
Centros comerciais ampliam investimentos na
área, para atrair mais consumidores e evitar a perda
de clientes para concorrentes

SÃO PAULO

Os shopping centers brasileiros
aumentam os investimentos em
áreas de estacionamento, que são
uma parte importante, embora
pouco lembrada, no negócio. A
cobrança do estacionamento
chega a representar, em média,
10% do faturamento total de um
empreendimento. As movimen-
tações giram ao redor de R$5,5bi-
Ihões por ano, entre os 480 shop-
pings, dos 601 existentes, que co-
bram pelo estacionamento, qua-
se sempre terceirizado.

A expectativa de alavancar as
vendas, de atrair mais consumi-
dores e as expansões dos centros
comerciais estão fazendo com
que os administradores elevem
os investimentos em reformas e
ampliações dos estacionamen-
tos em 2006. 'Aumentar ou mo-
dernizar o estacionamento serve
para manter o consumidor. O es-
tacionamento ampliado evita
que as pessoas percam tempo
procurando vagas ou mesmo de-
sistam e se direcionem a outros
centros comerciais", diz Consue-
lo Gradin, superintendente do
Shopping Tamboré, em Barueri,
Grande São Paulo.

Muitos shoppings começarão a
cobrar o uso do estacionamento
em 2006, como ocorrerá com o

"Faremos remodelações
em estacionamentos
com um investimentos
R$ 3,5 milhões em
2006, aumento de 70%
comparado a 2005"
CLÁUDIO BRUNI
PRESIDENTE

"Além do objetivo de
não perder clientes, o
estacionamento
ampliado evita que as
pessoas percam tempo
procurando vagas"
CONSUELO GRADIN
SUPERINTENDENTE

Shopping Piracicaba, interior de
São Paulo, e o próprio Shopping
Tamboré. O fluxo médio é de 300
mil veículos por mês nos centros
mais consolidados do País, com
uma cobrança de R$ 4 para o uso
do estacionamento por um pe-
ríodo de quatro horas, sem contar
as horas adicionais; a cobrança da
área VIR cujo valor é maior, e o au-

mento do fluxo de veículos perto
das datas comerciais.

"É um processo natural a co-
brança de estacionamento, como
ocorre nos centros comerciais
dos Estados Unidos e em muitos
países da Europa", diz Nabil
Sahyoun, presidente da Associa-
ção Brasileira de Lojistas de Shop -
ping(Alshop).

Gilberto Catran, diretor execu-
tivo da Associação das Empresas
Lojistas em Shopping Centers do
Rio de Janeiro (Aloserj), afirma
que existem centros comerciais
que cobram dos lojistas diversos
encargos relativos ao estaciona-
mento e muitas vezes não mos-
tram a destinação do dinheiro.
"Como na cobrança do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IP-
TU) sobre a área de estaciona-
mento, o lojista não vê o carne e
tem de acreditar que foi repassa-
do para a prefeitura, pois não há
mecanismo de controle".

Sahyoun diz que em média um
centro comercial arrecada entre
R$ 10 milhões e R$ 12 milhões por
ano apenas com a cobrança do
estacionamento.

Os investimentos de cinco
shoppings ultrapassam R$ l0 mi-
Ihões para reformas e remodela-
ções de estacionamentos em
2006, uma verba70% maior que a
utilizada em2005.

Na Deico — uma das maiores
administradoras de shopping do
País—estão em projeto remode-
lações em estacionamentos de
quatro centros do grupo, comum
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investimento de R$ 3,5 milhões
em2006, um aumento de 70% em
relação ao ano anterior. São eles:
Shopping Tamboré, Amazonas
Shopping, Shopping Piracicaba e
Shopping ABC. "Em 2006, além
das expansões em alguns centros
comerciais, estamos
modernizando as estru-
turas dos estaciona-
mentos para facilitar as
compras", diz Cláudio
Bruni, principal executi-
vo da Deico.

Bruni diz que as facili-
dades e promoções do
varejo, além de reformas
e ampliações de toda a estrutura
dos centros comerciais, também
estão sendo indispensáveis para
auxiliar as vendas dos lojistas.
"Uma facilidade financeira na
compra, por exemplo, estimula
diretamente as vendas dos lojis-
tas", afirma.

No Central Plaza Shopping, na
zona leste de São Paulo, os inves-
timentos para expansão do esta-
cionamento serão de R$ 7 mi-
lhões. "Iniciamos o projeto este
mês para a inclusão de mais l .200
vagas de estacionamento, o que
totalizará quase 6 mil vagas no
shopping', diz João Carlos Alves
Feitosa, superintendente.

A expansão terá uma interliga-
ção do centro com as novas vagas
para facilitar o acesso dos clien-
tes. "O objetivo desta expansão,
além de proporcionar mais con-
forto às pessoas, será o de elevar
em 30% o fluxo de veículos por

CLÁUDIO BRUNI

mês". A previsão para a conclusão
do projeto está prevista para o 2°
trimestre de 2007. O shopping re-
cebe 350 mil veículos por mês.

No Shopping Tamboré, o esta-
cionamento atualmente não é
cobrado dos clientes. "A partir do

segundo semestre acre-
dito que iniciaremos a
cobrança", diz a supe-
rintendente.

O estacionamento do
Shopping Tamboré pas-
sa por um processo de
remodelação com um
investimento de cerca
de R$ l milhão. Em 2005

não houve investimento neste se-
tor. "O estacionamento está sen-
do reformado e ocorrem mudan-
ças até na modernização da sina-
lização, que darão mais facilida-
des aos deficientes". O Morum-
bi Shopping, na zona sul de São
Paulo, passa por obras, reformas e
ampliações com um investimen-
to total de R$80milhões. Só para o
estacionamento a ampliação se-
rá em mais 600 vagas, o que totali-
zará 3.600 vagas. Segundo o cen-
tro comercial, as obras estão sen-
do feitas para o conforto dos con-
sumidores e também para acom-
panhar a expansão natural do
shopping.

FLÁVIA FERNANDES

Centros terão
mais vagas com 
mais tecnologia

O estacionamento do Shopping
Piracicaba passa por automa-

tização do seu sistema viário

interno, com investimentos de
R$ 1,5 milhão. "É um projeto

que contempla mudanças nas
entradas e saídas, que serão

totalmente automatizadas,
através de cartões eletrônicos

e validação em guichês dentro

do centro comercial", diz Silvio
Gonzáles, superintendente do

Shopping Piracicaba.
Calcula-se que haja uma me-

dia de 230 mil veículos por 

mês no centro. "Após a fina-

lização destas mudanças, ire-
mos cobrar o estacionamento,

a uma média de R$ 2 por dia",

diz o superintendente.
As mudanças garantirão aos

consumidores cerca de duas

mil vagas de estacionamento.
"Agora são mais espaçosas e

otimizadas, além das vagas es-

peciais para deficientes que fo-
ram ampliadas e mantidas nas
proximidades das entradas,

conforme determina a legisla-

cão vigente", afirma.

No Amazonas Shopping,
Manaus também haverá ex-
pansão do estacionamento. Se-

rão mais 400 vagas de esta- 
cionamento, o que totalizará

2.400 vagas no estaciona-
mento do centro comercial.
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