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Até o final deste ano, pelo menos mais quatro shopping centers serão abertos no País, 
aumentando para 18 o número de centros comerciais inaugurados em 2005. No total, estão sendo 
investidos R$ 1,1 bilhão em novos shoppings em 2005, o que representa um acréscimo de 10% 
nos valores, comparativamente a 2004. “No ano passado foram inaugurados 14 shoppings em 
todo o País”, diz Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop). 
 
Sahyoun diz que as reformas e expansões estão em ritmo mais forte, principalmente com a 
abertura de novas lojas-âncoras e a ampliação das praças de alimentação. “Cerca de 40% dos 
577 shoppings já estão em expansão ou irão realizá-la nos próximos cinco anos”, diz.  
 
Entre as inaugurações previstas ainda este ano, está o Super Shopping Osasco , em Osasco (SP), 
com abertura no final de outubro; o Tucuruí Shopping , localizado no Pará, com inauguração em 
setembro; o Sobradinho Shopping , localizado no Distrito Federal, ainda sem data confirmada; e o 
Paragem Shopping Center , no bairro Buritis, em Belo Horizonte. Entre este ano e 2006 está 
prevista a inauguração de aproximadamente 40 shoppings em todo o Brasil. “Entre os novos 
shoppings em São Paulo, consta o Birigui Shopping do Calçado , o Shopping Comercial do Padro , 
localizado em Campinas, Payneiras Shopping Center , no Guarujá, Itapecerica Shopping , em 
Itapecerica da Serra, o Shopping Metrô Itaquera , em São Paulo; e o Shopping Metrô Tatuapé II , 
em São Paulo”, diz Sahyoun. 
 
Santa Catarina é um estado que vive um boom de novos shopping centers, com um investimento 
de R$ 240 milhões, de vários grupos empresariais, em obras que atingem todo o estado. A 
hegemonia do Beira-Mar Shopping , em Florianópolis, começará a ceder no próximo ano, com a 
abertura de novos — e grandes — empreendimentos na capital: dois shoppings que somam 
investimentos de R$ 170 milhões saem do papel e buscam clientes de alta renda, estudantes e 
turistas que visitam a cidade o ano todo. No Sul, um investimento de R$ 50 milhões deverá 
atingir uma região de 18 cidades e 350 mil pessoas.  
 
O Florianópolis Shopping Center será inaugurado no dia sete de março de 2006, tendo um 
investimento inicial para a construção de R$ 60 milhões. Para novembro de 2006 também é 
prevista a inauguração do Santa Mônica Shopping Center , que será o maior do estado, e está 
orçado em R$ 110 milhões. O Florianópolis Shopping Center conta com 85% dos espaços 
vendidos. O Farol Shopping , em construção em Tubarão, completa os investimentos. 
 
Expansões  
 
Só em quatro shoppings do Brasil, os investimentos em expansão hoje ultrapassam R$ 35 
milhões.  
No Shopping Center Light , centro da capital paulista, os investimentos são de R$ 6 milhões; no 
Shopping Tamboré, em Barueri (SP), são investidos R$ 8 milhões; no Carioca Shopping , na 
capital fluminense, os aportes são de R$ 10 milhões; e no Complexo Comercial do Shopping 
Interlagos , na capital paulista, R$ 15 milhões. 
 
O Shopping Center Light efetua reformas estruturais e expansões, que incluem, entre as 
novidades, ampliação da praça de alimentação e da loja-âncora, além da chegada de salas de 
cinema. 
 
Mauricio Ramos, superintendente do shopping, explica que, incentivado pela revitalização do 
centro da cidade e pelo aumento de 12 % no tráfego nos últimos 12 meses, o shopping resolveu 
se adequar à realidade de melhorias e investir mais no estabelecimento.  



“As obras incluirão a revitalização do hall de entrada, ampliação da loja Renner , criação de 
espaço cultural e instalação de quatro salas de cinema”, diz.  
 
Com investimentos totais de aproximadamente R$ 8 milhões, o Shopping Tamboré também está 
em expansão, principalmente nas âncoras Lojas Americanas e Casas Bahia . Luis Otávio Vieira de 
Souza, superintendente, diz que o projeto também inclui novas lojas na praça de alimentação. “O 
shopping ganhará aproximadamente mais quatro mil m² de área bruta alocável e nossa 
perspectiva é que o público cresça entre 15% e 20% depois das ampliações”, explica Souza. 
Segundo ele, pesquisas mostram que a ampliação das âncoras atrai mais público. 
 
Já no Rio de Janeiro, o Carioca Shopping inicia as obras da primeira etapa da expansão com 
investimento total de R$ 10 milhões para a construção de uma nova área de vendas com 
aproximadamente 2.800 m². A previsão de inauguração será no primeiro trimestre de 2006. 
A nova área de vendas vai abrigar a loja-âncora Marisa & Família , com ampliações da Leader 
Magazine e da Casa & Vídeo . “No começo, as lojas-âncoras apenas apostaram no shopping, mas 
agora investem porque sabem que o retorno é garantido”, explica Marcio Araújo, superintendente. 
Segundo Araujo, a zona norte do Rio de Janeiro tem um grande potencial de consumo, por isso o 
Carioca Shopping foi construído pensando em expansão. “As lojas que estão chegando agora são 
as mais pedidas pelos clientes em todas as pesquisas. Nossa expansão está totalmente alinhada 
com os desejos de nosso público”, diz Marcio. 
 
No Complexo Comercial do Shopping Interlagos — formado pelo Shopping Interlagos e pelo 
Shopping Interlar Interlagos —, os investimentos em expansões chegam a ultrapassar R$ 15 
milhões para os próximos dois anos. Em 2005, o complexo está recebendo em média mais de 3 
milhões de pessoas mensalmente, ante 2.700 milhões de pessoas por mês em 2004. “Nossa 
expectativa com esta expansão é aumentar o fluxo em cerca de 20% até o final do ano”, diz Carla 
Bordon Gomes, superintendente do complexo. 
 
Em Belo Horizonte, a expansão do Shopping Diamond Mall, será concluída em outubro. O 
shopping, administrado pela Multiplan, conta com 176 lojas e passará a ter mais 40, um 
investimento de R$ 20 milhões. 
 
Em Santa Catarina, os três novos shoppings terão cinemas multíplex e lojas que antes não tinham 
pontos no estado. A chegada de megastores, como a Zara , no Santa Mônica, e a Centauro , no 
Florianópolis Shopping Center, mostram um aporte grande de investimentos de empresas que 
antes sondavam a região mas não acreditavam na força comercial. A Lojas Americanas prevê 
investimentos de R$ 2,5 milhões em uma loja de 1,6 mil m² no Farol Shopping, que também 
antecipará a abertura da loja da Casas Bahia na região.  

 
 
Leia Mais 
 
Centros gaúchos em expansão 
Martiane Welter   
 
No Rio Grande do Sul, diversos shoppings estão investindo em expansão. O Shopping Total é um 
deles. Segundo o superintendente do empreendimento, Eduardo Oltramari, a ampliação receberá 
investimentos de R$ 4,5 milhões pelo Shopping e mais R$ 4 milhões pelos novos lojistas. As obras 
foram divididas em duas fases, a primeira das quais será finalizada até dezembro. 
 
Para este ano está prevista a abertura de 70 novas lojas, com investimentos de R$ 1,5 milhão. O 
NovoShopping, de Novo Hamburgo, terminou este ano o projeto de expansão iniciado em 2004, 
no qual foram aplicados R$ 3 milhões.  
 



Deste total, destaca Renato Brenner Machado, gerente geral, R$ 1 milhão vieram das 23 novas 
lojas que foram incorporadas ao mix e R$ 2 milhões da Lojas Americanas, que passou a ser a 
terceira âncora do Novo Shopping. O Shopping Praia de Belas , de Porto Alegre, inicia no segundo 
semestre de 2006 as obras de ampliação. 
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