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O período das festas natalinas sempre traz em 
destaque o grande fenômeno do varejo, os shopping 
centers, com suas luzes coloridas e decoração 
primorosa, despertando em cada um a alegria dessa 
época fes�va, muito embora poucos possuem 
conhecimento de sua história. 

Para entender a dinâmica de surgimento destes 
centros de compra, devemos recordar a fase 
posterior à 2ª Guerra Mundial nos Estados Unidos 
quando o desenvolvimento da indústria 
automobilís�ca fez com que o pedestre se 
transformasse em um ser motorizado, passando a 
u�lizar o carro para fazer suas compras e, com isso, 
buscava um local para estacioná‐lo.

Aliado a essa mudança de hábito, também alteraram‐
se os padrões tradicionais do varejo, com o 
surgimento do sistema self‐service, especialmente 
nos supermercados e nas grandes lojas de 
departamento, transformando o comércio 
tradicional, que atuava de forma artesanal, em algo 
mais aberto e pujante.

Foram esses os pilares para o surgimento da indústria 
de shoppings, cuja primeira experiência surge antes 
dos anos 50, em Kansas City, onde um homem de 
nome Mr. Nichols construiu um conjunto de lojas 
para locação, embora sem os conceitos atuais, mas 
que foi considerado um marco para o setor.

Em 1953, quando a população americana era de 151 
milhões de habitantes e rodavam em suas cidades 40 
milhões de automóveis, surgiu em um subúrbio de 
Sea�le‐Washington, o primeiro shopping center 
regional, denominado Northgate, concebido sob um 
projeto de grandes dimensões, com alguns dos 
conceitos que hoje conhecemos, especialmente o 
regime de aluguel par�cipa�vo sobre as vendas.

Em 1913 surge o South Dale, já com a quase 
totalidade das caracterís�cas que se tornaram padrão 
neste �po de empreendimento, destacando o fato 
dos corredores serem totalmente fechados e dotados 
de sistema de ar condicionado.

No Brasil, o marco inicial ocorre em 1966, com a 
inauguração do Shopping Iguatemi, em São Paulo, 
muito embora a primeira experiência tenha 
ocorrido no Rio de Janeiro, no bairro do Meier, 
denominado Shopping Center do Meier, na Rua 
Santa Cruz, com conceitos avançados, inclusive uma 
loja‐âncora, a Sears, porém com um 
estacionamento de reduzidas proporções.  

Hoje nosso país apresenta um nível de qualidade 
equivalente ao dos países desenvolvidos, tendo 
exemplos como o BH Shopping e o Diamond Mall 
em nossa cidade, colocando o Brasil como o décimo 
país do mundo em quan�dade de shoppings, cujo 
número de unidades tem dobrado a cada cinco 
anos.

Segundo a ABRASCE, a en�dade que reúne esses 
empreendimentos, o Brasil conta hoje com 262 
shoppings, sendo 241 em operação e 21 em 
construção, destacando que 49 % já se situam no 
interior e as vendas totais a�ngiram o percentual de 
18 % de todo o varejo nacional tradicional.

Por tudo isso, essa indústria tem demonstrado uma 
grande vitalidade, cumprindo um importante papel 
no crescimento da economia, especialmente por 
ser geradora de quase 500.000 empregos diretos e 
possuir expressiva integração com a comunidade.

A magia dos shoppings
Publicado em 03 de janeiro de 2006 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto
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Imóveis nos shoppings
Publicado em 10 de dezembro de 2008 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

Tendo como mo�vador uma imposição legal, notadamente 
a promulgação na cidade de São Paulo da Lei Municipal 
14.517, que torna “proibida, nas vias e logradouros 
públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer 
�po de material impresso veiculando mensagens 
publicitárias, entregues manualmente, lançados de 
veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em 
mostruários”, empresas e comerciantes que atuam na 
cidade buscam formas novas e cria�vas para apresentarem 
suas ofertas de negócios para seus possíveis clientes, o que 
se refle�u no mercado imobiliário, cujo quadro é 
acentuado pelo aquecimento do setor nos úl�mos tempos.

Uma das maneiras encontradas por algumas construtoras 
e imobiliárias é a abertura de novas lojas ou de pontos de 
vendas, conhecidos como “quiosques”, em shoppings 
centers, é especialmente aquelas com grande presença na 
mídia em geral, os imóveis ofertados variam entre os 
econômicos e os de alto nível, consequentemente, as 
ofertas de imóveis podem ser encontradas desde em 
shoppings populares até em símbolos do luxo no consumo.

Enquanto imobiliárias voltadas ao público de maior renda 
negociam imóveis em um shopping no ostenta�vo Villa 
Daslu, aquelas direcionadas aos segmentos de renda mais 
baixa buscam comercializar, prioritariamente, 
apartamentos abaixo da faixa dos R$ 100 mil em shoppings 
como o Metrô Itaquera, numa experiência que se irradia 
para outras cidades do país, inclusive em Be�m, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

As vantagens de uma loja em um shopping center para 
vendas no setor podem ser inúmeras, primeiramente, os 
clientes não precisam sair de suas casa com a intenção 
exclusiva de comprar, ou estudar a compra, de uma casa 
ou apartamento, cujo interesse pode surgir em meio a 
uma compra dis�nta, um almoço, um cinema ou um 
simples passeio. Outra comodidade é que as lojas ficam 
disponíveis por mais tempo, já que os shoppings ficam 
abertos diariamente, inclusive em feriados, em horários 
dis�ntos do comercial, além disso, estandes de 
atendimento nesses locais são convida�vos, independente 
das condições climá�cas, diferentemente de plantões de 
venda em áreas abertas.

As médias de visitas aos pontos de vendas das imobiliárias 
variam de acordo com os shopping e público‐alvo de cada 
empresa, sendo que uma construtora carioca registrou 
cerca de 700 abordagens diárias, número muito maior do 

que em uma loja de modelo convencional, fazendo com 
que marke�ng e possibilidades geradas superem em 
muito na relação custo‐bene�cio a maior parte das 
propagandas e inicia�vas conhecidas. Quando a empresa 
alia de forma posi�va seus consumidores aos 
frequentadores do shopping, este quadro se desenvolve 
de forma muito posi�va.

Esta inicia�va revela, sobretudo, uma tendência adotada 
por empresas com boa visão de mercado, facilitar cada 
vez mais a vida do consumidor e proporcionar todas as 
condições para que ele possa fazer um bom negócio é 
sinal de gerência moderna e atenciosa para com sua 
clientela.

Fonte:
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Shopping ao ar livre
Publicado em 3 de abril de 2011 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto
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 Quando se fala em shopping centers, não podemos 
deixar de nos remeter ao paraíso desses templos do 
varejo, os Estados Unidos. Para dimensionar sua 
importância nesse mercado, o país possui 34 mil 
shoppings com mais de 50 mil metros de área 
construída, ou seja, similar ao Ponteio Lar Shopping, 
em Belo Horizonte, com seus 51,50 mil metros 
quadrados.

Dessa forma, toda tendência que esses 
empreendimentos indicam naquele país, deve ser 
vista com atenção pelo resto do mundo, como é o 
caso da alteração na estrutura arquitetônica, que 
vem privilegiando corredores de compra ao ar livre, 
os denominados “open airmalls”, cuja importância 
pode ser medida pelo fato de que, nos úl�mos cinco 
anos, a quase totalidade dos aproximadamente 
1.500 shoppings lançados nos EUA adotou essa 
modelagem.

Um bom exemplo disso é o Santa Mônica Place, 
situado na praia de mesmo nome, na cidade de Los 
Angeles, costa oeste dos Estados Unidos, onde o 
turista sai da praia e, ao caminhar dois quarteirões, 
pode nem perceber que adentrou em um centro de 
compras, tamanha sua integração com o espaço 
exterior, pois representa numa con�nuidade de uma 
movimentada rua de comércio.

Nesse caso ocorreu um “retrofit” do 
empreendimento, cuja concepção original datava do 
início da década de 1980, ao custo de mais de US$ 
250 milhões, que promoveu uma enorme alteração 
no modelo original, compreendido pelo conceito de 
mall fechado, e o transformou em um shopping a 
céu aberto.

A região compreendida por esse shopping, no 
estado da Califórnia, apresenta uma tendência 
crescente desse gênero de construção, em função 
do clima ser propício à sua u�lização, entretanto, 
regiões com situação diversa, como Salt Lake City, no 
estado de Utah, já adotaram a mesma �pologia, 
adaptando‐a à condição local, com u�lização de teto 
de vidro retrá�l.

A explicação para essa nova concepção é o fato de 
propiciarem uma sensação de rua principal de uma 
pequena cidade, em função de sua maior 
integração com o espaço urbano, muito embora 
estudiosos da história dos shoppings centers 
indiquem que sua existência data de 1950, com o 
Northland Shopping Center, em Detroit, já 
demolido.

Existe uma dúvida sobre essa nova realidade, se 
representa uma mudança de urbanidade ou 
significa pura e tão somente modismo, o fato é 
que, desde que foram criados, na década de 1950, 
até a década de 1970, os shoppings centers se 
caracterizam como locais herme�camente 
fechados com corredores clima�zados.

A par�r da década de 1970, com a mudança de 
hábitos da população, que deixou os hábitos 
homogêneos, o ciclo de vida desses 
empreendimentos tem apresentado um 
encurtamento, a ponto de exis�rem hoje nos 
Estados Unidos mais de 200 shoppings mortos 
(deadmalls), o que jus�fica a ausência de uma 
fórmula única e duradoura.

No Brasil, questões ligadas especialmente às 
condições de crédito e às caracterís�cas dos 
empreendimentos, com concentração em 
empresas familiares, tornaram os inves�mentos 
mais cautelosos, entretanto, com a entrada dos 
grupos estrangeiros esse cenário vem se alterando, 
possibilitando a repe�ção dessa tendência 
também por aqui, ressalvando as limitações de 
nossas legislações urbanís�cas.

Fonte:
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Shoppings populares
Publicado em 29 de abril de 2012 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

Como já é sabido, o nascedouro dos shoppings 
centers ocorreu em terras norte‐americanas, cujo 
aparecimento encontra‐se in�mamente ligado ao 
uso indiscriminado do automóvel, que trouxe como 
efeito colateral o tráfego intenso nas cidades, 
exis�ndo uma metáfora no mercado mobiliário que 
relaciona o aparecimento desse �po de 
empreendimento à descoberta de que o homem é 
feito de cabeça, tronco e rodas.

Realmente, a facilidade que os veículos trouxeram à 
mobilidade urbana alterou sobremaneira os 
deslocamentos, o que passou a exigir mais espaço 
para estacionamento nos centros urbanos 
tradicionais, projetados e construídos para outra 
realidade, e trouxe impacto direto ao chamado 
comércio de rua, que se tornou dependente do 
transeunte comum, que usa transporte público ou 
habita nas proximidades.

Ainda nos Estados Unidos, os estudiosos apontam 
um segundo fator relevante à aparição dos 
shoppings centers, em parte decorrente do 
fenômeno automo�vo, que foi o surgimento dos 
suburbs, núcleos urbanos situados a certa distância 
das regiões centrais, que demandaram espaços 
próprios para o desenvolvimento das a�vidades 
comerciais e de serviços.

Assim foi desenhado o produto shopping center, que 
guarda até os dias atuais o mesmo formato, 
caracterizado por ser um ambiente protegido das 
intempéries (chuva, calor e frio), dotado de amplo 
estacionamento e espaços que facilitam o convívio, 
com farta oferta de produtos e serviços, distribuindo 
por um “mix” de lojas que atende às necessidades 
de todos que se dirigem ao local, o que lembra as 
praças centrais das an�gas cidades.

Ao longo dos anos, com a profissionalização do que 
se denomina hoje de indústria de shopping center, 
os empreendedores foram levados a um intenso 
planejamento dessas edificações, calculados sobre 
premissas fundamentais, começando pelo chamado 

público primário, que corresponde à existência de 
uma massa de pessoas em um raio 
predeterminado, cujos gastos serão efetuados nas 
lojas ali instaladas, garan�ndo uma receita que 
jus�fique o inves�mento.

Como consequência, o surgimento desses 
empreendimentos no Brasil ocorreu em regiões 
habitadas por famílias de maior poder aquisi�vo, 
onde a massa de recursos disponíveis para 
consumo dentro da zona de influência próxima 
reduzia sensivelmente os deslocamentos, 
formando uma configuração que aliava a 
densidade demográfica com elevada capacidade 
média de consumo.

A saturação dessas regiões levou os 
empreendedores a se voltarem para áreas cujo 
público‐alvo apresenta menor renda, o que 
poderia não se mostrar atraente, entretanto, com 
o despontar das classes C e D esse cenário tomou 
novos rumos, já que estudos apontam a 
incorporação de 30 milhões de brasileiros à classe 
C, gerando uma renda mensal de R$ 10 bilhões, o 
que resulta em um potencial de 180 mil m2 de 
área locável aos shopping centers.

Essa realidade traz novos desafios ao setor, onde 
se configura um novo segmento de atuação, 
especialmente porque surge um novo mercado, 
com padrões culturais, anseios e hábitos de um 
novo consumidor, obrigando as empresas a 
empreenderem ações voltadas ao conhecimento 
do universo que atenta à demanda desse novo 
público emergente.

Fonte:
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Shoppings em metrôs
Publicado em 14 de outubro de 2012 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

O elevado fluxo de pessoas sempre foi o maior 
atra�vo para o varejo, assim os grandes corredores 
de tráfego são áreas disputadas, por serem zonas de 
adensamento populacional e locais de concentração 
de transeuntes, e com os metrôs não poderiam ser 
diferente, pois somente nas estações da cidade de 
São Paulo passam diariamente mais de 4 milhões de 
passageiros.

Essa estrondosa capacidade de captação de 
potenciais clientes fez com que o metrô deixasse de 
ser apenas um meio de transporte e passasse 
também a ser um meio de comunicação, fazendo 
com que a publicidade ocupe hoje a principal 
posição como fonte de receita não tarifária do metrô 
de São Paulo, ou seja, é a maior arrecadação da 
empresa depois da venda de passagens.

Nessa esteira, surgiram, em um primeiro momento, 
lojas de pequenos comerciantes para atender as 
necessidades dos usuários, que evoluíram para 
pontos de vendas de grandes empresas, em busca 
da fixação da marca e atendimento ao cliente, o que 
se intensificou nos úl�mos anos com o crescente 
interesse das grandes empresas pelo consumidor da 
classe C, fazendo com que a locação desses espaços 
já supere os 10% da receita não tarifária.

Em função dessa realidade, que faz dos metrôs 
corredores de fluxo cada vez maior de 
consumidores, cujo aumento da demanda cresce a 
cada ano, aliado ao notório estrangulamento das 
vias urbanas, que obriga o setor público a inves�r 
cada vez mais no transporte público, shopping 
centers surgiram nas grandes estações, procurando 
atrair o usuário do metrô e o entorno de 
empreendimento.

O modelo de construção é baseado na concessão 
dos terrenos por períodos de até 50 anos, cuja 
remuneração está atrelada ao faturamento, o que 
fez a renda com a locação dos shoppings se tornar a 
segunda fonte não tarifária do metrô de São Paulo, 
da ordem de 20%.

Essa modalidade de parceria entre o poder público 
e inves�dores privados tem se mostrado muito 
interessante, uma vez que o metrô dispõe de 
grandes áreas, usualmente remanescentes de 
desapropriações para as obras de construção de 
estações, canteiros e implantação de novas linhas, 
enquanto os empresários encontram grandes 
terrenos com toda infraestrutura urbana, pouco 
disponíveis nos grandes centros urbanos.

Trata‐se, assim, de uma decisão em que todos 
ganham, e que encontra similaridade em diversos 
países, como o caso de Londres, onde a maioria 
dos shoppings tem uma estação de metrô 
acoplada, ou Hong Kong, onde os planos de novas 
linhas já embutem a definição urbanís�ca do 
entorno.

Muito embora o sucesso desses empreendimentos 
seja inegável, onde novos centros de compra já 
a�ngiram um público de quase cem mil pessoas 
por dia, fazendo com que uma filial do McDonald’s, 
estabelecimento recordista de vendas na América 
La�na, esteja localizada em um shopping de metrô, 
existem aqueles que cri�cam a inicia�va, 
especialmente por desvirtuar a finalidade das 
desapropriações, o que caracteriza prejuízo ao 
transporte público.

Felizmente são opiniões isoladas, pois se trata 
claramente de um exemplo em que um negócio 
ajuda o outro, aumentando a receita do metrô, o 
que pode reverter na melhoria do transporte 
público, revitalizando áreas deterioradas, 
aumentando opções de compra para o usuário, 
que não precisa usar o carro, e se prestando à 
retenção do público usuário, principalmente nos 
horários de pico.

Fonte:
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O boom imobiliário registrado no Brasil desde o ano 
de 2008, que resultou em um crescimento 
significa�vo da indústria da construção civil, se 
refle�u em todos os segmentos desse vasto mercado, 
começando pelo setor residencial, passando pelo 
comercial e industrial, e chegando aos shoppings 
centers, que se mul�plicam não só nas grandes 
cidades, onde sempre pon�ficaram no cenário 
urbano, mas também nas de menor porte.

Em algumas localidades a possibilidade entre 
empreendimentos dessa natureza levou a um 
ques�onamento até mesmo de sua viabilidade, pois 
resultava em uma sobreposição no consumidor 
primário, aquele que mora ou trabalha bem próximo 
ao centro de compras, o que também resultou em 
uma discussão de especialistas sobre o modelo 
tradicional dos shopping centres, cujo mix atrai 
compradores que ali levam seu dinheiro para trocá‐lo 
pelos mais diversos produtos.

Talvez a resposta para essa evolução esteja em um 
prédio de seis andares na cidade de Berlim, capital da 
Alemanha, erguido nos anos 50, situado junto à 
estação de metrô do zoológico local, famosa por ter 
sido cenário do filme que retratou a vida de 
Chris�ane F., a jovem adolescente viciada em 
heroína, que se tornou símbolo de uma geração.

Com 25 mil m2 de área construída, e dividido ao 
meio por um vão, este edi�cio localizado próximo à 
Gedachtniskirche, a famosa igreja bombardeada 
durante a Segunda Guerra Mundial, cuja torre 
semidestruída con�nua intacta para marcar a 
memória dos combates, ganhou o curioso apelido de 
“biquíni” pelos habitantes locais, exatamente por 
lembrar esta peça do ves�ário feminino, que seria o 
“repar�do em dois”.

O prédio foi adquirido no início dos anos 2000 por 
uma grande empresa imobiliária alemã, sendo 
estudado por sete anos por seus execu�vos sobre o 
futuro aproveitamento, que deu origem a um novo 
conceito de shopping center, denominado Bikini 
Berlin, que não traz a concepção tradicional que 

http://www.precisaoconsultoria.com.br/fmnresp/shop.html

Fonte:

A era do pós‐shopping
Publicado em 30 de setembro de 2014 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

conhecemos hoje, com iluminação ar�ficial e as 
mesmas lojas de sempre, até porque exis�u ali a 
preocupação com o significado histórico do local.

Após longas pesquisas com as ideias mais 
inovadoras em varejo que se pra�cou no mundo, 
concluiu‐se que as pessoas querem mais do que um 
lugar para fazer compras, elas esperam um espaço 
para comer, onde possam relaxar, e que signifique 
um refúgio para o ritmo da cidade, assim foi 
man�da a fachada clássica, o teto de vidro permite 
iluminação natural, o corredor é único, com 200 
metros, lembrando uma galeria de rua e a 
existência de uma parede de vidro integra a 
vizinhança ao ambiente do shopping.

Embora o empreendimento abrigue lojas no 
formato tradicional, com contratos de locação 
clássicos, seu conceito dispensa, por exemplo, as 
lojas‐âncoras, estando alicerçado na apresentação 
de produtos novos, especialmente em boxes que 
variam de 19 a 39 m2, na criação de um ponto 
turís�co, alicerçado em um terraço de 7 mil m2, 
onde situam‐se restaurantes e cafés, com uma bela 
vista, e uma associação com a arte.

Na análise dos mais cé�cos, a existência de marcas 
desconhecidas inviabiliza este conceito, mas seus 
defensores acreditam que os lojistas ali instalados 
procuram mais do que vender seus produtos, pois 
querem é divulgar suas marcas, o que somente o 
tempo poderá comprovar se esta fórmula será 
eficaz, uma vez que seu sucesso estará relacionado 
à capacidade de apresentar constantemente 
novidades ao público usuário.
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O conceito mul�uso
Publicado em 26 de outubro de 2014 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

O crescimento dos grandes conglomerados urbanos, que 
faz com que nossas cidades se mul�pliquem como 
metrópoles com milhões de habitantes, não tem permi�do 
a realização de projetos estruturantes que atendam à 
demanda crescente, especialmente no que se refere à 
mobilidade urbana, cujo transporte público se mostra 
caó�co e a u�lização do automóvel é ascendente, 
alimentando um ciclo vicioso que acarreta uma série de 
problemas que afetam o nosso co�diano.

Nesse contexto, enquanto os projetos de infraestrutura, 
que exigem longa maturação não chegam, é natural que 
surjam ideias para combater o caos que se formou em 
alguns locais, o mercado, com sua habitual sabedoria tem 
buscado soluções e adequação a esta nova realidade, 
amenizando assim os problemas enfrentados pelo cidadão 
comum.

Assim surgiu o conceito mul�uso, essa solução 
arquitetônica e urbanís�ca que procura reunir em um 
único empreendimento múl�plas funções, ou como ensina 
o renomado arquiteto peruano Bernardo Fort‐Brescia, 
professor da Universidade de Harvard e �tular de um dos 
maiores escritórios de arquitetura do mundo, esta é uma 
modalidade que se assemelha a um cubo mágico, ou a um 
quebra cabeças.

Segundo este renomado profissional, responsável por 
projetos dessa natureza em mais de 60 países, esta visão 
se deve a necessidade de combinar diversas peças em um 
único espaço, ou seja, é impera�vo saber como projetar 
hotéis, escritórios, lojas corpora�vas, apartamentos e 
shoppings, e em seguida decidir como encaixá‐los, o que 
exige cria�vidade e imaginação, pois não existe uma 
fórmula acabada.

Edificações classificadas como mul�uso exigem uma di�cil 
combinação de espaços e �pos de ocorrência, locais onde 
devem ser pensados diversos itens, tais como garagens, 
docas de descarga, circulação de visitantes e a 
infraestrutura de residenciais, escritórios, hotéis e lojas, 
resultando em uma série de interferências, onde o projeto 
exige redobrada atenção, não permi�ndo, por exemplo, 
que uma pessoa u�lize o estacionamento do shopping 
para chegar ao seu apartamento.

Embora o conceito tenha surgido com os grandes 
complexos, executados em terrenos com área significa�va, 
permi�ndo assim construir horizontalmente, ele avançou 
também para os pequenos terrenos, onde a modelagem 

pode diferir um pouco, primeiramente porque as funções 
são reunidas em uma única torre e também porque não 
permite reunir todas as funções tradicionais (shopping, 
escritório, residência e hotel) em um único local, mas 
resultando em uma combinação parcial.

Outra realidade verificada nesses empreendimentos em 
outros países, especialmente cidades como Hong Kong e 
Nova York, é a aquisição de prédios an�gos, já 
deteriorados ou que não exploram toda sua capacidade, 
que são demolidos para dar lugar a uma nova edificação, 
com maior espaço e dentro dessa conceituação.

No Brasil o conceito parece que veio para ficar, prova 
disso é a proliferação desses edi�cios, ganhando 
destaque no segmento imobiliário, como em São Paulo, 
onde um palacete foi restaurado e ficará ao lado de uma 
torre de 24 andares, cujo terreno de 6.500,00 m2 
abrigará um bosque com remanescentes da Mata 
Atlân�ca, enquanto uma área de 218.000,00 m2 na 
Marginal do Rio Pinheiros receberá cinco torres 
residenciais, um shopping center, duas torres 
corpora�vas e ainda uma para escritórios.
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A reinvenção dos shoppings
Publicado em 22 de outubro de 2017 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

Nos úl�mos anos, o aumento das compras feitas pela 
Internet, mais conhecida como e‐commerce, palavra 
derivada da abreviação em inglês de eletronic commerce, 
que significa “comércio eletrônico” em português, tem 
causado a queda no número de lojas de varejo, tendo 
como principal vantagem a comodidade de comprar sem 
sair de casa, evitando assim os deslocamentos comuns aos 
grandes centros urbanos. Não obstante, essas mecas do 
consumo con�nuam a ser um grande ponto de 
concentração de pessoas, o que obriga os 
empreendedores a se adaptarem aos novos tempos e a 
esta nova realidade.

Também da parte dos lojistas, verifica‐se a necessidade de 
se reinventarem, como por exemplo, aumentando a 
variedade de produtos, preparando ainda mais seus 
funcionários para se capacitarem, tornando‐os mais 
mo�vados no atendimento ao público, pois a principal 
vantagem da loja �sica são as experiências sensoriais 
propiciadas ao consumidor, cujo contato com o produto 
lhe permite ter uma ideia de sua qualidade e é nesse 
sen�do que os shoppings devem se adequar às novas 
necessidades e às novas exigências, embora não há dúvida 
que con�nuarão a ser um elemento defini�vamente 
incorporado à paisagem urbana.

Se, por um lado, os shoppings centers já estão se 
reinventando, por outro, o faturamento do comércio 
eletrônico no Brasil deve mais que dobrar até 2021, 
segundo um estudo encomendado pelo Google. Nesta 
queda de braço entre o comércio eletrônico e as lojas 
convencionais quem sai ganhando é o consumidor, que 
terá um número maior de opções no momento de realizar 
suas compras.

Com o aumento da concorrência do comércio eletrônico, 
os empreendedores buscam alterna�vas em sua vantagem 
compe��va, justamente naquilo que não é possível ser 
ob�do pela Internet, visando assim enfrentar este inimigo 
invisível, que surgiu na esteira da maior conexão da 
população, explorando ao máximo o espaço disponível, 
como, por exemplo, na China, onde existem shoppings que 
proporcionam experiências sensoriais para os visitantes, 
como, por exemplo, um zoológico com mais de 300 
animais e insetos.

No Mall of América, que tem o maior movimento dentre 
todos os shoppings nos Estados Unidos, foram criadas 
novas atrações, como o maior parque de diversões coberto 

do país, com montanhas‐russas, roda gigante, além de 
contar com um aquário imenso, míni campo de golfe e 
até mesmo uma capela para celebrar casamentos, 
oferecendo diferentes experiências aos consumidores e 
visitantes.

No Brasil, uma das soluções encontradas para atrair os 
consumidores é o aproveitamento do espaço disponível, 
usando, por exemplo, o estacionamento para receber 
shows e feiras, além do showroom de marcas que vão de 
veículos a apartamentos. Além disso, a reinvenção dos 
shoppings brasileiros se dá no momento de sua 
construção, pois, segundo levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce), 
en�dade que congrega esses empreendimentos, foi 
possível verificar a consolidação do interior como ponto 
de referência para a construção de novos centros de 
compras.

Ainda segundo o levantamento realizado por esta 
associação, existe uma forte tendência de que cada vez 
mais os novos shoppings irão se instalar no interior, 
como mostram os números de 2016, em que dos 30 
empreendimentos que foram lançados, 23 estavam 
previstos para acontecer fora das capitais.

Por fim, cabe destacar a principal mudança no formato 
dos an�gos e novos shoppings no Brasil, que passam a 
ser não somente um centro comercial, mas também um 
centro de convivência, tornando‐se um complexo 
mul�uso, pois com o avanço da tecnologia é necessário 
explorar o máximo de espaço, visando atrair o público 
com experiências que são impossíveis de serem 
alcançadas pela Internet e ao mesmo tempo oferecer 
uma maior comodidade para seus frequentadores.
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Perícias nas ações de locação 
de shopping centers
Publicação em 19 de novembro de 2017 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

As ações renovatórias e revisionais de locação cons�tuem 
um significa�vo momento no planejamento financeiro de 
um shopping center, uma vez que os resultados irão 
repercu�r no faturamento do empreendimento no mínimo 
nos três anos seguintes, prazo necessário pra solicitação de 
uma nova revisão.

Não obstante a discussão envolver matéria jurídica, como 
prazos e condições para propositura dessas ações, o 
cálculo do valor loca�vo é o principal objeto do desenrolar 
do processo, que, infelizmente, algumas vezes não recebe 
a devida atenção por parte dos empreendedores.

Nesses mais de quinze anos que acompanhamos perícias 
avaliatórias de alugueis em shopping centers, constatamos 
que nos casos em que é elaborado um laudo prévio, com 
discussão do profissional avaliador com os dirigentes do 
empreendimento (superintendente, controler, jurídico, 
etc.) tem se mostrado um importante instrumento de 
compreensão da formação dos valores loca�vos.

Essa interação permite que as pessoas envolvidas no dia a 
dia do centro de compras subsidiem o procedimento 
avaliatório com informações úteis, específicas do local 
onde encontra‐se a loja avaliada, permi�ndo que as 
variáveis influenciantes no valor da locação sejam 
exploradas, permi�ndo montar um modelo esta�s�co que 
reflita a variação de preços em determinado momento.

São diversos exemplos vivenciados ao longo destes anos, 
que demonstram a importância desta prá�ca, começando 
pela introdução de uma explicação obje�va da sistemá�ca 
de constatação do aluguel escalonado em faixas, 
usualmente designados de “degraus”, que difere da 
locação convencional, o que pode repercu�r 
nega�vamente no cálculo do valor loca�vo, se não for 
analisado de forma adequada.

Outra questão que esbarra na compreensão de muitos 
avaliadores se refere à inclusão dos encargos da locação no 
aluguel mínimo, prá�ca denominada por alguns como 
“boleta fechada”, cujo aluguel mínimo é o resultado do 
aluguel contratado deduzidas as despesas e encargos 
contratuais, tais como condomínio e fundo de promoção, 
dentre outros.

Na esteira dos casos presenciados em perícias onde nosso 
escritório atuou como assistente técnico, nos recordamos 
de um fato que demonstra de forma inequívoca a 
importância dessa interação entre o profissional e os 

representantes do shopping center, que foi a substancial 
alteração no valor loca�vo decorrente de um detalhe 
existente no contrato de locação, que possuía uma 
a�picidade relevante na composição do valor.

Ao nos depararmos com uma ação renovatória 
envolvendo uma loja de fast‐food, iniciamos nossos 
estudos segundo os preceitos norma�vos que 
recomenda a adoção do denominado “método 
compara�vo de dados de mercado”, o que se mostra 
totalmente adequado a este �po de avaliação, tamanha a 
quan�dade de elementos de comparação que um 
avaliador dispõe em um empreendimento �po shopping 
center.

Acontece que, ao mostrarmos os primeiros resultados à 
direção do empreendimento, fomos ques�onados pelo 
valor encontrado, o que, após algumas discussões sobre 
o contrato em análise, verificou‐se a vinculação de três 
quiosques, que vieram em instrumentos apartados, mas 
se vinculam ao contrato original, o que resultou em uma 
mudança radical na análise dos dados, permi�ndo o 
alinhamento do valor à realidade do mercado.

Poderíamos citar outros casos similares, que envolvam 
situações onde o trabalho em equipe permi�u um maior 
aprofundamento e melhor compreensão da situação da 
loja objeto da avaliação em curso, que demonstram o 
acerto da adoção destes procedimentos, além do que, 
com a entrada em vigor do novo CPC (Código de 
Processo Civil), algumas questões procedimentais foram 
alteradas, devendo o assistente orientar os contratantes 
sobre alguns aspectos novos a serem observados.

De tudo isto, podemos concluir que, quanto maior a 
interação e mais intensiva for a par�cipação dos 
envolvidos, maiores são as chances de que a avaliação 
retrate a posição correta de valores no empreendimento, 
sendo fundamental que os profissionais que prestam 
serviços de assistência técnica pericial aos shopping 
centers tenham cada vez mais uma visão voltada ara a 
a�picidade desses empreendimentos de base imobiliária, 
o que se conquista com aprendizado constante e troca 
de informações entre os agentes envolvidos.

http://www.precisaoconsultoria.com.br/fmnresp/periciashopping.html
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O conceito de shopping resort
Publicado em 11 de março de 2018 ‐ Engenheiro e Advogado Francisco Maia Neto

Muito se tem falado e discu�do sobre o futuro dos 
shoppings centers, especialmente em função do 
incremento do comércio eletrônico, o que tem levado a 
uma verdadeira reinvenção, sendo uma das novidades o 
conceito de “shopping resort”, que busca transformar 
esses centros comerciais em espaços de lazer e 
entretenimento, onde, secundariamente, também se faz 
compras. 

Com isto são criadas novas áreas de lazer com design 
diferenciado, ampliando as ofertas de opções de 
entretenimento e lazer, oferecendo assim experiências 
sensoriais únicas ao proporcionar espaços diferenciados 
para prá�ca de a�vidades espor�vas, apresentações 
culturais, sociais, descanso, entre outros, mas sem deixar 
de apresentar novidades diárias, o que confere aos novos 
empreendimentos uma dinâmica própria. 

 Embora a aplicação deste conceito tenha crescido 
exponencialmente nos shoppings brasileiros nos úl�mos 
anos, onde tem se verificado a ampliação do leque de 
serviços prestados dentro dos centros de compras, bem 
como o oferecimento de espaços culturais, academias, 
pequenos brinquedos para crianças e até mesmo co‐
workings, o inves�mento no Brasil ainda é incipiente 
quando comparado com as demais experiências 
espalhadas pelo mundo.

Na Europa, os principais inves�mentos em “shoppings 
resorts” são encontrados na Espanha, estando situados em 
Saragoça, Valência, Torremolinos, Vigo e Palma de 
Maiorca. O maior deles, denominado Puerto Venecia, 
localizado em Saragoça, possui uma área de 206 mil 
metros quadrados, contando com um lago para passeios 
de barco, uma zona para escalada, além de outras 
a�vidades espor�vas, que conferiu ao modelo proposto 
tamanho sucesso que o fundo que o administra expandiu 
suas operações para Portugal, ao adquirir o Dolce Vita 
Tejo.

À semelhança dos empreendimentos espanhóis, os 
inves�dores têm promovido uma reforma neste shopping 
português, com a completa remodelação de seu espaço, 
implantando um arrojado projeto de paisagismo, com 40 
palmeiras e mais de 60 vasos antúrios, além da criação de 
um work hub, que é um espaço de co‐working com todas 
as comodidades para trabalhar, estudar ou simplesmente 
recarregar as baterias. 

Entre as propostas mais extravagantes, destacam‐se os 

expoentes de Dubai, onde se tem desde um shopping ao 
lado de parque de diversões, como o complexo da 
Ferrari, até um parque de neve coberto, com resort de 
esqui, como no Mall of Emirates, que ainda conta com 
um enorme centro de entretenimento indoor para 
crianças e jovens adultos, com centenas de opções de 
máquinas de diversão de es�lo arcade, simuladores, 
carros pareados, piscina, boliche e muito mais, além do 
Centro de Teatro e Artes da Comunidade de Dubai 
(DUCTAC), dotado de galerias de casas de artes, salas de 
aula, estúdios, escola de música, biblioteca e galeria de 
artes visuais de alta especificação.

Já em Guangzhou, na China, foi erguido até mesmo um 
zoológico, que abriga um parque aquá�co dentro de um 
shopping, onde são encontradas dezenas de espécies, 
dentre elas dois ursos polares, morsas e lobos do Ár�co, 
não obstante esta experiência sofrer inúmeras crí�cas 
em razão das condições a qual estão subme�dos os 
animais, que confere ao lugar o desagradável �tulo de 
zoológico mais triste do mundo, exis�ndo inclusive uma 
pe�ção proposta pela associação animal asiá�ca pedindo 
o seu fechamento.

  Independente das crí�cas, o obje�vo desse novo 
conceito é redefinir o papel dos shoppings centers 
dentro do contexto urbano, se apresentando não 
somente como um centro comercial, mas também um 
centro de convivência, à medida que proporciona cada 
vez mais e melhores experiências aos seus visitantes. 
Dessa forma, a tendência é que este espaço se torne 
cada vez mais convida�vo, aumentando não só o número 
de pessoas que visitam os estabelecimentos, como o 
tempo de permanência de cada uma delas, o que 
seguramente criará uma maior predisposição para 
realizar compras ou outro �po de a�vidade nestes 
espaços.
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MANAUS/aM
AmAZONAS ShOPPING 

LIMEIRA/SP
ShOPPING PáTIO LiMEIRA 

MOGI DAS CRUZES/SP
MoGI ShOPPING CeNTER 

GUARULHOS/SP
 SHOPPING BONSUCESSO 

CONTAGEM/MG
SHOPPING ITAÚ POWER CENTER

RIO DE JANEIRO/RJ
BaRRA ShOPPING 
MaDUREIRA ShOPPING
RiO SuL ShOPPING
PaRK ShOPPING cAMPO gRANDE 

FORTALEZA/CE
NORTH SHOPPING FORTALEZA

BETIM/MG
BETIM SHOPPING 

NiTEROI/RJ 
SHOPPING NITERÓI BAY MARKET 

BeLO HoRIZONTE/MG 
BH SHOPPING 
PONTEIO LAR SHOPPING 
SHOPPING CIDADE 
SHOPPING DEL REY
SHOPPING DIAMONDMALL 
SHOPPING PÁTIO SAVASSI 
VIA SHOPPING BARREIRO
VIA SHOPPING PAMPULHA 
SHOPPING VILLAGGIO GUTIERREZ 

DIVINÓPOLIS/MG
ShOPPING PáTIO DiVINÓPOLIS 

IPATINGA/MG
ShOPPING VaLE dO AçO 

JUIZ DE FORA/MG 
INDEPENDENCIA ShOPPING 

MACAÉ/RJ
SHOPPING PLAZA MACAÉ 

SÃO PAULO/SP
RAPOSO SHOPPING 
CONTINENTAL SHOPPING 
SHOPPING BCP ITAIM 
SHOPPING BRASCAN OPEN MALL 
SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ
SHOPPING METRÕ TATUAPÉ 
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS
SHOPPING WEST PLAZA
SHOPPING PÁTIO PAULISTA 

JUAZEIRO DO NORTE/CE
CaRIRI ShOPPING

Shoppings  atendidos
pela Precisão Consultoria

ANÁLISE DE VALORES DE
SHOPPING CENTERS NO BRASIL
Trabalho apresentado durante o XXVII Congreso
Panamericano de Valuación, realizado entre os dias
31/10 e 03/11 de 2012, em Monterrey, México
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