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O próximo passo dos administradores é a segmentação dos centros de compras, como já ocorre 
nos Estados Unidos e no Canadá. Nos próximos dois anos, 25 novos shopping centers abrirão as 
portas em várias regiões do País, com investimento total da ordem de R$ 1 bilhão. Segundo a 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o negócio reúne hoje 227 empreendimentos 
em atividade, com vendas que somaram R$ 27,9 bilhões no ano passado e tiveram crescimento 
real de 3,7% em relação a 2001. Este resultado corresponde a 15% do faturamento de todo o 
varejo nacional, excluídos os setores automotivo e de derivados de petróleo.  
 
"O balanço do ano passado foi extremamente positivo. Posso dizer que foi até surpreendente num 
cenário de instabilidade política e econômica", diz Paulo Stewart, presidente da Abrasce.  
 
O crescimento das vendas em 2002 ocorreu juntamente com uma inusitada redução de 1,7% no 
fluxo de pessoas. "Acredito que houve maior produtividade no tráfego: os clientes compraram 
mais", conclui Stewart. Pela sua avaliação, o setor apresenta maior vitalidade e a competição se 
torna mais acirrada, especialmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio. A saída é 
diversificar os modelos de empreendimentos".  
 
No início dos anos 80, quando os principais shoppings estavam sendo inaugurados, a proposta era 
apenas concentrar lojas em um mesmo lugar. Mais tarde, outros empreendimentos foram 
surgindo e os investidores adotaram a estratégia de unir serviços às compras.  
 
Novidades como agências de bancos e até centros médicos começaram a povoar os corredores. 
Logo, a praça de alimentação ganhou destaque com a chegada de grandes restaurantes. Hoje, os 
shopping centers destacam-se como grandes centros de compras e também de entretenimento.  
 
Segmentação  
O próximo passo, de acordo com os administradores, é a segmentação, como já acontece nos 
Estados Unidos e no Canadá. Isso se traduz na convivência de vários centros de compras, em 
locais próximos, sem rivalidade. "É o conceito de multiuso, tão difundido lá fora, para diferenciar 
os negócios, principalmente em grandes cidades", diz Cláudio Guaranys, diretor da divisão de 
shopping centers da Brascan Imobiliária.  
 
Esta foi a alternativa encontrada pela empresa para construir no bairro paulistano do Itaím, uma 
das áreas mais nobres da cidade, um mega-empreendimento que reúne apart-hotel e centros de 
compras, de negócios e de serviços. "Temos que ser diferentes para sobreviver em locais como 
esse. Investir num negócio igual a outros é jogar dinheiro fora", diz Guaranys.  
 
O Brascan Century Plaza já absorveu investimentos de US$ 70 milhões e deverá ser inaugurado 
em junho de 2003. O complexo de três torres terá heliporto e abrigará, além de um apart-hotel 
com 358 apartamentos, andares pouco divididos para ocupação por uma ou duas empresas (todos 
já vendidos no lançamento, há três anos), e 364 salas comerciais. Junto a esse empreendimento, 
surgirá o Brascan Open Mall, com 29 lojas, grande praça central, seis cinemas multiplex do grupo 
Luiz Severiano Ribeiro, uma loja Saraiva Megastore e uma chopperia.  
 
Com aposta semelhante no conceito de multiuso, os grupos Multiplan, Bozano Simonsen e J. 
Malucelli estão construindo o ParkShopping Barigui, em Curitiba (PR). Com inauguração marcada 
para outubro deste ano, o ParkShopping terá um distrito comercial, centro médico e apart-hotel. 
O projeto nasceu há quatro anos e exigirá investimento da ordem de R$ 100 milhões.  
 
"Será um shopping completo, com lojas, praça de alimentação, lazer, cinemas, academia de 
ginástica e estacionamento com 1.400 vagas cobertas e 900 descobertas. O projeto é inovador. 



Utilizamos o conceito de rua coberta, com muito vidro e transparência, garantindo integração 
visual com o Parque Barigui", conta Isaac Peres, presidente do grupo Multiplan.  
 
Centro histórico  
Na mesma linha, a Alfândega Empreendimentos está construindo seu primeiro shopping center no 
centro histórico do Recife (PE), em um antigo convento aberto em 1732 e tombado pelo 
Patrimônio Histórico. "O Paço Alfândega estará voltado a um público ligado em moda e com alto 
padrão de vida.  
 
Seria um novo Fashion Mall (shhopping sofisticado do Rio de Janeiro onde brilham lojas como 
Emporio Armani e Ermenegildo Zegna), guardadas as devidas proporções", comenta Carlos 
Fernando Ferreira Neves, superintendente do novo empreendimento.  
 
Além deste diferencial, o centro de compras manterá a estrutura interna do convento, mas terá 
equipamentos modernos de ponta a ponta. "Cabeamos todo o prédio com fibra óptica para que o 
consumidor tenha a sensação de visitar um passado com ares futuristas", compara Neves. Um dos 
alvos em vista é o Porto Digital, complexo de empresas de tecnologia que está sendo erguido na 
Zona Portuária do Recife, e seus executivos de alta renda.  
 
Em 1983, somente 15% dos shopping centers estavam no interior do País. Hoje, este percentual 
subiu para a faixa de 45%. Para Guaranys, quando não há como diversificar, a saída é investir em 
regiões com carência desse tipo de empreendimento.  
 
É o que está acontecendo no interior do estado do Rio. Em São Gonçalo, avançam as obras de um 
novo shopping que receberá investimento de R$ 60 milhões.  
 
Outros dois projetos estão sendo tocados, em Duque de Caxias e Campos, pelas empreendedoras 
Barpa, Supra e Sorgim, com a aplicação de cerca de R$ 150 milhões. "Demos uma parada nas 
obras por causa da retração econômica que o País estava enfrentando, mas resolvemos ir 
adiante", informa Pedro Serzedelo, diretor da Sorgim.  
 
O Caxias Shopping servirá toda a região de Duque de Caxias. "Com quase um milhão de 
habitantes, a cidade mostra necessidades semelhantes às da Zona Norte do Rio, onde já temos o 
Carioca Shopping", explica Serzedelo.  
 
Segundo ele, o empreendimento é uma aposta no desenvolvimento econômico e social da região. 
Terá 180 lojas, entre elas as âncoras C&A, Bon Marché e PlayCenter, além de salas de cinema 
multiplex. Com base em outros empreendimentos do mesmo porte, os investidores do Caxias 
Shopping estimam vendas anuais na ordem de R$ 230 milhões.  
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