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1

INTRODUÇÃO

Os shopping centers são caracterizados como empreendimentos de base imobiliária que
reúnem vários estabelecimentos comerciais das mais diversas tipologias a depender das
necessidades do público alvo. Por ser um empreendimento de base imobiliária, esse oferece
renda após o período de implantação, proveniente do pagamento do aluguel por parte dos
lojistas em cima de um percentual das vendas.

Os empreendimentos de base imobiliária possuem três ciclos. O primeiro é o ciclo de
implantação que envolve o planejamento e construção do empreendimento, finalizado com o
empreendimento pronto para operar. Esse período é caracterizado pela necessidade de
investimento intenso e a inexistência de retornos. O segundo ciclo é o de operação, nesse o
shopping center está em funcionamento com as lojas em operação e recebendo os aluguéis
pela locação dos estabelecimentos comerciais. Os retornos do investimento ocorrem nesse
ciclo, a partir da receita dos aluguéis menos as despesas de operação e do FRA (Fundo de
Reposição de Ativos).

O FRA é recolhido com a finalidade de realizar adequações e atualizações funcionais durante
a operação do empreendimento, para evitar a perda da qualidade do investimento. O terceiro
ciclo é o de exaustão. Possui características semelhantes ao período de operação, contudo, a
partir desse ciclo, o empreendimento atingiu o padrão de rentabilidade esperado inicialmente,
e, para permanecer nos padrões de atratividade, é necessário, no início do ciclo de exaustão,
um investimento pontual chamado de investimento de reciclagem (IR).

O primeiro shopping a ser inaugurado com essas características, empreendimento de base
imobiliária, foi em 1950 em Seatle nos Estados Unidos. Na época o EUA passava pelo
crescimento da população na maioria dos centros urbanos, e também, se apresentava em um
período de crescimento de sua economia. Ou seja, configurava-se naquela ocasião um cenário
propício, com população e renda, para o crescimento dos shopping centers. Nos anos 60 o
crescimento dos shoppings chega a 12,7% ao ano. Hoje o EUA é o país no estágio mais
avançado de desenvolvimento de shopping centers no mundo com a grande maturação do
negócio (PANEQUE, 2003).

1
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Seguindo o exemplo americano, no Brasil o primeiro shopping center foi inaugurado em
1966, na cidade de São Paulo, devido ao sucesso dessa tipologia de empreendimento em seu
país de origem. Ao longo dos anos houve o desenvolvimento desse mercado no país, e, hoje,
são mais de duzentos shopping centers espalhados em todo Brasil, esses se concentram na
região sudeste, principalmente, na cidade de São Paulo, que corresponde a 16% do mercado
brasileiro (ver Ilustração 1).

Número dos Shoppings no Brasil
Norte
16%

1%

Nordeste

14%
7%

Centro-Oeste
Sul

17%
45%

Sudeste (sem a capital
São Paulo)
São Paulo (capital)

Ilustração 1 – Percentual do Mercado de Shopping Center por Região no Brasil (Fonte: ABRASCE – Associação
Brasileira de Shopping Center, 2006)

Entretanto, o número de shoppings ilustrado acima, engloba as diversas tipologias de
shopping centers1. Essa pesquisa tem como foco os shopping centers de região2, devido a sua
importância no mercado brasileiro que ocupa 74% do mercado (ver Ilustração 2). Esses
(Shopping Centers de Região) são identificados pelas compras rotineiras caracterizadas pela
comparação, e, possuem como estratégia de ancoragem, o conforto, diversidade e
complementaridade da oferta3 (ROCHA LIMA, 1996), esses atributos serão melhor explicado
no capítulo 3.

1

2

Como os Shoppings de Vizinhança, de Conveniência, os Temáticos e os de Região.
Nesse texto, a partir desse momento, quando se escreve shopping center refere-se à Shopping Center de

Região.
3

Um Shopping Center de Região é planejado para vender produtos com diversidade e complementaridade da

oferta, de modo a permitir a comparação dos produtos (compra comparada). É projetado para atender uma
determinada região de influência, delimitada a partir de uma isócrona estabelecida pelo tempo de deslocamento
máximo arbitrado (em geral, para essa tipologia, a isócrona é desenhada com tempo de deslocamento a partir do

2
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Outras

2%

Streep Center

1%

Festival Center

1%

Outlet Center

1%

Especializado
Comunitário
De vizinhança

2%
5%
12%

Regional

74%

Ilustração 2 – Percentual dos Shopping Centers de acordo com a sua Tipologia (Fonte: ABRASCE – Associação
Brasileira de Shopping Center, 2004)

No decorrer dos anos esses centros comerciais (shopping center) passaram por modificações,
principalmente, para se adequar ao modo de consumo do público alvo e à oferta competitiva,
que com o crescimento do número de empreendimentos a dinâmica das adequações se tornou
mais intensa. Os shopping centers mais antigos passaram por diversas modificações e os
novos já eram implantados segundo a tendência do mercado na época da inauguração.

Os recursos necessários para essas adequações e atualizações dos shopping centers durante a
sua operação, com a finalidade de aumentar as chances de manter o patamar de vendas no
nível do planejamento, são provenientes do FRA. Esse recurso auxilia a manter o
empreendimento segundos os patamares de competitividade, ou seja, manter os patamares de
rentabilidade arbitrados na análise da qualidade do investimento, originalmente.

local do shopping de 15 a 30 minutos). Nesse trabalho, entende-se que um tempo de deslocamento de 20
minutos é satisfatório para compra comparada na cidade de São Paulo.

3
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1.1 Objetivo da Pesquisa

A partir do exposto acima foi constatada a necessidade de estudos com relação à evolução dos
shoppings na cidade de São Paulo4, identificando os fatores do crescimento da oferta, e a
dinâmica das adequações, identificando os principais fatores causadores desse dinamismo.

Essa pesquisa visa orientar o planejamento estratégico da operação desse tipo de
empreendimento. A oferta será analisada, primeiramente, com relação ao seu crescimento
(volume de shoppings implantados) e ao ambiente econômico, político e social de
implantação. Em seguida, serão evidenciadas, as principais adequações ocorridas, quais foram
os atributos de qualidade que os shoppings procuraram atender nesses anos, e, de que modo
isso ocorreu. Com isso as administradoras/investidores dos shoppings podem fundamentar,
com mais confiança, planejamentos estratégicos de médio e longo prazo durante a operação
do shopping.

1.2 Metodologia de Pesquisa
A presente pesquisa foi desenvolvida segundo o fluxograma abaixo.

4

Vale ressaltar que foram analisados os empreendimentos que ainda existem hoje, ou seja, não foram

analisados empreendimentos que fecharam nesses anos ou que não se apresentam como fontes relevantes de
informação (shoppings de conveniência, por exemplo). A análise teve como foco os Shopping Centers de
Região.

4
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- Oferta instalada;
LEVANTAMENTO DE DADOS

- Adequações dessa oferta;
- Cenário econômico, político e
social;
- Comportamento do consumidor.

Geoprocessamento dos
Shoppings na cidade de São
Paulo

Análise das adequações em
cada shopping

Análise comparativa entre o
geoprocessamento e
informações do ambiente de
inserção

Análise das tendências do
mercado consumidor e da
oferta competitiva
Etapa 1

Fatores de crescimento e

Etapa 2

adequação da oferta instalada

Etapa 3

Ilustração 3 – Fluxograma da Metodologia de Planejamento

Para atingir os objetivos da pesquisa é necessário desenvolver três etapas.

Etapa 01

Essa etapa envolve o levantamento de dados referentes à oferta instalada e adequações dessa
oferta ao longo dos anos de operação. No primeiro momento a oferta instalada foi reconhecida
a partir da fonte ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers, entretanto, essa
instituição apenas possui informações da formatação atual dos empreendimentos. Para obter
as informações das adequações houve a tentativa de contato com as administrações dos
empreendimentos identificados na ABRASCE, contudo, quase a totalidade desses
empreendimentos não forneceram as informações necessárias.

Já que não houve disponibilidade de informações a partir das fontes primárias, houve a
tentativa de buscar informações a partir de fontes secundárias como o arquivo de alvarás e
habite-se da prefeitura da cidade de São Paulo e pela impressa. Todas as informações
referentes às adequações foram obtidas no Banco de Dados da Folha de São Paulo, tanto o
5
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arquivo impresso como o arquivo digital, na ABRASCE, nas revistas sobre o setor e nos sites
dos shoppings.

Em seguida houve uma revisão bibliográfica do cenário econômico, político e social do Brasil
a partir dos anos 60, época da implantação do primeiro shopping em São Paulo, e a revisão do
comportamento do consumidor de shopping centers ao longo dos anos.

Etapa 02

Essa etapa é dividida em duas sub-etapas. A primeira é referente à análise comparativa entre o
crescimento dos shoppings, identificado a partir dos geoprocessamentos5 dos shoppings nos
anos de 1980, 1990, 2000 e 2006, e o ambiente de inserção dos empreendimentos com relação
ao cenário econômico, político e social. Essa análise permite identificar fatores que
influenciaram a implantação de shoppings na cidade de São Paulo, em relação ao ambiente de
inserção.

A segunda sub-etapa envolve a análise dos dados de adequação dos shoppings com a
finalidade de identificar fatores de alteração do modo de consumo, de adequação à influência
da oferta competitiva e outros fatores que influenciam o comportamento do mercado.
Primeiramente, foram analisadas, isoladamente, as adequações nos vinte quatro shoppings
estudados nesta pesquisa, em seguida, com a compilação e estruturação dos dados, foram
observados o comportamento e tendência desse mercado na cidade de São Paulo.

Etapa 03

Essa etapa envolve a compilação das análises e inter-relações com os fatores que
influenciaram o crescimento e as adequações no mercado paulistano, com o objetivo de
embasar o setor para o planejamento estratégico com informações e análises das atividades
que ocorreram desde a implantação do primeiro shopping.

5

O geoprocessamento envolve localizar a área de implantação do shopping no mapa da cidade de São Paulo.

6
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2

CRESCIMENTO DOS SHOPPING CENTERS

Desde a inauguração do primeiro shopping, Shopping Iguatemi em 1966, o número de
empreendimentos cresce a cada década. O mercado imobiliário, empreendedores e
investidores passaram a ser interessar pela rentabilidade oferecida por esse empreendimento
de base imobiliária. Em conseqüência, investiram ao longo dos anos, na implantação de
shoppings em quase todas as localidades da cidade de São Paulo.

Nesse sentido, o capítulo 02 desta pesquisa visa contextualizar o crescimento dos shopping
centers na cidade de São Paulo com o objetivo de compreender o ambiente de inserção do
empreendimento. Para atender a esse objetivo, primeiramente, foi realizada a análise dos
cenários político e econômico, do período de implantação dos shoppings, desde 1960 até os
dias atuais. Na seqüência do estudo, foi realizada a análise dos grupos empreendedores de
implantação dos shoppings da cidade de São Paulo, com o objetivo de analisar as fontes de
recursos financeiros disponíveis na implantação do empreendimento.

Em seguida, foi realizada uma análise comparativa entre os mapas de shoppings existentes a
cada nos anos (1980, 1990, 2000 e 2006) e as informações anteriores sobre cenário político,
econômico e social do país, com o propósito de identificar possíveis fatores de implantação de
shopping center.

2.1 Cenário de Inserção dos Shopping Centers na Cidade de São Paulo

O início da implantação de SC na cidade de São Paulo ocorreu no ano de 1966. De acordo
com a data de implantação do primeiro SC da cidade de São Paulo, esse estudo visa
apresentar uma evolução histórica do cenário social e econômico dessa região a partir da
década de 60. Entretanto, sempre que necessário para contextualizar o cenário, serão
apresentadas informações relativas aos períodos anteriores

7

Análise da Evolução e Dinâmica das Adequações dos Shopping Centers na cidade de São Paulo – Disciplina PCC 5036

A implantação de Shopping Center de Região, com a estratégia de ancoragem embasada,
principalmente, na acessibilidade, diversidade e complementaridade da oferta, depende do
número de habitantes da região de influência e da capacidade de renda dessa população. Os
habitantes devem ter a disponibilidade financeira de adquirir os produtos e serviços oferecidos
pelo shopping. A disponibilidade de recursos financeiros para a implantação do SC também
deve ser encarada como um fator de desenvolvimento do produto6.

A Ilustração 4 demonstra características demográficas da população da cidade de São Paulo
desde 1950 a 2003. A cidade apresenta crescente evolução do número absoluto da sua
população, contudo, a taxa de crescimento é decrescente.

Crescimento Demográfico da Cidade de São Paulo

45%

12

35%
30%

8

25%
6
20%
15%

4

% de Crescimento

Nº de Habitantes (milhões)

40%
10

Nº de Habitantes
da Cidade de
São Paulo
Crescimento
Percentual da
População da
Cidade de São
PAulo

10%
2
5%
0

0%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2003
Anos

Ilustração 4 – Crescimento Demográfico da Cidade de São Paulo (Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, 2000)

Como mostra na Ilustração 4 acima, a população da cidade de São Paulo quase que
quintuplicou no decorrer dos 53 anos de análise, porém, esse crescimento, não se deve apenas
a fecundidade da população, mas também, a disponibilidade de trabalho, proporcionou a

6

Na seção 2.2 será analisada a disponibilidade de capital para a implantação de shopping center.
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migração de estrangeiros e brasileiros de outros estados, principalmente, do nordeste, em
busca de trabalho.

Como crédito do crescimento, também podem ser apontados, o aumento da expectativa de
vida e a queda da taxa de mortalidade nos últimos cinqüenta anos do século passado (IBGE –
Aniversário de São Paulo, 2004).

O crescimento demográfico é acompanhado com o crescimento da desigualdade social.
Entretanto, a desigualdade da cidade de São Paulo apresenta padrões inferiores à média
brasileira.

ÍNDICE DE DESIGUALDADE SOCIAL - ÍNDICE DE L DE THEIL
ANO

BRASIL

SÃO PAULO

1970

0,68

0,49

1980

0,70

0,50

1991
2000

0,78
0,76

0,56
0,68

Ilustração 5 – Índice de Desigualdade Social (Fonte: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)

Comparada ao Brasil, São Paulo apresenta índices econômicos melhores. Como a cidade
apresenta uma melhor distribuição de renda, há uma maior homogeneidade das rendas da
população.

Os índices econômicos de São Paulo são, quase sempre, melhores quando comparados a
outras localidades brasileiras. Combinado com o grande crescimento demográfico, pode-se
supor, que a presente cidade apresenta condições mais favoráveis para a implantação de
shopping centers com relação à população e à renda.

Na continuidade do cenário de inserção, foi analisada a situação política e econômica do
Brasil. A análise foi realizada entre períodos de dez anos.

1960 - 1969

O Brasil, um país tipicamente agrícola, passa por um processo de industrialização desde o
início do século. A crise da bolsa americana no ano de 1929 e a segunda guerra mundial
9
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impulsionaram esse processo (MUNHOZ, DECIO GARCIA, 1993). Esses acontecimentos
auxiliaram a elevação dos preços dos produtos importados, em conseqüência, houve a redução
do volume das importações brasileiras. Nessa época, a política cambial também desfavorecia
a importação, a moeda brasileira estava desvalorizada em relação ao dólar.

Nesse cenário houve o crescimento do processo de industrialização no Brasil, sendo a
indústria um dos fatores para a urbanização das capitais brasileiras, por exemplo, São Paulo com o aumento da sua população, principalmente, imigrantes de outros estados ou
estrangeiros em busca de trabalho e melhores condições de vida.

A partir do ano de 1961 a inflação brasileira começa a se situar em patamares elevados até
1964, caracterizando, uma crise no cenário brasileiro. Nesse mesmo ano ocorre o golpe
militar, no qual o novo governo adota medidas para combater às elevadas taxas de inflação,
como redução do crédito, redução dos salários e controle de emissão de moeda (BNDES - 50
anos de desenvolvimento, 2002).

Em 1965 já se observa a redução da inflação e em 1967 o Brasil volta a crescer. No ano de
1968 inicia-se o período chamado “milagre brasileiro” com taxas de crescimento próximas ao
patamar de 10% ao ano.

Nesses anos (1960-1969), o Brasil obteve crescimento acumulado de 61,50% do PIB,
conforme Ilustração 6 abaixo. As exportações tiveram um crescimento de 64,2% (conforme
tabela do anexo I).
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Ilustração 6 - PIB Brasileiros anos 60 (Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

O período em estudo acima é caracterizado pelo crescimento urbano, pela industrialização e
pela mudança de governo (golpe militar), com alterações das políticas econômicas. A
industrialização cresceu em substituição das importações (PINTAUDI, 1992) devidas às
condições de crises internacionais, guerras e desvalorização do câmbio. Até 1964 o país se
apresenta em crise, nesse mesmo ano, medidas são tomadas para a redução do consumo, em
conseqüência redução da inflação. Entretanto, já em 1966, essa situação de crise parece estar
revertida e o país volta a crescer.

1970 – 1979

A cidade de São Paulo nesses anos continua a crescer demograficamente. A industrialização
teve um grande salto, as políticas econômicas e de investimentos do governo militar
favorecem esse crescimento, o resultado foi, o maior parque industrial da América Latina. O
Brasil nunca cresceu com percentuais como o observado nesse período. Até 1974 o chamado
“milagre brasileiro” perdura.

O PIB brasileiro cresceu 87,90% entre 1970 e 1979, conforme mostra Ilustração 7 abaixo, e as
exportações têm um crescimento no patamar de 216% (conforme anexo I).
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Ilustração 7 - PIB Brasileiros anos 70 (Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

Porém, nesses mesmos anos de expansão, ocorreu o aumento do preço do petróleo. A primeira
alta aconteceu em 1973, onde o preço saltou de $ 2,8 para $ 12 (BNDES - 50 anos de
desenvolvimento, 2002). O crescimento brasileiro era dependente da importação desse
produto, e, enquanto o país tinha reservas cambiais, os investimentos do governo
permaneceram.

Durante o período entre os anos 1970 e 1979 a crise do petróleo não perturbou, com
intensidade, o crescimento do Brasil e as exportações, contudo, em 1976 a inflação fechou no
patamar 46,3%, quase o dobro do ano anterior. O aumento da inflação foi um dos fatores para
a análise crítica do presente governo e suas políticas econômicas. A partir desse momento a
crise era inevitável.

Esse período de análise foi caracterizado pelo alto crescimento da produção do país com os
investimentos principalmente governamentais e crescimento intenso nas exportações. Porém,
esse crescimento ocorreu com custos muito altos para o país (gastos das reservas e
endividamento).
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1980 – 1981

O crescimento demográfico na cidade de São Paulo permanece com uma taxa percentual
acima de trinta, resquícios do intenso desenvolvimento econômico da década anterior. O
parque industrial brasileiro estava pronto e o seu crescimento apresenta-se estagnado. As
dívidas do governo militar cresceram demasiadamente. No início da crise do petróleo em
1973 a dívida externa brasileira estava no patamar de $ 6 milhões e no ano de 1982 a dívida
era $ 100 milhões (MUNHOZ, DECIO GARCIA, 1993). A inflação cresce a níveis nunca
vistos anteriormente, em 1889, a inflação chegou a 1.800% ao ano.

Com o cenário acima, o PIB brasileiro acumulado esteve no patamar de 30,30% (conforme
gráfico abaixo) e as exportações cresceram 90,6% ao ano (conforme anexo I).
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Ilustração 8 - PIB Brasileiros anos 80 (Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

No ano de 1986 ocorreram eleições indiretas. Houve várias tentativas por parte desse novo
governo de combater a inflação, Plano Cruzado, Plano Cruzado II, Plano Bresser (BNDES 50 anos de desenvolvimento, 2002), e, a conseqüência dessas tentativas, foi a redução do
consumo. Entretanto, nenhum desses planos obteve resultados duradouros de combate aos
altos patamares de inflação. No final dessa década, a inflação alcançou os mais altos
patamares da história brasileira.
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Os anos 80 é marcado, principalmente, pelas mudanças políticas, ou seja, a saída do governo
militar do poder e a volta da democracia. Para a economia esse é o período chamado “Década
Perdida”, o país cresceu em patamares muito abaixo do ocorrido na década anterior e as
medidas econômicas do governo não conseguem reduzir os altos índices de inflação.

1990-1999

A taxa de crescimento demográfico da cidade de São Paulo nesse período foi 10,9%, a menor
dentre os períodos em estudo. As crises entre os anos 1980 e 1989 auxiliaram a reduzir esse
crescimento.

No ano de 1990 inicia-se um novo governo, e uma de suas primeiras medidas foi confisco dos
rendimentos monetários da população, como intervenção radical da contensão do consumo,
com a finalidade de reduzir os altos patamares de inflação. Esse plano, denominado de Plano
Collor, reduziu drasticamente o consumo da população, porém, não teve efeito duradouro na
contenção da inflação.

Em 1992, houve mudança de governo com o renuncia do presidente, e seu vice toma posse. Já
em julho de 1994 é implantado o Plano Real com a finalidade de conter os grandes patamares
de inflação observados nos primeiros anos dessa década. A partir desse momento os índices
de inflação não atingiram, até o presente período (maio de 2006) índices similares aos
observados antes do Plano Real.

No entanto, no início de 1999, outra crise se instala no país, a crise cambial. Em meados de
janeiro do mesmo ano, um dólar equivalia à R$ 1,21, e, em março do mesmo ano, passou para
R$ 2,16. A desvalorização da moeda brasileira diante do dólar não impactou na elevação dos
índices de inflação aos patamares observados na década anterior (AVERBUG, ANDRÉ;
GIAMBIAGI, FÁBIO. 2000).

O PIB teve um crescimento acumulado entre os anos de 1990 e 1999 de 17,98% e
crescimento das exportações no patamar de 36,7% (conforme Ilustração 9).
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Ilustração 9 - PIB Brasileiros anos 90 (Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

Os anos em estudo (1990-1999) foram marcados por grandes mudanças políticas e
econômicas, baixo crescimento do PIB, redução da inflação e taxas menores de crescimento
demográfico da cidade de São Paulo. Vale ressaltar também que, a partir desse período, o
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – passa a ser uma das
instituições financiadoras de implantação e reforma de SC.

2000-2006

O crescimento demográfico da cidade de São Paulo continua em patamares semelhantes aos
apresentados entre os aos 1990 e 1999. A desvalorização do Real perante o dólar (crise
cambial) pareceu não interferir, com grandes conseqüências, a inflação brasileira, esta parece
estar controlada.

No entanto, em 2001 a economia dos Estados Unidos apresenta sinal de recessão, e com os
atentados terroristas de 11 de setembro a situação de crise se confirma (REVISTA
SHOPPING CENTER). Como a economia desse país estava em crise, houve a redução dos
investimentos por parte deles em países estrangeiros, inclusive no Brasil.

Com relação ao crescimento brasileiro, esse continua com pouca intensidade, a média do
crescimento mundial está acima do crescimento brasileiro (conforme gráficos a seguir). Entre
2000 e 2005 o crescimento do PIB brasileiro foi 14,56 % contra 24,2% do PIB mundial.
15
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Ilustração 10 - PIB Brasileiros 2000-2005 (Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)
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Ilustração 11 - PIB Mundial 2000-2005 (Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

Com as informações apresentadas, sobre o cenário socioeconômico e político brasileiro desde
a década de 60, é possível relacionar o crescimento dos shoppings com esses acontecimentos.
Entretanto, para uma análise mais completa, na próxima seção, foram levantados e analisados
os grupos empreendedores de shopping centers na cidade de São Paulo, para então, analisar o
crescimento com o cenário que o envolve.
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2.2 Disponibilidade de Recursos

A análise da disponibilidade de recursos permite identificar as organizações que investiram
recursos financeiros na implantação e operação dos shoppings7, ou seja, identificar as fontes
de investimento disponíveis no mercado para o negócio shopping center. Com esse objetivo
foi realizado o levantamento dos grupos empreendedores de cada shopping implantado na
cidade de São Paulo.

Os empreendimentos de base imobiliária, como os shopping centers, são compostos por um
período intensivo de investimentos sem retornos, o ciclo de implantação8. Em seguida, com o
empreendimento pronto para operar, inicia-se o ciclo de operação, no qual ocorrem os
retornos dos investimentos realizados.

A captação de recurso de terceiros para a implantação de um shopping é, do ponto de vista
financeiro, válido para essa tipologia de empreendimento (base imobiliária), se o pagamento
do principal e o serviço da dívida ocorreram, na sua maior parte, durante o ciclo operacional,
ocasião que o empreendimento começa a gerar renda pela exploração de sua base física.

Os shopping centers demandam grandes volumes de recursos necessários para sua
implantação, e o tempo para a recuperação do investimento imobilizado no ativo, chamado de
pay-back, é longo, levando anos (exemplo, 9, 10 anos) a partir do início do ciclo operacional.

Pelos motivos apresentados, pode-se dizer que a utilização de investimento próprio dos
empreendedores, de forma intensiva, para implantação de shoppings, interfere bastante na
eficiência e ritmo de suas ações empreendedoras no mercado, ou até mesmo, inviabiliza o

7

Durante a fase de operação de um shopping ocorrem reformas e expansões com a finalidade de adequação

funcional, para isso, são necessários investimentos, que são ou das mesmas organizações empreendedoras ou
de outras que passam a possuir frações dos empreendimentos durante a operação.
8

O empreendimento shopping center apresenta períodos de implantação longos, em torno de quatro ou seis

anos, podendo, em alguns casos, ser ainda maior. O tempo de imobilização do recurso financeiro aplicado no
empreendimento, em geral, é longo.
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investimento, tendo em vista, os montantes necessários e os longos prazos de maturação,
características principais dos investimentos em empreendimentos de base imobiliária.

Nesse contexto, torna-se relevante na identificação dos fatores de crescimento de shoppings, a
análise da oferta de capital para a implantação de shoppings, que também, se implantados
com capital de terceiros, apresenta indicadores de qualidade mais atraentes (pela redução do
volume de investimento por parte do empreendedor e maior alavancagem do investimento).
Por essa razão, esta pesquisa analisa os grupos empreendedores da oferta instada de shopping
centers na cidade de São Paulo. Foram identificados os grupos que investem atualmente nos
empreendimentos, e quando disponível a informação, o grupo empreendedor na época de
implantação do empreendimento.

É necessária nesse momento uma ressalva, durante a operação do empreendimento alguns
grupos de investidores entram na operação com o objetivo de inserir recurso no shopping
sempre que houver a necessidade, como por exemplo, a necessidade de ampliação do
shopping, para novas lojas ou melhoria das instalações. Em conseqüência, os investidores
atuais, não necessariamente, estavam na operação quando o empreendimento foi implantado,
bem como, outros empreendedores podem ter saído da operação.
O Quadro 1 9 apresenta a relação dos grupos empreendedores dos shoppings da cidade de São
Paulo. Foi a partir desses dados que houve a possibilidade da análise da oferta de capital para
a implantação e operação de shopping center.

9

Na tabela estão demonstrados os empreendedores atuais do negócio e sempre que houver a disponibilidade
9

de informação serão apresentados os investidores na época da implantação.
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GRUPOS EMPREENDEDORES DOS SHOPPING CENTERS DE REGIÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO
SHOPPING CIDADE DE SÃO PAULO

Nome

Shopping Center Iguatemi São
Paulo
Continental Shopping Center
Shopping Ibirapuera
Shopping Eldorado

Data
Inauguração

1/11/1966
1/10/1975
1/8/1976
1/9/1981

Morumbi Shopping
1/5/1982

Shopping Center Norte
Complexo Comercial Shopping
Interlagos
Shopping Paulista
Shopping Jardim Sul
Shopping West Plaza
Aricanduva - Centro Com. Leste
Aricanduva
Shopping Center Penha
Shopping Plaza Sul
Shopping Butantã
Shopping SP Market
Market Place Shopping Center
Raposo Shopping
Shopping Metrô Tatuapé
Shopping Pátio Higienopolis
Shopping Anália Franco
Shopping Light
Shopping Vila Lobos
Frei Caneca Shopping e
Convention Center
Shopping Metrô Santa Cruz

GRUPO EMPREENDEDOR NA INAUGURAÇÃO

RECUSRSO PRÓPRIO

IRB - INSTITUTO DE RESEGUROS DO BRASIL, FUNCESP - FUNDAÇÃO CESP, LA FONTE - PARTICIPAÇÕES LA FONTE - REUNIDOS DO
BRASIL, LA FONTE - EMPRESA DE SHOPPING CENTER

GRUPO CONTINENTAL

URBAN. CONTINENTAL SA. COM. CONSTR. IMÓVEIS - ADM. DO CONTINENTAL SHOPPING S.C LTDA

VEPLAN (95%) e C&A (5%), FINANCIADO PELO BANCO REAL

SHOPPING CENTER IBIRAPUERA S.A

GRUPO J. ALVES VERÍSSIMO

VERPAR S.A. - TAVERI PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, BOZANO E SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS QUE
SOMA 70% DO EMPREENDIMENTOS, E AS OUTRAS PARCELAS SÃO DO SÃO CAMILO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, FUNDO DE PENSÃO SISTEL (TELEBRÁS) E FAPES (BNDES).

BOZANO SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS S.A. - MULTISHOPPING EMPREEND. IMOBILIÁRIOS S.A. - SISTEL - FAPES FUND. ASSIST.
PREV. SOCIAL DO BNDES - PSS-ASS. PHILIPS DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNCEF-FUND. DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - PREVI-CAIXA
PREV. FUNC. DO BANCO DO BRASIL - REALEJO PARTICIPAÇÕES LTDA - SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA S/C LTDA

CENTER NORTE S/A CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS, ADMNISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA

7/4/1984 VEDACIT (OTTO BOUMGART) - RECURSOS PRÓPRIOS
28/9/1988
13/1/1989
1/6/1990
1/5/1991

SÃO MARCOS EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA - INTERLAGOS SHOP. CENTER COMERCIAL LTDA

GRUPO SUSA ( HOLDING QUE ENGLOBAVA AS EMPRESAS DILARDS, SEARS, SANDIZ, DROGASIL E
ULTRAGÁS). FOI UMA JOIN VENTURE ENTRE O GRUPO SUSA-MALZONI E VENDEX (HOLANDÊS)

VENDEX DO BRASIL - LUDOSTAR - PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS - FUNDAÇÃO CESP - FUNCEF-FUND. DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS

GRUPO MORRO VERMELHO (CAMARGO CORREIA)

ADMINISTRADORA PMV S.A

GRUPO SUSA-VENDEX

IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. - BRASLIGHT-FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL - FUNDAÇÃO CESP - PLAZA SHOPPING
EMPREENDIMENTOS - VAC INVESTMENTS LTDA - VENDEX DO BRASIL IND. E COMÉRCIO LTDA

RACINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, SAVOY

26/4/1994
1/5/1994

SIERRAEMPLANTA (GRUPO ESTRANGEIRO)

GRUPO SUSA-VENDEX

SIERRAEMPLANTA (GRUPO ESTRANGEIRO)

GRUPO CARREFOUR

GRUPO CARREFOUR
SÃO JOAQUIM S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIP

LA FONTE

29/5/1996

CONSTRUBASE-CONST. DE OBRAS B. ENGENHARIA - PARTICIPA EMPREEND. IMOB. E PARTICIPAÇÕES - PREVI-CAIXA PREV. FUNC. DO
BANCO DO BRASIL - SABESPREV-FUND. SABESP SEGURIDADE SOCIAL - TAQUARI PARTICIPAÇÕES S.A.
PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA - FUNDAÇÃO CONRADO WESSEL

17/10/1999

17/11/1999
18/4/2000
8/5/2001
19/11/2001

PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL E IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
ITAÚSA EMPREENDIMENTOS S/A - DURATEX EMPREENDIMENTOS LTDA - FUNDAÇÃO ITAÚSA INDÚSTRIAL - NANCY EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA - JORGE´S IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - COMPUTER SERVIÇOS LTDA - PRJ PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

28/10/1997

10/11/1999

CENTERLESTE EMP. COMERCIAIS LTDA - PREVI-CAIXA PREV. FUNC. DO BANCO DO BRASIL

ENPLANTA ENGENHARIA (RECURSO PRÓPRIO)

20/9/1995
29/9/1994

CURT WALTER OTTO BAUMGART

SÃO MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS Ltda E SAVOY CONSTRUTORA

1/9/1991 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
1/10/1992

GRUPO EMPREENDEDOR - ATUAL

GRUPO MULTIPLAN

MULTISHOPPING EMP. IMOBILIÁRIOS S.A. - ANÁLIA FRANCO COM. E DES. IMOBILIÁRIO LTDA
INSTITUTO AERUS DE SEG. SOCIAL - PARINVEST S/A PART. E INVESTIMENTO - BIRMANN S/A - CEI EMPREENDIMENTOS - NÚCLEOS
INSTITUTO DE SEG. SOCIAL - CERES-FUND. SEG. SOCIAL EMBRAPA-EMBRAER - FUNTERRA-FUND. DE PREV. DA TERRACAP
ECISA ENGENHARIA COM. E IND. S.A.; CHRISTALTUR EMPREENDIMENTOS E PART. LTD.; BITON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES;
SOGIM SOC. GESTÃO DE INVEST. IMOB. LTD.; GRUPO ESPÍRITO SANTO; TERRAS NOVAS ADM. E EMP. LTDA; JAGUARI COM. E AGRÍCOLA
RODRIGUES PART. E AGROPECUÁRIA LTDA
JHSF SHOPPINGS

Quadro 1- Grupos Empreendedores Shopping Center de São Paulo

No período inicial de implantação dos shoppings centers, as fontes de recursos disponíveis
eram os recursos próprios do empreendedor ou grupo de empreendedores e financiamento
bancário, tanto de bancos privados como bancos públicos (Caixa Econômica Federal, Caixa
Econômica do Estado de São Paulo).

Nessa época, os empreendedores eram do setor imobiliário ou da construção. Com o passar
dos anos, esses empreendedores continuaram a investir, entretanto, empreendedores de outros
setores passaram também a investir seus recursos em shoppings, como ocorreu no Shopping
Villa-lobos (2000) e Shopping Frei Caneca (2001) com a inserção de investidores do
agronegócio.

O mercado imobiliário perdura com essas duas fontes de recursos (recursos privado e
financiamento bancário) até 1978, quando uma resolução do Conselho Monetário Nacional
determina o investimento mínimo de 40% dos recursos administrados pelos Fundos de Pensão
em imóveis, e os shoppings são enquadrados como imóveis. Em 1994, esse limite passou para
14% e em 2004 foi para 4% (PINHEIRO, R. P.; PAIXÃO, L. A.; CHEDEAK, J. C. S., 2005).

Os Fundos de Pensão, denominação mercadológica para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC) conforme a lei, tem como objetivo, a administração e
execução de planos de benefícios previdenciários. Os fundos arrecadam regularmente
contribuições previdenciárias (durante um período entre vinte e cinco e trinta anos) dos
participantes, e, investem esses recursos em diversos setores. Com a acumulação e
rendimentos desses recursos os participantes recebem benefícios por um período de trinta a
quarenta anos. Fica claro que o recebimento de uma renda pelos participantes depende da
qualidade da administração desses recursos por parte do Fundo de Pensão.

Como já dito anteriormente os empreendimentos de base imobiliária possuem um período de
implantação com investimentos intensivos e um período de retornos desses investimentos no
ciclo operacional, que, geralmente, é calibrado em 20 anos. Nesse sentido, a fonte de recursos
financeiros para esse tipo de investimento, precisa ter a capacidade de suportar investimentos
intensos durante os cinco anos, aproximadamente, de implantação do empreendimento, e
receber renda por vinte anos (até finalizar a operação) durante o ciclo operacional.
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Desta forma, os Fundo de Pensão se enquadram nessa configuração para investir nos
Shoppings. Quando bem administrados, segundo as necessidades de seus participantes,
possuem essa capacidade de suporte, devido ao longo período de acumulação do capital. E
recebe uma renda proveniente desse investimento (que é considerado conservador em relação
a outros disponíveis no mercado) por longos períodos, renda essa usada para pagamento dos
participantes.

O shopping Morumbi, inaugurado em 1982, foi o primeiro a se beneficiar dessa resolução na
cidade de São Paulo. Parte de seus investimentos foi proveniente dos Fundos de Pensão Sistel
e Fapes. Depois desse, vários shoppings beneficiaram-se desses recursos. Essa afirmação
pode ser verificada com a estatística atual dos shoppings da cidade de São Paulo com
participação de investimentos de Fundos de Pensão (Ilustração 12).

Análise da Participação de Investimentos de Fundo de Pensão

33%

Shoppings com
Participação de
Fundo de Pensão
Shoppings Sem
Participação de
Fundo de Pensão

67%

Ilustração 12 – Participação de Investimentos dos Fundos de Pensão nos Shopping Center

Hoje 33% dos shoppings da cidade de São Paulo já receberam investimentos por parte de
Fundos de Pensão. Um número bastante expressivo no universo paulistano.

Com as informações apresentadas acima, a semelhança de operação em períodos de longo
prazo e o número de shoppings com a presença de capital dos Fundos de Pensão, pode-se
supor que o crescimento do número de shoppings na cidade de São Paulo foi influenciado
pela resolução, que obrigou os Fundos de Pensão a investir em imóveis.

Outra fonte de investimento nos shoppings observada em São Paulo são os recursos
estrangeiros. Esses começaram a ingressar com a implantação do Shopping Paulista, e, em
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seguida, houve a expansão dessa tipologia de investimento. A Ilustração 13 mostra a análise
do número de shoppings com a participação de investimento estrangeiro.

Análise da Participação de Investimento Estrangeiro

25%

Shoppings com
Participação de
Investimento
Estrangeiro
Shoppings sem
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75%

Ilustração 13 – Participação de Investimentos Estrangeiros nos Shopping Center

Ainda em relação aos investidores estrangeiros, esses se associam aos grupos brasileiros, por
exemplo, o grupo Susa – Vendex e SierraEmplanta, com o objetivo de se adaptar ao cenário
brasileiro, em relação ao modo de consumo e concorrência. Esses investidores enxergaram no
Brasil uma oportunidade de investimento, já que seus mercados originais se apresentavam
saturados (REVISTA SHOPPING CENTER, 2000).

A partir dos anos 90, uma nova fonte de recursos para a implantação e reforma de shoppings é
introduzida no mercado, é o financiamento do BNDES. Essa é uma instituição governamental
que financia com taxas de juros inferiores as taxas de mercado, ou seja, o custo do dinheiro é
inferior ao praticado no mercado e os indicadores de qualidade podem melhorar com a
inserção dessa forma de capitação de recursos. Entretanto, esse recurso é mais utilizado para
as expansões do que na implantação de shoppings.

Ainda nos anos 90, em 1993, são criados os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) pela Lei
8.668 e regulamentados pela CVM (Comissão de valores Mobiliários). Esses fundos vendem
os títulos de longo prazo com rendimentos a partir da receita operacional do shopping. Na
cidade de São Paulo o primeiro shopping a captar recursos a partir de FII foi o Shopping Pátio
Higienópolis, com cotas para pequenos e médios investidores.

Conforme a análise descrita podem-se listar as fontes de recursos financeiros para
implantação e reformas na cidade de São Paulo, juntamente, com o período de
disponibilização da fonte ou entrada no mercado paulistano dos shoppings instalados, como:
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•

Recursos próprios do empreendedor ou grupo de empreendedores;

•

Financiamento bancário público ou privado;

•

Fundos de pensão (1978);

•

Investimento estrangeiro;

•

BNDES (anos 90) e

•

Fundos de Investimento Imobiliário (1993).

E a partir da análise, é possível admitir que o aumento das formas de captação de recursos
financeiros auxiliou o crescimento do número de shoppings implantados na cidade de São
Paulo. E paralelamente, o mercado brasileiro e internacional enxergou o investimento em
shopping centers com rentabilidade e prazo atrativos de negócio.

2.3 Análise do Crescimento dos Shoppings na Cidade de São Paulo

Nessa seção serão analisadas as informações até aqui levantadas, cenário econômico e político
e disponibilidade de recursos, juntamente com os mapas dos shoppings existentes em São
Paulo nos anos de 1980, 1990, 2000 e 2006 (conforme mapas a seguir). Com a visualização
dos mapas é possível identificar facilmente o crescimento do número de shoppings na cidade
de São Paulo.

A primeira inauguração de shopping center ocorreu no ano de 1966 (conforme Mapa 1), foi o
Shopping Iguatemi, em um cenário de crescimento populacional à altas taxas. A
industrialização também cresce em substituição das importações e o Brasil cresce à altas
taxas. Nesse sentido, o primeiro shopping foi implantado em um cenário favorável com
crescimento de potenciais consumidores e crescimento dos recursos do país.
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Mapa 1 – Shoppings Existentes Ano 1980
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Mapa 2 – Shoppings Existentes Ano 1990
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Mapa 3 – Shoppings Existente Ano 2000
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Mapa 4 – Shoppings Existentes Ano 2006
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Com o passar dos anos o mercado verificou o desempenho e a maturação desse novo negócio.
(durante oito anos nenhum shopping foi implantado). Apenas em 1975, um novo
empreendimento foi inaugurado (Continental Shopping) e no próximo ano outro já aparece
(Shopping Ibirapuera).

Vale aqui, logo no início dessa análise das inter-relações, fazer algumas considerações com
relação ao Brasil. Na análise do cenário econômico, fica claro observar que desde meados do
século passado, o Brasil é caracterizado pela instabilidade econômica verificada pela variação
da inflação ao longo dos anos e pelas crises relatadas anteriormente, e, mesmo assim, é nesse
ambiente de instabilidade, que os shoppings foram implantados.

Outras conclusões foram tomadas a partir dos índices brasileiros. A cada década houve
aumento da produção10 brasileira, ou seja, os setores produtivos (indústria, agricultura e
serviços) cresceram. Esse dado permite supor que a população brasileira está trabalhando e
ganhando renda. Com essa renda existe a possibilidade de consumo, a depender do período,
maior ou menor, entretanto, sempre existiu. Em conseqüência, os shoppings aproveitaram
essa capacidade de consumo, pois, quando bem administrado seguem as tendências e
necessidades do consumidor, aproveitando assim um mercado inexplorado no Brasil até 1966.

Com as informações acima, observou-se o crescimento brasileiro ao longo dos anos, mesmo
com baixas taxas. Contudo, esse crescimento é acompanhado pelo aumento da desigualdade
social (Ilustração 5) O acumulo de capital pelas parcelas mais privilegiadas cresce a cada
década, e, em São Paulo, também cresce essa desigualdade, entretanto, em patamares
menores. Nesse sentido, São Paulo apresenta índices econômicos (desigualdade,
industrialização, serviços) melhores que outras cidades do Brasil.

As classes sociais mais altas, mesmo com uma população menor, tinham capacidade de
compra maior que as classes baixas. Em conseqüência, os primeiros shoppings foram
formados embasados nessa premissa. No planejamento, além da renda, o shopping deve
considerar as características dos consumidores da região de atuação.

10

A produção brasileira apresentada nesse trabalho foi analisada a partir da evolução do PIB e também pela

evolução das exportações.
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Entre os primeiros shoppings a serem implantados em São Paulo, houve falha no
planejamento do público alvo, caso do Continental Shopping. Esse shopping foi implantado
em uma região predominantemente de classe média e baixa e o shopping foi formatado para
classe alta.

Já em 1984, o Shopping Center Norte foi inaugurado para atender o público de classe baixa e
média e foi o primeiro shopping a ser implantado na zona norte (conforme Mapa 2). A classe
baixa instalada na região Norte apresentava na ocasião capacidade de compra inexplorada
anteriormente. A partir desse momento outros empreendimentos foram lançados para atender
as classes mais baixas.

Nos anos 80 houve crescimento elevado do número de shoppings em São Paulo, no final
dessa década havia oito Shoppings de Região, contra três no início da década. Esse
crescimento ocorreu em um ambiente de instabilidade causado pelas mudanças de governo,
crise econômica (altas taxas de inflação) e medidas fracassadas de combate à inflação, ou
seja, redução do consumo. A Ilustração 14 mostra o crescimento dos shoppings até os dias
atuais.

Crescimento do Número de Shopping Center
25
20
Quantidade total de SC até

15

Construção no período
10
5
0
1980

1985

1990

1995

2000

2006

Anos

Ilustração 14 – Crescimento dos Shopping Centers na Cidade de São Paulo
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Mesmo com condições inflacionárias desfavoráveis e instabilidade política os shoppings
cresceram nos anos 80, supostamente, tendo um dos fatores de crescimento, a atividade
produtiva (industria, agricultura e serviços) do Brasil. Outro fator de crescimento dos
shoppings é a disponibilidade de capital para implantação, que na década de 80, além das
fontes de recursos do próprio empreendedor, incluiam o financiamento de bancos privados e
públicos, Fundos de Pensão e investimento estrangeiro.

Ainda na década de 80 pode-se destacar o crescimento dos shoppings, principalmente, na
região sudoeste da cidade de São Paulo (conforme Mapa 2). Apenas dois shoppings não estão
localizados nessa região, o Shopping Center Norte e o Shopping Interlagos, os dois planejados
para atender a classe média e baixa. Com a análise da localização desses shoppings é possível
identificar um ambiente de alta competitividade na região sudoeste, que devido a proximidade
dos shoppings, as suas respectivas regiões de atuação, delimitadas pelas isócronas com vinte
minutos de deslocamento, estão superpostas pela a região de atuação de no mínimo outro
shopping.

Já nos anos 90, o crescimento dos shoppings ocorre de forma mais acentuada (conforme Mapa
3). Nesse período houve a implantação de treze shoppings center na cidade de São Paulo.

O início desse período foi marcado, no campo econômico, pelo Plano Collor com a retenção
dos recursos monetários da população. Essa medida provocou uma redução drástica do
consumo, em conseqüência, houve o retardo da inauguração de alguns shoppings, como o
Shopping Jardim Sul. Já em 1994, é implantado o Plano Real, para combate aos altos índices
inflacionário. Com esse plano, realmente, houve a redução da inflação até os dias atuais.

Vale observar que a crise cambial de 1999 provocou a redução da venda de produtos
importados devido a alta cotação do dolar diante do real, e, como consequência, algumas lojas
de importação recuaram do negócio. Esse aumento do câmbio também possibilitou uma
mudança no consumo das classes mais altas, que antes acostumados a comprar no exterior,
passaram a comprar no Brasil.

Mesmo com o cenário de crise política e econômica na primeira metade dos anos 90 e o
cenário de incerteza com a nova moeda houve crescimento dos shoppings em quase todas as
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regiões de São Paulo. A cidade além de estar associada à produção industrial, também está
associada ao setor de serviços, que corresponde a mais de 50% do PIB brasileiro,
provavelmente, um dos fatores de crescimento.

Com relação as fontes de investimento, em 1993, são criados os Fundos de Investimento
Imobiliário e cresce a entrada de investimento estrangeiro. Com maturação do negócio
shopping center e saturação no mercado de origem, os estrangeiros enxergam os shoppings
brasileiros como um negócio com boa rentabilidade. Ainda nesse período, o BNDES entra no
setor como mais uma opção de financiamento.

A partir de 1997 é observada a tendência de aumento das áreas construídas (explicações mais
detalhadas no capítulo 3) e redução do número de shoppings a serem construídos na cidade de
São Paulo, devido a saturação do mercado, principalmente, na região central e sudoeste. Em
conseqüência, houve uma migração dos empreendimentos para o interior, onde existia um
nicho de mercado.

É nesse ambiente que os shoppings crescem na década de 90 e se espalham por toda cidade. O
Mapa 3 permite observar a existência de uma densidade de empreendimentos nas regiões
central e sudoeste. Os shoppings inaugurados nesse período atendem a consumidores das
classes alta, média alta e média, a depender da região de implantação.

O início do século XXI é marcado pelo ataque terrorista nos Estados Unidos em onze de
setembro de 2001. Inicia-se assim um período de redução de investimentos em todo o mundo.
Soma-se a isso, o contexto das políticas econômicas brasileiras, como as altas taxas de juros e
incertezas devido à história da economia brasileira, que desestimulam o investimento por
parte de empreendedores nacionais. Com isso é possível supor que houve retardo, ou até
mesmo, redução, de investimentos devido a esses fatores, pois no período entre 2002 e 2005
nenhum shopping foi inaugurado na cidade de São Paulo.

Já em 2006 existe a previsão de inauguração de dois shoppings juntos às estações de metrô
Tucuruvi (zona norte) e Itaquera-Corinthians, e, ainda, para os próximos dois anos, existe a
previsão de inauguração de mais dois shoppings, o Shopping Cidade Jardim, na Marginal
Pinheiros, e um shopping na Mooca, o primeiro shopping desse bairro.
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Vale aqui analisar uma tendência de mercado observada desde 1997, com a implantação do
Shopping Metrô Tatuapé. Devido ao volume de pessoas que circulam a cada dia, as estações
de metrô passaram a ser locais viáveis para a implantação de shopping center, juntamente com
a população residente na região de influência. Depois do Tatuapé, foi inaugurado o Shopping
Metrô Santa Cruz e além desses, já estão em andamento, os dois shoppings relatados acima.

A análise ao longo dos anos do crescimento dos shopping centers na cidade de São Paulo,
segundo fatores econômicos, políticos e de disponibilidade de recursos mostra um mercado
consolidado, que evolve grande volume de recursos, traz rentabilidade para os seus
investidores e acompanha a tendências de consumo, quando bem administrados. Com a
análise acima também foi possível identificar alguns fatores de crescimento com o nível de
produção do Brasil.
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3

ANÁLISE DAS ADEQUAÇÕES DOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE

SÃO PAULO AO LONGO DAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS

Neste capítulo serão apresentadas as principais adequações que ocorreram nos shopping
centers da cidade de São Paulo desde o surgimento do primeiro shopping (Shopping Center
Iguatemi) em 1966 até os dias atuais.

O objetivo é identificar a dinâmica das adequações nesse tipo de empreendimento no mercado
da cidade de São Paulo, além de identificar os principais fatores causadores desse dinamismo.
Através dos levantamentos de dados, verifica-se que os ajustes constantes nos
empreendimentos não têm como partida única o atendimento aos variáveis anseios e
necessidades do consumidor alvo, mas também, a influência da competitividade para manter o
empreendimento competitivo.

Com a crescente oferta de shoppings na cidade (já explicitado em detalhes no capítulo
anterior) aumentou-se a disputa por mercado de forma intensa, forçando as administradoras de
shoppings a atender de forma cada vez mais resiliente aos novos anseios do consumidor11.

Essa análise é de grande valia na fase de planejamento de um novo empreendimento, no que
diz respeito à consideração dessa dinâmica de adequações na análise da qualidade do
investimento. Mesmo não podendo ser previsto exatamente ‘quando e quanto’ de recurso
deve-se reservar durante o ciclo operacional para essas adequações através do FRA (Fundo de
Reposição de Ativos), ao menos esse estudo ajuda a avaliar com que intensidade e
periodicidade12 o FRA é usado nesse tipo de empreendimento em um mercado cada vez mais
competitivo como o de São Paulo.

11

Nesse capítulo quando se referencia ações em nome do shopping está implícito que são as administradoras e

investidores do shopping que promoveram essas ações. Essa forma de tratamento foi apenas para evitar
repetitividade no texto.
12

Com a análise feita na cidade de São Paulo em shopping centers (no todo foram analisados 24 shoppings),

torna-se possível avaliar com que periodicidade e com qual intensidade (volume de recurso financeiro envolvido,
relacionado à descrição da adequação feita), o uso do FRA foi necessário, nos empreendimentos em operação.
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Na seqüência serão apresentados quais foram as principais mudanças analisadas e quais
atributos de qualidade as administradoras procuraram melhorar em cada ocasião nos 24
shoppings analisados.
3.1 Adequações analisadas e atributos de qualidade relacionados

Foram analisadas as principais mudanças que ocorreram nos shoppings em operação, desde
suas respectivas inaugurações até os dias atuais, inclusive, explicitando expansões e
adequações previstas (ou em andamento)13. A cada mudança procurou-se relacionar qual
atributo de qualidade foi almejado, isso possibilita uma análise de como essas qualidades nos
shoppings foram se aprimorando durante os anos.

Os atributos de qualidade analisados, baseados em ROCHA LIMA (1996) foram:
•

Melhora da acessibilidade: a adequação relacionada a esse atributo refere-se
àquelas que promovem melhora no acesso ao shopping (e não a sua inserção
urbana, transportes públicos, qualidade da imagem urbana, já analisados na
escolha da localização), como exemplo, podem-se citar, construções de alças
de acesso nas avenidas, passarelas de pedestres, disponibilidade de linhas de
ônibus, entre outras;

•

Melhora no conforto para chegar: a adequação relacionada ao conforto para
chegar ao shopping está relacionada à facilidade de entrada no estacionamento
(rampas, espaços, iluminação), e, principalmente, a disponibilidade de vagas,
assim, quando há aumento de vagas em um shopping relaciona-se com a
melhora desse atributo;

13

Existe na planilha de mudanças nos shoppings uma coluna referenciada como ‘revitalizações e/ou

ampliações”, essa coluna é uma forma de considerar os anos em que as adequações feitas nos shoppings foram
mais intervencionistas, e portanto, mais onerosas. A partir dessa coluna pode-se identificar com que
periodicidade as intervenções que demandaram mais recursos ocorreram nos empreendimentos (isso implica em
uso mais intenso do FRA, ou dependendo da adequação (grandes expansões, por exemplo) o uso de linhas de
financiamento, na existência de financiamentos disponíveis, como do BNDES).
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•

Melhora na complementaridade da oferta: as adequações relacionadas à
melhora da complementaridade são aquelas em que houve aumento da oferta
no sentido de melhor cobrir o espectro de necessidades do consumidor dentro
do shopping, desta forma, quando há aumento de lojas de diversas áreas,
inclusive serviços (não somente aumento de certo produto, o que conferiria,
melhora da diversidade do mesmo) promove-se melhora nesse atributo;

•

Melhora na diversidade da oferta: as adequações relacionadas a esse atributo
são aquelas nas quais se verificou melhora da estrutura da oferta nos diversos
produtos (vestuário, calçados, jóias, entre outros), procurando oferecer mais
elasticidade no binômio ‘qualidade x preço’ durante as compras comparadas
por parte dos consumidores;

•

Melhora no conforto para comprar: as adequações relacionadas a esse atributo
são mudanças de layout do shopping para melhorar distribuição das lojas,
acessos entre os pisos (escadas rolantes, elevadores), também foi considerado
melhora na arquitetura do empreendimento. Esse tipo de adequação,
principalmente, em relação a remanejamentos de layout e redistribuição das
lojas, não são, em geral, divulgadas, por esse motivo dificilmente apareceu na
planilha de adequações;

•

Melhora no ambiente do shopping: as adequações relacionadas a esse atributo
são evidenciadas, principalmente, quando há reformas nas instalações do
empreendimento, fachada, melhora da arquitetura, ou seja, mudanças que
melhoram a estética e conforto do ambiente;

•

Melhora no atendimento ao consumidor: refere-se às adequações que
promovem maior satisfação do cliente em relação ao atendimento recebido no
shopping, como exemplo, são serviços de manobristas, recepcionistas, entre
outras. Esta é uma informação que dificilmente é divulgada, mesmo porque, é
um tipo de adequação, que na maioria das vezes, não demanda grandes
investimentos (algumas informações relacionadas a esse atributo foram
encontradas e explicitadas).

São esses atributos de qualidade: acessibilidade, conforto para chegar, conforto para comprar,
qualidade do ambiente, qualidade do atendimento, diversidade da oferta, complementaridade
da oferta que movem o consumidor à escolha do local de compra.
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Em relações as adequações analisadas nos 24 shoppings da cidade durante os anos foram:
•

Alterações na área construída: essas mudanças sugerem, em geral, que
significativas intervenções foram feitas (aumento de área, por aumento da
expectativa de demanda, sendo, nessa hipótese, maior a necessidade de
investimentos);

•

Alterações na Área Bruta Rentável (ABR): nesse tipo de mudança, como nos
casos de aumento de ABR, o nível da intervenção feita não é diretamente
relacionado a esse aumento, pelo fato de ser possível aumentá-la com
remanejamento no layout do empreendimento, por exemplo, ocupar espaço de
vagas de estacionamento, não sendo, em alguns casos, intervenções onerosas
para o investidor (os lojistas que equipam e decoram suas lojas);

•

Alterações na quantidade de lojas satélites e âncoras14: essa adequação está
mais relacionada aos anseios e necessidade do público alvo, e, em geral, ao
atributo de qualidade complementaridade e diversidade da oferta. Como
exemplo da relação com o entendimento do público alvo, vale citar o Shopping
Pátio Higienópolis onde a presença de âncora não é atrativo para o seu público
(que prefere lojas especializadas e de grife, e não lojas âncoras como C&A e
Renner);

•

Alterações na quantidade de lojas de departamento15: os shoppings mais
antigos, inaugurados na década de 70 e início da de 80, procuravam,
espelhando-se no modo de consumo americano da época, instalar no seu ‘mix’
lojas de departamento (como Sears, Sandiz e outras), no entanto, esse tipo de
loja foi perdendo mercado, em razão da mudança do modo de consumo dos
consumidores, isso levou ao fechamento de muitas lojas de departamento nos
shoppings, impactando, de alguma forma, a operação e formatação dos
empreendimentos;

•

Alteração na área de serviço: essa adequação está relacionada aos serviços que
os shoppings oferecem, e como essa adequação foi ocorrendo. Esta relacionada

14

Lojas âncoras são lojas utilizadas no “mix” dos shoppings para atrair público, ocupam áreas maiores que as

lojas satélites. Ex: Ponto Frio, Marisa, entre outras.
15

As lojas de departamento são caracterizadas por venderem diversos segmentos de produtos no mesmo

espaço (vestuário, acessórios, jóias, perfumes, etc), e, na maioria dos casos, funcionam também como âncoras.
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à complementaridade da oferta do shopping e no entendimento dos anseios e
necessidades do público alvo;
•

Reforma nas instalações do shopping: essa adequação refere-se a qualquer
revitalização nos shopping, como reformas nas fachadas, mudança de piso,
troca de sistemas de refrigeração, elétrica e hidráulica. Geralmente, é uma
adequação onerosa e está relacionada à qualidade do ambiente;

•

Alteração na estrutura de lazer: relacionam-se as adequações nas ofertas de
cinemas, teatros, espaços para eventos culturais, parques, entre outros
entretenimentos disponíveis dentro dos shoppings. Na maioria dos casos essa
adequação não se relacionada diretamente com nenhum dos atributos de
qualidade para esse tipo de empreendimento, no entanto, ajuda a aumentar o
tráfego de pessoas, bem como o tempo de permanência, aumentado as chances
de vendas no shopping;

•

Alteração na área destinada à alimentação: trata-se da análise de mudanças na
quantidade de restaurantes, lanchonetes, fast-food’s, está mudança está
relacionada ao entendimento das necessidades e anseios do público alvo;

•

Alterações na quantidade de vagas de estacionamento: essa adequação está
relacionada ao aumento ou redução de vagas nos empreendimentos, e está
diretamente relacionada com o atributo conforto para chegar oferecido pelos
shoppings;

•

Inauguração de supermercado nos shoppings: tanto para os shoppings que
foram já inaugurados com supermercados, como aqueles que instalaram
durante a operação. Essa adequação esta relacionada ao atributo de
complementaridade da oferta, bem como, com o entendimento das
necessidades do público alvo na região vizinha do shopping;

•

Inauguração de academia nos shoppings: refere-se à análise da existência de
academias nos shoppings, tanto na sua inauguração, como sua instalação
durante a operação;
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Com a investigação dessas adequações nos shoppings da cidade, bem como, suas relações
com o modo de consumo do consumidor e relações com a influência da competitividade16,,
espera-se aprimorar o conhecimento do comportamento de mercado nesse setor, tomando
como linha de pesquisa um foco fundamentado em análises qualitativas17.

A importância da percepção do comportamento e ambiente do setor de shoppings na cidade
de São Paulo, permite aos profissionais envolvidos, tanto na área de planejamento,
desenvolvimento e administração dos shoppings, a aprimorar seus espaços, serviços e
resultados desejados.

O item que se segue demonstra o dinamismo das mudanças dos shoppings analisados nas
últimas três décadas.

3.2 Dinâmica das mudanças nos shoppings da cidade de São Paulo

A primeira etapa desse item será a apresentação das principais mudanças ocorridas nos
shoppings18 a partir de 1966 (inauguração do Shopping Iguatemi).

16

Relações com o cenário econômico já foram tratadas em detalhes no capítulo 2, juntamente com o aumento

da oferta de shoppings durante as três últimas décadas. Cabe neste capítulo investigar motivos das adequações
sob ponto de vista do modo de consumo e influência da oferta competitiva. Não será foco desse estudo analisar
as mudanças no ‘mix’ das operações ao longo dos anos, já que, além de ser extremamente mutante o ‘mix’ nos
shoppings, o que conferiria tema para outro trabalho (a ABRASCE faz pesquisas sobre organização do ‘mix’ de
lojas, baseada em pesquisas que buscam investigar tendências de mercado e disponibiliza para os shoppings
filiados à associação, o documento chama-se ‘Plano de Mix’ – no qual é exposto uma classificação de categorias
do varejo em shopping centers, que tem por objetivo, orientar os profissionais do setor, o novo plano está
apresentado na Revista Shopping Centers de Março de 2001.).
17

Nesse setor, que se mostra cada vez mais competitivo, informações financeiras (rentabilidades dos

investidores), custos de operação, custos das adequações, são dificilmente divulgadas, soma-se o fato de que,
em alguns casos, os números fornecidos não são confiáveis (já que a propaganda é ‘alma do negócio’).
18

Importante ressaltar que há a possibilidade de terem ocorrido mudanças não explicitadas nesse estudo, bem

como, algumas ocorrências aproximadas (não exatamente o que de fato ocorreu), contudo, procurou-se coletar o
máximo de informações possíveis nas fontes disponíveis. Houve a tentativa de coletar as informações com as
administradoras dos shoppings, porém, somente poucas delas, disponibilizaram algumas informações para a
pesquisa, com isso, foi necessário recorrer a fontes secundárias. As informações aqui apresentadas são
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Após a apresentação das ocorrências é que será feita uma análise sustentada na estruturação
dessas informações e nas revisões bibliográficas existentes sobre o tema (apresentadas num
próximo item).

Procurando tornar essa exposição de dados mais dinâmica serão explicitadas as principais
mudanças ocorridas em cada década - década de 60 até o início da década de 80, década de
80, década de 90, e do ano 2000 até hoje (2006).

Os quadros apresentados a seguir estão demonstrados de forma resumida, contemplando
apenas os tipos das mudanças que ocorreram e seus respectivos motivos19 (baseados nos
atributos de qualidade explicitados anteriormente).

3.2.1

Década de 60 até início da década de 80

Pelo Quadro 2 verifica-se que até inicio da década de 80 existiam apenas três shoppings na
cidade (Iguatemi, Continental e Ibirapuera). As mudanças nesses empreendimentos foram
poucas, já que aspectos ligados a atender o público alvo para não perder mercado e influência
da concorrência causavam menos impacto.

Em 1966 houve a inauguração do Iguatemi em uma região onde as pessoas já possuem
automóveis e um poder aquisitivo alto. O Iguatemi possui na ocasião 75 lojas20 que

advindas: do Banco de Dados da Folha de São Paulo (onde se encontram informações passadas de diversos
jornais, não apenas da Folha de São Paulo, como Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo, Valor Econômico,
entre outras imprensas). Além dessa fonte, foram pesquisadas informações nas Revistas Shoppings Centers, na
ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) e nos sites dos shoppings.
19

A descrição de cada mudança que contém informações de ordem de grandeza das adequações, está em

anexo a este documento. Nem todas as informações publicadas apresentam valores quantitativos (exemplo:
número de lojas que aumentou, quantidade de área construída, etc), contudo, pela descrição muitas vezes é
possível identificar o grau de intervenção feito no shopping.

20

Como serão apresentadas deste ponto em diante do trabalho muitas quantidades referente às adequações

nos shoppings, essas serão explicitadas em números (exemplo, aumento de ‘350‘ vagas).
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procuravam atrair o público consumidor da Rua Augusta (entre a Avenida Paulista e a
Estados Unidos), nessa rua se localizavam as lojas de grifes (PINTAUDI; FRÚGOLI, 1992).
O shopping contemplava ainda cabeleireiro, barbeiro, restaurante, agência de correios,
telégrafo, salão de desfiles, agência bancária, entrega de mercadorias e lavagem de carros.
Isso mostra que no planejamento da formatação do Iguatemi já houve a preocupação com a
disponibilidade de serviços e alguma estrutura de lazer (salão de desfiles), preocupação essa
que passou a ser mais evidenciada no final da década de 80 e na década de 90.

No ano de 1977 houve expansão no Iguatemi para aumento de vagas de estacionamento, até
esse ano nenhuma mudança significativa havia sido feita. Como motivo da mudança associase o aumento de consumidores com automóveis (proporcionado pelo aumento da indústria
automobilística da década) e a influência da inauguração do Shopping Ibirapuera um ano
antes (1976), que tinha como diferencial a disponibilidade de 3.000 vagas, apontando nessa
ocorrência, já naquela época, possíveis sinais da influência competitiva nesse setor.
Diferentemente do shopping Iguatemi que teve como a localização uma ‘base de apoio’21 para
o shopping, o Ibirapuera foi inserido em uma região sem tradição, “fazendo o ponto” e
criando um vetor de expansão urbana (hoje o badalado bairro de Moema).

Além da inauguração do Ibirapuera, também houve a inauguração do shopping Continental
em 1975, também em região sem tradição e de público de menor renda.

O Continental contemplava na ocasião de seu surgimento uma loja de departamento de 9 mil
m2, mais 50 lojas que se dividiam entres produtos de compra comparada, conveniência,
especialidades (discos, quadros, antiguidades) e serviços (exemplo, uma auto- escola), além
de um supermercado. Um dos erros da formatação e do ‘mix’ desse shopping foi a escolha das
lojas (similares com as lojas do shopping Iguatemi na época), e, que não condiziam com o
poder do público vizinho. Esse erro somado a outro (instalação de uma loja de departamento
muito grande que ocupava metade da área bruta rentável) levou a ocorrências muito

21

Conforme GAETA apud PITANUDI (1992) a utilização do espaço como ‘base de apoio’ é a inserção do

shopping em bairros com público de maior renda, embora isso não seja regra.
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preocupantes para os investidores. Em 1977 essa loja de departamento faliu deixando metade
da ABR vazia.

Em 1978 o Iguatemi viu a necessidade de aumentar quantidade de lojas e oferecer maior
complementaridade e diversidade da oferta, para isso promoveu a divisão de lojas com área
superior a 200 m2 em lojas menores e mais especializadas (grifes).

Shopping Center Iguatemi

1966 1966

Shopping Center Iguatemi

1977

Shopping Center Iguatemi

1978

!

Atender necessidades/anseios Público Alvo

!
! !

!
!

1976 1976

Quadro 2 - Mudanças nos shoppings – Década de 60 a 80 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo,
ABRASCE e sites dos shoppings)

3.2.2

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

MOTIVOS DA MUDANÇA

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Inauguração de Supermercado no shopping

!

!

Continental Shopping Center 1975 1975

Shopping Ibirapuera

Redução na Área de Serviços

!

!

Continental Shopping Center 1977

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING

Década de 80

Pelo Quadro 3 verifica-se que nessa década houve a inauguração de mais 5 shoppings na
cidade. Os shoppings começaram a promover adequações nos seus espaços de forma mais
dinâmica.
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Shopping Center Iguatemi

1981

Shopping Center Iguatemi

1982

Shopping Center Iguatemi

1984

Shopping Center Iguatemi

1987

Shopping Center Iguatemi

1988

Shopping Center Iguatemi

1989

Shopping Eldorado

1981 1981

Morumbi Shopping

1982 1982

Morumbi Shopping

1984

Morumbi Shopping

1988

Morumbi Shopping

1989

Shopping Center Norte

1984 1984

Shopping Center Norte
Complexo Shopping
Interlagos
Shopping Paulista

1989

!

! !

!

!

!

!

! !
!

!

! !

!

!
!
!

!

!

!

! !

!
!
!
! !
!
!

!
!
!
!
!

!

Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

MOTIVOS DA MUDANÇA

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
MUDANÇAS NO SHOPPING
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO

!
!
!
!
! !

!
!

! !
!

!

! !

!

!
!

!

! !
! ! !
!

!
!
! !

!
!

!

!
!

!

1988 1988
1989 1989

Quadro 3 - Mudanças

nos shoppings – Década de 80 (fonte: Banco de Dados da Folha de São
Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings)

Em relação ao shopping Iguatemi, observou-se que na década de 80 as principais mudanças
foram, o aumento de lojas, aumento de vagas e aumento de áreas para alimentação e serviços.
Das adequações feitas as que se configuraram como maiores intervenções foi a de 1981
(aumento de aproximadamente 10 mil m2 da área construída) e em 1987/88 (aumento de
aproximadamente 40 mil m2 da área construída).

Para aumento das lojas satélites houve remanejamento de layout no shopping (1982), e
expansão da área construída. O aumento da área de alimentação ocorreu nos anos 1981, 1984
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e, principalmente em 1988, ocasião que houve expansão de área para inauguração de 12
novos seletos restaurantes.

As adequações relacionadas ao aumento de vagas e área de alimentação tiveram como fatores
de impulsão o aumento de fluxo de pessoas. Com a inauguração do Shopping Iguatemi a
região ficou mais valorizada, e houve um rápido crescimento de atividades comerciais (hoje a
Avenida Brigadeiro Faria Lima é uma das avenidas de maior concentração de edifícios de
escritório da cidade), com isso, o tráfego de pessoas que procuravam almoçar no shopping22
aumentou muito. Essas pessoas precisavam de rapidez para estacionar seus carros. Procurando
atender essa necessidade do público, no que diz respeito ao conforto para chegar, foram
aumentadas as vagas e inaugurado o estacionamento VIP (em 1989) com manobristas para
receber os consumidores. O surgimento do estacionamento VIP também pode ter sido uma
possível resposta à inauguração desse mesmo serviço no Shopping Morumbi em 1988.

As adequações de aumento de lojas do Iguatemi tiveram início na ocasião da inauguração do
Shopping Eldorado (1981) e do Morumbi (1982). Com aumento da concorrência, e,
procurando não perder mercado, o shopping aumentou a complementaridade e diversidade da
oferta aumentando a quantidade de lojas.

Além de lojas para compras comparadas, o shopping também passou a oferecer mais serviços
(1981). Vale salientar que em 1981 o Eldorado era inaugurado com significativa alameda de
serviços e supermercado.

O Morumbi foi inaugurado em 1982, com praça de alimentação, boliche, pista de patinação, 3
salas de cinema, um parque e duas lojas de departamento (Sears e Sandiz), além da loja
âncora C&A (formatação essa muito diferente do que é hoje). Na época a administradora do
shopping achava que a loja âncora e as 2 lojas de departamento ofereciam mais facilidade de
escolha e melhores preços, postura espelhada no modo de consumo dos E.U.A, que já
apresentavam shoppings com 5 lojas de departamento. O shopping na ocasião do lançamento
esperava garantir seu público promovendo promoções acionado a estrutura de lazer (que

22

Além da necessidade do público alvo, observa-se uma possível resposta à concorrência: o Shopping Morumbi

era inaugurado com ampla área destinada à gastronomia.
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ocupava uma área de 5.500 m2 no piso inferior). A área ampla disponível para restaurantes
também era outro diferencial.

No entanto, mostrando que a necessidade do seu público alvo (alto poder aquisitivo –
moradores do Morumbi) não tinha sido satisfeita com a configuração original do shopping
(lojas de departamento e âncora, ou seja, não especializadas e nem de grifes), houve a
necessidade da primeira intervenção. Em 1984 foi inaugurada uma nova ala, com mais de mil
m2 (ocupando vagas de estacionamento no subsolo), para instalação de 15 lojas de grifes.
Com forte sentido mercadológico, a nova ala teve como propósito conquistar a clientela de
alto poder aquisitivo que não encontrava no shopping esse tipo de loja.

Em 1988 essa nova ala do Morumbi ganhou mais lojas, além de restaurantes, um cinema, um
teatro (primeiro a se instalar em shoppings na cidade de São Paulo) e mais vagas de
estacionamento (configurando-se como uma intervenção significativa no shopping). Essa
grande ampliação teve como propósito oferecer aos moradores da região do Morumbi e da
Chácara Flora os mesmos serviços e restaurantes disponíveis nos Jardins, mantendo o padrão
em todas as novas instalações.

Em 1984 surgia o Center Norte. Projetado como os shoppings dos E.UA (na horizontal), o
shopping teve seu custo de construção menor, os custos operacionais também reduziram pela
ausência de escadas rolantes e elevadores, aproveitamento da luz natural e ventilação natural,
chegando a um condomínio cinco vezes menor do que o cobrado em outros empreendimentos.
Em curto espaço de tempo as lojas foram comercializadas, havia fila de espera entre os
lojistas, conseqüência também, da privilegiada localização, foi o primeiro shopping a possuir
uma rede metroviária a seu serviço com linhas de ônibus exclusiva para o shopping em
intervalos de cinco minutos (fator essencial na atração de seu público alvo que não possui
meios de locomoção próprios), oferecia uma área de venda de produtos importados no
supermercado e ainda introduziu inovações, como uma galeria próxima do estacionamento,
onde se ofereciam serviços: lavanderia, sapataria, chaveiro, balcão de anúncios, despachante,
caso lotérica entre outros.

Conhecido na época como “cidade” Center Norte por ser o maior shopping da América Latina
e oferecer de tudo, ao contrário dos outros shopping centers que buscavam a imagem de
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sofisticação, o Center Norte investiu num público até então ignorado pela concorrência. Já em
1984 o shopping passou a oferecer mais um serviço de peso - um posto da Telesp.

Em 1988 houve a inauguração do Complexo Interlagos, inaugurado com uma pista de
patinação, 6 salas de cinema, um mini parque de diversão, além de 160 lojas, sendo 5 âncoras
(Mesbla, C&A, Pernambucanas, Lojas Americanas e Carrefour), aproveitando a limitação do
comércio da região. Outro diferencial, buscando atender os anseios do público alvo, era a
maior opção de comparação no setor dos eletrodomésticos com a instalação de 4 lojas do setor
(Ponto Frio, Casa Centro, Arapuã e G.Aronson).

Nota-se que os shoppings inaugurados nessa década já se preocupavam em contemplar na sua
formatação uma complementaridade da oferta maior, bem como, atender anseios e
necessidades do público alvo, como exemplo, oferecendo ampla estrutura de lazer em regiões
desprovidas de entretenimento (caso do Shopping Center Norte e Interlagos).

Em 1989 surge o Paulista no lugar da Sears Paraíso, uma área tradicionalmente comercial. Na
ocasião do lançamento (1987), em menos de 15 dias, 70% das lojas estavam comercializadas,
e, logo após, o restante. Isso porque, na época, a região do bairro Paraíso tinha mais procura
do que oferta de espaços para estabelecimentos comerciais, não tinha mais espaços para novas
construções, acreditava-se que a região sofreria o mesmo fenômeno de comercialização do
Ibirapuera onde várias casas se transformaram em pontos comerciais23.

Importante observar (conforme o Quadro 3) que o Ibirapuera, inaugurado em 1976, não sofreu
modificações significativas na década de 80, diferentemente dos seus concorrentes (Iguatemi
e Morumbi), que promoveram adequações para não perder mercado. Isso ocorreu por
conseqüência de uma briga judicial envolvendo os lojistas e a Comind, nova proprietária do
shopping (antes da Veplan que vendera o shopping em 1984). Nesse mesmo ano a Comind
sofreu a intervenção do Banco Central e entrou em regime de liquidação extrajudicial,
dificultando ainda mais as negociações. Durante esse processo a administração do shopping

23

Assim como ocorreu na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima ocorreu nas proximidades do Shopping

Ibirapuera. A partir da sua inauguração muitas casas se transformaram em pontos comerciais pela valorização
da região provocada pela presença do shopping.
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teve problemas de gerenciamento (por falta de conhecimento dos gestores da Comind). Isso
fez com que o shopping não acompanhasse as mudanças necessárias imposta pela nova
realidade da competição e dos consumidores. No final de 1987 os lojistas constituíram a
‘Shopping Center Ibirapuera S/A’ com objetivo específico de concretizar a aquisição do
imóvel por parte dos lojistas. A partir do final da década de 80 houve uma intensa força dos
lojistas para a adequação do shopping (PIMENTEL, 2001).

3.2.3

Década de 90

A partir do final da década de 80 e na década de 90 houve o ‘boom’ dos shopping centers na
cidade de São Paulo (como detalhado no capítulo anterior), o aumento da oferta provocou
uma disputa cada vez mais intensa no setor. Pelo Quadro 4 nota-se que a dinâmica de
adequações nos espaços dos shoppings ficou bem mais acelerada em relação à observada na
década de 60, 70 e 80.
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1992

!

Continental Shopping Center 1991

!

Shopping Center Iguatemi

Continental Shopping Center 1996
Shopping Ibirapuera

1991

Shopping Ibirapuera

1994

!

!

!

!

!
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Shopping Eldorado
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Shopping Eldorado
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Shopping Eldorado
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!
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Morumbi Shopping

1992
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!
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Morumbi Shopping

1994

Morumbi Shopping

1995

!

Shopping Center Norte

1990

!

Shopping Center Norte
Complexo Shopping
Interlagos
Shopping Paulista

1994

1991

Shopping Jardim Sul

1990 1990

Shopping Jardim Sul

1991

Shopping Jardim Sul

1997

Shopping Jardim Sul

1999

Shopping West Plaza

1991 1991

Shopping West Plaza
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Shopping Leste Aricanduva

1991 1991

Shopping Leste Aricanduva

1992

Shopping Leste Aricanduva

1997

Shopping Center Penha

1992 1992

Shopping Plaza Sul

1994 1994

Shopping Plaza Sul

1997

Shopping Butantã

1994 1994

Shopping SP Market

1994 1994

Shopping Market Place

1995 1995

Raposo Shopping

1996 1996

Shopping Metrô Tatuapé

1997 1997

Shopping Pátio Higienopolis

1999 1999
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Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade
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!
!

!
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!
!

!
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!
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!

!

!
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!
!
!

!

!

!

Revitalizações e/ou Ampliações **

!

!
!
!

!

!

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

!
!

!

!

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

!

MOTIVOS DA MUDANÇA

!

!

Shopping Ibirapuera

1997

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING

!
!
! !
! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

! !

Quadro 4 - Mudanças nos shoppings – Década de 90 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE
e sites dos shoppings)
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Para não perderem o mercado conquistado, os shoppings intensificaram as intervenções,
mesmo as mais onerosas (revitalização de fachadas, reforma das instalações, ampliações de
áreas, aumento de vagas, etc) em intervalos de tempo cada vez mais curtos (conforme Quadro
4). Isso visando, não só o atendimento das necessidades e anseios do público alvo, como
também, em resposta à influência do novo cenário da competição, que obrigava os shoppings
a se manterem em patamares próximos de competitividade, impulsionando-os para a
inovação, ou para busca de nichos de mercado (implantar e formatar shoppings adequados
para regiões onde havia mais espaço de mercado, como o Complexo Interlagos e Shopping
Leste Aricanduva24, por exemplo, ou em anexo a estações de metrô, como Shopping Metrô
Tatuapé). .

Os shoppings existentes procuravam de forma intensa, promover ajustes na sua formatação
para atender aos novos anseios do consumidor frente ao empreendimento ‘shopping center’.
Nessa década começa-se a verificar que muitos shoppings aumentaram suas áreas de serviço,
procurando oferecer maior ‘complementaridade da oferta’, e cobrir com mais intensidade o
espectro de necessidades quando o consumidor vai ao shopping.

Os shoppings que ainda não haviam aumentado a área destinada aos serviços, passaram a
aumentar, como: Shopping Ibirapuera (em 1995 com a inauguração do Ibirapuera Service), o
Shopping Eldorado (em 1990 e 1992), o Shopping Morumbi (em 1992), Center Norte (em
1990), Jardim Sul (em 1999), West Plaza (em 1994), Leste Aricanduva (em 1997) e o Plaza
Sul (em 1997)25. Isso mostra que dos 21shoppings instalados na época, pelo menos 8
aumentaram sua área de serviço26, sendo que, muitos dos inaugurados nessa década já se
preocuparam com essa complementaridade na formatação de lançamento.

24

O Shopping Aricanduva inaugurado em 1991, foi formatado como os centro comerciais da Alemanha, possui

um ‘Market Place’- espaço para feira-livre, o projeto foi concedido para dar a sensação aos usuários de estarem
passeando por alamedas, com piso único e corredores largos (com árvores) com iluminação natural e ventilação
mecânica, aproveitou o espaço de mercado da região Leste (primeiro shopping inaugurado nessa região).
25

Vale lembrar que para evitar uma explicitação longa de cada adequação, e que não proporciona aumento de

qualidade no texto, a descrição de cada mudança está apresentada na planilha em anexo.
26

A influência da competitividade na dinâmica dessas adequações será analisada em mais detalhes

posteriormente. Contudo, percebe-se que nem todas as mudanças feitas nos shoppings faziam parte de um
planejamento estratégico prévio de cada shopping, a de se considerar que as mudanças são muito parecidas e
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Os shoppings nessa década começaram a ser visto por parte dos consumidores não apenas
como ‘centro de compras’ mas como ‘centro de lazer’27. Isso levou muitos dos existentes
aumentarem sua área destinada ao lazer e eventos culturais, mesmo os que se instalavam
nessa década já consideravam a importância do lazer na formatação.

Em geral, a rentabilidade do metro quadrado de áreas destinadas a lazer é menor que áreas de
outros segmentos (como vestuários, serviços), e, mesmo não estando o lazer relacionado
diretamente a nenhum dos atributos de qualidade para shoppings, a concorrência observada no
setor é “predatória”, shoppings, principalmente, quando próximos, e que usam o lazer como
uma das ancoragens para o movimento, precisam procurar oferecer padrões próximos de
competitividade, além disso, com entretenimento é possível aumentar o tráfego de pessoas e
os potencias de compra.

Dos shoppings.que já estavam instalados no início da década de 90, os seguintes promoveram
adequações na estrutura de lazer: Shopping Morumbi (em 1992, foi inaugurado o ‘Criação
Atrium’ espaço reservado para eventos culturais), Shopping Eldorado (em 1993 inaugurou
Parque da Mônica e Boliche), Shopping Center Norte (em 1994 inaugurou um boliche),
Shopping Continental (em 1996, aumento de 2 salas de cinema), Complexo Shopping
Interlagos (em 1997, aumentou 4 salas de cinema).

O Shopping Jardim Sul, inaugurado em 1990, não incluiu pistas de patinação, boliches, nem
games eletrônicos, seus investidores acreditavam que crianças e adolescentes faziam tumulto

simultâneas (ou bem próximas), isso sugere que, muitas dessas coincidências de ações, não são advindas de
planejamentos estratégicos isolados de cada shopping, mas sim, uma resposta ao mercado cada vez mais
competitivo.
27

Shoppings como Center Norte, Interlagos aproveitaram a carência da região para promover lazer e aumentar o

tráfego de pessoas dentro do shopping, contudo, mesmo em shoppings inseridos em regiões onde a infraestrutura era maior (zona oeste) o lazer começou a ser fortemente introduzido nos empreendimentos,
conseqüência da alteração de percepção dos consumidores em relação ao motivo do destino em ‘shopping
centers’ (antes apenas compra para cada vez mais lazer). Vale aqui ressaltar, que nem todos os shoppings têm
como estratégia aumentar sua estrutura de lazer, é o caso do Iguatemi que tem seu movimento ancorado no
poder de sedução das próprias lojas, vitrines e etiquetas.
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e consumiam pouco28, no entanto, forçado a acompanhar a nova tendência e a concorrência, já
em 1991, ocorreu a primeira adequação na estrutura de lazer com a inauguração de um
Playland29, e, em 1999, a segunda intervenção, a inauguração de 9 salas de cinema.

Os shoppings que surgiram nessa década contemplavam em sua maioria áreas destinadas para
o lazer. Alguns shoppings, inaugurados com uma estrutura mais simples de lazer (somente
presença de cinema), como o West Plaza inaugurado em 1991 (2 salas de cinema), bem como
o Shopping Leste Aricanduva inaugurado em 1991 (6 salas de cinema), o Shopping Center
Penha inaugurado em 1992 (3 salas de cinema), o Plaza Sul inaugurado em 1994 (3 salas de
cinema), o Shopping Butantã inaugurado em 1994 (3 salas de cinema), o Raposo Shopping
inaugurado em 1996 (8 salas de cinema), o Shopping Metrô Tatuapé inaugurado em 1997 (8
salas de cinema) e o Shopping Anália Franco inaugurado em 1999 (13 salas de cinema). Já o
Shopping Pátio Higienópolis, inaugurado em 1999, além dos cinemas (6 salas), também foi
inaugurado com um teatro, o SP Market inaugurado em 1994 contemplava cinema e boliche,
e o Market Place inaugurado em 1995 com cinema (3 salas) e um parque. De todos os
shoppings que surgiram nessa década apenas o Light não tinha nenhuma estrutura de lazer.

Nessa década, algumas administradoras de shoppings com o propósito de marcar mais
presença de público das redondezas (possíveis consumidores ‘flutuantes’), procuraram atrair
pontos comerciais, centro de exposições, hotéis, em terrenos encostados aos shoppings. Foi o
caso do shopping Morumbi, em 1992, houve a construção de 2 torres de edifício de escritório
ao lado do shopping (o Centro Empresarial Morumbi Office Tower30, iniciativa da Multiplan
que é formada por 16 empresas uma delas é o Morumbi Shopping)31.

28

No planejamento do Shopping Jardim Sul verificou-se a preocupação com o entendimento do público alvo para

formatação do empreendimento. Através de pesquisa em campo, foi concluído, que não seria interessante incluir
no ‘mix’ as lojas âncoras, como C&A e Pernambucanas, pelo fato do seu público preferir lojas especializadas e
grifes badaladas (moradores do Morumbi), assim, acabou poupando espaços para outras lojas (já que lojas
âncoras ocupam áreas maiores). Contudo, o volume de venda registrado no primeiro ano de operação não foi
como esperado, devido a isso, para o natal do mesmo ano, procurando aumentar seu público, a administradora
do shopping instalou linhas de ônibus que ligavam o shopping a pontos diferentes na cidade.
29

Além da adequação no lazer o shopping aumentou sua área de alimentação e 6 unidades, sendo cinco delas

fast-food (atendendo a anseios do público freqüentador jovem)..
30

Grande parte das áreas das unidades de escritórios do Centro Empresarial Office Tower foram locadas na

planta, devido à valorização dos escritórios na Marginal Pinheiros (a região apresentava vocação por escritórios
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Seguindo a mesma estratégia, em 1993, ao lado do Center Norte, houve a inauguração de 5
pavilhões de exposição e 7 auditórios, e, em 1997, um hotel.

Essa ocorrência, com origem evidenciada na década de 90 na cidade de São Paulo, vem sendo
observada nos dias atuais em outros empreendimentos, como o Shopping Eldorado
(construção em andamento de edifício de escritório no estacionamento), Shopping Villa
Lobos (já inaugurado junto com edifício de escritório ao lado), entre outros casos.

Outra forma que as administradoras dos Shoppings Interlagos e Leste Aricanduva procuraram
para marcar mais presença foi a instalação de shoppings temáticos nas redondezas
(promovendo uma concentração de venda de produtos, de modo que, um ponto ajuda a
ancorar o outro). Em 1997 houve grande expansão do complexo Interlagos com a inauguração
do Shopping de Móveis e a Leroy Merlin (Shopping da Construção), sendo necessária
aumentar vagas de estacionamento. No mesmo ano surgiu o Interlar Aricanduva e o
AutoShopping São Paulo (com vários serviços), unidade Detran, pista de test drive nas
redondezas do Shopping Leste Aricanduva, além de mais 1400 vagas de estacionamento.

Um outro acontecimento importante até meados da década de 90 (1992-1995) foi o
fechamento de lojas de departamento em todas as regiões da cidade, promovido pela alteração
do modo de consumo das pessoas, que passaram a preferir comprar pela marca e qualidade
vinculadas ao produto e não pela marca da loja onde se vende o produto. Muitas lojas de
departamento, como a Mesbla, Mappin, Sears, fecharam, deixando grandes espaços para
aumento de lojas especializadas. Observou-se aumento da quantidade de lojas em muitos
shoppings da cidade entre esses anos (Shopping Iguatemi, Shopping Morumbi, Shopping

de alto padrão já a partir da década de 80), além da existência de demanda por escritórios de alto padrão bem
equipados.
31

Com a inauguração dessas torres o Morumbi passou a estratificar seu público consumidor, que nos dias da

semana eram, em sua maioria, funcionários que trabalhavam na região, e durante os fins de semana, o público
mais jovem, que era atraído pela estrutura de lazer e ‘mix’de lojas ofertado. Esperava-se um aumento de fluxo de
pessoas para almoçar no shopping, motivo da inauguração de novos restaurantes em 1992 e novas redes de
fast-food em 1994.
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Leste Aricanduva, Shopping Paulista e o Shopping Ibirapuera que transformou o espaço
deixado pela Mesbla no Mercado Ibirapuera).

Vale lembrar que essa década foi para o Shopping Ibirapuera uma década de transformação e
adequações constantes para recuperação de sua imagem e posicionamento frente ao mercado
competitivo. Após posição estacionária enfrentada nos anos 80, nessa década, aumentou lojas,
vagas e inaugurou a praça de alimentação em 1991, modernizou as instalações e inaugurou o
Mercado Ibirapuera em 1994, e, em 1995, foi a inauguração do novo espaço de serviço.

Outro shopping que mostrou certa recuperação foi o Continental. Após cinco anos com mais
de 80% das lojas desocupadas, em razão dos erros de formatação na inauguração (seleção de
lojas que não condiziam com o poder do seu público alvo e implantação de loja de
departamento que ocupava metade da ABR), o shopping não era local atrativo para lojistas.
Resgatado por uma intensa campanha de marketing em 1991, o shopping começou a atrair
operações de peso (como a âncora Marisa) e recuperar sua imagem. Em 1995 já havia
‘ganhado fôlego’ para promover reformas nas instalações, aumento de lojas e também da
estrutura de lazer (mais 2 cinemas eram inaugurados).

Impulsionados pela concorrência outros shoppings começaram a buscar operações de peso
como ancoragem. O Shopping Eldorado inaugurou em 1992 a megaloja da Saraiva, aumentou
lojas de grifes no seu ‘mix’ (e serviços), além de inovar com eventos na madrugada na nova
praça de alimentação (também inaugurada em 1992).

Também para não perder mercado para oferta existente, e, não deixar espaços para instalação
de oferta futura (além dos bons resultados que os shoppings tiveram mesmo em época de
crise), observou-se nessa década que muitos shoppings aumentaram área construída para
aumentar a quantidade de lojas e oferecer mais diversidade e complementaridade da oferta
dos produtos. Não considerando os shoppings que aumentaram lojas (as chamadas ‘órfãs da
Sears’) por fechamento das lojas de departamento, o Shopping Ibirapuera, Morumbi,
Eldorado, Jardim Sul e Center Norte promoveram nessa década constantes e grandes
intervenções de aumento de área (inclusive de vagas de estacionamento) para aumento de
lojas. O que parece evidente, se baseado nessas ocorrências, é que os shoppings existentes
procuraram se expandir antes da chegada dos outros 9 shoppings que foram inaugurados a
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partir de 1994 a 1999 na cidade de São Paulo. Sabe-se que as notícias são disseminadas com
certa facilidade, ainda mais em um setor tão competitivo, os shoppings existentes já sabendo
dessas novas ofertas procuraram ‘fechar os vazios’ de potencial de mercado (mesmo que não
houvesse mais esse potencial).

Uma característica importante dos shoppings inaugurados nos anos 90, talvez até
impulsionado pela forte concorrência, que impacta também na disputa pela colocação de bons
lojistas nos empreendimentos, foi os projetos planejados para economizar energia durante a
operação, reduzindo custos, e, por conseqüência, reduzindo custos de condomínio (atrativo
para lojistas que pagam as despesas de condomínio).

A exemplo disso, tem-se o Shopping Jardim Sul (inaugurando em 1990). Já no conceito do
projeto havia uma preocupação com economia (redução dos gastos totais de energia em 25%)
através de sistemas de termo-acumulação de refrigeração32 e iluminação natural. Outro que
pode ser citado é o Shopping Center Penha, com despesas de condomínio 40% menores a de
empreendimentos semelhantes (também utilizou no projeto ar condicionado de termoacumulação).

Nessa década houve outra inovação aproveitando nichos de mercado, foi o Shopping Metrô
Tatuapé, inaugurado em 1997, primeiro shopping anexado a uma linha de metrô na cidade.
Essa estratégia de ancoragem é muito inteligente do ponto de vista da acessibilidade, o tráfego
de pessoas que usam o metrô para exercer suas atividades diárias é grande, isso aumenta as
chances de compra de consumidores ‘flutuantes’, que aproveitam a ‘passagem obrigatória’
para comprar certo produto quando há essa necessidade ou anseio (a área de influência
primária nesses casos é expandida pela presença do metrô), contudo, a formatação do
shopping e organização do ‘mix’ devem ser condizentes com o público potencial. Pode-se
dizer que a estratégia, nesse caso, foi certeira, os resultados foram tão representativos que em
menos de 9 anos de operação já está sendo feita uma grande expansão do empreendimento, o
Shopping Tatuapé II na outra saída do metro33.

32

Sistema que acumula gelo a noite, período em que o custo de energia é menor, e o utiliza durante o dia.

33

Já em 2001 (menos de 4 anos depois) outro shopping usou da mesma estratégia na zona sudoeste da cidade,

o Shopping Metrô Santa Cruz, e, atualmente, estão em obra mais dois shoppings que estão fazendo o mesmo:
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3.2.4

Do ano 2000 a 2006

Na década atual a dinâmica de adequação dos shoppings foram bem similares à dinâmica
apresentada na década anterior. No que diz respeito ao aumento de novas ofertas foi bem
menor, conseqüência da grande oferta instalada até final dos anos 90.

Foram, até o momento dessa análise (2006), lançados três shoppings: O Shopping Villa Lobos
na zona oeste (2000), o Shopping Metrô Santa Cruz na zona sudoeste (2001) e o Shopping
Frei Caneca na região central (2001).

O Shopping Villa Lobos na zona oeste tem como público alvo moradores da região, como:
Alto de Pinheiros, Perdizes, Lapa. Hoje é a área de maior concentração de público de alta
renda. Já foi formatado considerando as novas tendências mercadológicas para o
empreendimento ‘Shopping Center’ sob o ponto de vista do consumidor, com organização do
‘mix’ voltada para um público de mais alta renda e com ótimas opções se gastronomia,
serviços, cultura e lazer (7 salas de cinemas no conceito Multiplex34). Já em 2003 o shopping
passa pela primeira adequação: reformulação do 'mix', alterando mais de 20% da ABR,
inauguração do espaço básico no estacionamento (área de 1.700 m²) para serviços e
conveniência, este espaço permitiu melhor distribuição do layout nos pisos, além da
inauguração da C&A e Restaurante América. Nota-se que o monitoramento das necessidades
e anseios do público é constante e se inicia tão logo o empreendimento entra em operação
(aumento de áreas de serviço, restaurantes, e reorganização do ‘mix’).

O Shopping Metrô Santa Cruz (2001) seguiu o exemplo do Shopping Metrô Tatuapé,
totalmente integrado à estação, com acessos que levam os usuários a desembarcarem
diretamente nas lojas. Situado numa região de população fixa e flutuante das classes A e B, o
shopping tem a sua área de influência primária estendida pela presença do metrô, podendo
atingir 240 mil moradores de bairros próximos. Contempla megalojas como Tok & Stok,

Shopping Metrô Itaquera – Corinthians (Zona Leste) e Shopping Estação Tucuruvi (Zona Norte), o último em fase
de licitação.
34

São cinemas com instalações de avançada tecnologia e formatado stadium, como exemplo os complexos

Cinemark.
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Siciliano, Megashop Alpargatas, Office Max e 3 restaurantes. No subsolo, onde fica a saída
do metrô, funciona a ala de serviços. Na fachada, 11 lojas se abrem diretamente para a
calçada, além da atração de lazer (11 salas de cinema conceito Multiplex). Devido a rápida
maturação do empreendimento e dons bons resultados, o shopping adiantou algumas obras da
prevista expansão, e, em 2005 e 2006 (algumas obras em andamento), o shopping ganhou 14
mil m² em dois subsolos, isso equivaleu a 8 mil m² de ABR, aumentando 70 lojas. O primeiro
piso é integrado a bilheteria do metrô e ao terminal de ônibus. Além de nova praça de eventos
e convivência de 400 m².

O shopping Frei Caneca (2001) já foi direcionado para os segmentos de cultura, lazer e
negócios (aproveitando a região central da cidade onde está localizado). Oferece 9 salas de
cinema (Arteflex Unibanco), com livraria, loja de arte e espaço para exposição e o Studio
Wolf, uma escola profissionalizante para televisão, vídeo e cinema, além de um teatro de
arena para 200 pessoas. O espaço Visa Gourmet inaugurando no mesmo ano, contempla 3
opções gastronômicas, além de um centro de convenções (um teatro para 500 lugares).

O que se observa é a quantidade de shoppings existentes que estão promovendo (ou
planejando) expansões35. Conforme Quadro 11 (item 3.3 a seguir) são até o momento 12
shoppings dos 24 analisados que estão com expansões em andamento (ou previstas para
breve), sendo que, muitos dos outros 12 restantes, promoveram recentes expansões (caso do
Shopping Center Iguatemi)36.

35

A descrição das expansões também está na planilha de adequações em anexo na coluna referenciada como

‘expansões previstas ou em andamento’.
36

Em 2003, 2004 e 2005 o shopping passou por várias adequações grandes – Aumento de dois subsolos para

mais vagas (inclusive com recepção e manobristas, atender anseios do seu público) e instalação da loja âncora
de vestuário Zara (2003), construção de uma ala, no último piso, com grifes de luxo e um restaurante (2004) e
construção de 6 salas de cinema e um espaço com cabeleireiro e salão para desfiles (2005). Todas as
adequações tiveram clara identificação dos anseios do público alvo. Uma observação importante é a
inauguração em 2005 da Daslu na Avenida Nações Unidas (também na Zona Oeste e para público de alto poder
aquisitivo), nota-se que nessa ocasião o Iguatemi promoveu várias adequações para marcar sua identidade
elitista.
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Vale aqui ressaltar que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) tem
financiado muitas expansões37, há maior facilidade em conseguir financiamento para
expansão do que para novas implantações, por motivos da própria garantia de crédito do
banco.

As principais expansões conferidas nos empreendimentos existentes são, em sua maioria, para
proporcionar aumento da estrutura de lazer e espaços para eventos culturais. Muitos
shoppings estão procurando aumentar salas de cinema usando o novo conceito Multiplex
(surgido no final da década de 90), e instalar teatros dentro dos shoppings e centros de cursos
(para convenções e eventos culturais): como o Shopping Ibirapuera, Light38, Continental39,
West Plaza40, Plaza Sul e Eldorado. Alguns outros shoppings pretendem aumentar também as
vagas para melhorar o conforto para chegar (como o Eldorado e Pátio Higienópolis41).

O Shopping Morumbi também está passando por intervenções maiores, como revitalizações
nas instalações, bem como, o aumento de vagas e lojas (irá inaugurar 4 lojas âncoras e
reorganizar o ‘mix’). O Eldorado também está em andamento com obras de revitalização da
fachada e aumento de vagas, em 2000, houve aumento de mil vagas (além do aumento da

37

O BNDES Automático disponibiliza linha de crédito de até R$ 10 milhões com aprovação rápida para essas

expansões
38

Que já passara por obras em 2002/2003 para revitalização nas praças de alimentação, novas escadas rolantes

de acesso e aumento de vagas.
39

No Continental em 2004 houve a revitalização das instalações (tanto no aspecto estético, como de sistema

operacionais, procurando conter despesas). Também fechou o Supermercado Sé e está comercializando
espaços para novas lojas
40

2

Além disso o West Plaza aproveitará seu átrio para fazer um boulevard de 20 mil m onde ocorrerão eventos

culturais, além do aumento de lojas.
41

Especula-se que no terreno ao lodo do shopping Pátio Higienópolis comprado em 2006 (casarão tombado),

será inaugurado um hotel, aumentando o fluxo de consumidores ‘flutuantes’, e melhorando a valorização da
região, estratégia já usada pelos Shoppings Center Norte e Interlagos (com as obras do Hotel Íbis e centro
empresarial em andamento desde 2004). Em 2003 o Shopping Pátio Higienópolis já passou pela primeira
intervenção (inaugurado em 1999), com a construção de novo piso (Buenos Aires) ganhou 2 áreas de lojas e
recepção com estacionamento VIP (mais 36 mil m²). Em uma das áreas foi instalado boulevard com operação de
conveniência e serviço (locadora de veículos, consertos de calçados, etc), na outra área, houve ampliação de
lojas de grifes (e instalação de novas lojas).
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estrutura de lazer previsto para breve). Outro shopping em adequação é o Ibirapuera que está
reestruturando seu ‘mix’ com aumento de algumas lojas (além do aumento da estrutura de
lazer), em 2000, teve sua área construída aumentada para inauguração de uma ala de
restaurantes de alto nível e aumento de lojas.

Nota-se que os três shoppings que se localizam próximos (Morumbi, Eldorado e Ibirapuera),
estão promovendo intervenções, possíveis sinais da influência competitiva (trata-se de uma
coincidência questionável - o planejamento estratégico de cada um deles já previa
intervenções na mesma época e com similaridades nas adequações).

Nesta década foi a vez dos shoppings inaugurados nos anos 90 promoverem suas maiores
intervenções.

No Shopping Leste Aricanduva, a maior intervenção, foi em 2003, quando houve aumento de
40 mil m² de área construída para aumentou de lojas, inclusive sendo 4 âncoras (de segmentos
diversos), aumento da estrutura de lazer (mais 14 salas de cinema), pista de skate, restaurantes
e reforma nas instalações. Antes, em 2003, o shopping já havia inaugurado um Playland e um
laboratório de análises clínicas. Assim como o Center Norte e o Interlagos, o Shopping Leste
Aricanduva, usou da estratégia de conglomerar pontos comerciais em anexo ao shopping,
formando uma espécie de ‘novo centro de múltiplo uso’ que acaba ancorando a operação do
shopping.

No Shopping Center Penha, a intervenção, ocorreu em 2004, na qual foi aumentada a área
construída para aumento de lojas, inclusive 4 âncoras, sendo um supermercado, aumento da
estrutura de lazer (5 salas de cinema Multiplex), aumento de vagas e da área para serviços. O
shopping foi inaugurado sem lojas âncoras pelo fato dos empreendedores acreditarem já ter
um comércio consolidado na região.

Em 2002 o Raposo Shopping teve sua área reformada, o layout ganhou nova concepção e a
oferta de atrações e serviços foi ampliada. Pouco tempo depois (em 2004), no shopping mais
próximo (Butantã), foi promovido aumento de lojas, mesmo que comprometendo 400 vagas
de estacionamento. A intervenção maior no Butantã teve início no ano seguinte, quando
ocorreu aumento de área construída para aumento de lojas, maior área para serviços, além de
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reformas para melhorar a acessibilidade de grávidas e deficientes físicos. Nesse mesmo ano, o
shopping começou a promover programas culturais (outra tendência evidenciada nos
shoppings a partir do final da década de 90).

A maior intervenção no Shopping SP Market ocorreu em 2003, com acréscimo de área para
aumento de lojas, houve revitalização da fachada, e aumento da estrutura de lazer
(inauguração do Parque do Gugu e mais cinemas). No estacionamento do shopping foi
inaugurado o Auto Shopping Cristal de 8 mil m², considerando que seria uma operação de
peso para ancoragem do shopping42.

O Shopping Market Place nesta década (2003) reduziu lojas satélites para aumento de 6 lojas
âncoras43, consideradas como operações de peso para aumentar fluxo de pessoas, pois, o
melhor movimento, estava ocorrendo apenas durante o horário de almoço (segunda a sexta),
pela concentração de edifícios de escritório na região. Além disso, aumentou estrutura de
lazer (9 salas de cinemas Multiplex).

A partir das ocorrências neste item apresentadas, pode-se dizer que as maiores adequações
nesta década, foram, principalmente, expansão dos shoppings existentes, revitalizações das
instalações (arquitetura e sistemas operacionais) e adequações com função prioritária de
interiorização das relações sócio-culturais dentro dos shoppings centers.

Pela dinâmica das mudanças, verifica-se que esses empreendimentos mostram uma tendência
(na maioria dos casos analisados) de transformação para espaços cada vez mais completos.
Surgem ‘cidades em miniatura’, onde cada vez mais as várias necessidades humanas são
satisfeitas dentro dos seus interiores (ou próximas). O ‘shopping’ hoje é visto como um local
para se fazer compras (compras de conveniência e comparadas), local onde se encontra lazer,

42

O Shopping Anália Franco também divulgou a pretensão de diversificar e aumentar operações de peso dentro

do shopping (como um Centro Médico), além da construção de novo piso para lojas âncoras (C&A, Fenac,
Megastore de livros) e mais 100 lojas satélites.
43

Observa-se que nesta década muitos shoppings voltaram a instalar lojas âncoras no ‘mix’. Em épocas atrás

(década de 90, principalmente) houve saída de lojas âncoras para aumento de lojas menores. Até mesmo no
requintado Shopping Iguatemi houve instalação de loja âncora (Zara).
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eventos culturais, eventos com apelo para responsabilidade social44, e, até mesmo atividades
do cotidiano das pessoas e suas relações sociais (como academia45, centros de cursos,
laboratórios clínicos, entre outras).

44

“Hoje em dia os shopping centers focam suas ações de responsabilidade social em projetos isolados, em geral

favorecendo as comunidades dentro de sua área de influência, realizando inúmeros projetos que beneficiam
tanto a região quanto entidades com atuação na área onde o empreendimento está estabelecido” (Revista
Shopping Centers de Junho de 2005).
45

As primeiras academias dentro de shoppings na cidade de São Paulo surgiram no início da década de 90

(conforme quadro 10).
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Quadro 5 - Mudanças nos shoppings – Década atual (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE
e sites dos shoppings)
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Quadro 6 – Continuação mudanças nos shoppings – Década atual (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo,
ABRASCE e sites dos shoppings)

3.3 Análise das Ocorrências – Estruturação das Informações

Como a cidade cresceu, se transformando bastante ao longo das três décadas analisadas, e, os
consumidores, mudaram suas exigências, os shopping centers de São Paulo, não poderiam
deixar de acompanhar essas transformações.

Os shoppings como vimos na demonstração das ocorrências buscaram aumentar suas vendas
aos longos dos anos através da determinação de um ‘composto comercial’ que envolve:
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seleção dos lojistas (quantidade das lojas e tipos46) formando a composição do ‘mix’ dos
produtos ofertados, layout adequado, ambiente agradável, facilidade de estacionar, aumento
da estrutura de lazer, aumento de programas culturais e eventos, presença de estabelecimentos
de operações diversas do cotidiano das pessoas (como centros médicos, academias), sendo
esses três últimos, relacionados ao aumento de venda apenas por aumentar o fluxo de pessoas.

No entanto, o modo que esse ‘composto comercial’ nos shoppings foi se adequando ao longo
das três décadas analisadas foi diferente, com dinâmica visivelmente distinta. Em cada
momento novos fatores influenciadores surgiam e impulsionaram essas mudanças. Nesse
capítulo através da compilação e estruturação das ocorrências apresentadas, ou seja, fatos
isolados (divergentes) é que se partirá para uma análise convergente para interpretação do
comportamento desse segmento na cidade.

Para facilitar na análise e visualização das adequações durante os anos, a compilação e
estruturação das ocorrências foram introduzidas em cinco quadros:
1o – Demonstração das adequações feitas em relação às lojas (em número e tipo: satélite,
âncora e departamento) – Quadro 7;
2o – Demonstração de como ocorreram as adequações relacionadas à área de alimentação e
vagas de estacionamento em cada shopping – Quadro 8
3o – Demonstração de como a estrutura de lazer foi sendo introduzida em cada shopping –
Quadro 9;
4o – Demonstração das adequações e mudanças nos serviços ofertados (inclusive academias e
supermercados) – Quadro 10 e por último;
5o – Demonstração das revitalizações, expansões e reformas feitas em cada shopping, ou seja,
as maiores intervenções (como aumento de área construída, reformas nas instalações,
revitalização das fachadas, reforma na arquitetura, etc) – Quadro 11.

46

Não foi foco desse estudo analisar reestruturação do ‘mix’, mas a dinâmica de aumento de lojas, substituição

de lojas de departamento e âncoras em lojas satélites, por exemplo, foram analisados e se encontram de forma
resumida no quadro 7. De certa forma, apenas reorganizações no ‘mix’ não são fatores que, em geral, impactam
no ‘bolso’ dos investidores (como aumento de área para oferecer mais lojas, aumento de vagas, etc), é uma
posição tomada pela administradora dos shoppings juntamente com os investidores mas que envolvem, na
maioria dos casos, aspectos mercadológicos e de entendimento do público alvo.
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O avanço nas relações entre consumidor e o sistema de oferta de produtos nos shoppings da
cidade fizeram com que os empreendimentos ao longo dos anos sofressem constantes
reciclagens para reajustar o estado de seus atributos ao referencial mutável de qualidade do
público alvo. O que se observou é que essa percepção dos novos anseios e necessidades para
decidir sobre os reajustes no empreendimento, tem como partida, em muitos casos, a
instalação de concorrentes e/ou readeqüações das ofertas existentes que apresentam maiores
atrativos para o mesmo público47.

Os consumidores também vão sedimentando uma forma de comprar e acaba adquirindo o
hábito de freqüentar o shopping (um ou mais) que mais se aproxima do seu referencial de
qualidade, de modo que, ofertas concorrentes ficam mais difíceis de penetrar. Esse hábito
conquistado é de fato o fator mais importante que um shopping deve sustentar ao longo dos
anos, isso é considerado nas adequações dos empreendimentos, que ora inova por pressentir
um novo anseio desse público, ora para seguir os concorrentes que já o fizeram.

Durante os anos 70 o mercado se caracterizou por um deslocamento das lojas de rua para os
shoppings. Os anos 80 testemunharam uma geração de lojas que nasceram nos shoppings e ali
se desenvolveram. Nos anos 90 começou uma busca ao reequilíbrio, as lojas da geração
shopping começam a procurar seu “lugar ao sol”, nas ruas48.

Pelo quadro 7, 8, 9, 10, 11 pode-se verificar que o próprio shopping Iguatemi pouco fez de
mudanças até início dos anos 80. Como pioneiro, a sua dificuldade na época era atrair a
migração dos consumidores das lojas de grife da Rua Augusta para o shopping. Na época,
tanto os consumidores não tinham ainda um referencial de qualidade formatado como o setor
ainda não tinha maturidade aqui no Brasil. Esse é um dos motivos das poucas mudanças
ocorridas nos empreendimentos instalados. Somente com a inauguração do Shopping

47

ROCHA LIMA (1996) já dizia isso, e, foi verificado nas ocorrências dos empreendimentos na cidade de São

Paulo.
48

Com a valorização de algumas regiões até mesmo provocada, em alguns casos, pela inserção dos shoppings

houve concentrações de empreendimentos comerciais, bem como residenciais (como região da Avenida Faria
Lima e Moema), isso foi um dos fatores para os shoppings se expandirem, contudo, não havia mais espaços
para crescer, algumas lojas, começaram a se instalar nas ruas novamente, usando o próprio shopping como
ancoragem.
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Ibirapuera é que o Iguatemi promoveu sua primeira adequação significativa. Esse é um fato
que mostra quando um shopping se reestrutura (Iguatemi aumentou vagas de estacionamento)
pela influência de outro que percebeu as novas necessidades do público (o Shopping
Ibirapuera oferecia mais vagas por perceber que mais pessoas já tinham automóveis).

Na década de 70 até anos 80 o ‘produto shopping center’ se consolidou, a forma tradicional de
varejo (compra em ruas e centros da cidade) começava a ser alterada, ocorrendo a abertura de
novos pontos de venda prioritariamente dentro dos shoppings. A concorrência passava a partir
de então a não ser mais entre comerciantes locais, ou comerciantes locais e os poucos
shoppings existentes, mas entre o planejamento mercadológico dos ‘shopping center’
(comparações como, quantas lojas e com que diversidade e complementaridade existem em
um shopping e em outro começam a influenciar no planejamento).

Começa nesse momento um maior dinamismo entre as adequações dos empreendimentos, que
antes não existia. A oferta se resumia no Shopping Iguatemi, Ibirapuera e Continental, contra
uma demanda que sempre necessitou fazer suas compras e que começou a visualizar as
vantagens de fazê-las nos shoppings. As razões de preferências pelos shoppings eram na
época (e ainda é hoje) o conforto, a segurança, a diversidade planejada para o consumidor
(que inclui alimentação e lazer), facilidade de estacionar, e, para os lojistas (antes do comércio
de ruas), também há vantagens, como a força maior de vendas possibilitada pela união (que
atrai maior fluxo de pessoas).

É a partir dos anos 80 que se torna possível uma melhor análise dos fatores influenciadores
das adequações nos shoppings, pela própria maturidade do setor e a dinâmica das mudanças
que a partir de então começam a se intensificar.

Como visto, o composto comercial de um shopping é formado por: suas lojas (satélites,
âncoras e de departamento), sua estrutura de serviços, sua estrutura de lazer, sua estrutura de
alimentação, e outras operações, conforme a estratégia de cada shopping, como academias,
supermercados, laboratórios clínicos, grandes lojas de produtos específicos (alta
especificidade de um segmento para alta comparação) entre outras operações. Percebe-se,
pelas ocorrências, que cada um desses itens possui fatores influenciadores distintos
impulsionadores de suas reestruturações, portanto, a partir da década de 80 (momento em que
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se intensifica a dinâmica das adequações) serão analisados isoladamente, e, quando oportuno
serão inter-relacionados.

Outro fator importante observado é a influência da competitividade no setor, principalmente,
a partir dessa época (início dos anos 80), devido a isso, os quadros das mudanças serão
apresentados por tipo de adequação e por agrupamento de regiões. A escolha do agrupamento
baseou-se na proximidade entre os empreendimentos, pois, sendo o tempo de deslocamento
uma das características mais relevantes na escolha do local de compra pelo consumidor,
acredita-se que os shoppings próximos disputam mais o mercado49.

3.3.1

Análise das adequações ocorridas em relação às lojas satélites, âncora

e lojas de departamento nos shopping centers

A estruturação do ‘mix’ de lojas, tanto em quantidade, quanto em qualidade, frente ao
referencial do consumidor alvo, é a característica mais importante de um shopping center. A
maior motivação que leva um consumidor a um shopping, desde que esse empreendimento foi
consolidado no Brasil, é ‘fazer compras’.

Antes das primeiras pesquisas realizadas em campo nos shopping de São Paulo, já se falava
na mídia e nos diversos meios de veiculação do setor sobre o motivo principal do consumidor
ir ao shopping, o que é até lógico, pela própria essência desse empreendimento - um ‘centro
planejado de compras’. No entanto, em 1998 o IPDM (Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento de Mercado) realizou pesquisa em campo nos shoppings de São Paulo50,

49

Os mapas com as divisões das regiões estão apresentados em anexo. Os agrupamentos considerados foram:

Região Sul e Sudoeste (onde há maior concentração de shopping na cidade), Região Central, Região Norte e
Noroeste e Região Leste e Sudeste.
50

Foram entrevistadas 1100 pessoas em 27 shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro.
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para, de fato, hierarquizar os motivos que levam um consumidor ao shopping. A pesquisa
confirma essa máxima, ‘comprar’ foi a motivação de 46% dos entrevistados51.
O Quadro 7 mostra como ocorreram as adequações em relação às lojas satélites, âncoras e
lojas de departamento nos 24 shoppings analisados.

ADEQUAÇÕES EM RELAÇÃO AS LOJAS DOS SHOPPING CENTERS POR REGIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO
1960
Período de Análise

1970

1980

1990

2000

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 ....

Região Sul/Sudoeste
Shopping Center Iguatemi
Shopping Ibirapuera
Shopping Eldorado
Morumbi Shopping
Complexo Shopping Interlagos
Shopping Jardim Sul
Shopping Butantã
Shopping SP Market
Shopping Market Place
Raposo Shopping
Shopping Villa Lobos
Shopping Metrô Santa Cruz
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Região Central

! !#!
!

Shopping Paulista
Shopping Pátio Higienopolis
Shopping Light
Frei Caneca Shopping

!
!

!
!

Região Norte/Noroeste
Continental Shopping Center
Shopping Center Norte
Shopping West Plaza

!

!
!

!"
!
!

!

!

Região Sudeste/Leste
Shopping Leste Aricanduva
Shopping Center Penha
Shopping Plaza Sul
Shopping Metrô Tatuapé
Shopping Anália Franco

! !#!
!
!
!

!"
!"
!
!

!
!
Redução de Lojas Satélites $
Aumento de Lojas Âncoras "
Redução de Lojas Âncoras #
Aumento de Lojas de Departamentos %
Redução de Lojas de Departamentos !
Inauguração

Aumento de Lojas Satélites

Quadro 7 - Adequações nos shoppings em relação às lojas satélites, âncoras e de departamento

51

Em 2003, o mesmo instituto realizou a pesquisa em 31 shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro (1100

entrevistados) e esse número já caiu para 42%, conferindo maior parcela para outros motivos, como lazer,
serviços e alimentação.
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Para analisar os fatores influenciadores das adequações nas lojas nos anos 80 a observação
das ocorrências do Shopping Iguatemi é a mais conveniente. Nota-se pelo Quadro 7, já no
início dos anos 80, que a maior preocupação do shopping52 foi em melhorar a diversidade e a
complementaridade da oferta promovendo constantes aumentos do número de lojas satélites.

Observa-se contudo que além de procurar aproximar-se do referencial de qualidade do seu
público em relação a esses dois atributos, houve também a influência da oferta competitiva,
visto que, até a inauguração dos dois shoppings mais concorrentes (Ibirapuera e Morumbi)
não houve mudanças nesse item. Foi com a inauguração do Shopping Ibirapuera que houve a
primeira adequação, e, com o surgimento do Shopping Morumbi (mais competitivo que o
Ibirapuera), as adequações nas lojas do Iguatemi se intensificaram, visando também, não
perder mercado para seu concorrente.

O Shopping Morumbi também promoveu aumento de lojas em dois momentos nos anos 80, o
primeiro foi claramente para atender seu público alvo, inaugurando a ala Morumbi Fashion
com lojas de grifes (até então não contempladas no empreendimento, que espelhando nos
shoppings americanos instalou duas lojas de departamento e uma âncora), a segunda já
influenciada pela competição com o Shopping Iguatemi.

O atendimento ao perfil do público alvo e seus novos anseios e necessidades sempre se
mostraram presentes nas adequações do ‘mix’ de lojas nos shoppings. Esse perfil não é uma
constante, a própria maneira que a cidade cresce e forma suas concentrações (comerciais e
residenciais) impacta nesse perfil53. Má formatação na inauguração era rapidamente corrigida
para consolidar o hábito de compra do público alvo almejado. A influência da
competitividade, observada na reação em cadeia quando um shopping melhora suas lojas e o
outro responde tão logo quando possível, melhorando também, foi observada nos anos

52

Para verificação de todas as adequações feitas em cada década convém observar os outros quadros (8, 9 e

10).
53

Como exemplo, pode-se citar o Shopping Morumbi, com aumento do número de escritórios nas cercanias da

Marginal Pinheiros surgiu uma demanda que o empreendimento não estava preparado a atender, seu ‘mix’ de
lojas teve que ser reestruturado e incrementado em 1984 e 1988 (atender um público mais exigente que
trabalhava na região).
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seguintes (conforme Quadro 7 e descrição das ocorrências), porém, na década de 90, outros
fatores influenciadores surgem.

Os shoppings inaugurados em 70 e 80 transplantaram modelos existentes nos EUA (com
grandes áreas reservadas para lojas de departamento, por exemplo), pelo fato da não
experiência no setor, coisa que os americanos já tinham na época.

No início, os shoppings eram formados por um grande supermercado e lojas de utilidades,
como, papelaria, bazar, ferragens, artigos para limpeza e serviços. Depois, vieram os bens
chamados de comparação, como vestuário, artigos para o lar e outros, com esse conceito
surgiu a grande loja de departamento como ponto de atração (ou “âncora”), acompanhada de
uma também grande loja de variedades formando um tripé com o supermercado. O novo
conceito internacional que surgiu, no início da década de 80, não exigia mais o supermercado,
considerando que as compras nesses locais eram feitas pela manhã, sendo compras de
primeira necessidade. No entanto, era na parte da tarde e da noite que a família começou a ir
ao shopping, em busca da chamada compra diferencial e de lazer. Por essa razão, acreditavase que quanto mais lojas de departamento, maior seria a atração. O shopping Morumbi foi
formatado com esse conceito, sem supermercados (havia já cinco na região) ou loja de
variedades (cujos produtos podiam ser encontrados nas duas lojas de departamento do
shopping, Sears e Sandiz).
Quando o consumidor brasileiro foi sedimentado seu modo de consumo54, essa situação
começa a mostrar cansaço: as lojas de departamento e outras âncoras começam a ter sua
eficácia comercial questionada na década de 90. O consumidor não queria mais comprar pela
marca da ‘loja’, mas sim, pela qualidade do ‘produto’, sendo assim, muitas lojas de
departamento fecharam55 deixando espaços para aumento de lojas satélites (vide Quadro 7).

54

As grandes lojas de departamento encerraram suas atividades porque já não atendiam às necessidades de um

consumidor mais exigente. Não eram empresas especializadas ‘nisso ou naquilo’, cada departamento, então,
tende a se tornar uma loja, com uma proposta mais ampla. Antes existia a seção de livros nas lojas de
departamento, a partir do final da década de 90, começaram as megalojas. Uma tendência já observada, é que o

futuro, é a ‘profissionalização’ e a ‘especialização’ nas ofertas de produtos.
55

Ainda existem poucas lojas de departamento que apresentam bons resultados, como a Renner e a Riachuelo

que ocuparam os vazios deixados pela Mesbla, Mappin, Sears entre outras.
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Outro fator observado nessa década foi a redução de lojas grandes (âncoras) para lojas
menores, isso por dois motivos. Muitos lojistas começaram a optar por lojas menores para ter
menor gasto operacional, mas o principal motivo foi mudanças dos anseios e necessidades
do consumidor frente ao produto ‘shopping’. Nessa década os shoppings não dependiam
tanto das lojas âncoras para mover o consumidor como antes56. Maior importância começou a
ser dada para um bom ‘mix’ de lojas de vestuário (incluindo grifes famosas), para lojas de
eletrodomésticos e eletrônicos (facilitar a pesquisa pelo consumidor) e para mais áreas
destinadas ao lazer e serviço (que começaram nos anos 90 a ter maior importância dentro dos
shoppings como mostrado a seguir)57.

Não se pode deixar de salientar que as decisões em reduzir ou aumentar lojas âncoras também
depende da estratégia de atuação de cada shopping. Sabe-se que, em geral, essas lojas
oferecem maior facilidade de escolha e preços mais acessíveis, o que, em alguns shoppings, é
o mais conveniente (como exemplo, o Shopping Eldorado, que inaugurou uma âncora e não
pretendia passar imagem de shopping de elite, como o Iguatemi e Shopping Pátio
Higienópolis), outro fator do uso ou não de âncoras está vinculado ao comércio da região em
que o shopping se instala (o Shopping Center Penha, por exemplo, não foi inaugurado com
lojas âncoras, pelo fato da região ser bem atendida pelo comércio fora).

No final da década de 90 e início desta década outra tendência surgiu, foram as megalojas e
as redes estrangeiras.que começaram ocupar espaços nos shoppings (conforme Quadro 7,
muitos shopping, principalmente, da zona sul / sudoeste apresentaram aumento de lojas
âncoras que confirmam essa nova tendência). No Shopping Iguatemi, em 2001, foi inaugurada
a Zara (loja de vestuário de uma rede espanhola). Nos Estados Unidos, as megalojas
começaram a surgir já na década de 80 e receberam o título de "category killers". São lojas

56

Vale ressaltar que no final dos anos 60 e início dos anos 70 o Shopping Iguatemi usou de lojas âncoras para

ajudar a migrar para o shopping o consumidor que comprava nas ruas.
57

“Definir um plano de locação é como arrumar a mala para uma viagem” (Sebastião Vicente Bonfim Filho,

proprietário do grupo MG Master - que reúne as lojas Centauro, By Tennis e Almax) . O espaço nos
shoppings é limitado e sabe-se que a introdução de uma linha elimina outra, deve-se buscar a ponderação para
uma melhor adequação com o perfil do consumidor, tendo em vista as limitações específicas do projeto de cada
shopping.
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que esgotam uma determinada linha de produtos, em geral, ocupam áreas de 500 a 2.500 m²,
vendem em grande escala uma variedade de produtos relacionados a um mesmo segmento vestuário, eletrodomésticos, móveis, informática, livros e CD's, brinquedos, artigos esportivos
etc.

Análise das adequações ocorridas em relação às áreas de alimentação

3.3.2

O Quadro 8 mostra as adequações nas áreas de alimentação e na quantidade de vagas de
estacionamento.

ADEQUAÇÕES NA ESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO E VAGAS DE ESTACIONAMENTO DOS SHOPPING CENTERS NA CIDADE DE SÃO PAULO
1960
Período de Análise

1970

1980

1990

2000

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 ....

Região Sul/Sudoeste
Shopping Center Iguatemi
Shopping Ibirapuera
Shopping Eldorado
Morumbi Shopping
Complexo Shopping Interlagos
Shopping Jardim Sul
Shopping Butantã
Shopping SP Market
Shopping Market Place
Raposo Shopping
Shopping Villa Lobos
Shopping Metrô Santa Cruz
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Região Central

!

Shopping Paulista
Shopping Pátio Higienopolis
Shopping Light
Frei Caneca Shopping

!
!

!

!

Região Norte/Noroeste
Continental Shopping Center
Shopping Center Norte
Shopping West Plaza

!
!

!

Região Sudeste/Leste
Shopping Leste Aricanduva
Shopping Center Penha
Shopping Plaza Sul
Shopping Metrô Tatuapé
Shopping Anália Franco

!

!
!

!

!
!
!

!
!
Redução da Quantidade de Vagas $
Inauguração

Aumento da Quantidade de Vagas

Aumento da Área de Alimentação

Quadro 8 - Adequações nos shoppings em relação às áreas destinada à alimentação e à quantidade de vagas
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Tanto no que diz respeito às áreas de alimentação como à quantidade de vagas de
estacionamento que empreendimentos como shopping centers devem contemplar, pouco há
relação com a influência da competitividade, pelo Quadro 8 é possível verificar essa
afirmação.

Isso porque a alimentação dentro de um shopping, na maioria dos casos, não é de fato o
motivo de destino de um consumidor. A pesquisa do IPDM comentada no item anterior
(realizada em 1998) ressalva isso, dos entrevistados apenas 10% afirmaram ir ao shopping
para usar a praça de alimentação58.

No final de década de 70 o Shopping Iguatemi promoveu sua primeira maior intervenção com
propósito de aumentar vagas de estacionamento. Na ocasião o Shopping Ibirapuera (primeiro
concorrente) disponibilizava uma maior quantidade de vagas, porém, essa foi uma resposta a
uma nova necessidade do público, já antes prevista pelo novo shopping que se instalava
(aumentou a quantidade de pessoas em algumas regiões de São Paulo que possuíam
automóveis). Desta forma, o que se percebe, é que bem mais que a influência da concorrência,
essa adequação está vinculada com a quantidade de pessoas com automóveis, volume de
tráfego de pessoas e tamanho do shopping.

O que o shopping não pode deixar de considerar, e, ainda procurar melhorar, é o atributo
conforto para chegar59. Se um consumidor vai ao shopping, principalmente, nos casos de
executivos que vão apenas para almoçar, não encontrando vagas com facilidade, muito
provavelmente, buscará novas opções ou nas ruas ou em shoppings vizinhos.

A partir da década de 80 novos centros comerciais começaram a se consolidar na cidade de
São Paulo, são os casos da Avenida Brigadeiro Faria Lima e Marginal Pinheiros. O número

58

A pesquisa do IPDM de 2003 revelou aumento de 4%.

59

Nota-se que o Shopping Morumbi em 1984 reduziu vagas para criar a ala ‘Morumbi Fashion’ esse é um

exemplo que evidencia a ênfase dada em cada ação estratégica no planejamento de um shopping. Inaugurado
sem lojas de grifes o shopping acreditou ser mais urgente na ocasião essa ala com novas lojas, para isso,
diminuiu vagas. Depois, em 1988, o shopping expandiu o estacionamento. Isso mostra que o mais importante é
evitar perder público, por não atender suas necessidades mais urgentes e relevantes (compras).
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de pessoas que começaram a trabalhar nesses locais aumentou significativamente,
essencialmente, por esse motivo, que o Shopping Iguatemi apresentou constantes adequações
para aumento da área destinadas à alimentação, o mesmo ocorreu no Shopping Morumbi60.
Hoje em dia, em razão da gastronomia nesses dois shoppings ser composta por restaurantes
bem selecionados, há pessoas que vão ao shopping com destino de usar essas áreas (motivo
das adequações mais recentes).

No entanto, as adequações nas áreas de alimentação não são função apenas do volume de
tráfego de pessoas que circulam nos shoppings diariamente, mas também, do tipo das pessoas
(em relação à idade, principalmente) que se espera atender. Ocorrências em diversos
shoppings serviriam para confirmar essa afirmação, mas para citar uma delas (os outros
podem ser observados nas planilhas de ocorrências), vale citar o caso do Jardim Sul, quando
inaugurou o Playland em 1991, aumentou área de alimentação para instalação de redes de
fast-food (que crianças e adolescentes gostam).

3.3.3

Análise das adequações ocorridas em relação à estrutura de lazer

Encarados a princípio como central de varejo, os shoppings foram evoluíram nesses anos para
verdadeiras ‘cidades artificiais’ onde se encontra inclusive diversas estruturas de Lazer, como:
parques, teatros, pistas de skate, patinação, jogos eletrônicos, entre outras.

A estrutura de lazer nos shoppings serve como atrativo para o consumo de mercadorias,
serviços e alimentação. Isso por garantir uma permanência prolongada e gerar aumento
do fluxo de pessoas dentro dos shoppings, e não como um fim em si mesmo (FRUGÓLI,
1992)61. .

60

Na região do Shopping Ibirapuera aconteceu esse mesmo fenômeno. Moema é uma região de alta densidade

de edifícios de escritório e residências também. O atraso nessa adequação se deve pelo processo judicial
ocorrido na década de 80 (já explicado anteriormente), que acabou interferindo no gerenciamento do shopping.
61

Nota que o setor foi criando maturidade e promovendo pesquisas, que acabaram comprovando algumas

afirmações tomadas como verdade. Antes da pesquisa do IPDM ser realizada, Heitor Frugóli Jr (antropólogo da
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas – FGV e pesquisador na área) já afirmava
essa realidade sobre o lazer em 1992.
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A pesquisa realizada pelo IPDM (em 2003) constatou uma importante razão à presença de
lazer nos shoppings, o gráfico a seguir demonstra os resultados.

Tempo de Permanência no Shopping "vs" Motivo de
Freqüência
200

165

tempo em min.

150

100

79

72

73

72
54

50

0
Com pras

Passeio

Serviços

Alim entação

Lazer

Média

Ilustração 15 - Tempo de Permanência em função do motivo de freqüência (Fonte: IPDM, 2003)

Observa-se que, quando o consumidor usa a estrutura de lazer, sua permanência no shopping
vai para 165 minutos, enquanto que, para fazer compras, por exemplo, a permanência é de 79
minutos. É por esta razão que muitos shoppings em São Paulo reservam espaços para o lazer.

O pioneiro em oferecer uma estrutura de lazer mais completa (não apenas de cinema) foi o
Shopping Morumbi. Quando inaugurado, possuía, boliche, pista de patinação, 3 salas de
cinema e um parque (as ocorrências em relação à estrutura de lazer estão apresentadas no
Quadro 9)62.

Uma outra importância a ser verificada na escolha da estrutura de lazer a ser oferecida pelos
shoppings é a avaliação da disponibilidade de entretenimento na região em que o shopping
está inserido. O caso do Shopping Center Norte é um exemplo dessa observância, a região

62

Depois de um tempo de operação os shoppings através de monitoramento do comportamento do público, na

busca de traduzir as reais necessidades e anseios, procuram aumentar a satisfação desse público. O Shopping
Morumbi acabou reduzindo um dos componentes da estrutura de lazer (pista de patinação) pelo fato de não ser
atrativo para o perfil do consumidor alvo (usou o local ocupado para instalar redes de fast-food)..
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Norte da cidade, até sua inauguração, era carente de entretenimento para os jovens,
considerando isso no projeto, o shopping foi inaugurado com ampla área destinada ao lazer.

A partir da década de 90 os shoppings começaram a perceber que havia uma relação favorável
entre a presença do lazer e a permanência das pessoas no shopping (comprovada depois pela
pesquisa citada). Conforme o Quadro 8, verifica-se que a partir de então muitos shoppings
não inaugurados com estrutura de lazer mais completa (sem considerar a presença de cinema,
que é observada em todos os shoppings analisados, com exceção do Shopping Light)
passaram a aumentá-la.

Cabe nesse momento comentar que a estratégia de atuação de cada shopping também irá
determinar se é adequado ou não a instalação de mais lazer. Nota-se no quadro que o
Shopping Iguatemi não promoveu grandes mudanças no lazer (mesmo com a presença do
Shopping Morumbi e Market Place dispondo amplas áreas para isso), isso por sua estratégia
de atuação nunca ter imprimido, por conta do alto poder aquisitivo do seu público, grande
ênfase no lazer como atrativo para as compras, o movimento é ancorado no poder de atração
das lojas de grifes que o shopping contempla. O aumento de lazer no Shopping Iguatemi
confere aos cinemas (nesta década a quantidade de salas foi aumentada, usando o novo
conceito Multiplex, que marcou presença no Brasil a partir do final da década de 90).
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EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER E CINEMAS DOS SHOPPING CENTERS POR REGIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO
1960
Período de Análise

1970

1980

1990

2000

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 ....

Região Sul/Sudoeste
Shopping Center Iguatemi
Shopping Ibirapuera
Shopping Eldorado
Morumbi Shopping
Complexo Shopping Interlagos
Shopping Jardim Sul
Shopping Butantã
Shopping SP Market
Shopping Market Place
Raposo Shopping
Shopping Villa Lobos
Shopping Metrô Santa Cruz

!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

Região Central
Shopping Paulista
Shopping Pátio Higienopolis
Shopping Light
Frei Caneca Shopping
Região Norte/Noroeste
Continental Shopping Center
Shopping Center Norte
Shopping West Plaza

!

!

!
!
!

!
!
!

Região Sudeste/Leste

!

Shopping Leste Aricanduva
Shopping Center Penha
Shopping Plaza Sul
Shopping Metrô Tatuapé
Shopping Anália Franco

!
!
!
!
! Inauguração
! Inauguração com Cinema
! Inauguração com Cinema + Outras Estruturas de Lazer
Inauguração de (Novas) Salas de Cinema
Inauguração de Outras Estruturas de Lazer (Teatro, Boliche, etc.)

Quadro 9 - Adequações nos shoppings em relação à estrutura de lazer

Nesta década a categoria lazer começou a ganhar alguns incrementos para abranger uma nova
diversidade de operações, razão das mudanças no próprio contexto urbano e dos anseios do
consumidor (o uso do lazer em shopping oferece maior segurança e conforto). Atualmente, a
presença de cinemas no conceito Multiplex, teatros, casas de espetáculo, museus, espaços
culturais entre outros, é cada vez mais significativa nos shopping centers.

Muitos shoppings aumentaram suas salas de cinema para utilização dos complexos Multiplex
(como Cinemark, por exemplo), os inaugurados no final da década de 90 e início da atual, já
contemplaram essa nova tendência nos cinemas. O incremento nos cinema também é
sustentado pela pesquisa do IPDM, pelos entrevistados verificou-se que o hábito de ir ao
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cinema em shopping cresceu - em 1998, 58% dos entrevistados afirmavam freqüentar essa
operação nos shoppings, e, atualmente, são 69%, além disso, foi revelado na mesma pesquisa
que o consumidor não fica só nas salas de cinema, 57% declararam que vão a outro lugar no
shopping antes ou depois das sessões, 52% dessas pessoas vão para as operações de
alimentação; 14% vão às compras; 8% procuram outras opções de lazer e 5% vão passear
vendo vitrines.

Outro fator observado em relação às novas tendências no lazer em shopping é o ‘lazer que se
traduz na busca da sociabilidade e cultura’. Existem shoppings que usam como ancoragem
a cultura (caso do Frei Caneca, por exemplo). Os teatros nesta década começaram a marcar
presença nos shoppings (Shoppings como Frei Caneca e Higienópolis já foram inaugurados
com teatros63), Alguns dos empreendimentos nacionais investiram na construção de teatros
como complemento para o lazer e acabam por agregar prestígio à sua imagem, além de
conquistar um público consumidor diferenciado.

Eventos culturais e convenções são outro atrativo de público para o shopping. Esses eventos
podem aumentar o fluxo de pessoas em horários que não são, em geral, bem
freqüentados (em volume).

A influência da competitividade nas adequações da estrutura de lazer, principalmente, para
aqueles empreendimentos que usam do lazer uma forma de atrair público, também é
verificada. Observa-se que quase todos os shoppings analisados estão adequando suas salas de
cinema para o conceito Multiplex (conforme Quadro 9 e descrição das ocorrências), isso
mostra que a influência da concorrência é também um dos fatores influenciadores das
mudanças ocorridas no lazer.

63

O primeiro teatro em shopping foi instalado no Morumbi.
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3.3.4

Análise das adequações ocorridas em relação à estrutura de serviços

A importância da presença de áreas de serviço está relacionada à complementaridade da oferta
no sentido de cobrir o espectro de necessidades do consumidor que vai ao shopping. Áreas
reservadas para serviços sempre existiram nos shoppings da cidade, uns deram mais ênfase
nesse item durante o planejamento, outros menos. Verifica-se pelo Quadro 10 que alguma
estrutura de serviço sempre foi considerada nos shoppings da cidade.

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE SERVIÇOS DOS SHOPPING CENTERS POR REGIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO
1960
Período de Análise

1970

1980

1990

2000

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 ....

Região Sul/Sudoeste
Shopping Center Iguatemi
Shopping Ibirapuera
Shopping Eldorado
Morumbi Shopping
Complexo Shopping Interlagos
Shopping Jardim Sul
Shopping Butantã
Shopping SP Market
Shopping Market Place
Raposo Shopping
Shopping Villa Lobos
Shopping Metrô Santa Cruz

!

!
!

!
!

!
!
!
!

!
!

!

Região Central

!

Shopping Paulista
Shopping Pátio Higienopolis
Shopping Light
Frei Caneca Shopping

!
!
!

Região Norte/Noroeste

!

Continental Shopping Center
Shopping Center Norte
Shopping West Plaza

!

!

Região Sudeste/Leste

!

Shopping Leste Aricanduva
Shopping Center Penha
Shopping Plaza Sul
Shopping Metrô Tatuapé
Shopping Anália Franco

!

!
!

!

! Inauguração
Estrutura de Serviços (agências bancárias, pet shop, chaveiro, consertos, consultórios e laboratórios, cursos, kindercare, etc.)
Supermercado (abrange hipermercados e mercados menores em área interna ou anexa ao shopping)
Academia

Quadro 10 - Adequações nos shoppings em relação à estrutura de serviços

Até mesmo o requintado Shopping Iguatemi foi inaugurado com cabeleireiro, agência do
correio, local para lavagem de carro, entre outros. O Shopping Eldorado é um dos
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empreendimentos que mostra uma maior importância para os serviços, a proporção entre esse
item e as lojas de vestuário, por exemplo, é bem diferente da encontrada na maioria dos
Shoppings de Região da cidade.

A questão é que em cada década essa complementaridade começou a ser mais importante
dentro dos shoppings. O consumidor quer cada vez mais otimizar seu tempo nas suas
atividades, aproveitar uma ocasião de lazer ou de compra de um produto, por exemplo, e na
mesma oportunidade resolver necessidades do cotidiano como, reparos em roupas, calçados,
etc., é hoje uma facilidade essencial que os shoppings devem oferecer.

No entanto, a identificação da oferta de serviços nas proximidades do empreendimento é
parte do planejamento. Um shopping circundado por pontos de boa concentração de serviços
tem essa oferta já na vizinhança, podendo ser reservado uma menor quantidade de área para
isso64, porém, deve-se sempre considerar essa estrutura dentro dos shoppings, pois, além de
atender o atributo complementaridade da oferta, oferece condições diferentes em relação aos
horários de funcionamento, segurança, facilidade para estacionar, entre outras.

A pesquisa do IPDM realizada em 1998 mostrou que embora os serviços representam apenas
1% a 3% do faturamento do empreendimento, levam 19% dos consumidores ao shopping (um
dos mais usados são os caixas eletrônicos)65. Essa parcela é até mais significativa que a
motivação da visita aos shoppings pelas praças de alimentação (11% em 1998 e 14% em
2003). Isso também tem relação com a mudança no modo de consumo das pessoas, que
com o surgimento dos shopping centers foram se acostumando a achar em um mesmo local
uma diversidade de operações, sem ter que ficar buscando pelas ruas os serviços (que se
apresentam cada vez mais escassos e dispersos), até mesmo os prestadores desses serviços

64

É o caso do Shopping Center Penha, inaugurado em uma região que já possuía oferta com ampla diversidade

de serviços, e por isso, acabou reservando menos área para esse segmento. A primeira adequação na estrutura
de serviço foi ocorrer bem depois de sua inauguração (mais de 10 anos), mesmo os shoppings próximos terem
já promovido adequações antes disso.
65

Na pesquisa de 2003 essa parcela foi para 16%, mesmo assim, ainda maior que o destino para alimentação.
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antes instalados nas ruas perceberam essa mudança e muitos resolveram abrir espaços dentro
dos shoppings66, aproveitando já o ponto consolidado.

Por esses motivos cada shopping tem que se preocupar em oferecer os serviços em
proporções e tipologias mais adequadas para seu público alvo e, nem tanto, observar a
oferta da competitividade em relação à estrutura de serviço. Pelo Quadro 10, essa afirmação
se confirma, os momentos em que os shoppings aumentam suas áreas destinadas a serviço não
possuem claras evidências que os shoppings próximos tenham feito para não perder mercado.

Os supermercados também começaram a aparecer em maior número de shoppings ou na
inauguração ou nas adequações (conforme Quadro 10). Contudo, a necessidade de
supermercado está mais relacionada com as necessidades do público de vizinhança do
shopping, quando não encontram nas proximidades, supermercados para as compras de
conveniência, do que com outros fatores (como competitividade). Compras de conveniência
sugerem aceitação de menores tempos de deslocamento por parte dos consumidores (as
pessoas vão onde é mais perto para realizar esse tipo de compra).

O surgimento das academias dentro dos shoppings também foi demonstrado no Quadro 10.
Verifica-se que a partir da inauguração da academia no Shopping Morumbi, em 1992, muitos
shoppings começaram a instalar essa operação. As academias são utilizadas nos shoppings
para aumentar o tráfego de pessoas que circulam nos corredores internos, inclusive em
horários diferentes dos tradicionais para o funcionamento dos shoppings (como na parte da
manhã). Importante analisar ofertas próximas, pois a demanda que freqüentaria a academia
pode já estar atendida, não atingindo o principal objetivo de sua instalação dentro do shopping
(aumentar o volume de tráfego de pessoas, mesmo porque, em geral, o desempenho gerado
pelas academias, em R$ por m² por mês, é menor que nas lojas).

O segmento de serviços foi se incrementado ao longo dos anos, e hoje se verifica operações
de grande porte, além das academias de ginástica, encontra-se nos shoppings, bancos, clínicas
médicas e de estética, cursos e faculdades etc.

66

Com o tempo foram surgindo as franquias nessa área de serviços dentro dos shoppings, como exemplo a

‘sapataria do futuro’.
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Conveniência e serviços são segmentos que se complementam, e por vezes, até se confundem,
por isso os shoppings estão resolvendo juntá-los. Além das grandes operações, são cada vez
mais comuns nos shoppings, as áreas destinadas a reunir uma série de pequenas operações de
serviços, como armarinho, tabacaria, florista, jornaleiro, consertos, chaveiro e outras. Isso se
confirma no Quadro 10, muitos shoppings promoveram adequações também para aumento de
pequenas operações de serviço, mesmo os já inaugurados no final da década de 90, seguindo
essa nova tendência.

O que se verifica é que o varejo está cada vez mais especializado, com lojas mais específicas
para cada ramo, com instalação de muitos novos ramos que antes não existiam no shopping,
como informática, telefonia, alimentos especiais, imobiliárias, creches67.

3.3.5

Análise da periodicidade das intervenções mais relevantes e a influência

da competitividade nessas intervenções

O Quadro 11 demonstra com que periodicidade cada um dos 24 shoppings analisados
promoveram suas intervenções mais significativas68, como: aumento de área construída (tanto
para aumento de vagas como para de lojas em geral), revitalizações de fachadas, reforma nas
instalações (inclusive nos sistemas operacionais: ar condicionado, elétrica, hidráulica, etc.).

Importante saber no planejamento de shoppings inseridos na cidade de São Paulo, tanto
durante a análise da qualidade do investimento na sua formatação, como durante o
planejamento operacional, a intensidade e a periodicidade das maiores intervenções que
ocorreram nos shoppings em operação. Isso ajuda a planejar, com mais qualidade, em médio e
longo prazo, tomando-se uma posição de gerenciamento mais pró-ativa.

67

68

Novo ‘Plano do Mix’ divulgado pela Abrasce, Revista Shopping Centers de Março de 2001.
Na planilha em anexo referente à descrição das adequações por década é possível verificar o que foi

considerado em cada uma das intervenções apresentadas no Quadro 11 Vale ressaltar que as mudanças
descritas são advindas de diversas fontes, e mesmo que de certa forma seguras, podem existir algumas
adequações não divulgadas nem na mídia, nem na associação (ABRASCE), nem nos sites e livros da história
dos shoppings. Contudo, com os dados coletados já é possível extrair importantes conclusões.
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Usando inicialmente o Shopping Iguatemi como exemplo, pode-se verificar que a
periodicidade das intervenções foi significativamente reduzida quando começaram a se
instalar os novos shoppings na região, especialmente o Shopping Morumbi (maior
proximidade do padrão de qualidade). Não só a presença de novos shoppings influencia nessa
periodicidade, como também, o próprio consumidor, que vai ficando cada vez mais
exigente à medida que a cidade cresce e se transforma.

Quando o shopping Morumbi foi inaugurado em 1982, é percebida a postura do Shopping
Iguatemi para não perder mercado, que iniciou uma busca constante de preceder e atender as
novas necessidades e anseios do seu público, o que conferiu intervalos de 3 a 4 anos entre
uma adequação e outro (sendo que a primeira adequação, referente ao aumento de vagas
ocorreu apenas 11 anos depois de inaugurado).

O principal motivo constado foi de fato para atender as novas necessidades dos consumidores
que foram surgindo ao longo dos anos, como exemplo, ainda no Shopping Iguatemi, as
principais intervenções foram para aumento de área para novos restaurantes (em razão do
aumento de público no almoço que trabalhava na Avenida Brigadeiro Faria Lima), aumento
de área para inserção de novas lojas de grife, readeqüações das instalações para um público
mais exigente. Porém, a influência da competitividade, tomando por base a seqüência das
adequações entre os dois shoppings mais competitivos é nítida no Quadro 11.
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INTERVALOS ENTRE REVITALIZAÇÕES E EXPANSÕES DOS SHOPPING CENTERS POR REGIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO
1970

1960
Período de Análise

1980

1990

2000

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Região Sul/Sudoeste
Shopping Center Iguatemi

!

!
11

!
4

!
3

!!

!

3

11

!

!

Shopping Ibirapuera

!

!
9

!

!
4

!

!

!

7

2

!

!

3

11

!

!

Complexo Shopping Interlagos

!
6

5

!

4

2

!
6

2

!

!

Morumbi Shopping

!
3

15

Shopping Eldorado

!!!

4

9

9

!

!

Shopping Jardim Sul

9

7

!

!

Shopping Butantã

11

!

!

Shopping SP Market

9

3

!

Shopping Market Place

11

!

!

Raposo Shopping

6

4

!

Shopping Villa Lobos

6

!!

!

Shopping Metrô Santa Cruz

4

Região Central

!

!

Shopping Paulista

!
15

2

!

!

Shopping Pátio Higienopolis

!

4

3

!

!

Shopping Light

7

!

Frei Caneca Shopping

5

Região Norte/Noroeste
Continental Shopping Center

!

!

!

21

8

!

!

Shopping Center Norte

!
2

6

16

!

!

Shopping West Plaza

15

Região Sudeste/Leste

!

!

Shopping Leste Aricanduva

12

3

!

!

Shopping Center Penha

12

2

!

!

Shopping Plaza Sul

12

!

!

Shopping Metrô Tatuapé

9

!

!

Shopping Anália Franco

4

! Inauguração
! Revitalização/Expansão Concluída
! Revitalização/Expansão em Andamento (ou já prevista)

!
3

x Intervalo de tempo entre intervenções (revitalizações/expansões)
x Intervalo de tempo a partir da última intervenção

Quadro 11 - Intervalos entre revitalizações e expansões em cada shopping
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No entanto, as limitações na parte física do empreendimento, também impedem grandes
intervenções, pelo menos, no que diz respeito a expansões. Em São Paulo estão cada vez mais
escassos os terrenos e as leis de zoneamento impedem crescer verticalmente. Há um momento
que o shopping só pode intervir em reformas em geral e readeqüações de layout. Nota-se que
o Shopping Iguatemi, bem como, o Morumbi, depois da seqüência de intervenções, levaram
11 anos para promover a próxima mudança significativa no empreendimento69.

Outra característica observada é que os Shoppings da Região Norte/Noroeste e Leste/Sudeste
apresentam intervalos maiores entre as intervenções, pode-se citar três motivos prováveis para
essa ocorrência: - o crescimento nessas regiões tem sido mais lento nas últimas décadas comparando o público da região sudoeste com dessas regiões, que sendo um consumidor mais
exigente requer que os empreendimentos se ‘atualizem’ com mais intensidade (o próprio
entorno também afeta), - a influência da competitividade na Região Norte/Noroeste e
Leste/Sudeste também é menor, já que é menor a concentração de shoppings.

Na Região Central os shoppings são mais novos (1999 e 2001), com exceção do Shopping
Paulista. Com isso fica mais difícil analisar esse histórico. Porém, vale dizer, que a breve
intervenção no Shopping Higienópolis, no qual foi inaugurado o novo Piso (Buenos Aires),
foi feita visando melhor atender seu público (com instalação de lojas novas de grifes e
ampliação das lojas de grifes existentes e estacionamento VIP), e visando acompanhar as
novas tendências, instalando um boulevard de conveniências e serviços (tendência já
explicitada no item de adequações nos serviços). O Shopping Paulista, também tem uma
observação importante, suas intervenções são bem espaçadas, isso pode ser conseqüência
desse shopping ter sua ‘base de apoio’ na localização, que é de tradição comercial, e nos dias
de semana, apresenta alto volume de tráfego de pessoas, o shopping localizado nesse meio
tem seu movimento mais facilmente garantido (não precisando da mesma intensidade nas
intervenções).

Pode-se dizer, com certa certeza, baseando-se nas ocorrências (quadro 11), que quanto mais
competitiva é a região que um shopping atua, mais adequações são feitas com o propósito de

69

É muito provável que muitas readeqüações nas lojas que compõe o ‘mix’ tenha ocorrido (uma sai, outra melhor

entra), porém, não é foco desse estudo.
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manter o público já conquistado. Isso sugere que a reserva de recursos financeiros para
promover essas atualizações são usadas em intervalos mais curtos (periodicidade menor),
conferindo uso mais dinâmico do FRA (como verificado no Shopping Iguatemi e Morumbi,
por exemplo). Em contrapartida, há uma amortização, durante o próprio ciclo operacional, do
investimento de Reciclagem - IR, particularidade essa observada nesse tipo de
empreendimento, principalmente, quando inserido em mercados competitivos.

As expansões previstas e em andamento é outra observação relevante. Conforme quadro 11
verifica-se que dos 24 shoppings analisados 12 estão em expansão (ou previsão para breve),
sendo que, muitos dos 12 restantes, promoveram atualizações recentes (caso do Shopping
Iguatemi e Pátio Higienópolis, como exemplo), isso pelo fato de que se há demanda avistada70
os existentes procuram ocupar os ‘novos vazios’, por ser mais fácil aproveitar o potencial do
ponto de vendas já consolidado (é lógico que respeitando as limitações de cada projeto).

A formatação atual dos 24 shoppings analisados após as adequações ocorridas durante as três
décadas analisadas está apresentada no Quadro 12 a seguir, incluindo dados básicos dos
empreendimentos, dados da estrutura de lazer e dados sobre os principais serviços oferecidos
nos shoppings atualmente.

70

Como os casos de demanda causada pelo adensamento de concentrações em pontos da cidade.
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DADOS BÁSICOS E CARACTERÍSTICAS DOS SHOPPING CENTERS POR REGIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO - STATUS MAI/2006

Área bruta locável

Nº de lojas satélite

Nº de lojas âncora

Região Central
Shopping Paulista
Shopping Pátio Higienopolis
Shopping Light
Frei Caneca Shopping
Região Norte/Noroeste
Continental Shopping Center
Shopping Center Norte
Shopping West Plaza

106.409

1.824

33.825

388

3

37.148

163.165

3.110

49.593

498

6

1.981

71.000

121.000

4.200

61.015

377

5

1.982

56.475

162.113

2.830

45.313

410

1

1.988

500.000

230.000

6.700

141.000

400

24

1.989

23.000

93.000

1.500

28.000

260

1

1.994

51.168

116.208

2.000

26.507

225

3

1.994

164.246

94.670

5.000

75.194

295

8

1.995

33.525

85.000

1.800

20.180

103

6

1.996

45.685

33.425

1.000

14.551

150

2

2.000

30.000

101.374

1.591

27.320

216

6

2.001

7.916

61.000

1.200

17.000

130

2

1.989

10.859

72.631

825

22.182

191

1

1.999

14.227

71.616

1.350

24.907

259

0

1.999

4.519

36.519

200

17.982

129

2

2.001

8.939

70.428

1.000

15.559

81

3

! !

!
!
!

Região Sudeste/Leste
Shopping Leste Aricanduva
Shopping Center Penha
Shopping Plaza Sul
Shopping Metrô Tatuapé
Shopping Anália Franco

1.975

42.612

65.490

1.800

28.632

300

2

1.984

300.000

117.000

12.000

64.000

475

5

1.991

18.862

109.673

1.407

38.050

268

6

1.991 1.000.000

365.000

12.600

242.300

500

32

67.200

2.000

17.495

218

1

1.992

19.271

1.994

21.224

86.278

5.000

26.876

266

3

1.997

32.128

139.539

2.030

36.462

368

4

1.999

117.389

199.322

3.200

40.364

240

10

SERVIÇOS

Cinemas
Teatro
Pq. Diversões
Boliche
Academia
Mercado*
Serviços Bancários
Casa de Câmbio
Central Cursos
Pet Shop
Lotérica
Agência Turismo
Sapataria (reparos)
Clínica Médica
Estética
Espaço Crianças
Fraldário

Número de vagas

41.418

1.976

Área total do
terreno

1.966

Inauguração

Região Sul/Sudoeste
Shopping Center Iguatemi
Shopping Ibirapuera
Shopping Eldorado
Morumbi Shopping
Complexo Shopping Interlagos
Shopping Jardim Sul
Shopping Butantã
Shopping SP Market
Shopping Market Place
Raposo Shopping
Shopping Villa Lobos
Shopping Metrô Santa Cruz

LAZER

Área total
construída

DADOS BÁSICOS

!
!
!
! ! ! ! !
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
! !

! !
!
! ! ! ! !
! !
! ! !
! !

!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
! ! !
! ! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !
!
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! ! !
! !

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
! ! !
! ! !
! ! !
!
!
!
!
!
! !
! ! !
! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!

! ! ! ! !
!
! ! !
! ! !
! ! !

! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
!
! !
! ! !
! ! ! ! !
!
!
!
! !
! ! ! !
! ! !

!
!

! !
!
!
!
!
!
!

!
!
! ! !
! !
! ! ! !
! !
! ! ! !
!
! ! ! !
!
! ! ! !

!
!
! ! !
!
! ! !

* Abrange hipermercados e mercados menores em área interna ou anexa ao shopping

Quadro 12 – Formatação atual dos 24 shoppings analisados (mês e ano de referência – maio de 2006)

3.4 Tendências na formatação e implantação de shopping centers

Algumas tendências na formatação de shopping centers, bem como, nas novas implantações,
foram coletadas durante as pesquisas, tendências essas, tanto advindas de estratégias de
sucesso no mercado nacional, como do mercado internacional.
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3.4.1

Implantação de Shoppings ancorados em estratégias de garantia de

movimento de fluxo

Pode-se citar nesses casos os shopping em anexo a estações de metrô. Em 1997, na Zona
Leste da capital, o shopping Metrô Tatuapé foi inaugurado integrado a estação do metrô, 70%
do público do shopping é usuário do metrô (o local ainda é bem servido por linhas de ônibus e
trens). Pelo metrô, em no máximo 40 minutos, um cliente da Zona Sul da capital chega ao
shopping. Com o trem, o Tatuapé atrai ainda moradores de toda o extremo leste e extremo
oeste da Grande São Paulo. É evidenciado, através dessas informações, que o shopping teve
tem sua área de influência expandida com a presença do metrô.
No embalo do Metrô Tatuapé, o grupo JHSF inaugurou, em 2001, o shopping Metrô Santa
Cruz, na zona sul de São Paulo. A construção aproveitou um terreno de estacionamento da
Companhia do Metrô de São Paulo.

Os dois empreendimentos foram tão bem sucedidos que atualmente já estão ambos em
expansão.

Outros dois projetos, usando essa mesma estratégia, já estão em planejamento (inclusive com
obras em andamento), são os shoppings nas estações Itaquera (Zona Leste) e Tucuruvi (Zona
Norte) do metrô paulista.

3.4.2

O conceito do Multiuso como estratégia de garantia permanente de

consumidores ‘flutuantes’

O conceito Multiuso é agregar ao shopping center outros empreendimentos com atividades
complementares, essa é uma forte tendência internacional que tem se presenciado também no
mercado brasileiro. Tanto em novos lançamentos, como em projetos de shoppings existentes,
vem sendo mais comum a inclusão de torres de escritórios, hotéis, centros de convenções,
centros médicos, entre outros, agregados aos shoppings, para gerar público constante (trata-se
se um público ‘flutuante’, ou seja, não necessariamente moradores da região próxima ao
shopping). Os empreendimentos anexos acabam funcionando como super âncoras para o
shopping center.
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Os empreendedores julgam que essa prática (conceito de "complexo multiuso") funciona bem.
A experiência da Multiplan no conceito multiuso também foi bem sucedida, é o caso o
Shopping Morumbi, inaugurado em 1982, ganhou dez anos depois, o anexo Morumbi Office
Tower, prédio de 13 andares, ocupado por empresas como Furnas e Banco Votorantin. Há,
atualmente, além de empreendimentos que já nascem sob o conceito de multiuso, outros que
estão sendo transformados nesses complexos, com a inclusão de novas atividades em anexos
(caso do Shopping Eldorado, por exemplo).

Um outro caso a ser destacado é o do shopping Villa Lobos, que em vez de ir agregando
atividades complementares no seu entorno, o shopping já foi construído se valendo da
proximidade de uma importante torre de escritórios, com isso conta com 1600 pessoas fixas
que trabalham nas oito empresas que ocupam a torre. O complexo motivou o
desenvolvimento da área - atualmente estão em construção diversos edifícios residenciais nas
proximidades.

3.4.3

Tendências em relação aos projetos

Três tendências podem ser citadas em relação aos projetos de shopping centers: projetos
econômicos que buscam redução de custos operacionais, segmentação e o conceito Lifestyle

Em relação aos projetos econômicos, não é de fato uma nova tendência, mas tem sido
verificado em um número maior de empreendimentos. Com a concorrência, a seleção por
bons lojistas também fica mais disputada entre os shoppings, economias significativas de
custos operacionais (como exemplo, por redução no gasto de energia) se torna um atrativo
para os lojistas (já que são eles que pagam o condomínio). Enquadram-se nesses casos, o
Shopping Center Norte, inaugurado em 1984 (custo do condomínio cinco vezes menor que
empreendimentos semelhantes), Shopping Jardim Sul, inaugurado em 1990 (economia de
25% com gastos totais de energia) e o Shopping Center Penha, inaugurado em 1994 (despesa
de condomínio 40% menor que empreendimentos semelhantes). Esses projetos procuraram
usar os recursos naturais a favor do desempenho do empreendimento, com ventilação e
iluminação natural, sistema de refrigeração por termo-acumulação, entre outras medidas.
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Em relação à segmentação, é outra forma de os shoppings se diferenciarem em relação à
concorrência e buscarem maior identidade com seus clientes. Nos Shopping Centers de
Região (em geral, empreendimentos de grande porte71), a tendência é agrupar alas específicas
que facilitam a vida do consumidor, de acordo com suas preferências ou ocasião de compra.
“A tática de obrigar o consumidor a passear pelo shopping, para induzi-lo a compras
complementares e de impulso, está ficando ultrapassada. O consumidor não tem mais esse
tempo disponível e o shopping precisa ser voltado às suas necessidades” (PETROLA, 2005).
Em relação ao conceito Lifesyle, é uma tendência norte-americana72, lá conhecida como
village line, trata-se de um open mall entrecortado por vias cheias de lojas, apartamentos,
escritórios, restaurantes e diversas opções de entretenimento. Um empreendimento que
resgata o antigo prazer em caminhar na rua. Possui as características de vilarejo; sem linhas
de lojas com letreiros, mas sim, uma série de fachadas diferentes (umas mais altas, umas
baixas), criando, a ‘magia’ de estar em uma rua, a ‘magia’ de uma situação de pedestre.

Há duas considerações importantes sobre os lifestyles já verificados nos inaugurados (EUA):
as pessoas ficam mais tempo nesses empreendimentos (a estrutura de lazer é maior) e as
vendas por metro quadrado são, em média, entre 10 e 15% superiores às de um shopping
center tradicional. Grandes empreendedores de shopping no Brasil, como da Brascan
Shopping Centers e Plaza Shoppings Empreendimentos, já acreditam nessa nova tendência.

A questão da segurança é outro aspecto a se considerar, ainda mais, em São Paulo, sabe-se
que em um shopping center fechado, fica mais fácil segurar o shopping, entretanto,
especialistas acreditam que nesse tipo de shopping center aberto, também há condições de se
oferecer segurança a depender de um estudo de logística, para que as entradas e saídas
funcionem de forma policiada e vigiada.

71

Luiz Quinta, diretor de operações da Renasce, referencia a segmentação como um processo natural - “Tudo

parte do consumidor... Os shoppings maiores têm um perfil mais democrático, nesses casos, para facilitar a vida
do consumidor, a tendência é segmentar alguns espaços”.
72

Nos Estados Unidos, entre os prontos e sendo finalizados, até dezembro de 2004, eram já mais de cem

(próximo de 120). Esse conceito começou a acontecer na metade dos anos 80.
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4

CONCLUSÃO

Encerrando o presente trabalho, e usando das análises discutidas em cada capítulo, foi
possível apontar conclusões relevantes sobre a evolução histórica e dinâmica das adequações
dos shopping centers da cidade de São Paulo. A partir dessas conclusões reafirmam-se os
objetivos propostos pela pesquisa.

Em relação ao crescimento da oferta de shopping centers na cidade de São Paulo, apontou-se
os principais fatores influenciadores ao longo das décadas analisadas, bem como, algumas
observações relevantes:
•

O crescimento demográfico;

•

A produção do País nos diversos setores da economia, que traz renda às
pessoas, usando o PIB como indicador de análise dessa produção;

•

O aumento da disponibilidade de recursos no mercado de diversos setores
produtivos (exemplo: agronegócio), que enxergam os shoppings como uma
boa oportunidade de investimento;

•

As decisões políticas, como exemplo, o Plano Collor, que causou redução
drástica do consumo, o Plano Real, que trouxe um melhor nível de estabilidade
econômica, e as altas taxas de juros dos governos mais atuais;

•

Os acontecimentos mundiais de grande impacto, como o ataque terrorista em
11 de setembro nos EUA, que gerou retração de muitos investidores para
novos negócios;

•

A instabilidade econômica brasileira, indicada pelos níveis de inflação, não
influencia, em grandes proporções, o crescimento dos shopping centers, e, em
certas ocasiões, chegou até mesmo a coincidir com aumento da demanda,
como o caso da crise cambial.

Com a consolidação do shopping center por parte dos consumidores, surgimento de novas
ofertas, maturidade do setor, além de aspectos de transformação do contexto urbano da cidade
de São Paulo e o cenário econômico-político, os shoppings foram promovendo adequações
em resposta a essas transformações. Pode-se apontar, a partir das análises, que essa dinâmica
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de adequação teve como principais fatores influenciadores no decorrer das três décadas
analisadas:
•

O perfil mutável dos consumidores;

•

O contexto urbano que o shopping está inserido (ofertas de serviço, lazer,
renda predominante, etc.);

•

A estratégia de atuação do shopping;

•

Limitações físicas (escassez de terrenos e leis de zoneamento);

•

As mudanças no modo de consumo;

•

A formação das concentrações das edificações da cidade (surgimento dos
pólos comerciais, por exemplo);

•

A influência da oferta competitiva;

•

As motivações que levam os consumidores aos shoppings na cidade;

•

A busca de redução de gastos operacionais nos empreendimentos, em
conseqüência, redução de condomínio (atrativo para seleção de bons lojistas);

•

As novas tendências de mercado (inclusive do mercado internacional);

•

Novas estratégias que garantem a permanência prolongada do consumidor no
shopping;

•

Novas operações que contribuem para permanência de pessoas nos shopping,
inclusive em períodos, tradicionalmente, de pouco fluxo;

•

A busca de nichos de mercado;

•

As influências advindas do cenário político econômico e social, que da mesma
forma que proporciona cenários favoráveis ou desfavoráveis para a
implantação de novas ofertas, também impacta na operação dos shoppings já
instalados, pode-se citar como exemplo, o aparecimento de redes estrangeiras
no Brasil a partir do final da década de 90: o mercado consumidor brasileiro,
desde a estabilização da moeda, vem se mostrando atraente aos olhos dos
investidores internacionais. E os shoppings, cada vez mais qualificados, abrem
oportunidades para receber esses varejistas.
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Com a identificação desses fatores foi possível revelar conclusões importantes sobre o
comportamento de mercado desse setor na cidade de São Paulo, caracterizado como um
mercado bastante competitivo (principalmente, regiões Sul / Sudoeste).
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5

TEMAS SUGERIDOS PARA PESQUISAS FUTURAS

•

Como o estudo ofereceu informações do ponto de vista qualitativo que
contextualizam o comportamento desse setor na cidade de São Paulo no
período de operação dos empreendimentos, um dos possíveis estudos seria a
quantificação, em volume de recursos financeiros, dos custos com as
adequações (partindo-se de suas descrições), para então calibrar, com mais
propriedade, o FRA desse tipo de empreendimento em um mercado tão
competitivo;

•

A partir das informações sobre a evolução das formas de funding73
apresentadas para implantação de shopping centers, um estudo proposto seria
buscar a evolução das taxas de retorno conferidas nesse tipo de investimento,
e, assim, auxiliar na sustentação de tomadas de decisões por parte de
investidores nacionais e estrangeiros.

73

Funding é a nomenclatura usada na área de real estate para ‘equacionamento de fundos’ para implantação de

empreendimentos.
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ANEXO I
Dados de PIB, Exportação e Importação 1950 - 2005

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX
Departamento de Desenvolvimento e Planejamento de Comércio Exterior - DEPLA

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO - 1950 a 2006 (Janeiro/Abril)
Período

P I B BRASIL
US$ bi
Tx. real
Abert.
(A)
%
econ. /1

EXP BRASIL (FOB)
Part.%
US$ bi
Var.
(B)
%
B/A
B/C

EXPORTAÇÃO
MUNDIAL (FOB)
US$ bi
Var.
(C)
%

IMP BRASIL (FOB)
US$ bi
Var. Part.%
(D)
%
D/A

SALDO
COMERCIAL
US$ bi FOB
(B - D)

IMP BRASIL (CIF)
US$ bi
Var.
(E)
%

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

15,0
18,6
21,9
12,4
11,2
11,4
14,6
21,1
12,2
15,3

6,70%
4,60%
7,60%
4,50%
7,90%
8,70%
2,50%
8,40%
10,50%
9,50%

15,3
18,7
14,3
21,7
26,5
22,2
17,3
12,7
19,8
16,3

1,4
1,8
1,4
1,5
1,6
1,4
1,5
1,4
1,2
1,3

23,6
30,6
-19,8
8,5
1,5
-8,9
4,1
-6,1
-10,7
3,1

9,0
9,5
6,5
12,4
13,9
12,5
10,1
6,6
10,2
8,4

2,37
2,28
1,90
2,04
2,01
1,68
1,57
1,37
1,29
1,25

57,2
77,5
74,5
75,5
77,8
84,8
94,5
101,6
96,5
102,4

35,5
-3,9
1,3
3,0
9,0
11,4
7,5
-5,0
6,1

0,9 -1,6
1,7 83,1
1,7 -0,3
1,1 -33,5
1,4 23,7
1,1 -22,0
1,0 -5,3
1,3 22,8
1,2 -8,2
1,2
2,6

6,3
9,3
7,8
9,2
12,6
9,7
7,2
6,1
9,7
7,9

0,4
0,0
-0,3
0,4
0,1
0,3
0,4
0,1
0,1
0,1

1,0
1,9
1,9
1,2
1,5
1,2
1,1
1,4
1,3
1,3

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

17,1
17,2
20,0
24,0
21,7
22,8
28,5
31,3
34,1
37,4

9,60%
8,70%
6,50%
0,40%
3,60%
2,40%
6,80%
4,40%
9,70%
9,40%

15,0
15,6
12,6
11,3
11,6
11,1
10,7
9,9
10,9
11,5

1,3
1,4
1,2
1,4
1,4
1,6
1,7
1,7
1,9
2,3

-1,0
10,6
-13,5
15,8
1,7
11,5
9,2
-5,0
13,7
22,9

7,4
8,1
6,1
5,9
6,6
7,0
6,1
5,3
5,5
6,2

1,11
1,17
0,97
1,02
0,93
0,96
0,95
0,86
0,83
0,89

114,5
119,7
125,1
137,3
153,9
167,0
183,5
192,6
225,8
258,4

11,8
4,5
4,5
9,8
12,1
8,5
9,9
5,0
17,2
14,4

1,3
6,9
1,3 -0,1
1,3
0,9
1,3 -0,6
1,1 -16,2
0,9 -13,4
1,3 38,5
1,4 10,6
1,9 28,7
2,0
7,4

7,6
7,5
6,5
5,4
5,0
4,1
4,6
4,6
5,4
5,3

0,0
0,1
-0,1
0,1
0,3
0,7
0,4
0,2
0,0
0,3

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

42,6
49,2
58,8
84,1
110,4
129,9
154,0
177,2
201,2
223,5

10,40%
11,40%
11,90%
13,90%
8,10%
5,20%
10,30%
4,90%
5,00%
6,80%

12,3
12,5
14,0
14,7
18,7
16,1
14,6
13,6
13,1
14,9

2,7
2,9
4,0
6,2
8,0
8,7
10,1
12,1
12,7
15,2

18,5
6,0
37,4
55,3
28,3
9,0
16,8
19,7
4,4
20,4

6,4
5,9
6,8
7,4
7,2
6,7
6,6
6,8
6,3
6,8

0,91
0,86
1,00
1,11
0,96
1,02
1,06
1,12
1,01
0,94

299,7
335,9
399,9
556,1
829,1
850,7
958,7
1.086,3
1.257,6
1.625,0

16,0
12,1
19,1
39,1
49,1
2,6
12,7
13,3
15,8
29,2
(***)

2,5 25,8
3,2 29,5
4,2 30,3
6,2 46,3
12,6 104,2
12,2 -3,4
12,4
1,4
12,0 -2,9
13,7 13,8
18,1 32,2

5,9
6,6
7,2
7,4
11,5
9,4
8,0
6,8
6,8
8,1

0,2
-0,3
-0,2
0,0
-4,7
-3,5
-2,3
0,1
-1,0
-2,8

COMÉRCIO
MUNDIAL
Em volume
%

PIB MUNDO
US$ bi
Tx. real
%

90,0
0,0
-36,8
25,0
-20,0
-8,3
27,3
-7,1
0,0

59,6
82,3
81,4
77,4
80,4
90,3
99,4
109,1
101,8
108,1

1,68
2,31
2,33
1,55
1,87
1,33
1,11
1,28
1,28
1,20

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1,4
1,4
1,4
1,4
1,2
1,0
1,4
1,7
2,1
2,3

7,7
0,0
0,0
0,0
-14,3
-16,7
40,0
21,4
23,5
9,5

121,1
126,8
133,9
145,8
162,1
176,1
193,7
213,2
237,0
269,4

1,16
1,10
1,05
0,96
0,74
0,57
0,72
0,80
0,89
0,85

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

2,8
3,7
4,8
7,0
14,2
13,6
13,7
13,3
15,1
19,8

21,7
32,1
29,7
45,8
102,9
-4,2
0,7
-2,9
13,5
31,1

314,4
345,8
406,7
561,3
824,6
869,9
975,2
1.116,8
1.292,0
1.630,3

0,89
1,07
1,18
1,25
1,72
1,56
1,40
1,19
1,17
1,21

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Fonte: Mistério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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IMPORTAÇÃO
MUNDIAL (CIF)
US$ bi
Part.%
(F)
E/F

Análise da Evolução e Dinâmica das Adequações dos Shopping Centers na cidade de São Paulo – Disciplina PCC 5036

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX
Departamento de Desenvolvimento e Planejamento de Comércio Exterior - DEPLA

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO - 1950 a 2006 (Janeiro/Abril)
Período

P I B BRASIL
US$ bi
Tx. real
Abert.
(A)
%
econ. /1

EXP BRASIL (FOB)
US$ bi
Var.
Part.%
(B)
%
B/A
B/C

EXPORTAÇÃO
MUNDIAL (FOB)
US$ bi
Var.
(C)
%

IMP BRASIL (FOB)
US$ bi
Var. Part.%
(D)
%
D/A

SALDO
COMERCIAL
US$ bi FOB
(B - D)

IMP BRASIL (CIF)
US$ bi
Var.
(E)
%

IMPORTAÇÃO
MUNDIAL (CIF)
US$ bi
Part.%
(F)
E/F

COMÉRCIO
MUNDIAL
Em volume
%

PIB MUNDO
US$ bi
Tx. real
%

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

237,8
258,6
271,3
189,5
189,7
211,1
257,8
282,4
305,7
415,9

9,20%
-4,30%
0,80%
-2,90%
5,40%
7,90%
7,50%
3,60%
-0,10%
3,20%

18,1
17,6
14,6
19,7
21,6
18,4
14,1
14,6
15,8
12,7

20,1
23,3
20,2
21,9
27,0
25,6
22,3
26,2
33,8
34,4

32,1
15,7
-13,4
8,5
23,3
-5,1
-12,8
17,3
28,8
1,8

8,5
9,0
7,4
11,6
14,2
12,1
8,7
9,3
11,1
8,3

1,04
1,21
1,14
1,26
1,47
1,37
1,09
1,09
1,23
1,15

1.940,8
1.924,2
1.765,5
1.734,5
1.840,6
1.872,0
2.046,4
2.401,1
2.742,0
2.981,5

19,4
-0,9
-8,2
-1,8
6,1
1,7
9,3
17,3
14,2
8,7

23,0 26,9
22,1 -3,8
19,4 -12,2
15,4 -20,4
13,9 -9,8
13,2 -5,5
14,0
6,8
15,1
7,2
14,6 -3,0
18,3 25,0

9,7
8,5
7,2
8,1
7,3
6,2
5,4
5,3
4,8
4,4

-2,8
1,2
0,8
6,5
13,1
12,5
8,3
11,2
19,2
16,1

25,0
24,1
21,1
16,8
15,2
14,3
15,6
16,6
16,1
19,9

26,3
-3,6
-12,4
-20,4
-9,5
-5,9
9,1
6,4
-3,0
23,6

2.006,3
1.990,0
1.860,3
1.800,2
1.918,4
1.942,1
2.121,3
2.484,6
2.834,7
3.068,3

1,25
1,21
1,13
0,93
0,79
0,74
0,74
0,67
0,57
0,65

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

469,3
405,7
387,3
429,7
543,1
705,4
775,5
807,8
787,9

-4,35%
1,03%
-0,54%
4,92%
5,85%
4,22%
2,66%
3,27%
0,13%

11,1
13,0
14,5
14,9
14,1
13,7
13,0
14,0
13,8

31,4
31,6
35,8
38,6
43,5
46,5
47,7
53,0
51,1

-8,6
0,7
13,2
7,7
12,9
6,8
2,7
11,0
-3,5

6,7
7,8
9,2
9,0
8,0
6,6
6,2
6,6
6,5

0,93
0,90
0,97
1,04
1,04
0,92
0,90
0,96
0,95

3.395,3
3.498,5
3.708,0
3.725,1
4.204,0
5.042,0
5.308,0
5.518,0
5.386,0

13,9
3,0
6,0
0,5
12,9
19,9
5,3
4,0
-2,4

20,7
21,0
20,6
25,3
33,1
49,8
53,3
59,7
57,7

13,1
1,8
-2,3
22,9
31,0
50,5
7,1
12,0
-3,4

4,4
5,2
5,3
5,9
6,1
7,1
6,9
7,4
7,3

10,8
10,6
15,2
13,3
10,5
-3,3
-5,6
-6,8
-6,6

22,5
23,0
23,1
27,7
36,0
53,8
56,8
63,3
61,0

13,1
2,2
0,4
19,9
30,0
49,4
5,6
11,4
-3,6

3.491,6
3.609,9
3.847,5
4.021,2
4.430,0
5.267,4
5.534,2
5.592,7
5.524,4

0,64
0,64
0,60
0,69
0,81
1,02
1,03
1,13
1,10

...
...
...
3,6
10,1
9,3
7,2
10,5
4,6

22.489
23.888
24.041
24.442
26.261
29.120
29.870
29.736
29.508

2,60%
1,80%
2,00%
2,30%
3,70%
3,70%
4,10%
4,20%
2,80%

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (*)

536,6
602,2
509,8
459,4
506,8
604,0
796,3 (****
)

0,79%
18,1
4,36%
18,4
1,30%
22,3
1,90%
23,4
-0,20%
24,0
4,90%
26,4
2,30%(****) 24,1

48,0
55,1
58,2
60,4
73,1
96,5
118,3
39,2

-6,1
14,7
5,7
3,7
21,1
32,0
22,6

8,9
9,1
11,4
13,1
14,4
16,0
14,9

0,86
0,88
0,97
0,96
0,99
1,08
1,17

49,3 -14,7
55,8 13,3
55,6 -0,4
47,2 -15,0
48,3
2,2
62,8 30,0
73,5 17,1
26,8

9,2
9,3
10,9
10,3
9,5
10,4
9,2

-1,3
-0,7
2,6
13,1
24,8
33,7
44,8
12,4

51,8
59,1
58,7
49,9
51,0
66,4
77,7

-15,1
14,1
-0,6
-14,9
2,2
30,0
17,1

5,8
12,4
0,1
3,4
5,4
10,3 (***
)

30.613 3,70%
31.436 4,70%
31.175 2,40%
32.357 3,00%
36.238 4,00%
40.108(***) 5,10% (**
5,00% (**

5.583,0
3,7
6.295,0
12,8
6.031,0
-4,2
6.306,0
4,6
7.365,0
16,8
8.939,0 (***)21,4
10.153,0 (***)13,6

5.818,6
0,89
6.613,3
0,89
6.438,8
0,91
6.684,4
0,75
7.806,9
0,65
9.475,3 (**) 0,70
10.762,2 (**) 0,72

)

Fonte: Mistério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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ANEXO II
Adequações dos Shopping Centers na Cidade de São Paulo
De 1966 a 2006 (mês de referência - maio)
em ordem cronológica

Shopping Ibirapuera

Shopping

Shopping Center Iguatemi
1966 1966

Shopping Center Iguatemi
1977

Shopping Center Iguatemi
1978

Continental Shopping Center 1977

!

Continental Shopping Center 1975 1975

!

!

!

!
!
! !

Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Redução da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 1966 a 1980
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA
DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA

!
Aumento de 1000 vagas

Divisão de lojas com mais de 200m

* - Reforma nas instalações do shopping, tanto aspectos estéticos como sistemas operacionais

** - Revitalizações das instalações e/ou ampliação da área construída, aumento de vagas, melhora na arquitetura
2

!
Disponibilização de 9 mil m2 de ABL com o fechamento da loja de departamento (Yaohan)

1976 1976

Mudanças nos shoppings – De 1966 a 1980 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings)

Shopping Center Iguatemi

1981

Shopping Center Iguatemi

1982

Shopping Center Iguatemi

1984

Shopping Center Iguatemi

1987

Shopping Center Iguatemi

1988

Shopping Center Iguatemi

1989

Shopping Eldorado

1981 1981

Morumbi Shopping

1982 1982

Morumbi Shopping

1984

Morumbi Shopping

1988

Morumbi Shopping

1989

Shopping Center Norte

1984 1984

Shopping Center Norte

1989

Complexo Shopping
Interlagos

1988 1988

Shopping Paulista

1989 1989

!

! !

!

!

!

!

Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhora no Conforto para Comprar

Melhorar no Ambiente do shopping

!

DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA

!

! !
!

! !

!

!
!

Aumento da Diversidade da Oferta

! !

! !
!

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 1980 a 1990
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA

!

! !

Reformulação praça central para acréscimos de lojas

!

! !

!

!

! ! !

!

!

! !

!

!

Mais área para mais loja, incluindo fast-food e serviços e reformas

! !

2

Mais área para mais 15 lojas (aumentou aproximadamente 10 mil m de área), sendo 5 de refeições breves
Mais área para mais 50 lojas e mais 500 vagas (aumento de aproximadamente 40 mil m² de área nos anos de
1987 e 1988)
Inauguração de 12 novos e seletos restaurantes, novas praças, novos corredores, aumento de lojas (moda
jovem)
Serviço de Monobrista - Estacionamento VIP

!
!

! !
!

!

! !

!

!

!

! !

!

Inauguração da Ala Morumbi Fashion (no estacionamento) com 15 lojas de grifes

!

! ! !

!

Mais área para 35 lojas na ala fashion (19 de restaurantes/lanchonetes), 1 cinema, 1 teatro e mais 500 vagas

!

! !

Serviço de Manobrista (Estacionameto VIP - Gratuito para quem usa os restaurantes do espaço Gourmet do
shopping)

!
!

!
!

!

Inauguração do Posto da Telesp

!

Mudanças nos shoppings – De 1980 a 1990 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings)

2

Shopping Center Iguatemi

Continental Shopping Center 1991

!

Continental Shopping Center 1996

! !

1991

Shopping Ibirapuera

1994

Shopping Ibirapuera

1995

Shopping Eldorado

1990

!

!

!

! !

!

!

!

!

! ! !

!

!

!
!

!

Shopping Eldorado

1993

Shopping Eldorado

1997

!

! !

Morumbi Shopping

1992

!

! !

Morumbi Shopping

1994

Morumbi Shopping

1995

!

!

Shopping Center Norte

1990

!

! !

Shopping Center Norte

1994

Complexo Shopping
Interlagos

1997

Shopping Paulista

1991

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

Atender necessidades/anseios Público Alvo

!

! !

!

Aumento de área (aprox. 15 mil m ) para instalação da alameda de serviço e aumento de lojas

!

Mais serviços, novas lojas de grifes, inauguração praça de alimentação (Coração Paulista-3 Piso) e Saraiva
Megastore

!

! !

!

! !

! ! ! !

!

!

! ! ! ! !

!

!

!

o

Mais área para aumento de aproximadamente 50 lojas

!
!

!

2

2

!
!

!

! !

!
!

Relocação escadas rolantes, mais 60 lojas (também de serviço e alimentação) e 2 cinemas (parte financiado
pelo BNDES)
2
Mais área (aumentou 14 mil m ) para mais 102 lojas e aumento de 750 vagas. Construção da praça de
alimentação
Construção do Mercado Ibirapuera (lugar da mesbla) e modernização das instalações (tanto na estética,
circulação interna, como nas rede de sprinkler, elétrica, ar condicionado, etc)
Novo Ibirapuera Service (espaço para prestadores de serviços: Posto Detran, Polícia Federal, correios, bancos,
chaveiro, etc)

Inauguração do Parque da Mônica (10 mil m ), academia de dança, Fórmula Academia, boliche

!

! !

!

!

!

!

Saída da Sears (aumento de 52 lojas), e algumas reformas (inclusive adequação de espaços p/ aumento das
lojas satélites)

!
! !

!
!

!
! !

! !

!

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

!

!

! !

1992

!

Reestruturação do Mix, aumento lojas satélites e âncora (depois de 5 anos c/ espaços ociosos)

!

! !

Shopping Eldorado

Aumento da Diversidade da Oferta

! !

DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA

!

!

!

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

!

!

1992

Shopping Ibirapuera

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 1990 a 2000
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA

!
! ! ! !

Mais 75 lojas de diversas áreas, inclusive serviços (órfãos da Sears). Reforma fachada, 16 escadas rolantes,
novos elevadores, "Praça do Mercado", Criação do Atrium (eventos culturais) e Centro Ecumênico,academia e
três restaurantes
Nova praça de alimentação no nível lazer (na área ocupada pela pista de patinação), com a criação de lojas
tipo fast food
Espaço Morumbi Fashion (onde era o Mappin), aumento de lojas, revitalizações dos malls, construção do deck
parking (mais vagas)
2

Mais área (mais 7 mil m ), com aumento de lojas (inclusive de serviços)

!

Inauguração do boliche

!

Houve grande expansão do complexo Interlagos (shopping de móveis e Leroy Merlin), aumentou vagas e lazer
(4 cinemas)
Fechamento da Sears- aumento de 56 lojas de diversos produtos, adequação de espaços (p/ aumento das
lojas) e novos acesso de escada rolante

Mudanças nos shoppings – De 1990 a 2000 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings) – continua...
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Shopping Jardim Sul

1990 1990

Shopping Jardim Sul

1991

!

Shopping Jardim Sul

1997

! !

Shopping Jardim Sul

1999

Shopping West Plaza

1991 1991

Shopping West Plaza

1994

Shopping Leste Aricanduva

1991 1991

Shopping Leste Aricanduva

1992

Shopping Leste Aricanduva

1997

Shopping Center Penha

1992 1992

!

!

!

DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA
Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 1990 a 2000
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO

!

!

No Natal desse ano para aumentar o público instalou-se linhas de ônibus ligando o shopping a pontos diferentes
na cidade

!

!

Inauguração do playland e aumento de 6 unidades de alimentação (sendo 5 delas redes de fast-food)

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

Aumento de aproximadamente 10 lojas
2

! ! !

!

Aumentou área (36 mil m ), inauguração de 9 salas de cinemas, acréscimo de 100 lojas (inclusive de serviços)
e mais 370 vagas

!

!

Uso da área do mall e parte do estacionamento para construção de área de serviço (Bloco A)

!
!

!

!

Com o fechamento da Sears, o shopping Leste Aricanduva aumento 310 lojas

!

!

! !

!

Surgiu o Interlar Aricanduva, o AutoShopping São Paulo (c/ vários serviços), unidade Detran, pista de teste
drive e mais 1400 vagas

Mudanças nos shoppings – De 1990 a 2000 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings) – continua...
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Shopping

Shopping Plaza Sul
1994 1994

Shopping Plaza Sul
1997

Shopping Butantã
1994 1994

Shopping SP Market
1994 1994

Shopping Market Place
1995 1995

Raposo Shopping
1996 1996

Shopping Metrô Tatuapé
1997 1997

Shopping Pátio Higienopolis
1999 1999

Shopping Anália Franco
1999 1999

Shopping Light
1999 1999
!

!
!

Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Redução da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 1990 a 2000
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA
DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA

!
Construção da área de serviço no subsolo

!

! !

Mudanças nos shoppings – De 1990 a 2000 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings)
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Shopping Center Iguatemi

2003

Shopping Center Iguatemi

2004

Shopping Center Iguatemi

2005

Shopping Center Iguatemi

2006

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

Continental Shopping Center 2004

2000

Shopping Ibirapuera

2004

Shopping Ibirapuera

2006

Shopping Eldorado

2004

Shopping Eldorado

2006

Morumbi Shopping

2003

Morumbi Shopping

2006

Shopping Center Norte

2006

Complexo Shopping
Interlagos

2006

Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA

!

! ! !

! !

!

! !

!

!

!

!

! !
!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

Construção de uma área com restaurantes de alto nível e aumento de lojas de variados produtos

!

Inauguração de Academia

!

Expansão - Um teatro (4000 m ), 8 salas de cinema (formarto stadium) e a reestruturação do mix com novas
lojas
Aumento de 1000 vagas em 2 pavimentos de edifício garagem (onde era o setor de carga e descarga do
shopping)
Previsto 10 salas cinemas (multiplex), revitalização (fachada), aumento de vagas e 1 teatro (durante o dia
usado p/ eventos)

2

!
!

!
!

! !

!

!

!
!

Construção de 6 salas de cinema e um espaço com cabeleleiro e salão para desfiles

!

!
!

Construção de uma ala, no último piso, com grifes de luxo e um restaurante

5 salas de cinema e central de cursos no setor de serviços, além da comercialização de áreas antes do
supermercado Sé

!

!

2 novos subsolos p/ mais vagas c/ serviço de manobrista e recepcionista e uma âncora (Zara)

Novo piso, iluminação, decoração. Para conter despesas - melhorias no sistema hidráulico e elétrico

!

Continental Shopping Center 2006
Shopping Ibirapuera

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 2000 a 2006
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA

! ! ! !

Reforma das salas de cinema

!

2

Mais área, mais 84 lojas (4 âncoras), mais 540 vagas (total 12 mil m ), com mudança do mix, além de melhora
das instalações

Construção de Hotel Ibis desde 2004, centro empresarial (esperando aumentar em 20% o tráfego de
consumidores)

Mudanças nos shoppings – De 2000 a 2006 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings) – continua...
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Shopping Paulista

2006

Shopping Jardim Sul

2006

Shopping West Plaza

2006

Shopping Leste Aricanduva

2002

Shopping Leste Aricanduva

2003

Shopping Leste Aricanduva

2006

Shopping Center Penha

2004

Shopping Center Penha

2006

Shopping Plaza Sul

2004

Shopping Plaza Sul

2006

Shopping Butantã

2004

Shopping Butantã

2005

Shopping Butantã

2006

Shopping SP Market

2003

Shopping SP Market

2006

DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA

Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 2000 a 2006
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA

Ampliação de 30% da área de compras para mais 62 lojas, e 4 âncoras, revitalizações dos acabamentos,
aumento da praça de alimentação e instalação de cinema multiplex e um teatro

!
!
!

!
!

! !

!

!

! !

! !

!
! !

!

!

!
!

!

!

! !

!

! ! !

!

Mais 340 vagas, 11 salas de cinema (multiplex) e novas lojas, em área suspensa ao boulevard (20 mil m , c/
eventos culturais)

!

Inauguração de um playland e um laboratório Lavosier

!

Mais área (40 mil m2), aumentou lojas, 4 âncoras (diversas áreas), 14 cinemas, pista de skate, 3 restaurantes,
reforma nas instalações

!

Mais área (7 mil m ), 4 âncoras (1 supermercado), mais 50 lojas, alameda de serviços, 5 salas cinemas
(multiplex), e 800 vagas

!

!

!

!

! !

!

! !

!

! !

!

! !

! !
!

!

2

Adequaçao do mall para inauguração de academia

!
! !

2

!

!

! ! !

! ! !

!

Nenhuma adequação significativa desde inaugurado. Esta prevista expansão de 8 salas de cinema (multiplex),
além de um teatro

!

Aumentou lojas (aprox. mais 30), porém com a redução de 400 vagas de estacionamento

! !

!

!

2

Mais área (8 mil m ), mais 90 lojas, e 4 âncoras, incremento de serviços, melhora no atendimento (grávidas e
deficientes) com reformas em banheiros, e programas culturais
2

Mais área (aprox. mais 15 mil m ), mais 46 lojas e 1 âncora, revitalização da fachada, mais lazer (parque gugu
2
e mais cinemas). Auto shopping cristal com 8 mil m no estacionamento

Mudanças nos shoppings – De 2000 a 2006 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings) – continua...
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2002

Shopping Market Place

2006

Raposo Shopping

2002

Raposo Shopping

2006

Shopping Metrô Tatuapé

2006

Shopping Pátio Higienopolis

2003

Shopping Pátio Higienopolis

2006

!

Shopping Anália Franco

2006

!

Shopping Light

2003

Shopping Light

2006

Shopping Vila Lobos

2000 2000

Shopping Vila Lobos

2003

Shopping Vila Lobos

2006

!

! !

!

! ! ! !
!

DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA
Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

!

! !

Shopping Market Place

! !

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

Shopping

Redução da Área Construída

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 2000 a 2006
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA

!

Aumento de lojas âncoras (mais 6 lojas) e instalação de 9 salas de cinema (cinemark), com redução de 50 lojas
satélites

!

Áreas foram reformadas, o layout ganhou nova concepção e a oferta de atrações e serviços foi ampliada, mais
40 novas lojas

!

Expansão - Shopping Metrô Tatuapé 2, na outra saída do metrô, com praça de alimentação panorâmica, 5
salas de cinemas (multiplex), 1 teatro (1,75 mil m2), 180 lojas, 4 âncoras
2

!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

Piso Buenos Aires ganha 2 áreas de lojas e recepção estacionamento VIP (mais 36 mil m ). Em uma das área
foi instalado boulevard com operação de conveniência e serviço (locadora de veículos, consertos de calçados,
etc). Na outra área, ampliação de lojas de grifes e a inserção de outras lojas de grifes
Irá ampliar o estacionamento em área vizinha (comprada) em 2006. Especula-se a construção de uma hotel no
casarão comprado.
Novo Piso com 100 lojas (C&A, Fenac e megastore de livros), bons restaurantes. Pretende agregar operações
de porte e diversificadas, como exemplo, um centro médico
Iniciou da reforma em 2002. Estacionamento no subsolo (200 vagas), obras de revitalização da praça de
alimentação e a implantação de novas escadas rolantes

!

4 novas salas de cinema, centros cultural e de exposições e ampliação das lojas

!

Aprimoração do 'mix', alterando mais de 20% da ABL, inauguração do espaço básico no estacionamento com
25 lojas (área de 1700 m2) p/ serviços e conveniência, este espaço permitiu melhor distribuição do lay-out nos
pisos. Inauguração C&A e América

! !

! ! !

Mudanças nos shoppings – De 2000 a 2006 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings) – continua...
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Shopping

Frei Caneca Shopping
2001 2001

Frei Caneca Shopping
2003

Frei Caneca Shopping
2006

Shopping Metrô Santa Cruz
2001 2001

Shopping Metrô Santa Cruz
2005

Shopping Metrô Santa Cruz
2006

!
! !
!

!
!
!
! ! ! !

Atender necessidades/anseios Público Alvo

Melhorar no Atendimento ao consumidor

Melhorar no Ambiente do shopping

Melhora no Conforto para Comprar

Aumento da Diversidade da Oferta

Aumento da Complementariedade da Oferta

Melhorar no Conforto para Chegar

Melhorar na Acessibilidade

Expansões Previstas ou em andamento

Revitalizações e/ou Ampliações **

Inauguração de Academia no shopping

Inauguração de Supermercado no shopping

Redução de Vagas de Estacionamento

Aumento de Vagas de Estacionamento

Redução da Área de Alimentação

Aumento da Área de Alimentação

Redução da Estrutura de Lazer

Aumento da Estrutura de Lazer

Reformas em Geral *

Redução na Área de Serviços

Aumento na Área de Serviços

Redução de Lojas de Departamento

Aumento de Lojas de Departamento

Redução de Lojas Âncoras

Aumento de Lojas Âncoras

Redução de Lojas Satélites

Aumento de Lojas Satélites

Aumento da Área Bruta Locável

Redução da Área Bruta Locável

Aumento da Área Construída

Redução da Área Construída

Ano de inauguração

Ano da Adequação

TABELA DE ADEQUAÇÕES OCORRIDAS NOS SHOPPING CENTERS DA CIDADE DE SÃO PAULO - De 2000 a 2006
(MUDANÇAS, SEUS MOTIVOS EM CADA OCASIÃO E DESCRIÇÃO SUCINTA DAS MUDANÇAS)
SHOPPING GRANDE SÃO PAULO
MUDANÇAS NO SHOPPING
MOTIVOS DA MUDANÇA
DESCRIÇÃO SUCINTA DA MUDANÇA

Não houve adequações expressivas desde sua inauguração (2001)

!
Em 2005 e em 2006 o shopping ganhou 14 mil m em 2 subsolos (mais 8 mil m2 de ABL), aumentando 70
lojas. O primeiro piso é integrado a bilheteria da metrô e ao terminal de ônibus. Além de nova praça de eventos

2

!

Mudanças nos shoppings – De 2000 a 2006 (fonte: Banco de Dados da Folha de São Paulo, ABRASCE e sites dos shoppings)
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ANEXO III
Shopping Center por Região Cidade de São Paulo (2006)

Shopping Center Região Central

Shopping Center Região Leste e Sudeste

2

Shopping Center Região Norte e Noroeste

3

Shopping Center Região Sudoeste e Sul

4

