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Resumo:
Os Shoppings Centers são considerados empreendimentos comerciais varejistas focados na
comercialização de bens e serviços, imersos em um mercado competitivo concorrendo com
outros pontos varejistas. Como diferenciação de mercado utiliza-se de uma infraestrutura que
compõem um ambiente amplo, agradável, seguro, com vários estabelecimentos comerciais,
serviços atrativos, visando satisfazer e atrair o público. Neste contexto, esta pesquisa visa
identificar e caracterizar os estabelecimentos comerciais presentes em 10 Shoppings Centers
localizados na cidade de Curitiba, Paraná, em 2015. Para isso, foi realizado uma pesquisa
descritiva de caráter quantitativo, e a coleta de dados secundários se deu através dos sites
oficiais de 10 Shoppings Centers, escolhidos ao acaso em Curitiba (PR). Como resultados
obteve-se que a Área Bruta Locável dos shoppings totalizaram 278.506 m². O fato interessante é
que cada Shopping Center possui características muito específicas no composto do mix de lojas,
totalizando 1.949 lojas. No mix de lojas há um total de: 68 âncoras, 21 megalojas, 27
estabelecimentos de lazer, 1.539 satélites e as demais de conveniência e serviços. Em relação ao
perfil das lojas, destaca-se que os maiores segmentos são: fast-food (11,13%), vestuário
feminino (10,26%) e moda jovem (Unisex - 6,82%). Ressalta-se alguns grupos empresarias
presentes em todos os Shoppings Centers analisados, com destaque para: O Boticário,
Mc’Donalds, Arezzo&Co e Bergerson. Essas informações podem subsidiar o entendimento da
formação dos Shoppings Centers que atrela o mix de empreendimentos com o seu público alvo.
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Analysis of Shopping Centers in Curitiba (PR)

Abstract

The Shoppings Centers are considered retailers business ventures focused on the marketing on
products and services, in a competitive market, trade dispute with other retailers points.As
market differentiation strategy, use an infrastructure, a large environment, pleasant, safe, with
plenty of shopping, attractive services, to meet and attract the public. In this context, this
research aims to identify and characterize 10 Shoppings Centers in Curitiba, Paraná, in the year
of 2015.For this, a descriptive and quantitative study was carried out, and secondary data
collection was made through the official websites of 10 Shopping Centers, randomly selected in
Curitiba (PR).The result obtained that the Gross Leasable Area of shopping totaled 278,506 m².
The Shoppinga Centers has very specific characteristics, the compound of store mix, totaling
1,949. In store mix had a total of: 68 anchors, 21 megastores, 27 leisure establishments, 1,539
satellites and other convenience and services.The profile of the stores, the larger segments are:
fast food (11.13%), women's clothing (10.26%) and young fashion (Unisex - 6.82%). Some
entrepreneurial groups present in all shopping centers analyzed, highlighting: O Boticário,
Mc’Donalds, Arezzo&Co e Bergerson. This information may help the understanding of the
formation of Shopping Centers, aligning the store mix with your target audience.
Key-words: Shopping Centers, Curitiba, Retail Marketing.

1. Introdução
As constantes mudanças dos desejos dos consumidores, as novas tecnologias e
principalmente as novas tendências, estão moldando o comércio varejista físico de
diversas maneiras. Este comércio pode estar em um empreendimento que oferece
inúmeras outras possibilidades de compras, e a localização pode ser um diferencial para
o comerciante. O marketing de varejo está vinculado ao processo de tomada de decisão
do comércio varejista ao se estabelecer em três possíveis locais: região central de
comércio, Shopping Center ou local isolado.
O foco desta análise está centrada nos Shoppings Centers que buscam atender estes
objetivos, ao alinhar seus produtos (mix de lojas) para atender o público das mais
diversas maneiras.
Vale ressaltar que neste trabalho o termo Shopping Centers, será definido como um
único espaço que concentra atividades empresariais de diversos ramos, negócios e lazer,
gerando uma maior comodidade, conforto e facilidades para os clientes (LIMA, 2002;
REQUIÃO, 1984).
Este tipo espaço pode ser encontrado por diversas cidades brasileiras, disponibilizando
infraestrutura e estabelecimentos condizentes com as necessidades e desejos do público
alvo. Para esta análise o foco é a cidade de Curitiba, capital do Paraná, que possui uma
série de Shoppings Centers, que atuam em diversas localidades e possuem públicos
alvos distintos. Estes espaços por mais que estejam situados na mesma cidade, e regiões
muito próximas um do outro, possuem características completamente distintas. Essas
diferenças são consequências de seu público alvo e o posicionamento.
Neste contexto o escopo desta pesquisa é identificar e caracterizar os estabelecimentos
comerciais presentes em 10 Shoppings Centers localizados na cidade de Curitiba,
Paraná, em 2015.
Para atingir os objetivos aqui propostos, foi realizado uma pesquisa descritiva de cunho
quantitativo, por meio de uma coleta de dados secundários, em 01 a 30 de abril de 2015,
disponíveis nos sites oficiais de 10 Shoppings Centers escolhidos ao acaso na cidade de
Curitiba (PR). Os dados coletados foram analisados no Excel e para obter uma análise
mais completa foi realizado o cruzamento e a comparação das informações dos casos
estudados.

2. Caracterização do marketing de varejo
O Marketing compreende um conjunto de atividades humanas que visam facilitar as
relações de troca e adaptar as organizações empresariais ao mercado competitivo, para
que estas gerem as satisfações necessárias de forma mais efetiva e eficiente do que os
concorrentes (KOTLER, 2006).
As mudanças nos padrões de comportamento dos consumidores, fez com que o nível de
exigência por produtos genuínos e com qualidade aumentasse significativamente,
gerando uma necessidade das organizações se adaptarem a essa nova realizada, tendo a
sua função de produção influenciada pelos indivíduos. Como bem ressaltou Kotler
(2006), quando as empresas conhecem os desejos, hábitos e necessidades de seus
clientes, estas conseguem ofertar produtos que podem elevar o nível de bem-estar dos
consumidores, criando e/ou elevando a demanda e, por consequentemente,
maximizando lucros.
O processo de globalização e a internacionalização, ampliaram os horizontes das
vantagens competitivas, que deixaram de ser somente os níveis de preços e passam para
o plano de desenvolvimento eficiente de mecanismos de entrega dos produtos até o
consumidor final. Caso, não haja, a entrega de forma a surpreender as expectativas dos
clientes, significa que as estratégias de marketing estão desalinhadas e inconsistentes
com a mudanças dos padrões e exigências dos mercados.
Indo na mesma linha de Las Casas (2009), o fato é que a comodidade, conforto, pontos
de venda de fácil acesso e uma infraestrutura que atenda às necessidades, faz com que
os consumidores prefiram determinados espaços comerciais (lojas varejistas, por
exemplo) no momento de efetuar uma compra.
Neste ínterim, a aplicação do marketing de varejo está inserido e compreendido como
”um composto de variáveis, que iniciam na escolha da localização do negócio até o
programa de relacionamento com o cliente, passando pela complexidade de um mercado
em constante efervescência” (BORGES, 2001, p. 21).
Vale ressaltar que “o varejo inclui todas as atividades relativas à venda ou serviços
diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial” (KOTLER e
KELLER, 2012, P. 482). Complementa esta ideia Las Casas (2010, p. 320) que se
utilizou da American Marketing Association, para definir “varejo como uma unidade de
negócio que compra mercadorias de fabricantes, atacadistas e outros distribuidores e
vende diretamente aos consumidores finais”.
Para que um comerciante varejista de loja física tenha sucesso, é imprescindível
oferecer comodidade e conveniência ao seu público-alvo. Para isso, é preciso estudar
pontos geográficos favoráveis a sua marca, projeto para abrir uma loja atrativa e com
disposição adequada. Também é importante que a localização definida tenha um
mercado com público suficiente para suas operações gerarem lucros (MATTAR, 2011).
O comércio varejista pode escolher três locais básicos para se estabelecer: região central
de comércio, Shopping Center ou local isolado (LEVY e WEITZ, 2000). Sobre o
Shopping Center, é possível dizer que o modo operante e/ou estrutura do ponto de
venda, dos varejistas se concentram em: lojas âncoras, megalojas, satélites, pop-up,
quiosques, entre outros.
A definição de Shopping Centers que enfatiza que estes:

são prédios e locais especialmente destinados a tipos de negócios em que há
um complexo de atividades que centralizam o comércio de vários ramos,
proporcionando certo conforto e facilidades à clientela (estacionamento,
diversões, restaurantes, bares, enfim, um misto de lazer e comércio). (LIMA
2002, p. 108).

A principal finalidade do Shopping Center:
é congregar, num mesmo local, o maior número possível de atividades
empresariais, distribuindo os diferentes ramos de comércios e serviços,
segundo uma planificação técnica precedida de acurados estudos sobre o
potencial de compras da área de influência a que ele serve, visando a dar
conforto e o máximo de estímulo ao consumidor, facilitando-lhe a escolha e a
aquisição de quaisquer mercadorias e serviços (REQUIÃO, 1984, p. 120).

Tudo que o consumidor deseja e necessita quando está realizando suas compras, é
ambiente agradável, seguro e com muitas opções de lazer e comércio, isto tudo pode ser
encontrado no Shopping (RICE, 2009).
Pode-se aplicar os 4Ps do marketing (Produto, Preço, Promoção e Praça) aos Shopping
Centers e assim realinhar os comandos que satisfizessem as necessidades do públicoalvo (BORDEN, 1965; MCCARTHY, 1964).
Entende-se que produtos são oferecidos no mercado para satisfazer as necessidades do
consumidor (KOTLER e KELLER 2006). Os produtos de segmento de Shopping são: as
lojas, os serviços, praça de alimentação, laboratórios médicos, cinemas, vagas de
estacionamento, agências de viagem, cabeleireiros, casas de câmbio e agências
bancarias.
O preço é determinado a partir do público-alvo, desta forma, as lojas e os serviços
ofertados devem ter preços compatíveis ao poder aquisitivo deste público. Assim, é o
único elemento que produz receita, logo, a partir do momento que é estipulado um preço
é possível que as empresas criem estratégias maximizando o lucro atual, a participação
no mercado e liderança de qualidade do produto (KOTLER e KELLER 2006).
A promoção se trata dos meios de divulgação que os Shoppings Centers utilizam, como
redes sociais, flyers, outdoors, entre outros. Também ocorrem sorteios de prêmios para
incentivar os consumidores a realizarem compras e ações promocionais em datas
comemorativas. Com modernização do mercado, é indispensável que as empresas
sempre estejam em contato com seus clientes, criando relações de fidelidade (KOTLER
e KELLER, 2006).
A Praça (Ponto de vendas) se trata da localização do Shopping Center, que de ter fácil
acesso ao público, distribuição das lojas, modelos e layout das lojas, armazenamento
dos estoques, estratégias de distribuição e a logística. É compreendido como a
combinação dos agentes que fazem os produtos fluírem, ou seja, do vendedor inicial até
o consumidor final (KOTLER e KELLER, 2006).
3. Caracterização dos Shoppings Centers
Na década de 50, nos Estados Unidos, com o objetivo de atender e atrair o crescente
número da população no subúrbio das grandes cidades nasceu os Shoppings Centers.
Nele se agrupam diversos estabelecimentos comercias e de serviços, que visavam o
desenvolvimento urbano. Além disso, a união destes varejistas em apenas um local
gerou sinergia entre o local, varejistas e comunidade que potencializou os interesses
privados e sociais (SILVA, 1966).

Ainda segundo Silva (1966) os primeiros Shoppings Centers instalados no Brasil eram
muito similares ao modelo norte americano, com grandes dimensões, lojas âncoras,
satélites e quiosques. O crescimento urbano, a busca por maior conforto e segurança
permitiu o rápido crescimento do o segmento.
O surgimento dos Shoppings Centers no Brasil teve início no ano de 1966, com a
inauguração do Iguatemi, com 25.425m2 ABL (Área Bruta Locável), no bairro Jardim
Paulistano, na capital Paulista. Na época do seu lançamento o empreendimento recebeu
críticas de boa parte da população por conta no conceito moderno e inovador. Assim,
seus primeiros anos ficaram marcados pela ausência de público que, consequentemente,
ocasionou o fechamento de lojas (Semma Empresa de Shopping Centers, 2015).
Nos anos de 1980, com o aumento da população Brasileira, a intensificação do trânsito
e as especulações imobiliárias, o conceito de Shopping Center começou a conquistar a
população e ter maior abrangência em todo país. Permitindo pessoas de diferentes níveis
sociais a terem acesso a lazer e consumo em um só lugar (SILVA, 1966).
Segundo Carlos (2007) os Shoppings Centers são os locais mais seguros, depois das
residências. Desta forma, estes procuram fazer com que o espaço seja similar ao
exterior, fazendo simulações de praças, ruas, praças de alimentação, cinemas, pontos de
lazer com cinemas, teatros, pistas de patinação, entre outros.
O mercado de Shoppings Centers em Curitiba teve seu início na década de 80. Os
Shoppings Centers começaram a se expandir a partir de 1995, com a construção de 5
shoppings de médio e grande porte. Na virada do século houve um incremento neste
setor onde mais quatro grandes shoppings foram inaugurados (ABRASCE, 2015).
De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE (2015), no
final de 2014 o Brasil possuía 524 Shoppings Centers, sendo previstos mais 21 para
serem inaugurados até o final do ano de 2015. Desses, 12 serão inaugurados em cidades
que ainda não possuem estes estabelecimentos.
Em 2014, a ABRASCE (2015), mostrou que os Shoppings Centers geraram 978.963
empregos e o tráfego de pessoas foi 31 milhões mensais. Desta forma, pode-se notar um
aumento de 10% no setor de Shopping Center no Brasil em relação ao ano de 2013,
atingindo um total de R$142,27 bilhões.
Em 2014, a região que tem mais concentração de Shoppings Centers é a região
Sudoeste, com um total de 288 empreendimentos, representando 55% do número total
de shopping do país, sendo que 53 se encontram na capital. Em segundo lugar esta a
região Sul, concentrando 89 centros de compras, representando 17% dos Shoppings
Centers brasileiros, sendo 14 em Curitiba (ABRASCE, 2015).
Na capital do Paraná, Curitiba o processo de integração do Shopping Center com a
população ocorreu de forma lenta devido à grande influência do comércio de rua na
década de 1970. O primeiro grande centro de compras de Curitiba foi o Shopping
Muller, inaugurado em 1989. Sua localização, próxima ao centro da cidade e ao centro
cívico, foi escolhida pelos seus empreendedores, pois era local onde predominavam
classe média e alta (GIL, 2007).
Segundo Firkowski (2004), a década de 1990 foi marcante para a cidade de Curitiba,
período de transformações na economia urbana da região e aglomerado metropolitano.
Assim, a região passou por um processo de internacionalização e foram implantadas
duas unidades da indústria automobilística e respectivos fornecedores.

Com o desenvolvimento crescente, Curitiba começou a despertar interesse em
empreendedores nacionais e internacionais. Então a cidade, além de ser vista como um
bom local para implantação de novos Shoppings Centers, também foi vista como
mercado em expansão para instalação de novos serviços.
Curitiba está localizada na região mais industrializada do sul do Brasil, com extensão de
435,036 km² com 1.751.907 habitantes (IBGE, 2015). De acordo com a ABRASCE
(2015), até o ano de 2014 haviam 14 Shoppings Centers na cidade, o que representa
302.455 m² de ABL, sendo a quinta capital brasileira no número de empreendimentos.
Os Shoppings Centers de Curitiba são predominante instalados nas regiões centrais da
cidade de Curitiba, onde há uma estratégia na localização por serem localizados em vias
principais de circulação, facilitando o acesso de pessoas e mercadorias (FERREIRA,
2010).
Com base no autor Gil (2007) com a entrada dos Shoppings Centers na cidade de
Curitiba-PR, notou-se uma alta valorização nos terrenos e imóveis ao redor, aumento no
número de empregos para a população, vantagens e melhorias ao bairro. Outro fator que
sofreu interferência foi o transporte público, uma vez que as rotas precisaram ser
adaptadas para que as pessoas pudessem ter acesso aos centros de compra.
4. Análise dos resultados
Para manter a transparência das informações e preservar os nomes dos Shoppings
Centers analisados, os mesmos foram classificados ao acaso de “A” a “J”, portanto, na
análise dos dados não serão utilizados nomes, mas as letras que os nominam.
Dessa forma, a primeira análise se refere à Área Bruta Locável (ABL) (isto é, o espaço
interno total destinado à locação), que nos Shoppings Centers analisados totalizaram
278.506m², ou seja, em média tem-se 27.850,6m² de ABL por Shopping Center. Porém,
na prática se observa que o tamanho é diferente e proporcional a região e ao público que
se quer atender, sendo que a diferença de área entre o Shopping Center “G” e “C” é de
51.000m², sendo o “G” com um ABL total de 7.000m² e o “C” 58.000m². Mostrando a
diversidade de estruturas que podem ser oferecidas aos varejistas.
O número de estabelecimentos comerciais total foi de 1.949. Este número pode
acompanhar a ABL, pois aqueles que oferecem estruturas maiores tendem a ter mais
estabelecimentos que os menores. Entretanto, se observou que Shopping “A”, mesmo
possuindo uma ABL maior que o “G”, apresenta o menor número de lojas,
aproximadamente 101,cerca de 5,18% do total. Outra observação é a relação da ABL e
o número de lojas que demonstra que o Shopping “C” concentra 20,82% do total de
ABL e 18,36% das lojas, porém esta relação em alguns casos não é proporcional, como
por exemplo, o Shopping “G”, na qual sua ABL representa apenas 2,51% da ABL total,
porém suas lojas representam 10,87% do total das lojas dos dez Shoppings Centers
analisados.
Em média cada loja tem 143 m², porém cada shopping possui características únicas, em
virtude disso, percebem-se grandes diferenças entre os shoppings. O Shopping “J” e o
Shopping “B” possuem a mesma média de 85 m² por loja e o Shopping “D” é o que
apresenta maior espaço de locação, em média de 223 m².
Em relação às estratégias de marketing o “P” de produto dos Shoppings Centers trata-se
das lojas e serviços que são oferecidos. Este estudo se baseou na classificação do Plano

Mix criado pela ABRASCE em 1986, e as lojas foram divididas em: âncoras, megalojas,
satélites, conveniência/serviços e lazer (ABRASCE, 2015).
As lojas âncoras são as que apresentam área locada superior a 1.000m², como por
exemplo, lojas de departamento, supermercados e construção e decoração. Entre os dez
Shoppings Centers, o total de lojas âncoras apresentado foi de 68, sendo que 11
presentes no Shopping “C” e nenhuma no Shopping “G”. Isso demonstra que o
Shopping “C”, além de possuir a maior ABL e ter o maior número de lojas, também
possui a maior quantidade de lojas âncoras, representando 16,17% do total.
Em relação às megalojas, podem ser consideradas lojas com área locada de 500 à 999
m². São representadas por lojas especializadas em determinada linha de produtos e com
grande escala, atraindo um grande número de pessoas. Foram constatadas 21 megalojas,
sendo que 5 delas estão presentes no Shopping “C” e 5 no Shopping “D”. Já nos
Shoppings “G” e “H” não há presença desse modelo de loja. Desta forma as megalojas
localizadas nos Shoppings “C” e “D” representam 47,61% do total.
As satélites são as lojas de pequeno porte, com área inferior a 499m² e que vendem itens
de: acessórios, calçados, vestuário, alimentação e entre outros. Dessa forma, foram
encontradas 1.539 nos dez Shoppings Centers pesquisados, sendo dessas, 284, ou seja,
18,45% do total de lojas satélites pertencem ao Shopping “C” e 83 ao Shopping “A”,
representando 5,39%.
Quanto às lojas de conveniência/serviços, essas têm como características a não
realização de vendas de produtos, estas são voltadas para a prestação de serviços. Os
Shoppings “C” e “G” possuem 20 conveniências/serviços cada um, o que representa
28,98% do total das lojas de neste ramo. Já o Shopping “A” é o que apresenta menor
número de conveniência/serviços, sendo representado por 7,97%, ou seja, apenas 11
lojas do seu total.
Nas áreas de lazer não há distinção entre o tamanho da área, somente nas atividades que
são desempenhadas. Assim, o cinema ou teatro, mesmo com área superior a 1.000 m²,
são considerados de lazer, estas por sua vez que atraem o público ao Shopping Center.
O total de áreas de lazer é de 27, onde 6 estão concentradas no Shopping “F”, ou seja,
22,22% e os outros 21 espaços de lazer estão nos demais Shoppings Centers analisados,
onde em seis deles apresentam 2 áreas de lazer cada um e o restante apresenta 3.
No mercado atual a fidelização de consumidores é de suma importância para qualquer
empresa varejista. A fidelização pode ser feita de inúmeras maneiras, entre elas pode-se
destacar a comodidade e facilidade aos clientes. Entre essas comodidades e facilidades
em Shoppings Centers, destaca-se um estacionamento amplo, com a quantidade de
vagas adequada a seu público.
Dentre os dez Shoppings Centers analisados, o total de vagas de estacionamento
disponíveis é de 14.780, o que dá em média 2.111,42 vagas por Shopping Center.
Porém cada Shopping Center possui um porte e um fluxo distinto, sendo assim, o
Shopping “D” é o que apresenta maior número de vagas disponíveis, com 2.673,
representando 18,56% do total. Já o Shopping “A”, por ser menor, tem 490 vagas
disponíveis, o que corresponde a 3,32% do número total de vagas.
Os Shoppings “C” e “E” têm a mesma quantidade de vagas de estacionamento, 2.300.
Outros dois Shoppings Centers analisados que possuem a mesma quantidade de vagas
são: Shopping “I” e o Shopping “J”, com 1.500 cada um, o que representa um total de
20,29%. Entre os menores, tanto em área como em número de vagas, estão os

Shoppings “G”, com um número de vagas no estacionamento de 1.000, o Shopping “B”
500 vagas e o Shopping “A”, cerca de 490 vagas disponíveis no estacionamento.
Shoppings Centers são grandes e complexas empresas, que precisam ser administradas
corretamente. Para tal estes possuem uma administradora responsável. Dos dez
Shoppings Centers analisados, 30% é administrado pela BrMalls.
A administradora BrMalls é a maior administradora de shoppings do Brasil, com
participação em 48 shoppings, que totalizam 1.691 mil m² de Área Bruta Locável
(ABL) e 987,4 mil m² de ABL próprio (BRMALL, 2015). É a única empresa nacional
de Shopping Centers com presença em todas as regiões do Brasil.
O Grupo Garden (2015) é responsável pela administração de apenas um Shopping
Center analisado. A empresa está no mercado desde 1977, prestando os serviços de
síndico, completa assessoria jurídica e auditoria contábil condominial. O Grupo Soifer
(2015) é responsável pela administração de dois shoppings. O grupo é da cidade de
Curitiba e assim, presta serviços para Shoppings Centers, no Paraná, Santa Catarina e
Rio de Janeiro.
Da amostra analisada, apenas um shopping é administrado pela Multiplan, que tem 18
unidades distribuídas pelo país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Alagoas (MULTIPLAN, 2015). Os outros
Shoppings Centers analisados contam com suas próprias administradoras.
Dentro dos grupos de lojas classificados pelo Plano Mix da ABRASCE (2015),
encontram-se 60 segmentos distintos, entre eles destacam-se nos shoppings analisados:
fast-food (11,13%), vestuário feminino (10,26%), moda jovem (Unisex - 6,82%), outros
(6,05%), joalheria (5,59%), calçados femininos (4,10%), telefonia celular (3,54%),
cosméticos (3,13%), vestuário infantil (3,08%) e vestuário masculinos (3,03%).
Os fast-foods são os estabelecimentos mais presentes nos Shoppings Centers, sendo 217
áreas locadas para esse segmento, representando 11,13% de todas as operações dos
shoppings. O Shopping “C” concentra 19,35% do total de fast-foods, totalizando 42
lojas. Já o Shopping “E” contém o menor número, com apenas 8 lojas, equivalente a
3,68% do total.
As lojas de vestuário feminino estão presentes nos Shoppings Centers analisados,
representando 10,26% do total de 1949 lojas, ou seja, 200 espaços locados estão
destinados a moda feminina. O Shopping “J” apresenta o número de lojas femininas
mais significativo, com um total de 43, representando 21,5% e o Shopping “F” é o que
apresenta o menor número, 11 lojas (5,5%).
O segmento da moda jovem (unissex) representa cerca de 6,82% do total de lojas, ou
seja, 133. O Shopping “J” é o que mais possui esse modelo de loja, representando
36,09% das lojas analisadas. O Shopping Center que possui o menor número de moda
jovem (unissex) trata-se do Shopping “E” com apenas 8 lojas, significando 6,01% das
lojas.
Outro setor que tem destaque entre os Shoppings Centers analisados, com 118 lojas
(6,05%), é o classificado como “outros”, que engloba lojas que vendem artigos para
noivas, gestantes, roupas profissionais, moda étnica, regional e exótica. O Shopping “C”
foi o que mais se destacou no segmento “outros”, com 28 lojas, representando 23,73%
do total. Já o Shopping “A” apresentou um número bem inferior, apenas 3 lojas do setor
(2,54%).

Em relação as joalherias existem 109 lojas, ou seja, 5,59% do total. Assim a média por
Shopping Center é de 10,9 joalherias, Ao analisar individualmente, pode-se ver que
70% dos Shoppings Centers possuem 10 ou mais joalherias. Porém como cada mall tem
diferentes públicos-alvo, o resultado foi de 5 lojas (4,59%) no Shopping “B” e de 19
(17,43%) no Shopping “D”.
As lojas de calçados femininos representam 4,10%, ou seja, há 80 lojas deste setor nos
dez Shoppings Centers. A média geral foi de 8 lojas, porém, o Shopping “C” apresenta
17 empreendimentos do segmento analisado, ou seja, 22.5% do total das lojas de
calçados femininos se encontram em único estabelecimento. Já o Shopping “B” possui o
menor número de lojas de calçados femininos, apenas um, correspondendo em 1,25%
do total de lojas analisadas.
Quanto ao setor de telefonia celular, o mesmo apresenta 69 lojas, corresponde a 3,54%
do total analisado. O Shopping Center “C” possui o maior número de lojas de telefonia
celular, com 16, ou seja, 23,19%. E o com menor número de lojas do setor foi o
Shopping “A”, com 2,90%. Os setores de cosméticos, vestuário infantil e vestuário
masculino apresentam 61, 60 e 59 lojas, respectivamente. Sendo assim responsáveis por
9,24% de todos as lojas analisadas.
Muitos grupos varejistas, por uma estratégia de segmentação decidem criar diversas
lojas para se posicionar de acordo com o público alvo. É possível perceber essa
estratégia de lojas no caso do O Boticário que engloba as marcas O Boticário, Quem
disse, Berenice?, Nativa Spa, Eudora e The Beauty Box (O Boticário, 2015) que possui
pelo menos uma lojas em todos os Shoppings Centers analisados. Há outros grupos
também como: Arrezzo&Co, Mc’Donalds, Bergerson, Cia Hering, que também estão
presentes em todos os 10 shoppings analisados.
5. Conclusão
O objetivo deste trabalho foi identificar e caracterizar os estabelecimentos comerciais
presentes em 10 Shoppings Centers localizados na cidade de Curitiba, Paraná, em 2015.
Os dados coletados demonstraram as características dos 10 Shoppings Centers
analisados na amostra, no que tange, o número de lojas, o tamanho do estabelecimento,
número de vagas, quais são os grupos de lojas mais freqüente, quais lojas estão
localizadas em cada Shopping Centers e qual grupo empresarial estas presentes.
Demonstrar essa realidade e entender as características destes Shoppings Centers,
fornece subsídios para a compreensão do mix de lojas e o alinhamento com o seu
público alvo.
Dessa forma, pode-se afirmar que por mais que cada Shopping Center tenha um porte,
administradoras distintas e um público-alvo diferente, todos possuem os mesmo
segmentos de lojas, apenas variando de quantidade acordo com a ABL total do
empreendimento.
Com a análise de resultados e os estudos feitos, foi possível concluir que os Shoppings
Centers são mais do que apenas empreendimentos imobiliários, eles são um novo modo
de vida para a sociedade brasileira. Sendo um local onde família e amigos se reúnem,
não só para fazer compras, mas para lazer, diversão e entretenimento.
Referências
ABRASCE. Relatório da Associação Brasileira de Shopping centers. Sem data de
publicação. Disponível em <www.abrasce.com.br>. Acessado em 01/03/2015.

Borden, N. H. (1965). The conceptofthe marketing mix. In Schwartz, G. (Ed), Science
in marketing. New York: John Wiley& Sons, 386-397.
BORGES, A. R. Marketing de varejo: as estratégias adotadas pelos supermercados
de vizinhança para conquistar e fidelizar clientes. 2001. 156 f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2001.
BR
MALLS.
Sem
data
de
publicação.
<http://www.brmalls.com.br>.Acesso em 28/04/2015.

Disponível

em

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no/do mundo. São Paulo: FFLCH, 2007, 85p.
FERREIRA, Alexandre Comes. Shopping Center em Curitiba: contextualização
espacial e no âmbito da economia urbana. Revista Paranaense de Desenvolvimento.
n. 199. p 215-236. Curitiba. jul/dez.2010
FIRKOWSKI, Olga L. C. F. Internacionalização e novos conteúdos de Curitiba.
Revista Paranaense de Desenvolvimento. Curitiba: IPARDES, n. 107, jul./ dez. 2004
GIL, Ana Helena Corrêa de Freitas. O espaço do cotidiano nos shopping centers em
Curitiba-PR. IX Coloquio Internacional de Geocrítica. Porto Alegre. 2007
Grupo
Garden.
Sem
data
de
publicação.
Disponível
<http://www.shoppingcidade.net/index.php>. Acesso em 28/04/2015.

em

Grupo
Soifer.
Sem
data
de
publicação.
<http://www.gruposoifer.com.br/>. Acesso em 28/04/2015.

em

IBGE.
Sem
data
de
publicação.
<http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=410690>
05/04/2015

Disponível

Disponível
em
2015. Acesso em

KOTLER, Philip. KELLER, L, Kevin. Administração de marketing. 12.ed. São
Paulo: Prentice Hall, 2006.
______________________________. Administração de marketing. Ed. 14- São
Paulo: Atlas, 2012.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos,
planejamento e aplicações a realidade brasileira – 1ª Ed – 3ª reimpr.- São Paulo:
Atlas.2010.
_________________________ Marketing: conceitos, exercícios, casos. 8.ed. São
Paulo: Atlas.2009.
LEVY, Michael; WEITZ, Barton. Administração de varejo. São Paulo: Atlas,2000.
LIMA, Wanderson Marcello Moreira de. Aluguel em shopping centers:
abusos e ilegalidades. In Revista Síntese de Direito Civil e Processual.
Ano III, nº 17, p. 108-121, mai/jun de 2002.
MATTAR, FauzeNajib. Administração de varejo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
McCarthy, E. J. (1964). Basic Marketing. IL: Richard D. Irwin.
Multiplan.
Sem
data
de
publicação.
Disponível
<http://www.multiplan.com.br/main.jsp>. Acesso em 28/04/2015.

em

O Boticário. Sem data de publicação. Disponível em <http://www.boticario.com.br/>.
Acesso em 27/05/2015.

REQUIÃO, Rubens. “Considerações Jurídicas sobre os centros comerciais
(shopping centers) no Brasil”. In: Shopping centers. Aspectos jurídicos. São Paulo:
RT, 1984.
RICE, Candace K. Mix e produto, seleção de lojistas e apoio à locação.In:
International Council of Shopping Center (ICSC). Shopping center: marketing. São
Paulo: GS&MD-Gouvêa de Souza, 2009. Cap. 2.
SEMMA EMPRESA DE SHOPPING CENTERS - História dos Shoppings Centers
no Brasil do nascimento até a década de 90. Publicado em 26/08/2012 e atualizado
em 03/01/2015. Disponível em <http://www.semma.com.br/historia-dos-shoppingcenters-no-brasil/>. Acessado em 03/03/2015.
SILVA, José Borzacchiello da. Novos Desafios para as Grandes Cidades Brasileiras.
Revista CCHLA/UFRN Natal v. 10 n.1/2 janeiro/dezembro 1996.

