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A Lojas Renner escolheu o Shopping Guararapes , em Jaboatão dos Guararapes, 
área metropolitana do Recife, para abrir sua primeira loja no Nordeste, em março 
deste ano. A segunda loja da Renner, em Pernambuco, deverá ser aberta em uma 
rua do Recife no 1º semestre. Já a Lojas Marisa , concorrente da Renner, reabrirá 
sua loja no Guararapes até o fim de abril, com o triplo do tamanho.  
 
Jaboatão dos Guararapes vem apresentando um grande crescimento nos últimos 
anos. Uma série de novos empreendimentos de imóveis, comércio e serviços vem 
fazendo a cidade crescer mais de 10% ao ano, de acordo com o Atlas de 
Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado pela ONU. Dentro deste cenário, o 
Shopping Guararapes , inaugurado em 1993, vinha perdendo terreno para a 
concorrência no Recife até 2003, quando diversas mudanças ocorreram. 
 
A primeira delas foi a entrada de um novo sócio no empreendimento. A Petria , 
empresa local que controla o shopping, passou a ter como parceira a Redevco , 
grupo holandês que também controla as lojas C&A . 
 
Com o objetivo de expandir-se e crescer no universo varejista local, o shopping 
também contratou a LNS/TGI , empresa pernambucana especializada em 
administração de shopping centers. 
 
Ainda em 2003, o shopping iniciou uma etapa da expansão com investimento de R$ 
45 milhões, que ganhou forma a partir ano seguinte, com a inauguração de um 
complexo da espanhola Box Cinemas , com 12 salas e 2750 lugares — o maior da 
região, além de um projeto chamado de Praça da Cidade, com arquitetura inspirada 
nos casarios históricos do Recife, e que abriga diversas grifes de moda, como a 
Colcci , e espaços de alimentação como cafés. O projeto de expansão ainda incluiu 
um edifício-garagem com 600 vagas de estacionamento. 
 
Em paralelo à expansão, o shopping ainda alterou seu mix de lojas, tendo 
inaugurado 25 novas lojas em 2005. Nomes como Lilica & Tigor , Hering , Rei do 
Mate , Di Santinni , Planeta Bombom e Club da Miçanga, além da livraria Siciliano . 
Este novo mix e a expansão fizeram o shopping crescer mais de 60% entre 2003 e 
o ano passado. 
 
A Renner a ser aberta ocupará um espaço de 3 mil metros quadrados. 
Neste mês de janeiro, o shopping aproveita o crescimento para pensar alto e 
investir R$ 300 mil em sua liquidação. De acordo com o diretor executivo Eduardo 
Lemos Filho, “ampliamos a liquidação este ano para seis dias e ainda investimos 
mais em publicidade, trazendo o Sílvio Santos e o Repórter Vesgo do Pânico na TV”. 
De acordo com o diretor, a idéia é de crescimento de 35% nas vendas em relação à 
liquidação do ano passado. E o futuro, de acordo com o diretor Lemos, está num 
novo projeto de expansão. “Grandes varejistas brasileiros estão nos procurando, e, 
considerando o andamento das negociações, podemos iniciar uma nova ampliação 
ainda em 2006, mas ainda não temos nada fechado”, explica, sem citar nomes de 
quem poderiam ser esses grandes lojistas. “2005 foi um ano importante para todos 
os shoppings da região, com a chegada de muitos grandes nomes para os mixes, e 
a tendência é de um crescimento ainda maior para este ano”, diz. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 jan. 2006, Comércio, p. B-3. 


