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Uma nova onda de expansões começa a mobilizar os grandes shopping centers de São Paulo. O 
foco das reformas e ampliações são principalmente as áreas de lazer, entretenimento, serviços e 
alimentação que atraem cada vez mais o consumidor. Mas as grifes exclusivas e as lojas 
diferenciadas também fazem parte da estratégia de avanço de empreendimentos que disputam 
principalmente o público de maior poder aquisitivo. "A tendência dos shoppings consolidados é 
investir em ampliações para agregar valor ao negócio e fidelizar o consumidor", diz o consultor 
Mario Quintanilha, especializado neste setor. Em São Paulo, observa, os espaços para novos 
negócios nesta área também estão um pouco saturados e por isto apostar em um 
empreendimento maduro é mais seguro para o investidor.  
 
Os Shoppings Villa-Lobos, Iguatemi, Eldorado e Higienópolis, por exemplo, com uma série de 
novos serviços e projetos de expansão prometem disputar palmo a palmo a preferência do 
consumidor de alta renda nos próximos meses.  
 
O Villa-Lobos, três anos após sua abertura, inaugura hoje o centro de conveniência Espaço Básico, 
com 1.700 m2, dedicado a serviços e produtos de primeira linha. Entre as novidades estão um 
salão de beleza temático, exclusivo para crianças, uma butique de carnes de caça e acessórios 
para churrascos, uma loja de artesanato de tribos indígenas e lojas com marcas de moda que são 
destaque no Rio de Janeiro, como a Wöllner. No total são 25 novas lojas, além da ampliação da 
área de restaurantes. "Queremos sair na frente com um mix diferente dos outros", diz o 
superintendente do Villa-Lobos, Claudio Sallum.  
 
O diferencial e a sofisticação também vão integrar um novo projeto de ampliação do Iguatemi que 
entre 30 e 45 dias inicia suas obras. A idéia é inaugurar mais 16 lojas no "espaço fashion" do 
shopping, de marcas sofisticadas, aumentar a alameda de serviços, abrir mais três salas de 
cinema e construir um novo pavimento no prédio para garagens. A reforma deve ficar em R$ 50 
milhões e a primeira inauguração do "espaço fashion" está prevista para daqui um ano.  
 
O Eldorado num projeto de modernização e conquista de um público mais jovem e de maior poder 
aquisitivo já deu a largada no seu projeto de ampliação.  
 
São 45 lojas, que devem ser inauguradas até o Natal, um prédio de garagens e 10 salas de 
cinema. O diretor de Operações do Eldorado, Paulo Veríssimo, prevê um aumento de 20% a 30% 
nas vendas com uma maior presença do consumidor no shopping. O Pátio Higienópolis também 
reforma sua área de garagens para a abertura de lojas, mas mantém a mudança, por enquanto, 
em segredo.  
 
Shoppings mais populares como o Penha, Santa Cruz, Tatuapé, SP Market e Ibirapuera começam 
a ampliar espaços, a maioria porém, a partir do próximo ano.  
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