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SHOPPING CENTERS - o comércio futuro do Brasil 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Em 1965 não existia qualquer shopping center no Brasil. O primeiro surgiu 

em 1966 em São Paulo: o Iguatemi. Entretanto, nas últimas décadas o número de 

Shopping Centers saltou de 12 para 104 e a previsão de crescimento, até o ano 2000, é 

de 10% ao ano. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Center 

(Abrasce), as vendas em shopping, que em 1988 representavam 6% dos negócios do 

comércio varejista, atualmente representam de 15 a 17% do faturamento desse 

comércio. 

Os Estados Unidos superam todos os países do mundo em número de 

Shopping Centers (cerca de 40 mil unidades). Apesar disso, os primeiros agrupamentos 

comerciais foram as “passagens” francesas e as “arcades” inglesas. Em Paris, as 

primeiras passagens, constituídas de tendas cobertas por galerias de vidro, apareceram 

pouco antes do século XIX. Em seguida vieram as grandes galerias que, também em 

outras cidades européias, eram pontos de encontro da burguesia (o “Grand Magazin”). 

Em 1995 a Abrasce prevê quinze novos empreendimentos e estima-se que, 

entre 20 e 30 Shopping Centers venham a ser abertos no Brasil nos próximos dois 

anos. O êxito dos Shopping Centers no país é incontestável, pois nos últimos 30 anos 

foram mudados hábitos de consumo e moldados comportamentos, firmando-se o hábito 

do consumidor de freqüentar esses cenários planejados de compra. 

Com o melhor desempenho da economia, o negócio apresenta novidades e 

vantagens para os pequenos lojistas, e, ainda, um menor espaço para os 

empreendimentos, ancorados em lojas de departamentos que caracterizaram o setor 

dos anos 80. É a vez dos Shopping temáticos, direcionados para um segmento ou 

tema; outros tipos são os “outlets”, ou varejo de desconto, onda iniciada nos EUA, onde 

o pioneiro foi VF Factory Outlet Center, criado por um industrial nos anos 70 na 

Pensilvânia. A proposta é vender barato com ganhos de escala, sendo a ordem 

enxugar os canais de distribuição. Conforme a Abrasce, até o final da década esses 

centros de compra deverão multiplicar-se em maior proporção ainda, tornando-se 
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responsável pela considerável fatia de 18% do movimento do comércio varejista 

brasileiro. Hoje, esses estabelecimentos responderam por um quadro muito acanhado 

quando comparado ao dos Estados Unidos e Canadá, países onde os Shopping 

participam com 57% das vendas de varejo. 

Os “outlet centers” têm grandes chances de ter sucesso no Brasil, uma vez 

que, com a queda da inflação, uma diferença de preços de 30% dos Shopping Centers 

convencionais significará uma economia real de 30% no bolso do consumidor. O 

grande problema é a saturação: o mercado não comporta um grande número de 

“outlets”. 

Esses centros de descontos criam um canal de comercialização direta entre 

o consumidor e fabricante e se constituem numa alternativa para o escoamento de 

saldos de estação e prontas de estoque; atendem ao perfil do consumidor que faz 

compras programadas, com espaçamento de meses, possibilitando ao lojista vender, 

com preços reduzidos em 25 e 30%, por causa de redução de custos operacionais, do 

giro rápido das mercadorias e de comercializar produtos com qualidade. 

Felizmente o segmento de Shopping Centers tem apresentado um grande 

sucesso para os lojistas e está crescendo mais do que o comércio em geral, porque 

está havendo um aculturamento do consumidor, que já aprendeu a conviver com esse 

tipo de comércio. 

Ingressar em um Shopping é sinônimo de despesas altas, mas a relação 

custo/benefício dá de dez a zero no comércio de rua. Um dos atrativos desses 

empreendimentos para o comerciante é a possibilidade de contar com um público 

cativo e harmonioso - na rua o lojista está sujeito a públicos mais variados. 

Porém, o varejista interessado em ingressar num shopping precisa antes de 

tudo colocar na balança as vantagens e desvantagens que esses centros oferecem ao 

seu negócio específico. 

O conjunto de serviços que o Shopping oferece atrai consumidores de maior 

poder aquisitivo. O esforço promocional do Shopping, complementando ou substituindo 

o do lojista, e a competição acirrada estimulam o aperfeiçoamento do negócio. Outro 

fator importante é o investimento em luvas, que, com o tempo, tendem a valorizar-se 

mais do que a própria loja. 
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Em contrapartida, deverá o lojista estar preparado para enfrentar despesas 

bastante elevadas com as instalações mais cuidadosas e exigentes do que as de rua, 

aluguel, condomínio e fundo de propaganda. O consumidor tem mais tempo disponível 

para pesquisar os preços e avaliar o produto que vai comprar. 

A decisão de abrir uma loja em Shopping pode tanto ser a alavanca para o 

sucesso de um negócio, como também se transformar em pesadelo para o lojista 

despreparado. É recomendável ser cauteloso e cercar-se de cuidados para obter 

sucesso no negócio, pois, os investimentos são consideráveis. É necessária uma 

pesquisa exaustiva por parte do lojista, que deverá analisar o contrato minuciosamente, 

não ser orgulhoso e procurar aprender com os veteranos. 

O aluguel é a grande despesa a ser enfrentada: os valores podem oscilar 

entre 2 e 12% sobre o faturamento bruto da loja, (os percentuais variam de acordo com 

o shopping e o ramo de atividade do lojista). Outras despesas fixas a serem 

consideradas são o fundo de propaganda (com uma taxa recolhida mensalmente) e o 

condomínio, que também vai depender do tipo de Shopping no qual a loja está 

instalada. 

Um ponto importante que deve ser analisado pelo lojista é o “mix” de lojas. Ir 

para o Shopping requer um investimento, pelo menos, três vezes maior do que na rua, 

assim, é preciso verificar se escolheu o Shopping e espaço da loja adequados aos 

produtos com o qual vai trabalhar, analisar as condições ideais para desenvolver uma 

boa estratégia de merchandising (em que piso deve se instalar), que tipo de tráfego vai 

ter diante da sua loja, a visibilidade que a vitrine oferece ao consumidor e a 

circunvizinhança. 

O essencial é analisar a opção para não comprometer a saúde da loja e, 

caso encontrar dificuldades, procurar ajuda especializada. Como afirmam estudiosos do 

assunto, o Shopping Center é o futuro do comércio do Brasil. 

 


