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ABSTRACT 

The success of a real estate investment is directly based on the location.  For the definition of this, should 
be evaluated macro and microeconomics factors.  The macro location involves variables as economic 
concentration and characterizing the region in where the mall is to be located.  The microeconomics 
factors are determined for the punctual location inside the chosen region. The main elements of a good 
project are: accessibility and buildings that define the reality of the environment. Together with the 
estimate of the potential of costumers, is the estimate of the reality of the competition.  The evaluation of 
an estimate of the volume for an attractive demand complete the factors. For the evaluation of a real estate 
investment, relevant physical aspects, like size, jointly with the functional structure and mix of the shops.  
The factors of success in the development of shopping centers are the volumes of sales (sum of the 
volume of sales of the shops) and the operating costs. Finally, consider that the evaluation of shopping 
centers has always two sides, the evaluation as a real estate investment and as a business investment. 

RESUMO 

O sucesso de um empreendimento de base imobiliária está estreitamente ligado à sua localização. Para a 
definição desta, devem ser avaliados fatores macroeconômicos e microeconômicos. A macro localização 
envolve variáveis como concentração econômica caracterizando a região em que se insere o shopping. Os 
fatores microeconômicos são determinantes para a localização pontual dentro da região escolhida como a 
acessibilidade e edificações que definam a realidade do ambiente. Junto com a estimativa do potencial de 
usuários, é importante também estimar a realidade da concorrência. A avaliação das estimativas do 
volume da demanda atraída completa os fatores. Para a avaliação do imóvel são relevantes os aspectos 
físicos do imóvel em si, como tamanho, juntamente com a estrutura funcional e mix das lojas. Os fatores 
de sucesso no desenvolvimento de shoppings são os volumes de vendas (soma do volume de vendas das 
lojas) e os custos operacionais. Finalmente, considera-se que a avaliação de shoppings centers tem sempre 
dois lados, a avaliação como um imóvel ou como um investimento empresarial. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado imobiliário do Brasil vive novamente um ciclo de crescimento (SALGADO; 
CAETANO; NAPOLITANO, 2007). Em muitos  setores da construção civil  percebem-se 
aumentos no volume de construções, dentre eles shoppings centers. Shoppings estão em quase 
todas as cidades médias e grandes e são diferentes das lojas comuns na rua. Um shopping center 
está definido, como uma unidade consciente, planejada e artificial, e em geral é homogêneo, 
construído e gerenciado (ICSC, 1999). Por isso, um shopping center tem uma grande 
complexidade e faz parte do grupo dos imóveis de gestão. 
Os pontos principais na decisão de compra são a avaliação do preço e a sustentabilidade do 
investimento. Basicamente, na análise de mercado e de localização serão utilizadas as 
informações do desenvolvimento direto e indireto, chances e riscos e os potenciais de otimização 
para um objeto específico. Por um lado tem-se os fatores-chave como: volume de vendas, 
receitas, custos e preços. Por outro lado, tem-se as condições micro e macro econômicas com a 
situação de concorrência, dados de estrutura, demanda etc. 
Shoppings centers já são pela definição do tipo de imóvel, especiais, que têm dificuldades na 
avaliação. O número negociado é relativamente pequeno, a localização é sempre bem diferente, 
o tipo e o tamanho do shopping center não facilitam a avaliação. A norma ABNT 14653-2 
(2004) oferece muitas possibilidades e métodos de avaliação. A homogeneização é praticamente 
impossível de utilizar por falta do número adequado de objetos comparáveis. Para os outros 
métodos de avaliação é necessário conhecer os dados fundamentais como a micro e macro 
localização. 
A meta destas análises está em provar as condições de sustentabilidade econômica para uma 
localização específica (WOILER, 1996). Para isto, deve-se analisar a chance de realização, prazo 
e restrições (econômicas e urbanas) e as chances de sucesso e de lucratividade estimadas. Além 
disso, durante o ciclo de vida do Shopping esta análise é instrumento útil para a avaliação do 
sucesso ou fracasso do desenvolvimento do Shopping. 

2. METODOLOGIA 

Vergara (1997) divide as pesquisas em dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 
Dessa forma, o presente estudo caracteriza-se descritivo quanto aos fins e estudo bibliográfico 
quanto aos meios.  
A característica de estudo descritivo decorre da intenção de expor características de uma 
população ou de um fenômeno, sem o compromisso de explicá-lo, embora sirva de base para tal 
explicação (VERGARA, 1997).  
Já, a caracterização de estudo bibliográfico provém da sua concentração em fontes bibliográficas 
na busca pelas tecnologias disponíveis (GIL, 1996). 

3. FATORES MACROECONÔMICOS 

A análise das condições macroeconômicas gera informações muita importantes para a avaliação 
de projetos e objetos como hotéis, imóveis de lazer e especialmente para o comércio varejista 
como shoppings centers. 
Os fatores macroeconômicos importantes na análise para a avaliação são a localização, a infra-
estrutura, função administrativa, estrutura da cidade, estrutura econômica, características 
especiais e dados gerais econômicos e sócio-demográficos. 
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Figura 1: Fatores macroeconômicos 
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3.1. Situação Geográfica 

O fator macro-econômico mais importante é a situação geográfica natural da macro localização, 
bem como o estado e a região. Além disso, é importante observar a conexão estrutural da macro 
localização com a região. Isto significa responder as perguntas de quais as conexões estruturais 
da cidade, como zona industrial, qual relevância têm outras cidades e centros, qual é a distância 
deles e como delimitar o espaço econômico e popular. 

3.2. Infra-Estrutura 

A delimitação destas relações oferece a observação da conexão da infra-estrutura local, regional 
e nacional da macro localização, especialmente o sistema de ruas municipais, sistema de ruas 
principais e o sistema de transporte público, como pontos e freqüência de ônibus. No ponto 
principal desta observação fica a acessibilidade desta macro localização. Neste contexto 
considera-se a conexão do trânsito individual, como a utilização de rodovias federais e estaduais, 
e o trânsito regional e nacional, como aeroportos, terminais de trem e ônibus. Com o foco no 
futuro deverão ser considerados os planejamentos existentes relevantes para trânsito e infra-
estrutura. 

3.3. Função Administrativa e Política 

Uma grande significância na avaliação da macro localização tem a função de investigação do 
lugar, como a função macro administrativa e política como capital federal e estadual, etc. Por 
outro lado, na função central local deveria observado como centro alto, médio, baixo, pois isto 
define uma determinada estrutura de abastecimento e infra-estrutura. Deve-se provar se as 
funções agregadas para a região da faixa de entrelaçamento/interdependência está em 
concordância com o abastecimento real. Isto poderá realizado com uma lista de controle (check 

list) das qualidades, como economia, cultura, educação, trânsito, abastecimento e eliminação de 
resíduos, e sobre índices, como centralização de comércio varejista. 

3.4. Estrutura da Cidade 

Além da função administrativa e política observa-se profundamente a estrutura da cidade 
específica. O município poderá ser compacto ou vasto. Pode ser uma cidade que na história tenha 
formado um centro ou núcleo, ou na formação atual represente um ou mais pólos econômicos 
para outras cidades. A estrutura do centros e núcleos, como centro e sub-centros, tipo de bairros 
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(comercial, residencial etc.) que existem são igualmente importantes no conhecimento da 
concentração residencial e comercial. 

3.5. Estrutura Econômica 

Também é de grande importância a análise das estruturas econômicas que dominam este 
município. A avaliação dos ramos e setores relaciona-se com a segurança econômica das 
empresas, número de empresas, número de funcionários, desenvolvimento e significância 
econômica junto com a sede ou filão da empresa. 

3.6. Características Especiais 

As características especiais da macro localização são denominados fatores suaves (Soft facts), e 
incluem: imagem da localização, identidade local, qualidade da vida, qualidade de moradia, 
possibilidades de lazer, clima, condições políticas, comportamento dos investimentos. 

3.7. Dados Gerais, Econômicos e Sócio-Demográficos 

Junto com as condições estruturais de localização e econômicas deverão ser avaliados os dados 
gerais econômicos e sócio-demográficos. Estes dados são: número de habitantes, 
desenvolvimento demográfico, composição da população, taxa de desemprego, taxa de juros, 
impostos, poder aquisitivo da população, entre outros fatores. 
Estes fatores devem ser comparados com os de outras cidades da região ou cidades 
semelhantemente estruturadas para avaliar as vantagens e desvantagens do local. 

4. AVALIAÇÃO DA MICRO LOCALIZAÇÃO 

A identificação correta da micro localização é a condição mais importante para o 
desenvolvimento do shopping center. É necessário desenvolver a concepção de um projeto 
perfeito. A análise da micro localização poderá ser dividida em quatro assuntos, que seriam os 
primeiros analisados: 
•••• Posição e aspectos de estrutura municipal; 
•••• Situação do terreno e, em caso afirmativo, do imóvel; 
•••• Realidade do ambiente; e 
•••• Infra-estrutura e trânsito. 
Na prática, este é o momento de diferenciar se a análise é feita para um shopping existente ou 
planejado. 

4.1. Posição e Aspectos de Estrutura Municipal 

É necessário que na micro localização se apresente a localização na área da cidade, o bairro, sub-
bairro e avaliar a distância entre este ponto e os outros (centros e sub-centros). Um segundo 
aspecto que é muito importante é se esta faz parte de um eixo de desenvolvimento municipal e se 
esta área está identificada como núcleo de desenvolvimento. Para a avaliação também é 
importante classificar a localização como centro, periferia ou posição integrada. Nos anos 90 a 
maioria dos novos shoppings se localizavam no centro de uma cidade, enquanto que, atualmente, 
os shoppings centers estão um pouco mais longe do centro, normalmente em sub-centros (futuros 
centros) e até na área “verde”. Ao contrário da Europa, onde os novos shoppings centers são 
instalados dentro dos centros de cidades (WENGLER, 2004). 
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4.2. Situação do Terreno e do Imóvel 

Analisa-se a localização natural, a natureza dos imóveis vizinhos, tamanho do terreno, 
estilo/corte, topografia e construções existentes no terreno (como estado e aparência), possível 
ônus, vantagens de planejamento e vantagens pelo direito de construção civil. A visibilidade 
possui grandes importância para os shoppings centers o que exige do terreno uma boa 
apresentação. 

4.3. Realidade de Ambiente 

A resposta para a pergunta se uma micro localização se trata de uma boa localização é muito 
influenciada pela realidade do ambiente. Não se pode inserir perfeitamente um shopping de luxo 
e exclusividade dentro de um bairro pobre, de baixo poder aquisitivo e com moradias de baixo 
padrão. Por isto, é importante analisar o ambiente da micro localização e a realidade, como a 
estrutura de imóveis, utilização residencial e comercial, assim como a concorrência existente, 
efeitos sinérgicos e varejos. Neste contexto também estão os planejamentos (residencial, 
comercial, industrial, varejos etc.) e o prazo da realização destes para possibilitar uma boa 
visualização da situação de concorrência atual e futura. 

4.4. Infra-Estrutura e Trânsito  

É de grande significância para um imóvel de varejo, especialmente shoppings centers, a 
acessibilidade no trânsito envolvendo, desde rodovias federais e estaduais até a pequena 
urbanização da micro localização, com estacionamento suficiente, situação de entrada e de saída 
no trânsito. Isto também é importante para os clientes do shopping center, que desejam fazer 
compras confortavelmente. Além disso, é importante a acessibilidade pelo transporte público 
(pontos de ônibus, tarifas, freqüências de ônibus, conexões, etc.). Para os pedestres e ciclistas, os 
passeios são importantes de forma que estes devem ficar em bom estado para que seja possível 
circular com segurança. A freqüência de pedestres é um fator que deve ser avaliado. 

4.5. Outros Fatores da Micro Localização 

Junto aos fatores abordados existem mais fatores importantes, como a apresentação do endereço 
e do ambiente. Também para o marketing a localização é importante, porque em um local que já 
existem varejos precisa-se de menos propaganda que num local que não é comercial e será 
necessário criar essa referência. 

5. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Além dos fatores de micro e macro localização é necessária uma avaliação das condições de 
concorrência, principalmente na análise de oferta e potencial de demanda, que é decisiva em 
relação ao valor do shopping center. 
Em 2005 existiam no Brasil 263 shoppings centers com 6,4 milhões de m² (ABRASCE (1), 
2007). Em 2006, este número aumentou em 52 novos shoppings (ABRASCE (2), 2007). A 
história e a tendência dos novos shoppings centers é apresentada na ilustração a seguir. Este 
tendência do aumento de número continua e a quantidade de shoppings em relação aos 
habitantes tende a continuar crescendo. 
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Figura 2: Evolução de número de shopping centers no Brasil 
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Fonte: (ABRASCE (2), 2007) 

5.1. Oferta 

No primeiro passo são avaliados os dados de potencial e de estrutura dos varejos locais e dados 
básicos, como número dos varejos e a área deles, área por mil habitantes, e dados potenciais, 
como volume de vendas e produtividade da área. Esse conjunto de fatores mostra o perfil de 
forças e fraquezas dos grupos específicos. Cada grupo específico remete a uma classificação 
pelos produtos, padrão, posição etc. 
Posições de varejos poderão ser muito diferentes, especialmente quanto a qualidade cuja 
avaliação é muito subjetiva. Para a avaliação as seguintes perguntas são importantes: 
•••• Quais varejos são, onde estão e qual a sua área; 
•••• Quais ramos e empresas dominam o local; 
•••• Qual o grau dos filões; 
•••• Como é a freqüência de clientes e pedestres e 
•••• Como está a situação de localização dos mercados para varejos. 
Neste contexto é necessário tomar um olhar sobre o futuro e avaliar todos os planejamentos 
relevantes e os índices, como área de vendas em construção ou em planejamento com o número 
de varejos e volume de vendas planejadas. Também o número de estacionamentos para os 
clientes. Finalmente, deverá ser observada a relevância de concorrência potencial. Com este 
fundamento é possível mostrar o posicionamento do shopping center avaliado. 

5.2. Demanda 

Junto com a análise da oferta deve ser feita a análise da demanda do shopping center. Estes dois 
grupos de dados compõem as oportunidades e os riscos do empreendimento. 
Na primeira etapa está a avaliação de área de influência com que o shopping center alcança os 
clientes. O método de tempo de distância ou o método de círculo infelizmente não oferecem 
resultados úteis. Um método muito utilizado é o método de distância de tempo modificado, onde 
seriam criadas zonas de tempo, como 10, 20 ou 30 minutos de carro até shopping, que seriam 
modificados por diversos critérios numa segunda etapa. Também se consideram fatores especiais 
como barreiras topográficas (rios ou rodovias). As zonas de entradas são dependes do tamanho 
do shopping center, de seus atrativos e da situação regional da concorrência. 
Determinada a área de influência, pode-se avaliar o potencial de compra dos moradores. Sobre 
os índices do consumo anual por morador pode-se estimar os volumes de demanda por morador, 
que o shopping center pode agregar. 
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6. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DE SHOPPING CENTER 

Existem aspectos do imóvel do shopping center que têm uma grande relevância para a avaliação. 
O shopping center é bem diferenciado em relação a outros tipos de imóveis de varejos. As 
diferenças consistem nas qualidades do shopping e a grande complexidade deles. 
Para um bom funcionamento um shopping center necessita: 
•••• Tamanho suficiente; 
•••• Estrutura funcional; 
•••• Mistura dos ramos adequados da localização; 
•••• Suficiente número de vagas no estacionamento; 
•••• Gestão qualificada; e 
•••• Recondicionamento regular. 

6.1. Tamanho 

O tamanho de um shopping é um quesito muito importante, por que a definição do tamanho ideal 
permite uma boa atratividade e consegue por si só uma boa difusão, criando, ao mesmo tempo, 
um excesso de mercado. Existe um tamanho mínimo necessário para um bom funcionamento e 
gerenciamento do shopping center. O tamanho básico dos projetos atuais para shoppings centers 
no Brasil está entre 15.000 – 20.000 m², (ABRASCE (3), 2007). O tamanho máximo do 
shopping, praticamente é ilimitado, como pode ser observado no Parque Dom Pedro (2007) com 
162.000 m² ou no Midway Mall (2007) com 227.000 m². Mas tamanhos superiores a 100.000 m² 
são problemáticos pelos aspectos municipais e mercado, por uma possível falta da demanda, e da 
sustentabilidade. Beyard e O’Mara (1999) definem que um shopping tem uma área ótima entre 
12 e 14m² por pessoa. 
Na fase de avaliação, uma análise de situação do mercado em geral, assim como a estrutura do 
Shopping é importante. A estrutura do Shopping pode ter a forma de “Stripe”, “Mall”, “Plaza”, 
“Cluster”, “L-Court” ou “U-Court” (WENGLER, 2004). As características do shopping center 
podem variar em função do tipo do shopping e do tamanho, como pode ser observado na Tabela 
1. 

Tabela 1: Características de shopping centers 

Tipo de shopping Base de classificação
Área 

construída 
típica [m²]

Área construída 
[m²]

Terreno mínimo 
[ha]

População 
mínima que mora 
perto do shopping

Vizinhanca supermercado 5.000 3.000 - 9.000 1 - 4 3.000 - 40.000
Comunidade pequena loja de departamentos 15.000 9.000 - 40.000 10 - 30 40.000 - 150.000

Shopping regional 1 ou 2  loja de departamentos totais 40.000 28.000 - 80.000 10 - 60 150.000 ou mais
Shopping super regional 3 ou mais  loja de departamentos totais 80.000 50.000 - 180.000 15 - 100 ou mais 300.000 ou mais  

Beyard; O’Mara, 1999 

6.2. Estrutura do Shopping 

A concepção da estrutura (como por exemplo, o número dos andares) pode ser diferente 
conforme o terreno e da área total. As âncoras do shopping deverão ser colocados nos pontos 
finais para que os pedestres caminhem sempre entre eles. Âncoras são supermercados, cinemas e 
outras grandes lojas. Se um shopping não consegue bom movimento dentro do shopping entre 
estas lojas, este shopping terá muito menos volume de vendas e rendimento. Neste ponto, não 
podem-se esquecer os sentidos dos usuários: zonas para relaxar e de lazer, assim como a 
relevância de aparência interior e exterior. 
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6.3. Mistura dos Ramos (Mix) 

Outro ponto importante para a avaliação é a mistura dos ramos no shopping, o que está 
diretamente ligado com as receitas e a lucratividade. A escolha dos ramos de comércio junto com 
as empresas escolhidas estão diretamente ligados com as quantidades de produtos e os preços 
adequados de compra ou de aluguel. Uma relação de área entre comércio, gastronomia e serviços 
e entre pequenas, médias e grandes empresas fazem parte do sucesso de um shopping.  

6.4. Estacionamento 

Um estacionamento suficientemente grande é necessário para a freqüência de clientes e 
visitantes. Com um crescimento da área construída em metros quadrados se aumenta os números 
de vagas no estacionamento. 

6.5. Gestão do Shopping 

Finalmente, a gestão do shopping center profissional e ativa faz parte do sucesso e da 
valorização do shopping. O trabalho destes inclui a fiscalização de contratos, desenvolvimentos 
de volume de vendas e do shopping center e de marketing do shopping. O gerenciamento geral 
do imóvel shopping center define o sucesso ou fracasso do shopping center. 

7. FATORES DE SUCESSO NO DESENVOLVIMENTO E DE AVALIAÇÃO DE 
SHOPPING CENTER 

Os fatores para o sucesso de um shopping podem ser diferenciados entre volume de vendas, 
partes do mercado e absorção do poder aquisitivo e custos operacionais, rendimento líquido, 
multiplicadores, aluguéis e valores de compras. 

7.1. Volume de Vendas, Parte do Mercado e Absorção do Poder Aquisitivo 

Os fatores de sucesso ou fracasso são o volume de vendas, penetração no mercado e qualificação 
dos clientes em termos de poder aquisitivo. O volume de vendas total do shopping center é o 
volume de vendas de varejos e comércios, mas isso depende da mistura dos ramos das empresas 
e da produtividade da área delas. Geralmente, as lojas com áreas pequenas ou médias conseguem 
uma maior produtividade do que lojas com grandes áreas. Também é significante que empresas 
com um sortimento vertical possuem um volume maiores de vendas do que pequenas lojas, que 
não conseguem utilizar a vantagem de grandes tamanhos. Basicamente, vale: 
 
     Σ de lojas * Σ volume de vendas/m² no shopping = Σ Volume de vendas no shopping        (1) 
 
O volume de vendas que o shopping center gera depende muito da penetração no mercado e 
qualificação dos clientes em termos de poder aquisitivo. Isto é definido pela parcela dos 
consumidores que compram no shopping center. A parcela de mercado poderá ser diferente de 
um local para outro. Por exemplo, na Alemanha o percentual está entre 6 e 7% e na Espanha e 
Portugal chega a ser entre 9 até 12%. 

7.2. Rendimento Líquido, Custos Operacionais e Multiplicadores 

Basicamente existem dois modelos de shoppings, um de aluguel de lojas e um outro de venda de 
lojas. Para os dois modelos a composição total das lojas do shopping é importante. A grande 
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diferença está no caso de venda, onde o shopping funciona como um condomínio. No caso de 
aluguel, cria-se um shopping de rendimento permanente. Isto significa que, o fundamento de 
uma avaliação são as condições do lugar, de mercado e dos potenciais, assim como o aluguel 
total. O rendimento pode ser uma composição do aluguel e do volume de vendas. Os números 
podem ser muito altos conforme as lojas. Lojas âncoras pagam normalmente na Europa menos 
aluguel, e as outras lojas pagam uma parte do aluguel destas. Os custos reais do aluguel 
dependem da área total alugada, tamanho da empresa, qualidade de posição, etc. 
Normalmente, os contratos contém alugueis líquidos com um prazo de 5 a 10 anos com um 
aumento anual baseados no índice de custos de vida. O aluguel por m² se diferencia muito entre 
as posições no shopping e situação de concorrência. Sobre o aluguel fixo, muitos vezes existe um 
aluguel variável que é determinado com o volume de vendas da loja, sendo uma porcentagem 
que necessita que o locatário envie os dados de volume de vendas para a direção do shopping. 
Paralelamente ao aluguel existe sempre um “segundo” aluguel que são os custos operacionais 
como luz, água, limpeza, inspeção, manutenções, ar condicionado, segurança etc. Estes custos 
podem ser valores muito altos, entre R$ 20,00 por m² e R$ 50,00 por m² (REVISTA SHOPPING 
CENTER, 2000). Estes valores não são valores comuns e podem variar, por causa das diferenças 
no mix das empresas e ramos. 
Os multiplicadores e os rendimentos líquidos também variam muito pelas mudança de condições 
no tempo e nos mercados internacionais de investimentos (Mercado de venda contra mercado de 
compra). Nos municípios maiores os multiplicadores são mais altos que nas cidades médias ou 
pequenas. O rendimento líquido inicial no Brasil chega a ser superior a 10% enquanto que na 
Europa raramente está acima de 7%. 

8. CONCLUSÃO 

Na avaliação de shoppings são considerados muitos fatores. A velha frase localização, 
localização e localização têm sua importância também nos dias atuais. Os fatores macro e 
microeconômico, como tamanho, aluguel, custos operacionais já são bem conhecidos. Mas o 
valor de um shopping center depende também dos fatores da macro e micro localização. Estes 
fatores influenciam o valor do shopping center avaliado e são responsáveis pela sua boa 
rentabilidade. 
Fatores como a infra-estrutura, situação geográfica, as estruturas de cidades e econômicas já 
estão no planejamento do shopping center, mas durante o ciclo de vida de shoppings mostram-se 
de grande influência no valor. Dados sócio-demográficos e econômicos mostram a possível 
absorção e poder aquisitivo dos clientes potenciais, sendo dados necessários para cada loja no 
shopping. 
A localização dentro da cidade, no centro ou no sub-centro é tão importante quanto a área em 
metros quadrados por pessoa. Os aspectos de oferta e demanda são dependes da localização. Um 
shopping construído no lugar errado nunca terá sucesso sem adaptação para este localização. A 
forma e o tamanho definem a lucratividade assim como os custos operacionais. 
Finalmente, considera-se que a avaliação de shoppings centers tem sempre dois lados, a 
avaliação como um imóvel ou como um investimento empresarial. Mas para os dois caminhos de 
avaliação é necessário conhecer as características da localização, evidenciando todas suas 
qualidades. 
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