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Shopping Centers são a tendência no varejo 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 

 
 Em 1965 não existia qualquer shopping center no Brasil. O 

primeiro surgiu em 1966, em São Paulo: o IGUATEMI. 

 Hoje, são a indiscutível tendência do varejo: os centros de 

compras reúnem marcas de produtos variados, oferecem segurança à 

cl ientela, estacionamento, ainda que pago, layout cômodo e estrutura 

profissional, com praça de alimentação e espaços para lazer e 

entretenimento. A diversif icação garante um grande fluxo de pessoas e, 

consequentemente, vendas de ocasião. 

 Nas duas últ imas décadas o número de shopping centers saltou 

de 12 para 138 shoppings segundo a Associação Brasileira de 

Shopping Centers (ABRASCE). 

 A Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (ABRALSHOP) 

estima que existam 420 centros no Brasil e 132 em construção. 

 Os Estados Unidos superam todos os países do mundo em 

número de shopping centers, que são estimados em 41 mil.  

 Felizmente, o segmento de shopping centers tem apresentado um 

grande sucesso para os loj istas 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 

possibil idade de contar com um público cativo e harmonioso, na rua o 

loj ista está sujeito a públicos mais variados. 

 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 aquisit ivo. 
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 O esforço promocional do shopping, complementando ou 

substituindo o do loj ista, 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. Um fator 

importante a que o loj ista deve atentar para enfrentar as despesas 

bastante elevadas, Henrique Falzoni, presidente da ABRASCE, é que “o 

preço dos pontos deve cair” .   

 O aumento do número de shoppings no Brasil deixa uma certeza: 

as negociações com os donos desses centros podem ser mais f lexíveis 

daqui para frente, principalmente depois que as entidades dos loj istas 

ganharam espaço. A Associação dos Lojistas de Shoppings de São 

Paulo (ALSHOP) nasceu em 1995 e a representante nacional, a 

ABRALSHOP, surgiu em março deste ano. 

 Mesmo diante das novas facil idades é recomendável que o 

empresário não deixe de avaliar corretamente o custo benefício de 

instalar sua loja em um shopping center. 

 Diversos aspectos precisam ser analisados antes de fechar um 

contrato de locação. O prazo médio dos aluguéis é de cinco anos, 

renovável depois desse período com ajuste para cima ou para baixo 

dependendo do sucesso do loj ista. Se a empresa vingar, tudo são 

flores. Caso contrário, é quase certo que 50% do investimento não tem 

retorno. O preço médio de instalação por metro quadrado, segundo 

fonte da Bolsa de Shopping Centers do Estado de São Paulo, é de     

R$ 1 mil. 

 É importante, se você optar por abrir uma loja em shopping, 

conhecer bem a empresa que vai administrar o empreendimento, para 

garantir um trabalho profissional que atraia público, ofereça cursos de 

vendas e outros t ipos de cursos para os loj istas. É preciso avaliar o 

público previsto durante a semana e nos eventos de vendas de finais 

de semana. Verif ique também quais são as lojas âncoras, grifes e o mix 

de produtos que será oferecido no local. 

 Com o melhor desempenho da economia, o negócio apresenta 

novidades e vantagens para os loj istas. O essencial é analisar a opção 
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para não comprometer a saúde da loja e, caso encontrar dif iculdades, 

procurar ajuda especializada. Como apontam os novos comportamentos 

de compra dos consumidores, os shopping centers prometem crescer 

muito no Brasil, esta é uma tendência do varejo. 


