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Pesquisa mostra
que há no país 159
shopping centers
em construção
Investimentos, segundo a ITCnet, somam em torno de
US$ 6 bilhões para edificar 5,1 milhões de metros quadrados
Primeiro shopping
center foi o Iguatemi,
de São Paulo,
construído em 1966.
Setor experimentou
grande expansão a
partir da estabilidade
proporcionada pelo
Plano Real, em 1994

Um levantamento feito pela
ITCnet — Informações da Construção, uma empresa voltada à
pesquisa no segmento, mostra
que neste momento o Brasil possui 159 ampliações ou novos projetos de shopping centers em andamento ou já sendo construídos. São processos em várias etapas. Há desde alguns em fase de
viabilidade técnica a lançamentos propriamente, passando por
outros que estão na fase das fundações à etapa final de revestimento. De acordo com Viviane
Guirão, diretora de Pesquisas da
ITCnet, o levantamento foi feito
levando em conta o período que
vai de dezembro do ano passado a
setembro deste ano. Atualmente
o Brasil possui 397 shopping centers. Isso significa que os novos
empreendimentos representarão
incremento significativo ao setor.
Segundo Viviane, o grande
interesse pelos shoppings em
parte se deve a fatores como elevação da renda média da população e também à proximidade
de megaeventos como Copa do
Mundo e Olimpíada, quando se
espera grande quantidade de

pessoas visitando o Brasil. “O
grande público é mesmo o brasileiro, que melhora a condição de
vida de forma gradual, que tem
uma situação melhor de emprego e busca no shopping o conforto e a segurança para fazer suas
compras e lazer.”
O total de obras em gestação,
segundo a ITCnet, leva à constatação de que há um total de 5,1
milhões de metros quadrados em
construção. Esse volume é certamente um dos maiores no segmento. Só perde, segundo Viviane, para a construção dos estádios
e para a ampliação ou construção
de novos hotéis. “O certo é que o
Brasil vive um grande momento e
esse crescimento está fazendo
com que as empresas acreditem e
invistam pesado na construção de
uma infraestrutura que será muito requerida nos próximos dez
anos”, acrescenta a diretora do
ITCnet. Os investimentos em
shoppings, destaca, somam em
torno de US$ 6 bilhões.
O primeiro shopping construído no Brasil foi o Iguatemi,
em São Paulo, no longínquo 1966.
Aos poucos, outros empreendi-

mentos foram surgindo e devido
ao sucesso alcançado o setor experimentou grande expansão a
partir dos anos 1980. A estabilidade econômica proporcionada
pelo Plano Real praticamente
consolidou o segmento, a partir
de 1994. Desde então, os fundos
de pensão passaram a destinar
boa parte de suas carteiras para
esse tipo de aplicação.
Segundo Viviane Guirão, às
vésperas de eleição, o setor da
construção como um todo recebe
grandes somas de investimento.
“Nos últimos dois anos, principalmente, temos verificado forte
movimento no número de edifí-

cios residenciais, escolas, hospitais e, claro, shopping centers.”
Isso, entretanto, diz ela, não significa o fim das lojas de rua. É
claro, destaca Viviane, que nem
todas terão o mesmo destino. “As
lojas da Oscar Freire e de ruas famosas, que se consolidaram no
comércio popular de rua, têm
uma situação mais tranquila. Já
em outros casos, sobretudo fora
dos grandes centros, a situação
poderá tornar-se mais difícil.”
O certo é que essa nova realidade para os shopping centers
tem atraído bastante a atenção
também de pequenas cidades.
Boa parte delas querem ou gosta-

uma série de demissões e
o dólar estava a R$ 2,40,
vimos um fenômeno acontecer:
os profissionais que tinham
perdido seu emprego passaram
a investir na sua carreira
buscando melhorar o currículo
e experiência internacional.

O estudante pode escolher de
cidade pequena a grande, locais
mais frios ou mais quentes, praia,
montanha. O brasileiro sempre
teve sonho de consumo de viajar
aos EUA e agora o investimento
em educação pode também ser
feito para um curso de inglês,
ensino médio, universidade
ou curso de extensão lá.

CINCO PERGUNTAS A...
Divulgação

O Student Travel Bureau registrou
em setembro recorde na procura
por cursos de férias, com aumento
de 60%. Veja as explicações para
esse desempenho na avaliação
da CEO do STB, Santuza Bicalho:

...SANTUZA BICALHO
CEO do Student Travel Bureau

Dólar ajuda a
elevar a procura por
cursos no exterior

A situação cambial é o maior
responsável por essa procura
ou há outras variáveis?
O dólar facilita, mas não é
o grande responsável. A queda
do dólar naturalmente baixa
os preços e aumenta a fatia
do mercado que passa a poder
consumir. No entanto, em 2009,
quando o mercado acompanhou

Quais as áreas de
maior interesse dos
que querem viajar para
estudar no exterior?
Os EUA são o principal destino.
Além de concentrarem escolas
excelentes, há uma diversidade
fantástica de estilo de vida.

Você sente que há, por causa
do aumento da renda, novos
públicos nesse tipo de viagem?
Ainda não, mas é um fenômeno
que está prestes a acontecer.
Um intercâmbio, diferente de
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Inflação do automóvel tem a segunda maior alta do ano
Com a forte elevação dos preços do etanol, aumentou muito a Inflação do Carro, índice medido pela
Agência AutoInforme. Em setembro, o índice ficou em 1,91%, levando ao acumulado de 3,43% no ano.
O combustível, que estava em baixa desde o primeiro semestre, foi o grande vilão. O etanol subiu
4,52% em setembro e puxou a taxa para cima, a despeito de no ano acumular queda de 9,78%.
Itens como bateria e estacionamento também influenciaram para cima o índice. O preço da
bateria disparou com 4,78% de aumento e estacionar ficou 4,45% mais caro. Na contramão,
o óleo do motor foi o item da cesta de produtos e serviços com a maior queda no mês (-2,09%).

cenarios@brasileconomico.com.br

Divulgação

Viviane Guimarães, diretora
de pesquisas da ITCnet:
investimentos maiores
às vésperas de eleições

BREVES

EXPLOSÃO DE SHOPPINGS

Superminas começa hoje
em clima de otimismo

Expansão do setor aparece em
pesquisa que revela 159 obras
em vários estágios,
de projeto a lançamento
ESTADO

Belo Horizonte sedia nesta semana a 24ª Convenção
Mineira de Supermercados (Superminas), evento simultâneo
à Expominas, e que receberá um público estimado em
45 mil pessoas. Cerca de 80% desse público é formado
por empresários e executivos de aproximadamente 3 mil
supermercados de todo o país. Considerado o 2º maior
e o mais completo evento do setor, a Superminas acontece
num momento de muito otimismo no varejo. Em relação
ao ano passado o volume de público estimado vai subir
em 3 mil pessoas e a quantidade de expositores estará
10% maior. A expectativa de negócios entre hoje, dia
da abertura, e dia 21, é de R$ 800 milhões, 14% acima
do registrado em 2009. No ano passado havia 18 países
representados; nesta versão o número subiu para 24.

QUANTIDADE

Acre
Rondônia
Alagoas
Amapá
Rio Grande do Norte
Maranhão
Amazonas
Sergipe
Pernambuco
Piauí
Ceará
Pará
Paraíba
Goiás
Distrito Federal
Mato Grosso do Sul
Bahia
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

1
1
1
1
2
3
2
2
5
2
5
5
1
2
5
2
2

Apenas 30% das empresas familiares
chegam à segunda geração
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Fonte: ITCNet

riam de contar com seu próprio
shopping, para manter a população local por perto, atrair visitantes, ampliar a arrecadação. “Podemos dizer que em breve o
shopping terá o mesmo papel das
antigas fontes luminosas.” Houve
um tempo em que era símbolo de
status para um município ter uma
fonte luminosa ou um coreto.
Da lista da ITCnet o estado de
São Paulo continua absoluto no
interesse dos investimentos, com
51 projetos, seguido por Rio de
Janeiro, com 18, e Minas Gerais,
com 16. Na rabeira da estatística
aparecem estados como Acre,
Rondônia, Amapá, Paraíba. ■

O fato de o Brasil ter
melhorado sua imagem
influencia o contrafluxo?
Não trabalhamos com turismo
receptivo, mas internacionalmente
o STB sempre foi muito respeitado

De acordo com o consultor empresarial Julio Vieira, da
Apple Marketing, o Brasil possui cerca de 8 milhões de
empresas e aproximadamente 90% delas são familiares.
Vão desde a padaria da esquina a grandes corporações.
Na sua avaliação, de cada 100 empresas, 30 chegam
à segunda geração da família e somente cinco chegam
à terceira. Esses dados demonstram, segundo ele, que
fatores como a falta de planejamento da sucessão,
os conflitos entre membros da família ou a ausência
de programas de carreira para o fundador da empresa
podem afetar a continuidade desses empreendimentos.
O fundador, explica, deve saber como e quando começar
a formar seus sucessores. Um conselho do consultor é
estimular o filho a trabalhar primeiro fora da empresa da
família, para aprender hierarquia, disciplina e humildade.
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O QUE AS PESSOAS FAZEM NO SHOPPING
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por sua seriedade, solidez e
pontualidade no cumprimento
das obrigações contratuais e
financeiras com seus parceiros.
O fato de mesmo em épocas
turbulentas estarmos com nossas
contas internacionais pagas e
em dia sempre contribuiu para
fôssemos respeitados e esta
postura contribui muito para
a imagem do Brasil perante
fornecedores internacionais da
nossa indústria. Pessoalmente acho
que o Ministério do Turismo ainda
possui muitas oportunidades para
trabalhar, pois ainda somos vistos
como o país do futebol e do samba.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 36.

uma viagem, exige do estudante
um histórico comprovado de renda.
Os países que recebem estudantes
exigem documentos para
concessão de visto de estudante
ligados ao passado, ao seu histórico
e/ou sua família. As classes B/C
aspiram esta experiência e
poderão realizá-la à medida que
suas rendas se consolidarem.

Matéria

Outros
11%

Alimentação
12%
Lazer
5%

Fonte: Alshop

Qual é a expectativa para
o ano que vem? Se o dólar
subir ainda que pouco, essa
curva de alta se inverte?

Pesquisa mostra diesel mais barato
nas estradas de Minas e São Paulo

Estamos conservadores. A alta do
dólar impacta diretamente na queda
das nossas receitas, já que os preços
estão mais baixos. Por mais que
vendamos muito, o custo da venda
com o crescimento da demanda
cresce muito. Além disto, o Brasil está
numa fase de muito crescimento,
e o mercado está sedento de
profissionais. O STB investe
muito em políticas de recursos
humanos como desenvolvimento
e retenção de seus profissionais.

As rodovias BR-262 e BR-116, que cortam os estados
de Minas Gerais e São Paulo, são, respectivamente, os
locais no Brasil com os menores preços de óleo diesel.
A constatação faz parte do último levantamento do Índice
de Preços Ticket Car (IPTC). Os motoristas que trafegam
por essas regiões, sobretudo caminhoneiros, pagam,
em média, R$ 1,91 pelo litro do combustível. O mesmo
produto no no estado do Mato Grosso, na Rodovia BR-163,
tem o maior valor do país, em média R$ 2,25 por litro.
Ainda segundo o levantamento, nos chamados limites
urbanos, o Distrito Federal é o local que tem os melhores
preços para o óleo diesel, com média R$ 1,96 por litro.

