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Em tempos de vendas estagnadas e competição acirrada, os shopping centers estão apostando na 
mudança de mix de lojas para aumentar o faturamento por metro quadrado. A regra agora é ter 
agilidade para se adaptar às novas necessidades do consumidor e atrair moradores da região de 
influência mais próxima dos shoppings, a chamada área primária. Boa parte desses projetos são 
chamados de expansão, embora nem todos prevejam aumento de área construída.  
 
Essa espécie de "expansão para dentro" começa por uma batelada de pesquisas com 
consumidores fiéis e potenciais e muitas vezes termina no departamento jurídico do shopping - 
que precisa negociar a saída dos lojistas menos rentáveis.  
 
Os números da Associação Brasileira dos Shopping Centers (Abrasce) indicam que praticamente 
todos os empreendimentos passaram recentemente por uma "expansão" ou planejam executar 
um projeto em breve: 48% realizaram algum tipo de expansão no ano passado e 44% têm planos 
de fazê-lo nos próximos quatro anos. O grupo Malzoni, de São Paulo, acaba de contratar uma 
consultoria para planejar a adequação de mix dentro dos shoppings Paulista, West Plaza e Plaza 
Sul.  
 
O Botafogo Praia Shopping, do Rio, apesar de ter apenas três anos, percebeu o fim do boom de 
joalherias, telefonia celular e informática, e trocou parte das lojas por grifes de vestuário. O Rio 
Sul, também no Rio, está abrindo espaço para o que julga ser a mais nova tendência do varejo: 
lojas que promovam o "bem estar", como aromaterapia e centros de estética, com massagens e 
cuidados de beleza.  
 
"Estamos mais atentos hoje com as operações que não vão bem, para substituí-las por melhores", 
diz Sérgio Pessoa, superintendente do Rio Sul. Um dos pioneiros do Rio, o shopping já passou por 
várias etapas de expansão e agora tenta substituir de 6% a 7% das lojas anualmente, o que 
representa uma rotatividade de 30 a 35 marcas. Munido de pesquisas que tentam descobrir as 
novas aspirações do consumidor, Pessoa afirma que a última aposta do shopping é vender o 
conceito de "bem estar", por meio de lojas de aromaterapia, velas, roupas e até centros de beleza 
e estética, com massagens, por exemplo.  
 
Os primeiros projetos de expansão ou adequação dos shoppings brasileiros visavam 
principalmente atender à demanda por opções de entretenimento - muitas vezes substituindo as 
antigas âncoras e lojas de departamento. Embora muitos empreendimentos ainda estejam 
passando por esta etapa, outros tentam se adiantar às novas tendências. O problema é que 
muitas vezes esse "boom" é superdimensionado, o que requer uma nova adequação em seguida.  
 
Um dos exemplos mais comuns é o número de lojas de telefonia celular, diz Joseph Roque, diretor 
superintendente da São Marcos Empreendimentos, que administra, entre outros, o Interlagos, em 
São Paulo, e o Botafogo Praia Shopping, do Rio. "A medição da qualificação operacional dos 
lojistas e a mudança de mix tornaram-se ferramentas importantes", diz o diretor do shopping, 
ressaltando que o custo de retirar um lojista muitas vezes é alto.  
 
A necessidade de renovação das lojas e marcas está relacionada também à mudança de foco dos 
shoppings, lembra o presidente da Abrasce, Paulo Stewart. "Como o deslocamento dentro das 
cidades é cada vez mais complicado, você precisa de estratégias para captar consumidores das 
áreas primárias, oferecendo mais conveniência", diz Stewart. "Mas se não tiver lojas e 
equipamentos adequados, você perde até esse público próximo", ressalta Marco Antônio Charro, 
superintendente da rede Plaza, referindo-se à concorrência acirrada entre os shoppings.  
 
No ano passado, um número do setor chamou a atenção: enquanto as vendas cresceram 3,7%, 
em valores deflacionados, o fluxo de veículos caiu 1,8%.  



Apesar da precisão destas medições não permitir uma conclusão definitiva sobre o fenômeno, há 
uma crença de que, dependendo da localização do empreendimento, os consumidores podem 
estar cada vez mais se deslocando a pé - porque já estão perto do shopping ou por causa do 
aumento do preço dos combustíveis.  
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