobrem uma floresta de oportunidades
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Shopping
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Shopping daS claSSeS

Quem entrar no primeiro piso do Shopping Iguatemi 
de Salvador durante a madrugada que antecede a véspe-
ra de Natal, quando as lojas ficam abertas por 32 horas 
seguidas, vai pensar que a operação é um fracasso. Bas-
ta subir a escada rolante para ver que não é bem assim. 
Compradores tomam o segundo e o terceiro andares do 
shopping, enquanto o primeiro permanece vazio. Com 
35 anos, o Iguatemi reinou absoluto na capital baiana 
até a abertura do Salvador Shopping em 2007. Ao longo 
do tempo, foram feitas 15 ampliações e reformas. Como 
resultado, criou setores estratificados dentro do mesmo 
prédio. “Parece que você está em outro shopping. Sai an-
dando e nem lembra como era lá em cima”, diz Alexandre 
Luercio, superintendente do empreendimento.

O primeiro piso é o popular. Lá estão instalados gran-
des varejistas, como Casas Bahia, Insinuante, Ponto Frio 
e Americanas, além de lojas de crédito popular, como 
Losango, e o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), 
o Poupa Tempo baiano. É o piso da massa. “Depois da 
meia-noite, os ônibus param de passar e o público do 

primeiro andar normalmente não 
vem de carro. Então no plantão de 
Natal fica vazio, enquanto lá em 
cima fica cheio”, conta Luercio.

Subindo os degraus, é a classe 
média que predomina. Já no andar 
mais alto, ficam grifes como Calvin 
Klein, Osklen, Lacoste e Fórum. 
Nos últimos anos, com o crescimento de renda da po-
pulação, aos poucos as pessoas sobem os andares. Com 
publicidade voltada para as classes A e B, o shopping cria 
nas pessoas a vontade de comprar nos outros pisos. Por 
outro lado, quem sempre frequentou o último andar difi-
cilmente desce ao primeiro. 

São 14 estacionamentos espalhados pelo shopping, 
assim o consumidor pode parar sempre perto de aonde 
quiser. Posicionar as lojas vira um jogo para Luercio, que 
tenta colocá-las na área mais adequada ao público-alvo. 
Algumas marcas possuem mais de uma loja no shopping 
com o objetivo de atender diferentes consumidores. “Tem 
uma farmácia no primeiro andar que soma quase R$ 1,5 
milhão de faturamento por mês, pequena e com estética 
simples”, diz. “Se reformar, quebra”. Ou então teria de su-
bir de andar. 

Como uma pirâmide, o Iguatemi de Salvador é dividido em estratos sociais Por FeliPe Floresti

Recon 2010: paRadoS  
na eScada Rolante
Se há uma coisa que já se sabia, e que ficou evidente este 
ano em las Vegas, é que os brasileiros têm muito a ensinar 
aos mestres do norte quando se fala de shopping centers. 
o Real estate convention (Recon), evento considerado 
o mais importante do setor no mundo inteiro, reuniu 
administradores de shoppings para traçar um panorama de 
atuação pós-crise. Falou-se da importância de entender o 
que o consumidor quer, melhorar o mix de lojas e a relação 
com os lojistas, investir em serviços para a comunidade 
e pensar mais como varejista do que como locatário de 
imóveis. investidores apostam em novos modelos, como o 
luxuoso Shopping crystals (cuja âncora é uma loja da louis 
Vitton com três andares), em las Vegas, e a outlet Sawgrass 
Mills, na Flórida, que virou ponto turístico. no Brasil, isso já 
é realidade e o mercado daqui nada deve ao de países mais 
desenvolvidos. para Veiga, da abrasce, está à frente de 
outros países emergentes, como china, Índia e Rússia, em 
qualidade de público e perfil de lojas e serviços disponíveis. 
destaque em muitos aspectos, há um fator em que somos 
campeões: o atendimento ao cliente.

iguatemi de Salvador  
no andar dos ricos 
predominam as 
grifes internacionais, 
enquanto os mais 
pobres vão de 
ônibus para fazer  
as compras no 
primeiro piso
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Text Box
Fonte: Consumidor Moderno Novarejo, São Paulo, ano 2, n. 12, p. 30-39, jul./ ago. 2010.
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