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RESUMO 
 
 

Tendo sido fundado em 1966 o primeiro shopping center brasileiro, em 2008 existiam 377 

shopping centers em operação no Brasil, totalizando R$64,4 bilhões previstos de faturamento 

e mais de 8,5 milhões de metros quadrados de ABL (área bruta locável), segundo a 

ABRASCE. Com  destaque no cenário econômico e social, este setor recebeu consistentes 

investimentos nacionais e estrangeiros nos últimos anos, além do apoio de órgãos 

governamentais, como o BNDES. Para investigar a evolução da população de shopping 

centers brasileiros, o presente trabalho adotou os princípios da demografia de empresas, que 

tem como base teórica a Ecologia Organizacional e traz como um de seus interesses o estudo 

da influência da densidade organizacional na evolução da população de empresas. Essa 

abordagem é chamada de Teoria de Dependência de Densidade, sendo a densidade medida 

pelo número de organizações que a compõe (densidade populacional) e também pela oferta 

agregada da população (densidade de massa). Segundo essa teoria, a densidade de uma 

população influencia diretamente suas taxas de fundação (nascimento) e fracasso 

(encerramento) organizacionais, indicando que quanto maior o numero de organizações em 

uma população, maior a taxa de fundação de novas organizações ao longo do tempo, essa taxa 

aumentando a taxas decrescentes até uma possível estabilização. Além disso, quanto maior a 

densidade de massa, menor a taxa de fundação de novas organizações na população, mesmo 

com o número total de organizações decrescendo. Adotando abordagem quantitativa, com o 

uso de modelos econométricos baseados no método de estimadores para crescimento 

populacional que relacionam a taxa de fundação com a densidade populacional realizados em 

diferentes indústrias e países, este trabalho investigou a evolução da densidade na população 

brasileira de shopping centers desde 1966 até 2008. A conclusão deste trabalho confirma os 

efeitos previstos pela teoria da dependência de densidade na relação entre a densidade 

organizacional e as taxas de fundação da população brasileira de shopping centers.  

 

 

Palavras-chave: Ecologia Organizacional; demografia de empresas; densidade populacional; 

ambiente competitivo; shopping center. 
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ABSTRACT 

Since the first brazilian shopping center founded in 1966, in 2008 there were 377 shopping 

centers operating in Brazil, totaling R$ 64.4 billion in revenues and provided more than 8.5 

million square meters of GLA (gross leaseble area), according to ABRASCE. Capting 

attention in economic and social scenarios, this sector has received consistent national and 

foreign investment in recent years, besides the support of government agencies such as 

BNDES. To investigate the population evolution of the brazilian shopping center, this work 

adopted the principal of the demography of firms, wich is based on the Organizational 

Ecology theoretical background, and has as one of its interests of study the influence of 

organizational density over the firms population development. This approach is called Density 

Dependence Theory, the density measured by the number of organizations within (population 

density) and also by the aggregate supply of the population (mass density). According to this 

theory, the density of a population directly influences their rates of founding (borning) and 

failure (closing) of orgabizations, indicating that the higher the number of organizations in a 

population, the greater are the founding rates of new organizations over time, this rate 

increasing under decreasing rates until a possible stabilization. Moreover, the greater the mass 

density, the lower the rate of founding of new organizations in the population, even with the 

total number of organizations decreasing. Adopting a quantitative approach, using 

econometric models based on method of estimators to populational growth relating the birth 

rates with the populational density performed in different industries and countries, this study 

investigated the evolution of the density in the brazilian shopping centers from 1966 to 2008. 

The conclusion of this study confirms the effects provided by the theory of density 

dependence in the relationship between density and rates of organizational founding 

population of shopping centers.  

 

 

Key-words: Organizational ecology; demography of corporations; populational density; 

competitive enviroment; shopping center. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na recente evolução das teorias organizacionais, registram-se diversas tentativas de relacionar 

a estrutura de uma organização com o ambiente em que a mesma está inserida. Isso ficou mais 

evidente a partir da década de 1960, quando estudos empíricos conduziram à Teoria 

Contingencial, na qual o ambiente passou a ser considerado como um dos elementos 

fundamentais no desenho das organizações (DONALDSON, 1998; HATCH, 2006), reforçada 

a partir do trabalho de Lawrence e Lorsch em 1967 (HANNAN; FREEMAN, 1989).  

Nos dias atuais  essa teoria ainda permanece em evidência, especialmente pelo tentador apelo 

de gerar relações de causalidade, como “se aconteceu isso, faça aquilo” (HATCH, 2006, p. 

41). Emery e Trist podem ter lançado as primeiras bases para a ecologia organizacional, ao 

propor ser necessário ampliar o escopo dos estudos organizacionais, pois “os contextos 

ambientais nos quais as organizações estão inseridas estão mudando muito rapidamente, além 

de ficarem cada vez mais complexos” (EMERY; TRIST, 1965, p. 21). Retratando as 

interações organizacionais com o ambiente, Morgan (2007) tratou as organizações como 

metáforas, uma delas tratando as organizações  como organismos vivos que interagem com o 

ambiente, como sistemas abertos, em contraponto à metáfora da organização como máquina, 

que apenas olhava para dentro de si e restringia assim sua capacidade adaptativa.  

Com a abordagem de que os contextos ambientais mudam e impactam as organizações, 

Hannan e Freeman publicaram em 1977 “The Population Ecology of Organizations”, que 

colocou em evidência uma nova abordagem para estudos das Teorias Organizacionais: as 

populações de organizações. Aldrich (1999) trouxe contribuições com o livro “Organizations 

and Enviroments”, originalmente publicado em 1979, cujo segundo capítulo trata do que ele 

chamou de “Modelo de ecologia populacional”, destacando os aspectos teóricos e 

metodológicos de três processos: variação, seleção e retenção, e suas relações com as 

características do ambiente. Dessa forma, considerar o ambiente externo pode se tornar um 

desafio às organizações, e estudá-lo em uma dimensão que englobe várias organizações no 

âmbito populacional pode trazer elementos para compreensão da dinâmica evolucionária das 

organizações de determinado segmento. 

Considerando uma indústria como uma população de organizações, a Ecologia 

Organizacional sugere que tal evolução segue uma trajetória padrão: inicialmente a 

quantidade de organizações cresce lentamente, acelerando até atingir um pico; atingido esse 
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pico, o numero de organizações começa a declinar, com predominância de grandes 

organizações (BAUM, 1995; CARROL; HANNAN, 2000). Estudos empíricos apresentaram 

esse padrão evolutivo para diferentes indústrias, como jornais, sindicatos trabalhistas, 

cervejarias e bancos (CARROLL; HANNAN, 1989);  cooperativas de crédito (BARRON; 

WEST; HANNAN, 1994); hotéis (BAUM, 1995); e automobilística (HANNAN et al., 1995). 

Ainda que com variações nas fases evolutivas, a trajetória de uma população tende a seguir o 

padrão exemplificado na Figura 1: 

 

Figura 1 - Padrão evolutivo da densidade populacional 

Fonte: Barron (1999, p. 422). 

 

Na densidade de massa, a população de organizações é analisada sob a perspectiva da oferta 

agregada total, e sua trajetória evolutiva sugere que, mesmo com o declínio do número de 

organizações na população, sua massa segue crescendo até um patamar de estabilização, salvo 

o desaparecimento dessa população (CARROLL; HANNAN, 1989; BAUM, 1995; HANNAN 

et al., 1995; CARROL; HANNAN, 2000). Como a variação de tamanhos organizacionais em 

uma indústria altera sua dinâmica competitiva (BARRON, 1999), se não for possível avaliar a 

evolução do tamanho de cada organização ao longo da trajetória populacional, a densidade de 

massa pode ser também trabalhada pelo tamanho médio das organizações, dividindo-se a 
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massa total pelo número de organizações ao longo do tempo (CARROL; HANNAN, 2000). 

Dessa forma, a massa média pode indicar a tendência da variação do tamanho organizacional 

da população ao longo do tempo (BAUM, 1995). A evolução da densidade de massa prevista 

pela teoria demonstra uma trajetória similar ao da Figura 2: 

 

Figura 2 - Padrão evolutivo da densidade de massa 

Fonte: Barron (1999, p. 423). 

 

A teoria da dependência de densidade é um dos processos da Ecologia Organizacional para o 

estudo dessa trajetória evolutiva (CARROLL; HANNAN, 2000), relevante pela sua 

predominância em trabalhos empíricos (BAUM, 1995).  Segundo essa teoria, a densidade 

organizacional em cada fase da evolução populacional exerce influência nas taxas de 

fundação (nascimento) e fracasso (encerramento), sendo essa densidade medida pelo número 

de organizações que a compõe (densidade populacional) e pela oferta agregada da população 

(densidade de massa), com estudos empíricos comprovando tais influências (DELACROIX; 

CARROLL, 1983; BARRON; WEST; HANNAN, 1994; BAUM, 1995; BARRON, 1999; 

CARROLL; HANNAN, 2000).  

Como um dos processos demográficos de uma indústria, a dependência de densidade 

populacional e de massa permite analisar a dinâmica evolucionária das populações ao longo 
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do tempo (CARROLL; HANNAN, 2000), entendendo que essa dinâmica muda as bases 

competitivas e institucionais do ambiente (CARROLL; HANNAN, 1989; DELACROIX et al. 

1989; BAUM, 1995). Os estudos de densidade inicialmente tomam como base as taxas de 

fundação e fracasso das organizações na evolução da população e suas relações com a 

dependência de densidade (BAUM, 1995; CARROLL; HANNAN, 2000). O estudo dessa 

evolução permite que sejam montados quadros comparativos de diferentes indústrias 

(CARROLL; HANNAN, 1989), de diferentes regiões (LOMI, 1995), ou mesmo de diferentes 

países (HANNAN et al., 1995).  

Tomando como base os estudos de Carroll e Hannan (2000) sobre os processos de 

dependência de densidade, o presente trabalho investigou a evolução populacional da 

indústria de shopping centers no Brasil no período de 1966 a 2008, inclusive analisando a 

evolução em diferentes regiões brasileiras. A abordagem em diferentes regiões permitiu 

validar os efeitos previstos pela teoria da dependência de densidade mesmo quando a 

população brasileira de shopping centers foi delimitada geograficamente. O estudo dessa 

evolução foi embasado pelo referencial teórico aqui apresentado, utilizando métodos 

quantitativos com testes de estimadores econométricos, além de análises estatísticas para 

mensuração dos resultados. 

Um shopping center é um grupo de propriedade única de varejo e de outros estabelecimentos 

comerciais planejado, desenvolvido e gerenciado de forma unificada (LEVY; WEITZ, 2000; 

ABRASCE, 2008a), ou seja, um local que permite o agrupamento de diferentes lojas, de 

diferentes ramos, com aspectos de conveniência, como estacionamento e controle de 

temperatura e luminosidade (BNDES, 2007; MOURA, 2007). A indústria de shopping centers 

ganhou força no cenário mundial a partir dos anos 1950, com sua proliferação nos EUA e, a 

partir daí, influenciou os hábitos e padrões de consumo de toda uma sociedade (LEVY; 

WEITZ, 2000; CARVALHO, 2005; PADILHA, 2006; MOURA, 2007), sendo hoje um 

fenômeno global (UNDERHILL, 2004). No Brasil, a indústria ganhou força a partir da virada 

dos anos 1980/1990 (BNDES, 2007; MOURA, 2007; PADILHA, 2006) e o seu crescimento 

gera destaque no cenário nacional, pois a quantidade de shopping centers praticamente dobrou 

a cada cinco anos, desde a inauguração do primeiro shopping, em 1966, até o ano 2000 

(CARVALHO, 2005). 

Dentre as alternativas para adotar como massa (oferta agregada) na indústria de shopping 

centers, como, por exemplo, tamanho físico indicado pela ABL (área bruta locável), 

faturamento total, volume de clientes atendidos e número de lojas, a ABL é considerada pela 
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ABRASCE (2008a; 2008b) como o principal indicador de oferta de um shopping center, 

consonante aos padrões internacionais do International Council of Shopping Centers (ICSC) 

(BNDES, 2007). Além disso, por ser a ABL a principal base de cálculo da remuneração do 

empreendedor de shopping center, viabilizando ou não o surgimento de novos 

empreendimentos (LIMA, 1996), este trabalho adotou a ABL como indicador de massa. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Pelo acima exposto, o problema de pesquisa fica assim caracterizado: 

“Qual a evolução da densidade (populacional e de massa) da população brasileira de 

shopping centers no período de 1966 a 2008?” 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é investigar a evolução da densidade organizacional 

(população e massa) da população de shopping centers no Brasil de 1966 a 2008. Desta forma 

pode-se testar os pressupostos da abordagem de dependência de densidade organizacional da 

ecologia de empresas (CARROLL; HANNAN, 2000) nessa população ainda não testada na 

literatura, a população de shopping centers, em um contexto diferente dos já analisados em 

trabalhos anteriores, a economia brasileira.   

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 

• Caracterizar econômica e institucionalmente a população de shopping centers na 

economia brasileira no período de 1966 a 2008. 
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• Levantar a evolução da densidade (populacional e de massa) da população de 

shopping centers na economia brasileira no período de 1966 a 2008. 

• Analisar qual a relação entre a densidade (populacional e de massa) e as taxas de 

fundação e fracasso no período de 1966 a 2008. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Com a base teórica proveniente da ecologia organizacional, a demografia de empresas estuda 

os aspectos que envolvem a evolução das populações de empresas, e quais desafios são 

enfrentados ao longo do tempo em que esta população evolui (CARROLL; HANNAN, 2000). 

Um dos aspectos estudados pela demografia de empresas é a influência da densidade 

populacional das taxas de fundação e fracasso das organizações que compõem a população. 

Nesse sentido, diversos trabalhos foram publicados, como Carroll e Hannan (1989), 

agrupando estudos sobre os setores de sindicatos, de jornais e de cervejarias. Hannan et al. 

(1995), sobre indústria automobilística; Lomi (1995), sobre o setor bancário; e Barron, West e 

Hannan (1999), sobre associações de crédito americanas, dentre outros sumarizados em 

Carroll e Hannan (2000). 

Este trabalho tem a pretensão de contribuir os estudos sobre demografia de empresas na 

realidade brasileira, com a expectativa de que surjam outros trabalhos que possibilitem 

ampliar a compreensão da evolução de diferentes indústrias no contexto nacional. Ao adotar a 

mesma base metodológica de trabalhos anteriores em um novo contexto industrial e 

geográfico, este trabalho buscou a validação externa dos efeitos previstos pela dependência de 

densidade, além da validação interna do método adotado (TSANG; KWAN, 1999). 

Embora os primeiros estudos deste tipo datem da década de 1960 e ainda provoquem 

impactos nos estudos organizacionais (BAUM, 1998; CUNHA, 1993), a Ecologia 

Organizacional e a Demografia Industrial ainda são campos de estudo em amadurecimento e 

suas bases teóricas provêem principalmente dos Estados Unidos, ganhando cada vez mais 

relevância no cenário internacional. Trabalhos recentes sobre demografia de empresas têm 

sido realizados na Europa e Ásia (CARROLL; HANNAN, 2000), inclusive com a 

implantação de centros de estudos orientados à demografia de empresas, como em 

universidades na Itália (IMPRESSUM, 2009).  
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No Brasil, na revisão bibliográfica que compõe o presente trabalho não foram localizados 

outros estudos publicados com o enfoque de demografia organizacional, pesquisando em 

bases de dados de entidades como a ANPAD (Associação nacional de pós-graduação e 

pesquisa em administração); na base de dissertações e teses de universidades como a USP 

(Universidade de São Paulo), FGV (Fundação Getulio Vargas) e Mackenzie (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie); em periódicos como a RAE (Revista de Administração de 

Empresas), RAUSP (Revista de Administração da USP), RAC (Revista de Administração 

Contemporânea) e RAM (Revista de Administração do Mackenzie).  

O IBGE publicou um trabalho sob o título “Demografia das Empresas” (IBGE, 2007), com 

base em dados de 2005, buscando responder à questão “qual é a população de empresas em 

determinado ano?” (IBGE, 2007, p. 10), cujo enfoque foi registrar dados populacionais das 

empresas brasileiras em determinado ano. Embora pareça ser um dos primeiros passos para 

construir uma base de dados de evolução populacional, o trabalho do IBGE (2007) adotou 

metodologia própria para definir os critérios populacionais para existência das empresas 

naquele ano, e não tomou como base nenhum dos pressupostos metodológicos dos estudos 

internacionais que compuseram a base teórica do presente trabalho.  

A opção por este trabalho ser realizado na indústria de shopping centers se deu pela relevância 

econômica e crescimento deste setor na economia brasileira (BNDES, 2007; ABRASCE, 

2009), além dos impactos sociais que este tipo de empreendimento tem causado, 

principalmente nas relações de consumo (UNDERHILL, 2004; PADILHA, 2006; MOURA, 

2007). A relevância econômica é confirmada não apenas pelo crescimento do número de 

shopping centers no Brasil (ABRASCE, 2009), mas também por trabalhos como o do BNDES 

(2007), no qual o banco governamental apresenta suas políticas de financiamento e estímulo 

ao setor.  

Sendo o shopping center uma estrutura predominantemente voltada para o varejo (ABRASCE, 

2008b; BNDES, 2007), que lida mais diretamente com o consumidor final (IBGE, 2006), o 

ambiente externo tem grande relevância na definição das decisões estratégicas (LEVY; 

WEITZ, 2000).  Tem como entidade representativa a Associação Brasileira de Shopping 

Centers (ABRASCE), fundada em 9 de setembro de 1976, atuando pelos interesses do setor e 

concentrando dados e informações  (ABRASCE, 2008a; 2008b; 2009; BNDES, 2007), a qual  

forneceu os dados quantitativos para a elaboração deste trabalho. Esse setor tem recebido 

consistentes investimentos de grupos estrangeiros e de capitalistas brasileiros nos últimos 

anos (BNDES, 2007). Em 2008, existiam 377 shopping centers em operação no Brasil, 
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totalizando R$64,4 bilhões previstos de faturamento e mais de 8,5 milhões de metros 

quadrados de área bruta locável (ABL) (ABRASCE, 2008a), sendo que em 2006, o setor 

participou com mais de 13% do setor de varejo brasileiro, o que indica sua importância não 

apenas para o varejo, mas também para a  economia brasileira (ABRASCE, 2008a; IBGE, 

2006).  

Este trabalho guarda alinhamento com uma das áreas de pesquisa do seu orientador, Walter 

Bataglia, que trata sobre ambiente competitivo e institucional, mensurando os impactos do 

ambiente externo das organizações e as dinâmicas ambientais competitivas e institucionais 

sobre as firmas. Tal área de pesquisa engloba a ecologia de empresas de empresas como um 

de seus âmbitos, sendo um dos seus objetivos compreender o impacto da densidade 

populacional nas taxas de fundação e mortalidade de empresas, e compõe a linha de pesquisa 

de recursos e desenvolvimento empresarial do programa de administração de empresas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho foi estruturado para responder ao problema de pesquisa proposto, 

atendendo aos objetivos geral e específicos apresentados neste capítulo. Para isso, construiu-

se um referencial teórico, capítulo 2, que deu o embasamento para a elaboração das hipóteses 

de pesquisas formuladas ao final desse capítulo. Tal referencial teórico, amparado pelo 

detalhamento dos modelos teóricos de crescimento populacional e de dependência de 

densidade, é também a base para as definições metodológicas apresentadas no capítulo 3, que 

permitiram definir as estratégias de coleta e análise dos dados referentes à população 

delimitada. Os resultados e análises do capítulo 4 foram apresentados conforme os objetivos 

específicos deste trabalho, caracterizando a indústria brasileira de shopping centers de 1966 a 

2008, sua evolução demográfica e a estimação dos parâmetros dos modelos econométricos. 

Ao final do capítulo 4 são apresentados os resultados e análises tanto para o âmbito brasileiro 

como para o âmbito das macrorregiões, que tendem a corroborar para o que preconiza a teoria 

da dependência de densidade. O capítulo 5 encerra o presente trabalho trazendo suas 

conclusões sobre o estudo realizado, as principais limitações e ainda sugestões para estudos 

futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O processo de revisão da bibliografia é fator crítico para a qualidade final de trabalhos de 

pesquisa (BOOTH; COLOMB; WILLIAMS, 2005), sendo esse um processo contínuo que 

não necessariamente se encerra na definição do tópico ou do problema de pesquisa 

(SAMBROOK, 2002). O referencial teórico aqui desenvolvido foi dividido em três subseções: 

“Ecologia Organizacional”; “Demografia de empresas e dependência de densidade”; e “A 

indústria brasileira de shopping centers”. Assim, busca-se o embasamento necessário às 

seções subseqüentes para responder ao problema de pesquisa, trazendo o conhecimento 

científico identificado como mais adequado ao tema deste trabalho.  

 

2.1 ECOLOGIA ORGANIZACIONAL 

 

Na perspectiva da ecologia organizacional, as populações são usualmente delimitadas por 

processos que agrupam as organizações que as compõem, como similaridade de atividades e 

de utilização de recursos, enquanto as comunidades são sistemas integrados de populações 

que   interagem entre si (BAUM, 1998). Com referências da biologia, Hannan e Freeman 

(2005) buscaram modelagens específicas para as populações de organizações, capazes de 

abranger as variações populacionais em um dado ambiente, algo até então ainda não captado 

pelas teorias organizacionais. Considerando o trabalho de Katz e Kahn de 1966, que 

desenvolveram a teoria de que as organizações são sistemas abertos em constantes interações 

com o seu ambiente (KATZ; KAHN, 1978), a ecologia organizacional poderia ser 

considerada como uma evolução dessa teoria. Embora o trabalho de Hannan e Freeman em 

1977 tenha ajudado a posicionar a ecologia como um novo paradigma nos estudos 

organizacionais, elevando-a ao patamar de Teoria (BAUM, 1998), trazer elementos da 

biologia para os estudos organizacionais não era algo exatamente inédito. O estudo de 

organismos econômicos com enfoque ambiental baseado em conceitos ecológicos, feita por 

Gould em 1958 (ZACCARELLI; FISCHMANN; LEME, 1980) e a análise de ambientes feita 

por Emery e Trist em 1965 (EMERY; TRIST, 1965) parecem ter lançado as bases para que a 

ecologia organizacional pudesse avançar, trazendo aos estudos organizacionais os conceitos 

da biologia para o estudo de populações de empresas. As abordagens da ecologia 

organizacional propostas por Hannan e Freeman em 1977 tratam principalmente as taxas de 
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fundação e fracasso das organizações pelo prisma do ambiente, diferentemente das teorias 

organizacionais vigentes até então que enfatizavam as iniciativas, as capacidade e habilidades 

individuais das organizações (BAUM, 1998). 

Apesar disso,  a Ecologia não ficou isenta de críticas e refutações, principalmente por um 

suposto determinismo ambiental e desconsideração da direta ação humana nos processos 

adaptativos (ASTLEY; VAN DE VEN, 2005; CUNHA, 1993; 1999; DONALDSON, 1995; 

PERROW, 1986). Isso subestimaria a capacidade administrativa dos líderes das organizações, 

pois as decisões estratégicas seriam em um sentido mais amplo e de resultados limitados 

(BAUM, 1998). Embora essa seja uma das maiores críticas à Teoria Ecológica, é preciso 

entender que ela não exclui completamente o elemento humano da responsabilidade do 

sucesso da organização, mas assume que dificilmente podem-se prever quais variações serão 

bem-sucedidas na sua estratégia-estrutura organizacional (BAUM, 1998). Astley (1985) disse 

ainda que os pressupostos da ecologia falhavam ao estudar a dinâmica evolucionária da 

população sem considerar as mudanças que decorrem do aumento da heterogeneidade das 

organizações, sugerindo que ao estudar as comunidades essas limitações seriam superadas, 

pois o que importaria seria a ascensão e queda de uma dada população em uma comunidade 

de populações. 

Talvez a crítica mais contundente tenha sido feita por Donaldson (1995) que, dentre outras 

tendências para os estudos organizacionais, colocou a Ecologia Organizacional como mais um 

paradigma que, por se caracterizar pelo “darwinismo” social e pelo aspecto anti-management, 

não deveria ser adotado. Porém, Hannan e Freeman (1989) colocam de forma explícita sua 

discordância com a transposição do conceito de “darwinismo” para os estudos organizacionais: 

“O modelo de seleção insiste na importância do randômico no sucesso. Deveria estar 

claro no que se segue que nossas teorias e estudos empíricos não compartilham a 

perspectiva do darwinismo social. Mais ainda, não julgamos sequer útil ou sensato 

pensar em muita mudança organizacional como um progresso.” (Hannan; Freeman, 

1989, p. 36) 

As críticas acima mencionadas aparentemente auxiliaram a evolução dos estudos sobre 

ecologia organizacional, conforme sugerem os trabalhos de Hannan e Freeman (1989) e de 

Carroll e Hannan (2000), além da revisão bibliográfica que embasa este trabalho. A ecologia 

organizacional é o campo teórico que fornece toda base para  modelagem e aprofundamento 

dos estudos demográficos das empresas, evoluindo em diferentes e significativos estudos nos 

últimos anos (CARROLL; HANNAN, 2000).  
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Mesmo com abordagem crítica, Cunha (1993) reconheceu que a  Ecologia Organizacional 

ainda era um campo de estudo relativamente recente, e que, mesmo com algumas limitações, 

teve grande impacto nas ciências organizacionais contemporâneas. Mesmo pontuando seu 

viés anti-management, especialmente por dedicar-se ao estudo de um âmbito de análise das 

populações de organizações, a ecologia organizacional é um dos domínios teóricos mais em 

evidência no atual panorama das ciências organizacionais (CUNHA, 1999). Para lidar com as 

limitações da ecologia organizacional, Cunha (1999) chega a sugerir que, sob essa perspectiva, 

as organizações se diferenciariam mais pela capacidade de lidar com restrições impostas pelo 

ambiente do que com ações voluntaristas. Dessa forma, é importante compreender que a 

ecologia organizacional oferece uma perspectiva complementar para análises e mensuração de 

ambientes de empresas, por um prisma até então não utilizado: o da população de empresas. 

Embora a maior parte dos estudos sobre ecologia venham dos EUA, em 1971 Zaccarelli 

publicou no Brasil o artigo “Ecologia de Empresas”, culminando com a tese de doutoramento 

de Adalberto Fischman em 1972, com o titulo “Algumas aplicações de ecologia de empresas”, 

e com o próprio livro Ecologia de Empresas, publicado em 1980 (ZACCARELLI; 

FISCHMANN; LEME, 1980). Mas, embora com tema semelhante, os trabalhos brasileiros 

parecem ter um enfoque mais na interação entre as empresas em um dado ambiente do que na 

análise do ambiente propriamente dito, e ressaltam mais os aspectos adaptativos das 

organizações, como destacado por Baum (1998), do que aspectos da seleção das empresas que 

se adaptaram, um dos enfoques da ecologia de Hannan e Fremman (2005). Além da 

publicação de alguns ensaios, como os de Cunha (1993; 1999), vindos de Portugal, e do livro 

Ecologia de Empresas de 1980 (ZACCARELLI; FISCHMANN; LEME, 1980), a revisão 

bibliográfica de trabalhos sobre ecologia organizacional publicados na realidade Brasileira 

encontrou: 

• Ensaios teóricos, como Carvalho (2002), propondo relacionar a Teoria Ecológica com 

outra Teoria Organizacional ou ainda relacionando a Ecologia Organizacional com a 

Economia Evolucionária, como em Bataglia, Meirelles e Barrela (2007). 

• Trabalhos empíricos que estudaram a percepção das organizações sobre a análise do 

ambiente, como em Dantas, Kuniyoshi e Almeida (2005) e estudos dos motivadores 

de taxas de sucesso e fracasso nas micro e pequenas empresas (CAMPREGHER, 

2007). 

Nenhum trabalho com enfoque ecológico tratando sobre demografia de empresas foi 

encontrado. 



 25 

Para estudar a organização e o ambiente segundo a ecologia organizacional, é preciso 

entender algumas das limitações dessa perspectiva, pela sua derivação de conceitos biológicos. 

Enquanto na biologia uma análise ecológica é conduzida em três âmbitos: 1) individual, 2) 

populacional e 3) comunitário; a análise da ecologia organizacional utiliza cinco âmbitos: 1) 

membros, 2) subunidades, 3) organizações, 4) populações de organizações e 5) comunidades 

de organizações (BAUM, 1998; HANNAN;  FREEMAN, 2005).  A complexidade adicionada 

à ecologia organizacional decorre dos elementos 1(membros) e 2 (subunidades) supra-citados, 

uma vez que, diferentemente de estruturas biológicas, as organizações podem se decompor 

em membros capazes de se mover entre as organizações (HANNAN; FREEMAN, 2005).   

Avaliar as variações ambientais é tão importante quanto avaliar as variações das próprias 

estruturas organizacionais (ALDRICH, 1999), para entender como esses processos se 

desenvolvem. Porém, avaliar as variações ambientais traz o desafio de medir qualitativamente 

tais variações, e outros estudos buscaram modelos capazes de medir o ambiente vis a vis a 

percepção dos gestores das organizações sobre este ambiente (DESS; BEARD, 1984; 

SHARFMAN; DEAN, 1991). Essa análise ambiental compreende, no mínimo, três dimensões 

que se inter-relacionam e ocorrem simultaneamente (ALDRICH, 1999; DESS; BEARD, 1984; 

SHARFMAN; DEAN, 1991):  

1. Complexidade: dificuldade de entendimento do ambiente e de interconexões 

decisórias. 

2. Dinamismo: imprevisibilidade de mudanças ambientais. 

3. Munificência de recursos: disponibilidade de recursos no ambiente. 

As perspectivas da ecologia organizacional permitem ampliar a compreensão das taxas de 

sucesso e fracasso das organizações em um determinado ambiente por meio de 

macroprocessos, que  Baum (1998) sumarizou da seguinte forma: 

1) Processos demográficos: Normalmente tratam das taxas de sucesso e fracasso 

vinculados à idade e ao tamanho das organizações. Na idade das organizações, observa  

as questões ligadas à suscetibilidade de ser novata, adolescente ou obsoleta; no 

tamanho, avalia como o porte das organizações influencia as fundações e os fracassos 

ao longo do tempo.  

2) Processos ecológicos: Tratam predominantemente de variáveis ligadas à dinâmica 

populacional. Amplitude de nicho, se a organização é especialista ou generalista; taxas 

de fundação e fracassos anteriores que influenciam a dinâmica populacional; e a 
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dependência de densidade populacional com efeitos de legitimidade e competitivos, 

inclusive também entre comunidades. 

3) Processos ambientais: Impactam o ambiente das populações com aspectos 

institucionais, como decisões políticas, regulamentações e conexões institucionais, e 

também com processos referentes aos ciclos tecnológicos.  

 

Estes macroprocessos se relacionam entre si e também com as demais variáveis da ecologia 

(BAUM, 1998), e seu estudo permite aplicar uma perspectiva histórica à evolução das 

estratégias competitivas de uma determinada população de organizações em função do 

contexto ambiental (DOBREV; WITTELOOSTUJIN; BAUM, 2006). 

Uma das principais questões colocadas por Hannan e Freeman em 1977 foi “por que existem 

tantos tipos de organizações?” (HANNAN; FREEMAN, 2005, p. 75). Na ecologia 

organizacional, as formas organizacionais dão características únicas às populações, com três 

caminhos principais para dedução de uma forma (ou matriz) organizacional (HANNAN; 

FREEMAN, 1989): 

1. Genética organizacional: como um paralelo biológico, as organizações teriam seu 

DNA próprio, composto pela sua estrutura organizacional e pelas ações coletivas, 

operacionalizada pelos seus principais processos.  

2. Dualidade de nicho e forma: a disponibilidade de recursos do ambiente influencia e é 

influenciada pela forma adotada pela organização, operacionalizando os objetivos e 

mercados em que atua.  

3. Equivalência estrutural: adota o princípio de que o número de conexões entre as 

organizações de uma população, definida por uma matriz, define a equivalência 

estrutural e os limites especificados para a população, operacionalizando sua estrutura 

de coordenação. 

Se quando olhadas detalhadamente as organizações parecem ser diferentes, porque quando 

observadas em outro patamar, como o da população de organizações, elas tendem a se parecer 

entre si? Na perspectiva da Ecologia Organizacional, ao competir por recursos, as 

organizações tenderão a compor características estruturais especializadas em buscar as 

características do recurso ambiental, assumindo assim um isomorfismo competitivo 

(HANNAN; FREEMAN, 2005). As organizações também competem por poder sócio-político 
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e legitimação institucional, decorrendo no isomorfismo institucional das organizações 

(DIMAGGIO; POWELL, 1991; BAUM, 1998). Essa legitimação deve ser considerada como 

um dos insumos das organizações, pois estas dependem da aceitação da sociedade na qual 

atuam (HATCH, 2006), e organizações que se tornam isomórficas a ambientes altamente 

institucionalizados ganham legitimidade, ampliando sua capacidade de sobrevivência 

(MEYER; ROWAN, 1991). 

Na perspectiva ecológica, o isomorfismo da organização (competitivo e institucional) pode 

ser fator-chave para a sua sobrevivência, já que, em certa medida, o ambiente impõe 

limitações ao processo adaptativo das organizações (BAUM, 1998). Diferentes estratégias são 

definidas como ajuste contingencial, e, segundo Hannan e Freeman (2005), somente as 

organizações com maior capacidade de adaptar às mudanças ambientais sobrevivem. 

Obviamente em um ambiente competitivo, nem todas as organizações conseguirão sobreviver, 

pois o ambiente externo poderá exigir destas mais do que suas estruturas são capazes de 

realizar (BAUM, 1998). Os processos isomórficos influenciam diretamente não apenas a 

sobrevivência de uma dada organização, mas também a população de organizações, uma vez 

que a legitimação de uma população pode ser um fator de sobrevivência (CARROLL; 

HANNAN, 2000).  

A busca pela sobrevivência organizacional envolve características adaptativas da organização 

e também da seleção feita pelo ambiente, sendo que Hannan e Freeman (1977) enfatizam a 

seleção sobrepujando a adaptação, e Baum (1988) defende a complementaridade de adaptação 

e seleção, embora a abordagem de seleção ambiental venha se tornando cada vez mais 

influente (BAUM, 1988). No estudo de análise de ambientes, Emery e Trist (1965) definiram 

como um de seus possíveis cenários o “ambiente turbulento” como decorrente não só de 

eventos internos de interação de uma organização, como também por três fatores adicionais: o 

tamanho da organização e sua velocidade de crescimento; sua interdependência com a 

sociedade; e sua capacidade de acompanhar os desafios competitivos do ambiente. Na mesma 

linha, Baum (1998) ressalta: 

“Embora os processos de seleção favoreçam organizações que estão ajustadas a seu 

meio ambiente, o ajuste entre organizações e seus ambientes está constantemente 

sendo erodido, uma vez que a racionalidade limitada da administração, as restrições de 

acesso às informações e as pressões inerciais impedem as organizações de 

acompanharem as mudanças constantes do ambiente.” (BAUM, 1998, p. 173). 
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Entretanto, podem existir diferentes dimensões ambientais que influenciam a capacidade 

adaptativa das organizações. Aldrich (1999), complementando Emery e Trist (1965), ressalta 

ser necessário avaliar o ambiente qualitativamente, sumarizando assim as classificações 

ambientais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Dimensões do ambiente e definições. 

Fonte: Adaptado de Aldrich (1999). 

O Quadro 1 tende a reforçar as dimensões de adaptação e seleção simultâneas propostas por 

Baum (1998), ao sintetizar aspectos qualitativos que operam em ambas as dimensões de uma 

população. Em outro trabalho, Hannan e Freeman (1986) revisaram aspectos fundamentais da 

relação entre forma organizacional e nicho, assumindo que o processo de ajuste não é 

diretamente observável e custa caro para ser estimado. Assim, Hannan e Freeman (1986) 

propõem quatro propriedades organizacionais que deveriam ser consideradas nesse processo 

de ajuste: 1) Estabelecimento de metas; 2) Formas de autoridade; 3) Tecnologia principal; e 4) 

Estratégias de marketing; pois tais propriedades refletiriam, em diferentes momentos, como a 

organização está se ajustando ao ambiente. Baum e Oliver (1996) mostraram como os fatores 

DIMENSÃO DO AMBIENTE DEFINIÇÃO 

Capacidade ambiental 
Grau de recursos disponíveis às 
organizações no seu ambiente, variando de 
baixa capacidade a alta capacidade. 

Homogeneidade ambiental 
Grau de similaridade entre os elementos de 
uma população, incluindo indivíduos e 
organizações. 

Estabilidade ambiental 
Grau de turnover dos elementos ambientais, 
tradicionalmente medida em taxas de 
nascimento e mortalidade das organizações. 

Concentração-dispersão ambiental Grau com o qual os recursos são distribuídos 
entre os elementos da população. 

Consenso-discenso ambiental 
Grau de reconhecimento de uma 
organização perante os demais elementos da 
população. 

Turbulência ambiental 
Grau de interconexão entre os elementos e 
tendências do ambiente, com taxas 
crescentes de interconexão 
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ecológicos e institucionais afetam a probabilidade de fundação de organizações, assumindo 

que o nicho ocupado por uma organização é o resultado, e não a causa, da sua adaptação. 

Dessa forma, o nicho organizacional seria um conceito dinâmico, pois dependendo do nicho 

escolhido a organização encontra diferentes cenários competitivos. 

As propriedades organizacionais propostas por Hannan e Freeman (1986) poderiam sofrer 

variações em função do tamanho e da idade da organização, afetando sua adaptabilidade. 

Analisando o tamanho e a idade das organizações, Hannan e Freeman (2005) identificaram 

que as limitações na adaptabilidade das organizações geram uma inércia estrutural. Essa 

inércia pode surgir de fatores internos (reversibilidade de investimentos, fluxo de informações, 

estruturas de poder, padrões históricos) e externos (legislação, disponibilidade das 

informações, legitimidade da organização e racionalidade coletiva). Dessa forma, mesmo 

restringindo a perspectiva de adaptação à sua capacidade de acomodar tais fatores, as 

organizações teriam dificuldades para mudar sua estrutura e sua estratégia para ajustar-se ao 

ambiente. Ao mesmo tempo em que essa inércia aumenta conforme a organização envelhece, 

reduzindo sua vulnerabilidade (HANNAN; FREEMAN, 2005), podem ocorrer momentos nos 

quais essa inércia fica tão “pesada” que inviabilizaria novas e necessárias mudanças 

organizacionais (BAUM; 1998), pois, com o passar do tempo, gestores que tomam decisões 

racionais constroem em torno de si mesmos um ambiente que restringe suas habilidades de 

continuar mudando nos anos seguintes (DIMAGGIO; POWELL, 1991), gerando o que Baum 

e Ingram (1998) chamaram de “competence trap” (armadilha da competência). 

Por outro lado, as organizações podem falhar na busca excessiva por eficiência, e às vezes 

isso se materializa por meio de um alto grau de adoção de novas rotinas, imitadas de outras 

organizações consideradas referências, que acabam por matar as rotinas internas antes destas 

atingirem bom grau de eficiência, além de elevar os custos de experimentação e ampliar as 

chances de trazer aprendizado inadequado à organização. (BAUM; INGRAM, 1998). Além 

disso, algumas organizações podem freqüentemente fracassar como resultado de suas 

tentativas de sobrevivência, mesmo que recorrendo prioritariamente ao aprender fazendo 

(BAUM; INGRAM, 1998).  

Ressalta-se ainda  que mudanças ambientais abrem oportunidades para que novas 

organizações entrem e alterem o quadro competitivo (BAUM, 1998). Seria algo parecido com 

o momento de revolução tratado por Thomas Khun em “A estrutura das revoluções 

científicas”, de 1962, em que a adoção de um novo paradigma, nesse caso a adoção de uma 
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nova estrutura ou estratégia, colocaria em “pé de igualdade” todos os atores daquele cenário 

(Kuhn, 2006). 

A idade é outro aspecto que pode influenciar nas taxas de fundação e fracasso das 

organizações, uma vez que estas poderiam sofrer com a suscetibilidade das novatas, levando 

empresas mais novas a apresentarem taxas de fracasso superiores às da população 

(STINCHCOMBE, 1965), consonante com a teoria da inércia estrutural (HANNAN; 

FREEMAN, 2005). Por essa hipótese, a taxa de fracasso decresceria conforme evolui a idade 

da organização, permitindo suportar melhor as variações do ambiente no qual está inserida 

(HANNAN; FREEMAN, 1989).  

Entretanto, ao longo da evolução, as organizações se deparam com outro desafio, que é 

superar o que Baum (1998) resumiu como suscetibilidade da adolescência, pois normalmente 

nessa fase as organizações podem enfrentar escassez de recursos decorrentes de mudanças nas 

bases competitivas (BAUM; MEZIAS, 1992). Mesmo que ultrapassada a adolescência, a 

idade avançada não é garantia de sucesso de uma organização, pois a inércia estrutural 

aumenta conforme a organização envelhece, algo que se por um lado reduz sua 

vulnerabilidade (HANNAN; FREEMAN, 2005), por outro lado pode inviabilizar as mudanças 

organizacionais (BAUM; 1998).  

Assumindo a hipótese de que normalmente as empresas novatas tendem a ser pequenas, Baum 

(1998) associa o tamanho às suscetibilidades de idade das organizações.  Dessa forma, as 

organizações menores estariam mais sujeitas ao fracasso, não apenas por serem mais novas, 

mas também por contarem com estruturas mais vulneráveis às variações do ambiente. Além 

disso, tanto a idade como o tamanho possuem forte vínculo com importantes aspectos 

institucionais, como a legitimidade, (BAUM, 1998; CARROLL; HANNAN, 2000), que 

impacta tanto na organização isolada como em toda a população (HANNAN et al. 1995), 

embora Hannan (2005) tenha concluído que a idade, per se, praticamente não influencia as 

taxas de sucesso de uma organização. 

Estudando a competição pela sobrevivência, Hannan e Freeman (2005) desenvolveram a 

teoria dos nichos, assumindo que, por isomorfismo competitivo, as organizações em 

equilíbrio tendem a apresentar características especializadas em ressaltar características do 

recurso ambiental, e definem como especialistas as organizações concentradas em recursos 

específicos, e generalistas as que operam com recursos diversificados e maior flexibilidade. 

Como conceito derivado da biologia, são considerados estáveis os ambientes com pouca 

variação espaço-tempo (granulação grossa) e como turbulentos os ambientes com grande 
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variação espaço-tempo (granulação fina), montando um modelo para análise dos ambientes 

versus organizações (HANNAN; FREEMAN, 2005). Por esse modelo, em ambientes 

turbulentos as organizações especialistas demonstrariam maior capacidade adaptativa que as 

generalistas, devido a sua maior flexibilidade e agilidade em responder às pressões ambientais 

(BAUM, 1998). Por outro lado, em ambientes estáveis as organizações especialistas tendem a 

se sair melhor, não apenas pelo seu foco, mas também pelos ganhos de escala que podem ser 

obtidos (BAUM, 1998).  

Na dinâmica competitiva dos nichos, pode ocorrer um outro fenômeno, o particionamento de 

recursos: pequenas organizações especialistas poderiam se associar às grandes organizações 

generalistas, beneficiando-se do excedente de recursos não utilizados plenamente (CARROLL; 

HANNAN, 2000). Apesar do embasamento, os estudos recentes de demografia de empresas 

apontados por Carroll e Hannan (2000) não têm feito uso da teoria dos nichos, dando 

tratamento equânime às organizações quando das variações ambientais. Hannan e Freeman 

(2005) reconhecem que há um longo caminho a ser percorrido para responder que tipos de 

ambientes favorecem o generalista, visto que o generalismo implica em administrar certa 

capacidade ociosa, em maior ou menor grau, que permita dar a organização à flexibilidade 

requerida para eventuais ajustes ao ambiente. 

 

2.2 DEMOGRAFIA DE EMPRESAS E DEPENDÊNCIA DE DENSIDADE 

 

O entendimento dos fatores que influenciam a evolução de uma população pode requerer 

metodologias e instrumentos mais adequados, além de uma base teórica mais robusta, 

preferencialmente com estudos empíricos (CARROLL; HANNAN, 2000). Tomando como 

base os processos da ecologia organizacional, Carroll e Hannan (2000) propõem uma 

estruturação para os estudos demográficos, apontando que uma das maiores dificuldades se 

deve ao fato de que  os estudos demográficos de empresas são relativamente recentes, e 

derivam dos estudos da demografia humana, ciência com mais de 350 anos. Após a evolução 

dos estudos da ecologia organizacional, a demografia de empresas começou a ganhar corpo, 

com diversos trabalhos empíricos comprovando a dependência de densidade em diferentes 

setores da economia e mesmo em diferentes países (CARROLL; HANNAN, 2000, p. 218-

219). Mesmo em setores com alto grau de regulamentação, como o de serviços financeiros, a 
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dependência de densidade foi comprovada (BARRON; WEST; HANNAN, 1999; LOMI, 

1995). Alguns destes trabalhos estão resumidos no Quadro 2: 

 

 

População e período Abordagem Referência 

Sindicatos trabalhistas 
americanos (1836-1985). 

Jornais argentinos (1800-1900), 
irlandeses (1800-1970) e 
americanos (1840-1875). 

Cervejarias americanas (1633-
1988). 

Baseado em trabalhos publicados 
anteriormente, densidade na 
fundação que influenciam as taxas 
de fracasso posterior, utilizando o 
mesmo modelo em diferentes 
indústrias e países. 

Carroll e Hannan (1989) 

Indústria automobilística 
européia (1886-1981) 

Dependência de densidade na 
competição e legitimidade nas taxas 
de fundação e fracasso, utilizando o 
mesmo modelo em diferentes 
países: Bélgica, Grã-Bretanha, 
França, Alemanha e Itália 

Hannan et al. (1995) 

Bancos Italianos (1964-1988) 

Dependência de densidade 
localizada e heterogeneidade não-
observada nas taxas de fundação 
em treze regiões da Itália. 

Lomi (1995) 

Associações de crédito 
americanas (1914-1990) 

Dependência de densidade, idade e 
tamanho da organização nas taxas 
de fracasso e de crescimento da 
população. 

Barron, West e Hannan (1999) 

Hotéis americanos (1898-1990) 
Dependência de densidade e 
competição localizada por tamanho 
nas taxas de fracasso. 

Baum e Mezias (1992) 

Quadro 2 – Resumo de trabalhos sobre demografia de empresas e densidade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos estudos demográficos, Carroll e Hannan (2000) propõem a seguinte categorização para os 

processos populacionais (CARROLL; HANNAN, 2000): 

1) Ambientes organizacionais: Trata das características competitivas e institucionais 

que o ambiente imprime nas organizações quando da sua fundação, assumindo que 

as organizações tendem a carregar tais características ao longo de sua existência. 
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2) Dependência de densidade: Processos que relacionam a densidade populacional 

com as características organizacionais, como taxas de fundação e fracasso, 

tamanho e idade das organizações. 

3) Processos de segregação: Trata da limitação dos recursos disponíveis no ambiente 

diante dos  aspectos competitivos, como o nicho de atuação, particionamento de 

recursos e competição localizada pelo tamanho das organizações. 

Para analisar a evolução demográfica de uma população, é importante que as observações 

tomem como início o seu ano zero, ou seja, o ano em que foi fundada a primeira organização 

(CARROLL; HANNAN, 2000), o que nem sempre é viável e pode aumentar a complexidade 

do trabalho (BAUM, 1998). Carroll e Hannan (2000) propõem dois caminhos básicos para 

definir o início de uma população:  

1) Avaliar em um setor da economia a época da primeira e das subseqüentes fundações 

de um dada população. 

2) Delimitar uma população e investigar as condições de surgimento da primeira 

organização e a evolução de fundações.  

O primeiro caminho tem sido menos utilizado nos estudos demográficos, talvez por impor 

mais dificuldades em estabelecer o ano zero de determinada indústria em um sentido mais 

amplo por aspectos econômicos e institucionais (CARROLL; HANNAN, 2000). No segundo 

caso, a delimitação prévia da população proporciona maior precisão na definição do 

nascimento da população, uma vez que independentemente de outros aspectos econômicos e 

institucionais, a primeira organização fundada refletirá o ano zero da população (CARROLL; 

HANNAN, 2000). 

As bases competitivas e institucionais atuam em diferentes fases da evolução populacional e 

não consideram determinado protótipo (ou forma) de organização ou mesmo seu ajuste ao 

ambiente (CARROLL; HANNAN, 2000; BAUM, 1998). Se a perspectiva da ecologia 

organizacional define a forma pela genética, dualidade de nicho/forma, e equivalência 

estrutural (HANNAN; FREEMAN, 1989), a demografia de empresas faz uma combinação 

dessas alternativas para compor a forma populacional (CARROLL; HANNAN, 2000). A 

demografia de empresas considera algumas características exógenas das formas 

organizacionais para definir a população a ser estudada, delimitando-as no tempo e espaço por 

aspectos geográficos (especificando uma região), competitivas (como a similaridade na busca 

de recursos ambientais) ou institucionais (como legitimação, legislações e entidades de classe), 
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não seguindo assim classificações endógenas como a arquitetura organizacional, rotinas 

internas ou estruturas de poder, diferentemente de outras teorias organizacionais (CARROLL; 

HANNAN, 2000). Assim, nos estudos demográficos, duas organizações com estruturas 

internas similares poderiam não fazer parte da mesma população. Carroll e Hannan definem 

“a população como sendo um conjunto consistente de organizações definidas por uma mínima 

identidade externa em um sistema limitado em algum período” (CARROLL; HANNAN, 2000, 

p. 75).  

Trabalhos demográficos abordam a dinâmica da população (fundações e fracassos) e 

densidade da população (número de organizações e massa total) na ecologia organizacional 

(BAUM 1998). Embora a fundação esteja associada ao nascimento da organização e o 

fracasso à sua morte, cada trabalho pode delimitar esses fatores em função de características 

específicas da população em estudo (CARROLL; HANNAN, 2000). Por exemplo, o 

nascimento de uma organização pode ser proveniente da junção de duas ou mais organizações 

que fracassaram,  sendo isso relativamente comum nas indústrias de transformação 

(CARROLL; HANNAN, 2000), mas menos freqüente em populações que lidam diretamente 

com o consumidor final, como hotéis e varejo (BAUM; SINGH, 1994b; BAUM, 1995). O 

fracasso (ou morte) de uma organização pode se dar por fechamento, fusão ou transformação 

radical nas suas atividades (CARROLL; HANNAN, 2000), sendo a incidência de cada 

natureza do fracasso específica em cada fase evolutiva da população (CARROLL; HANNAN, 

2000). 

Os estudos de Delacroix e Carroll (1983) mostram que os padrões prévios de fundação e 

fracasso de uma população podem influenciar as taxas atuais de fundação, embora a seleção 

atue mais fortemente nos anos iniciais de uma determinada indústria. Baum (1998) segue por 

duas vertentes para a explicar a dependência da dinâmica da população: 1) se inicialmente o 

alto volume de fundações pode sinalizar um nicho fértil, conforme as fundações aumentam 

esse nicho tende a se saturar, comprometendo novas fundações. 2) Por outro lado, excesso de 

fracasso pode denotar um ambiente hostil, desencorajando novas fundações, que, 

paradoxalmente, podem encerrar em si uma oportunidade, já que haveria menos disputa por 

recursos. Independente da vertente seguida, os estudos de Delacroix et al. (1989) indicam que 

ondas de fundações organizacionais que reflitam as exigências dos recursos organizacionais, 

reduzem as taxas de fracasso, embora isso não configure garantia de sucesso (Baum, 1998).  

Baum (1998) diz que na medida em que uma população cresce a interdependência entre seus 

membros torna-se competitiva, influenciando as taxas de fundação e fracasso de uma 
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população, que Lomi (1995) chamou de “heterogeneidade não-observada”. Porém, em 

diferentes estudos essa interdependência da população perde força quando modelada em 

conjunto com a densidade, o que sugere uma dominância do processo da densidade sobre a 

interdependência (BAUM, 1998). Essa dominância poderia ser questionada por implicar em 

que, numa dada população, cada organização influenciaria e seria influenciada igualmente 

pela competição (BAUM; MEZIAS, 1992), mas não há evidências empíricas de como essa 

interdependência evolui ao longo do tempo (CARROLL; HANNAN, 2000). Se por um lado 

os efeitos de densidade são claros empiricamente, as condições específicas que proporcionam 

legitimidade e competição são mais ambíguas (BAUM, 1998), embora em estudos 

longitudinais das populações nem todos os fatores institucionais possam ser levados em 

consideração, sob pena de tornar o estudo quase interminável (HANNAN; CARROLL, 1995).  

Se a não consideração da forma organizacional ao longo da evolução da indústria, inclusive 

em seus aspectos de legitimação pode ser alvo de críticas (BAUM; POWELL, 1995), a 

diversidade de organizações que podem compor uma dada população pode dificultar a 

consideração mais abrangente da perspectiva institucional como proposta por Baum e Powell 

(1995), pois a definição dos elementos que irão compor a população em estudo pode vir por 

perspectivas econômicas ou sociais (HANNAN, 2005). Em outras palavras, Hannan e Carroll 

(1995) assumem que abre-se mão de alguns elementos institucionais para ser possível 

produzir trabalhos empíricos capazes de generalizar os resultados obtidos. 

Além da densidade populacional, outro aspecto dos estudos das taxas de fundação e fracasso é 

a densidade de massa, que seria operacionalizada pela soma dos tamanhos das organizações 

em uma dada população (CARROL, HANNAN, 2000). Embora reconhecendo a importância 

dessa dependência, Baum (1998) destaca que os resultados de estudos feitos nesse sentido 

mostraram resultados pouco confiáveis, e coloca como possível explicação a Teoria de 

Grupos Estratégicos de Caves e Porter (1977, apud Baum, 1998), que diz, em resumo, que em 

função do grupo estratégico que caracteriza a competição no qual a organização está inserida, 

não é possível aplicar nessa organização as inferências de toda uma indústria. Assim, o 

modelo de dependência de massa não contemplaria a evolução das interdependências das 

populações com relação às instituições que as cercam (BAUM; OLIVER, 1982). Hannan e 

Freeman (2005), até então, não haviam estruturado um modelo que contemplasse as 

diferenças de forças provenientes dos diferentes de tamanhos das organizações de uma 

população, como o realizado por Barron (1999),  Carroll e Hannan (2000) assumem que 

mesmo considerando limitadamente as variações de tamanho de cada organização seria 
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possível estabelecer a dependência de massa, como realizado em trabalhos como Barron, 

West e Hannan (1994), Barron (1999), Delacroix e Carroll (1983), Lomi (1995; 2000).  

As taxas de fundação e fracasso podem também depender de aspectos institucionais, para que 

sejam alcançadas as dimensões de legitimidade e reputação necessárias ao sucesso das 

organizações (BAUM; OLIVER, 1991; 1996; BAUM; POWELL, 1995; CHUANG; BAUM, 

2003), inclusive também porque, segundo Baum (1998), as organizações contemporâneas 

raramente atuam isoladamente do estado. Embora os efeitos da densidade sejam claros 

empiricamente, as condições específicas que geram legitimidade e competição são mais 

ambíguas (BAUM, 1998). Trabalhos como de Carroll e Hannan (1989), Hannan et al. (1995), 

Lomi (1995; 2000) e Barron (1999) trataram a legitimidade e a competição como decorrência 

da dinâmica ambiental da população ao longo do tempo. 

A análise da evolução de uma indústria pode trazer elementos de como a densidade  

influencia seus aspectos competitivos e institucionais nas diferentes fases evolutivas. Esse 

processo prevê que a legitimação da população cresce com a sua densidade, em taxas 

decrescentes, enquanto a competição acompanha a densidade em taxas crescentes 

(CARROLL; HANNAN, 1989). Tais aspectos institucionais e de competição influenciam e 

são influenciados pela variação da densidade populacional ao longo do tempo, em três fases 

distintas de um gráfico estilo “U” invertido, constituindo um dos processos da demografia de 

empresas: a dependência de densidade (CARROLL; HANNAN, 1989). Esse “U” invertido 

pode ser analisado como demonstrado na Figura 3: 
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Figura 3 - Variação da densidade populacional de sindicatos trabalhistas Americanos 

Fonte: Adaptado de Carroll e Hannan (1989). 

 

Inúmeros estudos empíricos foram publicados relacionando a densidade às taxas de fundação 

e fracasso, em diferentes indústrias e países, conforme exemplificado no Quadro 2, e todos 

apresentam gráficos similares ao da Figura 3 como resultado da trajetória da densidade.  

As três fases indicadas na Figura 3 podem ser sintetizadas no Quadro 3 (CARROLL; 

HANNAN, 1989; 2000; BAUM, 1995; HANNAN et al., 1995; BAUM; HAVEMAN, 1997; 

BARRON, 1999): 
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FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Do nascimento da população 
ao pico de densidade 

populacional 
Patamar de pico Do declínio do pico à 

estabilização da densidade 

As organizações dependem da 
legitimação da população para 
crescer, e inicialmente tendem a 
cooperação que é mais visível do 
que a competição. As taxas de 
fundação são altas e as taxas de 
fracasso são baixas, pois o 
ambiente ainda suporta o 
vertiginoso crescimento da 
população. A organização tende 
a ser selecionada pela sua 
agilidade, e as taxas de 
crescimento das pequenas 
organizações tende a ser alta. A 
dependência de densidade 
decorre da necessidade de 
legitimidade da população. 

A população já atingiu a 
legitimação necessária, e o 
ambiente emite sinais de 
exaustão de recursos. O tamanho 
das organizações começa a fazer 
diferença, com a busca por 
eficiência sendo o principal fator 
da sobrevivência aos altos níveis 
de competição. O volume da 
oferta (massa) continua crescente 
e a legitimação de cada 
organização influencia sua 
sobrevivência. Enquanto o 
tamanho médio das organizações 
estabelecidas aumenta, as taxas 
de novos entrantes nesta 
população diminuem. 

 

Embora o volume de negócios 
continue crescente (massa), a 
densidade populacional se 
reduz pela intensa competição 
entre as empresas, gerando 
concentração. As grandes 
empresas que conseguem 
sobreviver acabam crescendo 
ainda mais, devido ao 
desaparecimento das pequenas 
(por fechamento ou 
incorporação). Os recursos 
tendem a ser particionados, 
com sobreposição de nichos, e 
as organizações tendem a 
buscar diferenciação para 
sobreviver. 

 

 

Quadro 3 – Fases da curva de densidade populacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode ser importante considerar o tamanho das organizações na população, ponderando a 

densidade populacional, uma vez que geralmente o tamanho de uma organização cresce com a 

sua idade (BAUM, 1995). Como pela Teoria da inércia estrutural, quanto mais velha menos a 

organização esta sujeita a mortalidade, alguns estudos associaram a sobrevivência à idade da 

organização (BAUM, 1998), quando na verdade a redução da mortalidade se deveu ao 

crescimento de tamanho desta (CARROLL; HANNAN, 2000). Barron (1999) concluiu que a 

heterogeneidade de tamanhos organizacionais em uma indústria exerce grande influência na 

sua dinâmica competitiva, independente da densidade populacional. Ainda que não seja 

possível avaliar a evolução do tamanho de cada organização ao longo da trajetória 

populacional, a densidade de massa pode ser trabalhada utilizando o tamanho médio das 

organizações, como indicador da tendência da variação do tamanho organizacional (BAUM, 
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1995), dividindo-se a massa total pelo número de organizações ao longo do tempo (CARROL; 

HANNAN, 2000). A Figura 4 traz um exemplo de evolução da massa média de uma 

população: 

 

 

Figura 4 – Evolução do tamanho médio dos hotéis em Manhattan 

Fonte: Baum (1995). 

 

Se para os aspectos de competição, vários trabalhos empíricos sugerem basicamente analisar 

as taxas de fundação e fracasso, medir os impactos dos fatores institucionais no 

desenvolvimento de uma indústria ainda parece ser um desafio aos pesquisadores. Hannan e 

Carroll (1995) propõem que a longevidade das organizações, medida pelos estudos da 

densidade populacional, embutiriam os principais aspectos de legitimação necessários ao seu 

sucesso. Ou seja, quanto mais velha mais legitimada é a organização. Por outro lado, Baum e 

Oliver (1996) desenvolveram um estudo medindo o que chamaram de “densidade relacional”, 

que seria basicamente o volume de interações que uma organização tem com as instituições 
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governamentais e sociais do ambiente no qual está inserida, explicitando assim vários 

indicadores institucionais, como autorizações governamentais para funcionamento, padrões 

sociais de qualidade etc.  

Embora ambos conceitos pareçam conduzir para resultados semelhantes de impactos 

institucionais, eles diferem em um aspecto importante: enquanto os estudos de Hannan e 

Carroll (1995) focam na legitimidade cognitiva (melhor forma organizacional, expectativas 

sociais etc.), Baum e Powell (1995) argumentam ser necessária uma abordagem mais ampla, 

na qual os aspectos sociopolíticos (normas, regulações etc.) fossem considerados de forma 

mais explícita. De qualquer maneira, Hannan e Carroll (1995), consideram a longevidade 

como melhor alternativa prática para estudar legitimação das populações e das organizações. 

Essa conclusão é baseada em três premissas (HANNAN; CARROLL, 1995):  

1. A legitimidade cognitiva como medida pela densidade populacional é o mais 

relevante aspecto da institucionalização.  

2. A densidade populacional é comparável através do tempo e das populações 

enquanto outras medidas são post-hoc e especificadas por período ou população.  

3. Legitimidade não é uma variável a ser medida, mas um processo que relaciona a 

densidade populacional a outras descobertas e falhas.  

Hannan e Carroll (1995) consideram ainda que a dinâmica organizacional da população 

freqüentemente afeta as características desses aspectos institucionais, sendo por isso 

consideradas exógenas à firma. Como as formas organizacionais contemporâneas raramente 

operam de forma isolada do estado, dos profissionais, e das influências da sociedade (BAUM, 

1998), a legitimidade sociopolítica naturalmente não pode ser ignorada, ainda que não 

explicitada, pois levantar todos os aspectos institucionais de uma população em longos 

períodos de tempo, (50 anos, 100 anos) elevaria a complexidade do estudo, e seu custo, a 

patamares quase inviáveis (HANNAN; CARROLL, 1995). 

Avaliar os impactos dos aspectos institucionais e competitivos em estudos demográficos pode 

exigir diferentes abordagens e considerações, especialmente em um país de dimensões 

continentais, como o Brasil. O estudo de Hannan et al. (1995), feito no continente europeu, 

indicou que a competição tende a ocorrer mais intensamente em níveis geográficos locais, 

mas a legitimação pode ter seus efeitos extrapolando esses limites. Mais ainda, características 

específicas de uma dada região geográfica, sejam institucionais ou competitivas, podem 

exercer grandes impactos sobre as taxas de fundação e fracassos de uma dada indústria, 
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fazendo com que os resultados da densidade e suas relações sofram grandes mudanças (LOMI, 

1995).  

Nesse sentido, Carroll e Hannan (2000) sugerem que sejam feitas análises de vários âmbitos 

para estudos de densidade populacional, ressaltando inclusive que autores que desenvolveram 

modelos para análises das taxas de fundação considerando os efeitos da legitimidade em 

âmbito nacional e da competição em âmbito local, como Bigelow et al. (1997, apud 

CARROLL; HANNAN, 2000). Estudos recentes, como o de Kuilman e Li (2006) com os 

bancos estrangeiros em Xangai, buscaram fazer esse tipo de análise para a entrada da 

organização e sua sobrevivência em uma dada população, considerando aspectos de 

legitimação e competição em função do seu tamanho e localização geográfica. 

 

2.3 MODELOS TEÓRICOS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 

O modelo inicial de crescimento populacional procura estabelecer a importância da densidade 

de uma população sobre sua dinâmica de crescimento, medida pelas taxas de fundação e de 

falência da população. Este modelo tem como hipótese fundamental o fato de que as 

populações seguem uma dinâmica temporal de crescimento quadrática: 

 

 (1) 

 

Onde: 

Nt: densidade populacional no período t; 

dN/dt: crescimento populacional entre t e t+1; 

a, b: parâmetros da equação. 

 

Supõe-se que a taxa de crescimento da população no tempo tem relação positiva com o 

tamanho desta população em cada período de tempo (medida pelo coeficiente a), mas esta 

relação decresce com o tempo (efeito captado pelo coeficiente -b). Isto significa, apesar de 

haver uma relação positiva entre densidade e variação desta densidade no tempo, tal relação 



 42 

perde  força ao longo do tempo, podendo potencialmente se estabilizar. A Figura 8 representa 

esta relação. A taxa de variação de N ao longo do tempo t (dN/dt) sempre cresce com o tempo 

(com a > 0) mas cada vez menos (com  b > 0). 

 

 

Figura 5 - Evolução do crescimento de taxas decrescentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

   

Com esta suposição é possível deduzir, por meio de cálculo diferencial, que a densidade segue 

a seguinte função logística (partindo da condição inicial N0), conforme Carroll e Hannan 

(2000): 

 

 (2) 

Onde: 
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N0: é uma densidade inicial qualquer. 

 

A figura B evidencia como esta função representa a densidade da população em cada período 

de tempo. Nos primeiros períodos, observa-se rápido crescimento da densidade que, ao longo 

do tempo torna-se mais lento, até potencialmente se estabilizar em algum patamar: 

 

 

Figura 6 - Densidade ao longo do tempo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Carroll e Hannan (2000) propõem estender este modelo básico incorporando as taxas de 

fundação e falência. Definindo a taxa de crescimento per capta (ou seja, dividindo por Nt) da 

população como a diferença entre o número de empresas nascentes (taxa de fundação µ) e o 

número de empresas falidas (taxa de falência λ), tem-se: 
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 (3) 

 

Modelando a taxa de fundação como uma função linear decrescente com a densidade e a taxa 

de falência como função linear crescente da densidade, chega-se a um modelo de dinâmica de 

crescimento populacional que depende explicitamente da fundação e da falência. Definindo 

nascimento e mortalidade como funções lineares: 

 

 (4) 

 

Onde: 

λ0, λ1, µ0, µ1: parâmetros das funções de nascimento e mortalidade. 

 

Imputando estas funções na dinâmica definida pela equação 3, encontra-se uma equação com 

a mesma forma funcional quadrática da dinâmica de crescimento apresentada inicialmente, 

mas com os parâmetros a e b dependendo dos parâmetros que determinam fundação e falência: 

 

 (5) 

 

Usando novamente cálculo diferencial, Carroll e Hannan (2000) concluem que este modelo 

básico a população terá duas possíveis trajetórias de crescimento de longo prazo. Se , 

então a população diminui de tamanho até chegar a zero no longo prazo. Mas se  a 

população crescerá conforme um processo em forma de S como ilustrado na figura B 

chegando a uma densidade de equilíbrio estável no longo prazo igual a: 

 



 45 

 (6) 

 

Este modelo básico, apesar de gerar hipóteses sobre a relação entre a dinâmica de crescimento 

de uma população e sua densidade, parte de uma hipótese de linearidade na relação entre 

fundação (e falência) e densidade populacional. Além disso, este modelo não incorpora outros 

fatores que podem também estar relacionados a dinâmica populacional, como as condições do 

ambiente econômico e institucional em cada período e a massa populacional. Por isso, Carroll 

e Hannan (2000)  estendem este modelo básico, supondo que as taxas de fundação e de 

falência se relacionam de forma não linear com a densidade populacional ao incorporar outros 

fatores que afetam a fundação ou a falência além da densidade.  

 

2.4 MODELOS TEÓRICOS DE DEPENDÊNCIA DE DENSIDADE 

 

Estendendo o modelo inicial de crescimento populacional, Carroll e Hannan (2000) propõem 

duas formas para modelar fundação e falência. A primeira é dada pelo chamado modelo 

generalizado de Yule, cujo nome vem de uma função de distribuição de probabilidade 

generalizada para modelar a dinâmica: 

 

 (7) 

 

Onde: 

lt: termo que representa os demais fatores que influenciam a taxa de fundação em um período 

t. 

α, β: parâmetros da equação. 

 

Ainda segundo os autores, a literatura que utiliza esta função para estimar a dinâmica da taxa 

de fundação encontram, em geral, os seguinte sinais para os parâmetros α e β: 
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Encontrar que 0 < α < 1 implica que por este processo a densidade tem efeito menos que 

proporcional sobre a taxa de fundação, o que significa, por exemplo, que um aumento de 10% 

na densidade de uma indústria eleva, com todos os demais fatores constantes, a taxa de 

fundação em uma proporção menor que 10%. Além disso, β < 0 implica que os efeitos da 

densidade sobre a taxa de fundação, apesar de positivos, são decrescentes, assim como no 

modelo básico. 

Dado este processo de evolução da fundação, a taxa de fundação da indústria deve atingir um 

máximo no ponto quando a densidade for igual a (CARROLL; HANNAN, 2000): 

 

 (8) 

 

Quando a densidade da indústria superar este nível, o modelo de Yule prevê que a taxa de 

fundação passa a decrescer. Uma alternativa ao modelo de Yule é usar uma função do tipo 

log-quadrática, em que lt reúne os demais fatores associados a fundação de empresas.: 

 

 (9) 

 

Onde: 

lt: termo que representa os demais fatores que influenciam a taxa de fundação em um período 

t. 

γ1, γ2: parâmetros da equação. 

 

Para este modelo, encontram-se, em geral, os seguintes sinais para os coeficientes γ1 e γ2: 
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Carroll e Hannan (2000) afirmam que, apesar de reportar coeficientes quantitativamente 

diferentes, o modelo log-quadrático é qualitativamente similar ao modelo de Yule. Os autores 

sugerem o modelo log-quadrático como alternativa quando não é possível obter estimativas de 

máxima verossimilhança para o modelo de Yule. Assim como no modelo de Yule, o efeito da 

densidade sobre a taxa de fundação é positivo, mas decrescente com o tamanho da indústria. 

Porém, o fato do coeficiente γ1 ser positivo e não limitado, abre a possibilidade de que o 

impacto da densidade seja mais que proporcional, ou seja, por esta especificação é possível 

que um aumento de 10% na densidade da indústria eleve a taxa de fundação em mais de 10%. 

Por este modelo, também é possível encontrar um nível de densidade em que a taxa de 

fundação é a máxima possível. Usando cálculo diferencial, chega-se a seguinte densidade de 

máximo: 

 

 (10) 

 

As taxas de falência possuem versões análogas para estas mesmas funções, com a diferença 

que os coeficientes devem ter sinais diferentes. O modelo de Yule para falências seria:  

 

 (11) 

 

Onde: 

mt: termo que representa os demais fatores que influenciam a taxa de fundação em um período 

t. 

δ, ζ: parâmetros da equação. 

 

Neste caso, a literatura revisada por Carroll e Hannan (2000) encontra os seguintes sinais para 

os coeficientes: 
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O efeito da densidade sobre a taxa de falência é negativo e crescente, isto é, quanto maior o 

tamanho da indústria maior o seu efeito sobre a taxa de falência. Além disso, constata-se que 

o valor do parâmetro δ é igual ao valor do parâmetro α do modelo de Yule para taxa de 

fundação, exceto pelo sinal, que é oposto. No caso do modelo de falências, a densidade da 

Fórmula 12 é aquela em que a taxa de falência é mínima e, a partir deste ponto, se a indústria 

crescer mais, a taxa de falência passa a crescer cada vez mais: 

    (12) 

 

 

Também análogo ao modelo de fundação, é possível modelar a taxa de falência com uma 

função log-quadrática do tipo: 

 

, em que  (13) 

 

Onde: 

mt: termo que representa os demais fatores que influenciam a taxa de fundação em um período 

t. 

θ1, θ2: parâmetros da equação. 

 

Neste caso, a taxa de falência é a menor quando a densidade da indústria é igual a: 

 

    (14) 
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A teoria sugere ainda que empresas grandes seriam competidoras mais acirradas que empresas 

pequenas, pois se aproveitariam de economias de escala, escopo e maior acesso a recursos 

(BARRON, 1999). A evidência empírica, no entanto, ainda é fraca, e pode se dever ao fato de 

que ambas as dependências (de densidade populacional e de massa) estão associadas entre si 

(BARRON, 1999; CARROLL; HANNAN, 2000). Assim, a dinâmica da massa de uma 

população pode influenciar sua dependência de densidade, sendo importante que a massa 

populacional entre como fator explicativo nos modelos de taxa de fundação. 

 

2.5 HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

As hipóteses dirigem o trabalho do pesquisador em um trabalho de pesquisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2007), sendo instrumentos de trabalho da teoria verificada (KERLINGER; LEEE, 

2000). As hipóteses desse trabalho se configuram como verificação dos estudos anteriores 

(MARCONI; LAKATOS, 2007), verificando a dependência de densidade em um novo 

contexto industrial e geográfico. Este trabalho tomou como base os efeitos da dependência de 

densidade, obtidos a partir dos objetivos geral e específicos, buscando responder ao problema 

de pesquisa proposto. 

No objetivo geral, para investigar a relação entre a densidade organizacional (população e 

massa) e as taxas de fundação e fracasso na população de shopping centers no Brasil de 1966 

a 2008, é preciso compreender em que base se deu a evolução dessa população. Essa evolução 

se dá por aspectos econômicos e institucionais (BAUM, 1998; CARROLL, HANNAN, 2000), 

e sua caracterização decorrente do objetivo específico (1) é uma das bases para a 

compreensão dos efeitos da densidade organizacional nas taxas de fundação e fracasso da 

população. Levantar a evolução da densidade (populacional e de massa) da população de 

shopping centers na economia brasileira no período de 1966 a 2008, objetivo específico (2), 

fornece os dados que permitem fazer as análises propostas pelo objetivo específico (3), 

análises essas que objetivam comprovar os efeitos previstos pela teoria da dependência de 

densidade.  

Os efeitos da densidade organizacional confirmados por Carroll e Hannan (2000), efeitos 

estes também encontrados em trabalhos como Baum (1995), Barron (1999) e Lomi (1995; 

2000), dentre outros, indicam que quanto mais organizações compõem a população, maior a 

taxa de fundação dessa população, crescendo como uma função quadrática a taxas negativas. 
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A um observador externo à população, a alta densidade pode denotar uma fértil atividade 

econômica, atraindo novas organizações para a população, gerando a primeira hipótese: 

H1: Quanto maior a densidade populacional de shopping centers no 

Brasil, maior a taxa de fundação, que cresce a taxas negativas. 

Os efeitos previstos pela teoria de densidade indicam que quanto mais cresce a oferta 

agregada total da população, menos organizações nascem nessa população. Mesmo que a 

quantidade de organizações que compõe a população reduza o seu ritmo de crescimento, a 

oferta agregada tende a crescer (CARROLL; HANNAN, 2000), devido ao crescimento 

natural do tamanho das organizações que vão sobrevivendo ao ambiente (BAUM, 1995). Isso 

poderia inibir o surgimento de novas organizações na população, gerando a segunda hipótese: 

H2: Quanto maior a densidade de massa total de shopping centers no 

Brasil, menor a taxa de fundação na população de shopping centers. 

Os efeitos da densidade de massa total podem ser estendidos à oferta agregada média da 

população (BAUM, 1995; BARRON, 1999), buscando compreender os impactos das 

possíveis diferenças de tamanho das organizações que compõem a população. Dessa forma 

seria possível captar os efeitos dos crescimentos individuais das organizações em relação à 

oferta agregada total, gerando a terceira hipótese: 

H3: Quanto maior a densidade de massa média de shopping centers no 

Brasil, menor a taxa de fundação na população de shopping centers. 
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3 METODOLOGIA 

 

A ciência é um empreendimento cooperativo e cumulativo, com a construção do 

conhecimento se dando tal qual a construção de um edifício, onde os teóricos fornecem as 

“plantas” (teorias) e os pesquisadores assentam os “tijolos” (dados), como na analogia de 

Cooper e Hedges (1994). O método científico é a condição para o desenvolvimento da ciência, 

pois não há ciência sem método científico, sendo definido por Marconi e Lakatos (2007): 

“... é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista.” (MARCONI; LAKATOS, 2007) 

Sendo assim, é necessário que a metodologia seja adequada para atender ao objetivo proposto 

por este trabalho, ou seja, verificar se existe relação entre a evolução da densidade 

(populacional e de massa) e as taxas de fundação e fracasso na população de shopping centers 

na economia brasileira no período de 1966 a 2008. Como  pretende-se testar a incidência e a 

recorrência da relação quantitativa entre a densidade e as taxas de fundação e fracasso, o 

método quantitativo é o mais adequado para a pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2007;  

KERLINGER;  LEE, 2000). Trata-se de analisar variáveis objetivas tal qual são, buscando-se 

a compreensão de como operam. 

Como não há controle sobre as variáveis envolvidas no problema de pesquisa, o tipo de 

investigação aqui desenvolvida pode ser classificada como correlacional (associação entre 

variáveis) (SEKARAN, 1992).   

Pretende-se analisar a relação entre as variáveis de interesse no período de 1966 a 2008.  

Assim, o estudo é longitudinal  (HAIR JR et al., 2006). Como os dados são quantitativos e 

representam uma série temporal, permitindo se observar mudanças de comportamento e 

tendência ao longo do tempo, foram utilizados modelos econométricos para a análise dos 

dados.  

A pesquisa também pode ser classificada como tendo enfoque testador de hipóteses 

(SEKARAN, 1992).  

 

3.1 UNIVERSO, POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM ESTATÍSTICA 
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O universo deste trabalho é formado por todos os shopping centers em operação no Brasil em 

2008, 689 shopping centers segundo a ALSHOP. Entretanto a ALSHOP adota critérios para 

classificação mais amplos, considerando como shopping center todo empreendimento passível 

de abrigar operações de varejo, independentemente da sua área total, existência de 

estacionamento, de administração centralizada etc. Segundo as definições de forma 

organizacional para estudos demográficos, descritas no referencial teórico deste trabalho, as 

formas organizacionais podem ser operacionalizadas por: objetivos, estrutura de coordenação, 

principais processos e mercados de atuação. Este trabalho entendeu que os critérios para 

classificação de shopping centers adotados pela ABRASCE são adequados em relação às 

definições de forma organizacional previstas pela teoria para estudos demográficos. Assim, do 

universo deste trabalho, a população foi delimitada pelos shopping centers que atenderam aos 

critérios de classificação da ABRASCE (2008a; 2008b), onde se destacam: 

• Possuir planejamento e atuação das lojas de forma integrada, com administração 

centralizada. 

• Possuir contratos de locação padronizados com a maior parte dos lojistas, tendo 

parcela variável em função do faturamento mensal de vendas na maior parte das lojas. 

• Possuir estacionamento compatível e características de atração ao público. 

• Possuir mais de 5.000 m2 de ABL. 

 

Por meio desses critérios, a ABRASCE (2009) totalizou 377 shopping centers em operação no 

Brasil em 2008, sendo esta a população delimitada no presente trabalho. Como plano de 

observação, foi adotado o período entre 1966, ano do surgimento do primeiro shopping center 

no Brasil, e  o ano de 2008.  

Hair Jr. et al. (2006) indicam a importância da coleta de dados nas pesquisas em 

administração para tomadas de decisão, normalmente buscando-as em elementos que 

detenham conhecimentos relevantes ao tema pesquisado. Mas como coletar esses dados com a 

abrangência adequada? Em um censo da população, o pesquisador pode obter a totalidade das 

informações necessárias, sem precisar recorrer a inferências estatísticas, mas nem sempre é 

possível fazer um censo para extrair dados de toda uma população, e, nesses casos, pode-se 

utilizar o recurso da amostragem representativa. Os estudos de demografia de empresas, 
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derivados da demografia humana, analisam a população segundo um plano de observação, 

que é o período de tempo a ser coberto pelo estudo (CARROLL; HANNAN, 2000). Os planos 

de observação devem refletir os objetivos do estudo, sendo possível trabalhar com amostras, 

censos de mais de uma população e censo de uma única população. Os efeitos de cada 

objetivo em relação ao método tem as características gerais resumidas no Quadro 4: 

 

 Amostra 
representativa 

Censo 
multipopulacional 

Censo 
unipopulacional 

Cobertura da 
diversidade 

organizacional 
Grande Limitado Estreito 

Cobertura 
temporal Curta Limitado Completo 

Cobertura da 
distribuição de 

tamanhos 
Total Truncado Total 

Eventos vitais 
observáveis Não Com erro Sim 

 

Quadro 4 – Características dos planos de observação 

Fonte: Adaptado de Carroll e Hannan (2000, p. 94). 

 

Carroll e Hannan (2000) pontuam que, sempre que possível, seja feito um levantamento 

censitário na população delimitada, com plano de observação cobrindo desde o surgimento do 

seu primeiro elemento. Dessa forma, de acordo com os objetivos deste trabalho, foi feito um 

censo unipopulacional na população delimitada de shopping centers, com dados de cobertura 

temporal completa (período de 1966 a 2008), contemplando o tamanho (número de 

organizações e oferta agregada) e eventos vitais (fundações e fracassos) do período. 

 

3.2 ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 
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Os dados utilizados neste trabalho sobre a  população de shopping centers brasileiros foram 

secundários, sendo a ABRASCE eleita como fonte de dados secundários relacionados à 

shopping centers. A ABRASCE foi a primeira associação do setor no Brasil, fundada em 

1976, logo dez anos após o surgimento do primeiro shopping center no Brasil e associada ao 

ICSC.  

Fontes alternativas para obtenção de dados foram consideradas. A ALSHOP não dispunha dos 

dados na abrangência de tempo e detalhamento necessários. Além disso, a ALSHOP se 

posiciona como entidade que representa os interesses dos varejistas que atuam dentro de 

shopping centers, sendo tal unidade de análise fora do âmbito deste trabalho. Outras fontes 

como publicações e periódicos (jornais, revistas etc.), embora abordem os shopping centers 

com relativa frequência, não ofereceram precisão e abrangência nos dados para a consecução 

deste trabalho. 

Ao utilizar dados da ABRASCE, buscou-se  legitimidade e maior confiabilidade possível dos 

dados do setor, tanto pela representatividade institucional da entidade como pelo seu acervo 

histórico, composto por pesquisas e bases de dados, muitas delas destinadas somente aos seus 

associados. Os contatos realizados com a ABRASCE foram oficializados por meio de carta de 

apresentação específica, conforme o APÊNDICE 1, tendo a Gerente de Pesquisas da entidade, 

Adriana Colloca, disponibilizado o acesso aos dados necessários à consecução deste trabalho. 

Foram realizadas três reuniões específicas com a ABRASCE, representada pela Adriana 

Colloca, antes do inicio do levantamento e coleta de dados. Os objetivos dessas reuniões 

foram, além de apresentar mais detalhadamente os objetivos deste trabalho, compreender 

qualitativamente os limites e características dos dados existentes na entidade.  

Na demografia de empresas, Carroll e Hannan (2000) pontuam que os dados coletados devem 

refletir eventos significantes à evolução populacional e cobrir o maior intervalo de tempo 

possível, preferencialmente desde o surgimento da primeira organização da população em 

estudo. De forma geral, quanto mais longo o período estudado, melhor. Mas obter dados 

confiáveis para períodos de tempo muito remotos pode ser um grande desafio, pois a coleta de 

dados em estudos demográficos é predominantemente documental e baseada em dados 

secundários obtidos, por exemplo, de empresas, imprensa, entidades governamentais e 

associações de classe (CARROLL; HANNAN, 2000), uma vez que o pesquisador 

normalmente não vivenciou o período ou os fenômenos que os geraram. Os autores pontuam 

ainda que devem ser tomados cuidados com a legitimidade e  a confiabilidade das fontes de 

dados, inclusive para que não ocorra uma sub-inclusão, como deixar de considerar uma 
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organização por ser pequena demais, ou uma super-inclusão, como incluir organizações que 

existem apenas do ponto de vista legal, mas não são operacionais (CARROLL; HANNAN, 

2000). 

Os dados da evolução do número de shopping centers inaugurados a cada ano, bem como o 

tamanho total  obtidos na base de dados da ABRASCE (2009) foram validados com o 

cruzamento de outros trabalhos internos da entidade, como o “Censo Brasileiro de Shopping 

Centers – 2008”, mas ainda assim alguns dados careceram de consistência. As datas de 

inauguração de alguns shopping centers como o Shopping Lar ABC (Santo André, SP), 

Santana Shopping (São Paulo, SP), Casa Shopping (Brasília, DF), Shopping Center 

Construarte (Goiânia, GO) e Lavras Shopping não puderam ser confirmadas em tempo hábil 

nem mesmo com o contato direto com a administração destes empreendimentos. Esses cinco 

shopping centers foram então excluídos da população deste trabalho, reduzindo-se de 377 

para 372 shopping centers. 

Os dados de ABL coletados para a composição da massa do setor só existiam de forma 

agregada, ou seja, não mais existiam os registros de ABL de cada um dos shopping centers 

desde a sua fundação, impossibilitando a replicação de estudos como o de Barron (1999), com 

a densidade ponderada pelo tamanho de cada organização que a compunha. Além disso, nos 

períodos anteriores a 1993 só existiam registros dos dados de ABL para os anos de 1966, 

1970, 1980 e 1990. Por conta disso foi feita uma interpolação linear da ABL para os anos 

faltantes tomando-se o crescimento da ABL total entre dois anos a serem interpolados  (por 

exemplo, entre 1966 e 1970), dividindo esta variação pelo número de anos entre as 

interpolações (4 anos neste caso) e distribuída esta média igualmente entre os anos. 

Os dados coletados para a composição das taxas de fundação e fracasso não reportaram 

fechamentos de shopping centers no período estudado, direcionando então as análises para as 

taxas de fundação. Assim, sem taxas de fracassos registradas, a população de shopping 

centers no Brasil ainda estaria ascendente em 2008, crescendo continuamente desde o seu 

início, em 1966. 

Os demais dados secundários, que compuseram as variáveis de controle, foram coletados no 

IPEA, e estão disponíveis no site www.ipeadata.gov.br. Nos Anexos 1 e 2 são apresentados os 

dados coletados relativos à população de shopping centers, e no Anexo 3 são apresentados os 

dados relativos às variáveis de controle coletados do IPEA.  
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3.3 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para comprovar as hipóteses propostas H1, H2 e H3, este trabalho toma como base os 

modelos Yule e log-quadrático, propostos por Carroll e Hannan (2000, p. 213-228) de 

dependência de densidade para estimar funções capazes de estabelecer a relação entre a 

densidade e a taxa de fundação na indústria de shopping centers no Brasil.  

Estas funções incluíram também medidas da massa total e massa média desta indústria. Os 

shopping centers apresentam uma tendência natural a crescer de tamanho ao longo do tempo, 

por meio de expansões das suas ABLs individuais (ABRASCE). Ou seja, a evolução da ABL 

total da população a cada ano não decorre exclusivamente da inauguração de novos shopping 

centers. Como não foi possível obter as informações individualizadas das evoluções das ABLs 

de cada shopping center ao longo do plano de observação deste trabalho, o objetivo de utilizar 

adicionalmente a massa média visa a distribuir os aumentos de ABLs por toda a população, 

similarmente ao que fez Baum em uma das análises da população de hotéis em Manhattan 

(1995). 

Foram adotadas ainda variáveis de controle, para isolar o efeito de outras variáveis sobre a 

taxa de fundação. As variáveis de controle devem ser incluídas para captar o efeito de outros 

fatores sobre as taxas de fundação e obter, então, estimativas mais apuradas da relação entre 

densidade e fundação e entre massa e fundação. As variáveis de controle aqui empregadas 

buscaram captar aspectos econômicos associados a criação e operação de shopping centers a 

cada ano: o nível de atividade (produção) no setor varejista e o poder de compra dos 

consumidores. Sendo o shopping center um empreendimento predominantemente voltado às 

atividades de varejo, tanto o nível de atividade do setor varejista como o poder de compra dos 

consumidores podem exercer influência nas suas taxas de fundação e fracasso, sem 

necessariamente estarem relacionados à densidade populacional e de massa da população de 

shoppings.  

Dada a dificuldade em se obter indicadores acurados destes aspectos para anos anteriores a 

1994, utilizou-se medidas alternativas, mas consagradas nos estudos econômicos: o consumo 

de energia no setor varejista (como indicador da atividade do setor) e o PIB real per capta 

(como indicador do poder de compra). Além dessas variáveis, foram incluídos termos de 

tendência temporal, uma estratégia comum em estudos que usam dados em séries de tempo, 
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pois pode existir uma tendência ‘natural’ de que os dados analisados cresçam naturalmente ao 

longo do tempo (WOOLDRIDGE, 2006). A idéia por trás desta estratégia é controlar a 

tendência de crescimento ‘natural’ da taxa de fundação, que deve ser atribuída aos fatores que 

estão fora do alcance do presente trabalho. Além disso, a tendência temporal procura controlar 

efeitos de acontecimentos específicos de cada ano, como, por exemplo, uma grande injeção de 

demanda na economia ou uma forte crise econômica. Como o modelo lida com variáveis em 

forma linear e quadrática, justifica-se a inclusão de um termo de tendência linear e outro 

quadrático. 

Empiricamente os modelos de taxa de fundação podem ser escritos da seguinte forma: 

 

, em que: (15) 

 

f (·): é a função a ser estimada, que pode assumir tanto a forma do modelo de Yule 

quanto a log-quadrática, conforme já especificada. 

λt: é a taxa de fundação, operacionalizada pelo número de shopping centers 

inaugurados em cada ano t (fonte: ABRASCE); 

Nt: a densidade da indústria de  shopping centers, operacionalizada pelo número total 

de shoppings  a cada ano t (fonte: ABRASCE); 

Mt: é o indicador de densidade de massa a cada ano t, medido pela ABL total e pela 

ABL média (fonte: ABRASCE); 

Xt: é o vetor de variáveis de controle que inclui: o PIB real per capta (fonte: IPEA); o 

consumo de energia do comércio varejista (fonte: IPEA); o PIB macrorregional (Fonte: 

IPEA); além das variáveis de tendência temporal linear e quadrática, operacionalizadas 

pelo número acumulado de anos; 

u: é o termo de erro, que capta todos os demais fatores não contemplados pelas 

variáveis escolhidas que possam influenciar a taxa de fundação de shopping centers. 

Uma hipótese necessária para a identificação dos parâmetros do modelo a ser estimado 

é a de que este erro é, em média, igual a zero; 

θ: conjunto de coeficientes a serem estimados. 
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Como o método de estimação mais utilizado na literatura tem sido o de Máxima 

Verossimilhança (CARROLL; HANNAN, 2000), esse foi o método adotado inicialmente para 

a estimação dos parâmetros.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Nessa seção, os resultados são apresentados de acordo com os objetivos específicos do 

trabalho, ficando subdivididos da seguinte forma: 

• Seções 4.1 e 4.2: Resultados do primeiro objetivo específico, caracterizando 

econômica e institucional da população de shopping centers no Brasil de 1966 a 2008. 

• Seção 4.3: Resultados do segundo objetivo específico, levantando a evolução da 

densidade (populacional e de massa) da população de shopping centers na economia 

brasileira no período de 1966 a 2008. 

• Seções 4.4 e 4.5: Resultados do terceiro objetivo específico, analisando a relação entre 

a densidade (populacional e de massa) e as taxas de fundação e fracasso no período de 

1966 a 2008. 

 

4.1 A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS 

 

A indústria de shopping centers no Brasil tem como sua principal entidade de classe a 

ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers), fundada em 1976, que representa e 

consolida informações e dados do setor do ponto de vista dos administradores de shopping 

centers. Outra entidade que pode ser considerada representativa é a ALSHOP (Associação 

Brasileira de Lojistas de Shopping), fundada em 1994, que busca fazer esse mesmo papel, 

porém sob a perspectiva dos lojistas de shopping centers. A definição do que é um shopping 

center pode ser algo complexo: os critérios da ABRASCE (2008a; 2008b) são aparentemente 

mais estruturados, exigindo gestão centralizada e normas de operação padronizadas, enquanto 

a ALSHOP flexibiliza esses critérios, classificando como shopping center empreendimentos 

que não atenderiam aos critérios da ABRASCE (2008a; 2008b). Por ser a associação pioneira 

e preservar a perspectiva dos administradores do empreendimento, os critérios da ABRASCE 

(2008a; 2008b) foram os adotados no desenvolvimento deste trabalho. 

O BNDES (2007) sintetizou assim as definições da ABRASCE para um shopping center: 

“Empreendimento constituído por um conjunto planejado de lojas, operando de forma 

integrada, sob administração única e centralizada; composto de lojas destinadas à 

exploração de ramos diversificados ou especializados de comércio e prestação de 
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serviços; estejam os locatários lojistas sujeitos a normas contratuais padronizadas, 

além de ficar estabelecido nos contratos de locação da maioria das lojas cláusula 

prevendo aluguel variável de acordo com o faturamento mensal dos lojistas; possua 

lojas-âncora, ou características estruturais e mercadológicas especiais, que funcionem 

como força de atração e assegurem ao shopping center a permanente afluência e 

trânsito de consumidores essenciais ao bom desempenho do empreendimento; ofereça 

estacionamento compatível com a área de lojas e correspondente afluência de veículos 

ao shopping center; esteja sob o controle acionário e administrativo de pessoas ou 

grupos de comprovada idoneidade e reconhecida capacidade empresarial.” (BNDES, 

2007, p. 148-149). 

A ABRASCE (2008a; 2008b) adota ainda como critério para definição de um shopping center 

a sua ABL, considerando como tais somente aqueles empreendimentos que possuem acima de 

5.000 m2 de ABL. Assim, em 2008 existiam 377 shopping centers em operação no Brasil, um 

crescimento de 35% em relação ao ano 2000, totalizando R$64,4 bilhões previstos de 

faturamento e mais de 8,5 milhões de metros quadrados de ABL. Devido ao crescimento, esse 

setor vem recebendo nos últimos anos consistentes investimentos de grupos estrangeiros e 

nacionais (BNDES, 2007). Apesar desses desdobramentos econômicos, os shopping centers 

no Brasil não raro receberem críticas como sendo “templos de consumo” (PADILHA, 2006; 

MOURA, 2007) e “símbolos do capitalismo” (CARVALHO, 2005), ou ainda criticas pelo seu 

gigantismo e impactos urbanísticos (MAIA, 2005). 

Sendo o shopping center uma estrutura que serve principalmente ao varejo de bens e serviços 

(ABRASCE, 2008b), sua importância social e econômica e social torna-se ainda maior, uma 

vez que o varejo lida mais diretamente com o consumidor final (IBGE, 2006), e o ambiente 

externo tem grande relevância na definição das suas decisões estratégicas (LEVY; WEITZ, 

2000). O varejo brasileiro é uma indústria com mais de 1,1 milhão de empresas instaladas no 

país, empregando mais de 5 milhões de pessoas, com receita operacional líquida total 

estimada em R$ 333,5 bilhões (IBGE, 2006). Em 2006, os shopping centers participaram com 

mais de 13% do setor de varejo, o que indica sua importância não apenas para o setor, mas 

também para a  economia brasileira (ABRASCE, 2008a; 2008b; IBGE, 2006). O varejo, 

porém, é uma indústria pulverizada, pois 98,5% das empresas varejistas no Brasil possui 

menos de 20 pessoas ocupadas, e representa quase a metade (44,4%) do faturamento total do 

setor (IBGE, 2006). Essa pulverização do varejo se reflete nas estruturas dos shopping centers, 

onde cada empreendimento atua tradicionalmente com algumas lojas-âncora e uma grande 

quantidade de lojas pequenas, denominadas lojas–satélite (ABRASCE, 2008a; BNDES, 2007). 
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4.1.1 Histórico do setor 

 

Embora esse tipo de empreendimento pareça um fenômeno recente, a idéia de agrupar 

estabelecimentos comerciais que ampliasse a diversidade de oferta ao consumidor não é nova. 

Por exemplo, no século II o Fórum de Trajano, na Grécia, foi projetado não apenas para 

agrupar o comércio, mas também para atender as necessidades políticas, administrativas e 

sociais (CARVALHO, 2005). Os Fóruns Romanos e as barracas de praça pública em Veneza, 

na Itália, no século XII apresentavam conceitos similares aos dos shopping centers atuais 

(CARVALHO, 2005; LEVY; WEITZ, 2000), e a partir do século XVIII, reforçada pela 

Revolução Industrial, a Europa já trabalhava mais fortemente o conceito de agrupar lojas de 

diferentes ramos em um mesmo local (CARVALHO, 2005). Assim, foram se caracterizando 

os centros de compras, alguns evoluindo para as galerias européias do século XIX (LEVY; 

WEITZ, 2000; BNDES, 2007) e para lojas de departamento (PADILHA, 2006; CARVALHO, 

2005), evoluções que influenciaram, dentre outros aspectos, o comportamento de consumo da 

sociedade (MAIA, 2005) e a configuração urbana das cidades (PADILHA, 2006).  

Os centros de compras são até hoje encontrados nas diversas cidades ao redor do mundo, não 

raro se agrupando por segmentos dentro das malhas urbanas (CARVALHO, 2005), próximos 

aos pontos de transportes públicos e se tornando pólos geradores de tráfego de pedestres 

(LEVY; WEITZ, 2000). Os centros de compras normalmente se localizavam no centro das 

cidades, também chamados de “regiões centrais de comércio”, mas, com o crescimento das 

cidades ao longo dos tempos, surgiram também as “regiões de comércio de bairro”, com fluxo 

de pessoas muito mais baixo, e funcionando predominantemente por aspectos de conveniência 

ao consumidor que não desejava (ou não podia) se deslocar até a “região central de comércio” 

(LEVY; WEITZ, 2000). O surgimento dessas “regiões de comércio de bairro” parece ter sido 

um dos principais impulsionadores do surgimento e evolução dos shopping centers como hoje 

conhecemos,  e essa evolução teve relação com diversas mudanças ocorridas ao longo dos 

últimos séculos, tais como (BNDES 2007; CARVALHO, 2005; LEVY; WEITZ, 2000; MAIA, 

2005; PADILHA, 2006): 

• Mudanças sociais: padrões de consumo sendo influenciados pela mídia; maior poder 

de consumo das mulheres; crescimento do uso de carros etc. 
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• Mudanças demográficas: as cidades, cada vez mais populosas, levam seus habitantes a 

morar cada vez mais distante do centro. 

• Mudanças econômicas: aumento de impostos; necessidade das lojas em ganhar escala.   

Outros aspectos que funcionaram como impulsionadores para o surgimento dos shopping 

centers modernos foram o surgimento da cultura de consumo e também as lojas de 

departamento, ambos ao longo do século XIX (PADILHA, 2006; CARVALHO, 2005). Uma 

das primeiras lojas de departamento foi a parisiense Au Bon Marché, que inovou ao organizar 

a venda dos produtos por categorias, conceito posteriormente disseminado nas demais lojas de 

departamento (PADILHA, 2006). A partir dessa época, registram-se mais claramente os 

primeiros padrões  de consumo de bens e serviços além da simples satisfação das 

necessidades, incluindo aí elementos de imagem e valores da sociedade: 

“O consumo de mercadorias começa, então, a significar um mergulho em fantasias e 

status social, na medida em que os objetos passaram a ser adquiridos não pelo seu 

valor-de-uso, mas pelo significado social de sua posse” (PADILHA, 2006, p. 55). 

Dessa forma, a partir do final do século XIX a cultura de consumo seguiu se fortalecendo, 

pavimentando o que Baudrillard (1991) definiu posteriormente como “sociedade de consumo”, 

na qual as relações entre objetos e  sujeitos tornaram-se cada vez mais desigual, com  objetos 

e símbolos ganhando supremacia na relação de consumo. Essa desigualdade subverteu o papel 

do consumidor, que passou a organizar sua vida pessoal e profissional em função do consumo 

como ostentação (BAUDRILLARD, 1991), fomentando cada vez mais o desejo de status das 

pessoas, que Botton (2005) classificou como pernicioso, mas, de certa forma, inevitável. Com 

o passar do tempo, os shopping centers modernos assumiram o papel de símbolos desse 

consumo na sociedade, pelo agrupamento de estabelecimento comerciais e pela variedade de 

serviços oferecidos (CARVALHO, 2005; MOURA, 2007; MAIA, 2005; PADILHA, 2006). 

Paralelamente a isso,  as lojas de departamento revolucionaram o comércio pelo tamanho 

físico,  diversidade e organização de produtos, pelo grau de conforto, conveniência e também 

por fazer uso de grandes vitrines, que mantinham a atratividade da loja mesmo quando 

fechada (CARVALHO, 2005). Além das lojas de departamento, as galerias comerciais 

poderiam ser consideradas os embriões dos shopping centers modernos. Posteriormente, 

muitas das lojas de departamento acabaram migrando sua localização para dentro dos 

shopping centers, sendo então comumente denominadas “lojas âncora”, e eventualmente 

reduzindo e adequando sua oferta de produtos a essa nova realidade (BNDES, 2007).  Embora 
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não exista um consenso de quando os shopping centers surgiram oficialmente, a maior parte 

dos estudos indica o período do início do século XX como sendo o mais provável (BNDES 

2007; CARVALHO, 2005; LEVY; WEITZ, 2000; MAIA, 2005), não apenas por marcar mais 

fortemente o início das mudanças sociais, demográficas e econômicas citadas acima, mas 

também pela maior proliferação das lojas de departamento.  

O surgimento, proliferação e evolução dos shopping center parece ser um fenômeno de fundo 

social, amparado por perspectivas econômicas (PADILHA, 2006). Não por acaso associado à 

cultura de consumo norte-americana, o conceito de shopping centers foi aprimorado nos EUA 

a partir dos anos 1950 (BNDES, 2007; MOURA, 2007), com o conceito de “lojas âncora” e a 

forte mudança da população para os subúrbios (LEVY; WEITZ, 2000). Assim, os shopping 

centers começaram a ganhar forma por suas características arquitetônicas, como prédios 

unificados, controle da temperatura ambiente, segurança e estacionamento (BNDES, 2007; 

LEVY; WEITZ, 2000), adotando conceitos como “one stop shopping”, ou seja o cliente 

poderia consumir diferentes bens e serviços em um só local (BNDES, 2007), passando a 

exercer influência urbanística e social no seu entorno (MAIA, 2005) e nos comércios centrais 

(CARVALHO, 2005).Além disso, após a segunda guerra mundial outros fatores 

influenciaram diretamente a consolidação dos shopping centers, tais como (CARVALHO, 

2005): 

 

• Surgimento do conceito de auto-atendimento (self-service); 

• Declínio do comércio nas áreas centrais (com a “explosão” dos subúrbios); 

• Forte aumento de renda da população (crescimento de 38,5% entre 1940 e 1950) 

 

Funcionando não apenas como centros de compras, mas também como opção de lazer e 

entretenimento (PADILHA, 2006), os shopping centers foram absorvidos como parte da 

cultura norte-americana, sendo que em 1962 já existiam cerca de 5.000 shopping centers nos 

EUA (BNDES, 2007). Em 1990, já eram mais de 36.000 shopping centers nos EUA 

(CARVALHO, 2005), podendo se atribuir esse crescimento à identificação desse tipo de 

empreendimento com o capitalismo moderno, e que tem influenciado a estrutura do comércio 

de bens e serviços (MAIA, 2005), chegando a 2008 com cerca de 55.000 shopping centers 

(WILLIAMS, 2008).  
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Embora tenha sido o berço dos centros comerciais, das galerias e das primeiras lojas de 

departamento (LEVY; WEITZ, 2000), a Europa teve o seu primeiro shopping center oficial 

apenas em 1969, em Paris, e ainda apresenta taxas de crescimento muito inferiores às dos 

EUA, provavelmente por conta da exigüidade de grandes espaços urbanos, condição 

normalmente exigida para empreendimentos deste tipo (BNDES, 2007). É importante 

ressaltar que os critérios para definição de um shopping center pode diferir em função dos 

critérios adotadas: nos EUA, por exemplo, a ICSC classifica como shopping center pequenas 

shoppings de vizinhança, galerias comerciais, anexos de hipermercados etc., contribuindo 

para que o volume de shopping center fique elevado (WILLIAM, 2008). 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SETOR 

 

Após a segunda guerra mundial, o Brasil iniciou um ciclo de industrialização que, além de 

acelerar o processo de urbanização estimulou o surgimento de novos formatos de comércio, 

incluindo shopping centers (PINTAUDI, 1989). Esse processo se intensificou a partir da 

década de 1960.  Data desta época o surgimento do primeiro shopping center no Brasil, o 

Shopping Center Iguatemi, em 1966, na cidade de São Paulo, considerado o pioneiro dessa 

indústria (ABRASCE; 2008a; 2008b; 2009; BNDES, 2007; MOURA, 2007; PADILHA, 

2006). O setor de shopping centers ganhou força particularmente na virada dos anos 

1980/1990, acentuando sua importância na economia brasileira (BNDES, 2007; CARVALHO, 

2005).  

Se por um lado os Shopping Centers poderiam ser considerados empreendimentos 

imobiliários (BNDES, 2002) com alta rigidez de investimentos (LIMA, 1996), por outro lado 

sua exploração comercial cria fortes vínculos com a atividade varejista (BNDES, 2002, 

ABRASCE, 2008a; LEVY; WEITZ, 2000). Mesmo com relevância econômica (BNDES, 

2007) e possuindo a ABRASCE desde 1976 para agrupar interesses específicos e legitimar 

suas atividades, os shopping centers não possuem classificação econômica na Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) do IBGE, e nem mesmo em outros órgãos 

públicos (BNDES, 2007). Ainda assim este trabalho convencionou tratar as atividades de 

shopping centers como indústria, tomando como base principalmente os dados e informações 

fornecidos pela ABRASCE (2008a; 2008b; 2009) e pelo trabalho do BNDES (2007). 
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As Figura 7, 8 e 9 apresentam um panorama recente da evolução do setor no Brasil por alguns 

indicadores de desempenho do setor, como faturamento, quantidade de empreendimentos, 

ABL e regiões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Evolução da ABL pelo faturamento. 

Fonte: BNDES, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Evolução da ABL pelo número de empreendimentos. 

Fonte: BNDES, 2007. 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Distribuição da ABL e do nº. de empreendimentos por região brasileira. 

Fonte: BNDES, 2007 (1º trimestre de 2007). 

 

Em 2007, o crescimento no faturamento do setor foi de 16% frente a 2006 e, mesmo com a 

evolução dos últimos anos, a previsão para 2008 é que o setor tivesse crescimento de 13% no 

seu faturamento em relação a 2007 (ABRASCE, 2008a). E mesmo outros indicadores de 

crescimento do setor parecem ter perspectivas positivas. Segundo a ABRASCE (2008a), 

somente para o ano de 2008 estavam previstas inaugurações de 16 novos shopping centers no 

Brasil, com estimativa de quase 420.000 m2 de ABL. Isso significaria um crescimento de 

quase 6% na ABL do setor, sem mencionar eventuais expansões de ABL nos shoppings 

centers já existentes.  

A década de 90 foi particularmente propícia ao crescimento no setor no Brasil, possibilitando 

assim a construção de aproximadamente 120 shoppings centers pois a estabilidade monetária 

proporcionada pelo Plano Real viabilizou grande contribuição, quando a evolução da 

economia e o aumento da renda da população impulsionaram o mercado brasileiro (MOURA, 

2006). Essa estabilidade econômica proporcionou o surgimento de empresas e o aumento na 

geração de empregos, permitindo assim mais consumo, mais concorrência, mais produtos, 

mais empregos e ainda mais dinheiro injetado no mercado (BNDES, 2007).  
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4.3 EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DA INDÚSTRIA DE SHOPPING CENTERS NO 

BRASIL  

 

O gráfico de densidade da indústria de shopping centers no Brasil de 1966 a 2008 parece 

seguir a trajetória proposta pela teoria (Carroll e Hannan, 2000), com a curva de densidade 

ainda em fase ascendente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Evolução da população brasileira de shopping centers: 1966-2008 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como não foram reportados pelos dados da ABRASCE (2009) fechamentos de shopping 

centers ao longo do período estudado, conclui-se que a evolução da densidade ocorreu 

somente pela taxa de fundação, a cada ano. Logo este trabalho não analisou as taxas de 

fracasso (fechamento), focando as análises na relação entre a densidade (populacional e de 

massa) e a taxa de fundação na indústria de shopping centers no Brasil. Para isso, tomou-se 
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como base os modelos propostos pela teoria (CARROLL; HANNAN, 2000), considerando 

ainda as variáveis de controle definidas por este trabalho para esta indústria, conforme já 

descrito. 

A Figura 11 apresenta a evolução da densidade de massa total da indústria de shopping 

centers no Brasil de 1966 a 2008, de forma geral com trajetória similar à prevista pela teoria: 

 

Figura 11 - Evolução da massa total na população brasileira de shopping centers: 1966-2008  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 ESTRATÉGIA DE ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS MODELOS DE YULE E 

LOG-QUADRÁTICO 

 

Conforme a estratégia de análise de dados apresentada na seção sobre metodologia, foi 

utilizado inicialmente o método de Máxima Verossimilhança para a estimação dos parâmetros 

dos modelos de Yule e log-quadrático propostos por Carroll e Hannan (2000, p. 213-228) de 

dependência de densidade. O objetivo foi estimar funções para estabelecer relações entre a 

densidade e as taxas de fundação, testando as hipóteses de pesquisa H1, H2 e H3. 
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Para isso, foi utilizado o programa computacional “Stata 9.1”, que usa um algoritmo para 

estimações de máxima verossimilhança que faz cerca de 16.000 tentativas de encontrar 

estimativas convergentes, o que nem sempre é possível, a depender da natureza dos dados e 

da função que se pretende estimar. Porém, o programa não foi capaz de encontrar estimativas 

com o método de Máxima Verossimilhança para nenhum dos modelos propostos, 

possivelmente devido ao tamanho da população.  

Para modelos econométricos dessa natureza uma alternativa qualitativamente semelhante ao 

método de Máxima Verossimilhança é dos Mínimos Quadrados (GUJARATI, 2000), 

optando-se, então, pelo método de Mínimos Quadrados Não Lineares (NLS) (CAMERON; 

TRIVEDI, 2005). O método NLS estima os parâmetros de uma função f (·) usando como 

critério de escolha a minimização da seguinte função não linear: 

 

 (16) 

 

Isto significa que o método NLS encontra os valores dos coeficientes que tornam esta função 

a mínima possível. O sentido desta minimização é que, ao fazer isto, o método encontra o 

conjunto de coeficientes que minimizam o erro de estimação entre a taxa de fundação 

observada na realidade e a prevista pelo modelo teórico (CAMERON e TRIVEDI, 2005). 

Assim, busca-se que cada coeficiente estimado mostre a relação entre uma variável 

independente e a variável dependente (taxa de fundação) com o menor erro possível.  

Como qualquer estimativa de um parâmetro populacional, estas também estão sujeitas a erros 

estatísticos devido a diversos fatores. Dependendo da magnitude deste erro, a estimativa 

encontrada pode ser considerada não significativa, isto é, o erro de estimação será tão grande 

que não será possível dizer que o parâmetro estimado é diferente de zero (GUJARATI, 2000; 

WOOLDRIDGE, 2006). Neste caso, quando não se considera um coeficiente significativo, é 

porque não há relação entre a variável em questão e a taxa de fundação de shopping centers. 

Assim, fez parte do processo estimação a realização de teste de hipótese, que forneceu os 

critérios para concluir até que ponto o coeficiente estimado é significativo. A partir do 

resultado deste teste foi possível tirar conclusões sobre as hipóteses formuladas sobre a 

densidade populacional e saber se o modelo de maneira geral está de acordo com o que prevê 

a teoria (HAIR et. al, 2006). Para isso, foi utilizado o teste de hipótese baseado na distribuição 
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t de Student. A escolha deste teste deve-se ao fato dele ser o mais indicado nos casos em que 

os estimadores se distribuem segundo uma função Normal (GUJARATI, 2000), como 

acontece com os estimadores de mínimos quadrados não lineares (CAMERON e TRIVEDI, 

2005). 

O teste t procede resumidamente da seguinte forma: calcula-se a estatística t, que é a razão 

entre o valor do coeficiente estimado e seu desvio-padrão, e então se compara o valor desta 

estatística com uma distribuição teórica (no caso, a t de Student). Daí decide-se com que 

margem de erro pode-se considerar que o coeficiente estimado é significante (GUJARATI, 

2000; HAIR et. al, 2006; WOOLDRIDGE, 2006). Este processo todo, no entanto, já está 

embutido nos cálculos do software, e será reportado apenas o resultado do teste, ou seja, se o 

coeficiente é ou não significante. Como padrão, estudos em administração adotam 5% de 

margem de erro máxima para considerar um coeficiente estatisticamente significante, e para a 

adoção de margens de erro de até 10% o teste deveria ser aplicado em grandes amostras 

(HAIR et. al, 2006). Como este trabalho tem caráter censitário, convencionou-se adotar 10% 

como margem de erro máxima para considerar um coeficiente estatisticamente significante, o 

que fica ainda dentro da tolerância para estudos econométricos que envolvem séries de tempo 

(WOOLDRIDGE, 2006). 

Além deste teste de significância, outra estatística relevante foi calculada. Trata-se do 

coeficiente de determinação (R2) que mede a qualidade do ajustamento do modelo estimado, 

isto é, o quanto as variáveis selecionadas para o modelo conseguem de fato explicar a variável 

dependente (GUJARATI, 2000; WOOLDRIDGE, 2006; CAMERON e TRIVEDI, 2005). O 

R2 é calculado pela seguinte fórmula: 

 (17) 

Onde: 
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Esta razão mostra o quanto da variação da taxa de fundação observada é captada pela variação 

da taxa de fundação estimada pelo modelo. O coeficiente de determinação varia entre zero e 

um, sendo que quanto mais próximo de um, maior a parcela da taxa de fundação que pode ser 

explicada pelo modelo estimado, isto é, melhor a qualidade do ajustamento do modelo. 

 

4.5 TESTES DOS MODELOS ESTATÍSTICOS E ANÁLISES 

 

Os modelos de Yule e log-quadrático, com as demais variáveis já definidas, foram rodados 

em dois âmbitos: nacional e macrorregional. O objetivo foi verificar se os resultados obtidos 

para as condições nacionais se repetiriam em um âmbito geográfico mais restrito, como fez 

Lomi (1995), em seu estudo sobre a população de bancos em diferentes regiões da Itália. 

 

4.5.1 Resultados – Âmbito Brasil 

 

A tabela 1 traz as estimativas do modelo de Yule para a taxa de fundação, juntamente com os 

seus erros-padrão: 

 



 72 

 

Coeficientes do modelo de Yule para taxa de fundação no Brasil: 
1966-2008 

Coeficientes 

(erros-padrão) Variáveis 

Massa total Massa média 

4.3789*** 3.5576** 
Densidade populacional 

(1.0964) (1.3570) 

-0.00005*** -0.00005*** 
Densidade populacional 2 

(0.00001) (0.00001) 

1.5364 1.5363 
Consumo de energia 

(1.5826) (1.5826) 

4.5769*** 4.5770*** 
PIB per capta 

(1.4301) (1.4301) 

-1.1091* -1.1091* 
Tendência temporal linear 

(0.5465) (0.5465) 

0.0154** 0.0154** 
Tendência temporal quadrática 

(0.0069) (0.0069) 

-0.821286 - 
Densidade de massa total 

(0.5400) - 

- -0.821337 
Densidade de massa média 

- (0.5400) 

-16.3875 -16.3863 
Constante 

(17.7462) (17.7465) 

N. obs. 39 39 

R2 0.9194 0.9194 

*** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%. 

Tabela 1 – Coeficientes do modelo de Yule para as taxas de fundação: 1966-2008 
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A primeira coluna de estimativas refere-se à especificação do modelo de Yule que avalia a 

relação entre massa total da população de taxa de fundação, enquanto que a segunda coluna 

de estimativas diz respeito à especificação que relaciona a massa média à taxa de fundação, 

excluindo a massa total. As demais variáveis (densidades e fatores associados) são utilizadas 

em ambas as especificações. 

Um primeiro ponto a se destacar destas estimativas é o coeficiente de determinação. Em 

ambas as especificações do modelo as variáveis parecem explicar uma parcela elevada da 

variação da taxa de fundação, já que os R2 estão em torno de 0,9, em uma escala de zero a um 

(GUJARATI, 2000; HAIR et. al, 2006; WOOLDRIDGE, 2006). Assim, pode-se dizer que as 

duas especificações, massa total e massa média, para o modelo de Yule estão ajustadas. 

O resultado do teste de significância está resumido nos asteriscos que acompanham alguns 

coeficientes e mostram a significância das estimativas, ou seja, a probabilidade com que se 

pode afirmar que certa estimativa é não significante (igual a zero). Assim, por exemplo, na 

especificação de massa média, a relação entre o PIB per capta e a taxa de fundação de 

shopping centers é da ordem de 4.5770 e que este coeficiente é significativo a 1%, ou seja, há 

99% de chance de haver uma relação positiva e significativa entre PIB per capta e a fundação 

de shopping centers. Os coeficientes que não estão acompanhados de asteriscos têm níveis de 

significância maiores que 10%, o que, em geral, já se considera uma chance de erro alta . Por 

isto, convenciona-se nestes casos dizer que o coeficiente é não significante (WOOLDRIDGE, 

2006). 

Analisando agora as estimativas de cada coeficiente, percebe-se primeiramente que em ambos 

as especificações a relação entre densidade populacional e taxa de fundação corresponde ao 

que é previsto pela teoria. A densidade populacional tem relação positiva e significativa com a 

taxa de fundação em torno de 4.0, isto é, quanto maior a densidade populacional do mercado 

maior a taxa de fundação. Além disso, esta relação positiva é decrescente, o que é 

representado pelo sinal negativo do coeficiente da densidade ao quadrado (em torno de -

0.00005) que, apesar de ser muito próximo de zero, é estatisticamente diferente de zero. Estes 

resultados confirmam integralmente a hipótese H1 deste trabalho 

Tanto a massa média quanto a massa total, apesar de apresentarem uma relação negativa com 

a taxa de fundação (-0.8213), não possuem relação significativa com níveis estabelecidos de 

margem de erro. Ou seja, usando o modelo de Yule não há confirmação das hipóteses H2 e 

H3 de que quanto maior a massa total da população, menor a sua taxa de fundação, pois a 

relação encontrada pelo modelo estimado é tão fraca que estatisticamente não se pode 
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diferenciá-la de zero. Isso talvez possa ser explicado pelo fato do período de tempo observado 

ser relativamente mais curto do que o usualmente realizado na maior parte dos trabalhos de 

demografia. Outra possibilidade vem do fato de que os dados de ABL utilizados para compor 

a massa foram obtidos de forma agregada na ABRASCE (2009), e não se tem exatamente os 

dados evolutivos da ABL de cada shopping center, a cada ano, como já mencionado na seção 

Metodologia. A consolidação anual de cada ABL feita pela ABRASCE (2009) pode embutir 

erros, e, mesmo que isso não chegue a afetar os R2  do modelo, a significância definida de 

10% para os modelos pode ser menor do que a qualidade dos dados é capaz de prover. 

A tabela 2 traz as estimativas feitas a partir do modelo log-quadrático. 
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Coeficientes do modelo log-quadrático para taxa de fundação no 
Brasil: 1966-2008 

Coeficientes 

(erros-padrão) Variáveis 

Massa total Massa média 

0.0241*** 0.0232*** 
Densidade populacional 

(0.0065) (0.0063) 

-0.0001*** -0.0001*** 
Densidade populacional 2 

(0.00002) (0.00002) 

2.2094* 3.3900* 
Consumo de energia 

(1.2178) (1.2005) 

3.0710 4.2757** 
PIB per capta 

(1.9093) (1.7919) 

-0.3385* -0.6434*** 
Tendência temporal linear 

(0.1696) (0.2335) 

0.0055** 0.0096*** 
Tendência temporal quadrática 

(0.0024) (0.0033) 

-0.3671 - 
Densidade de massa total 

(0.5383) - 

- -0.7485** 
Densidade de massa média 

- (0.3289) 

-23.1276** -32.8763 
Constante 

(10.6243) (11.4185) 

N. obs. 39 39 

R2 0.8989 0.9070 

*** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%. 

 

Tabela 2 – Coeficientes do modelo log-quadrático para as taxas de fundação 1966-2008 
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Novamente percebe-se que o modelo tem ajustamento pelo critério do R2 para ambas 

especificações de massa (média e total). Também é possível notar que as relações entre 

densidade populacional e taxa de fundação confirmam o que preconiza a teoria: uma relação 

positiva entre 0.0241 e 0.0232, mas decrescente (-0.0001), novamente confirmando a hipótese 

H1 deste trabalho. Com relação às hipóteses H2 e H3 formuladas sobre a relação entre massa 

e fundação, há dois resultados diferentes. A primeira coluna mostra que apesar de negativo, o 

efeito da densidade de massa sobre a taxa de fundação (-0.3671) não é significativo, o que não 

confirmaria H2. Porém, a especificação que avalia a relação entre massa média e taxa de 

fundação evidencia uma relação negativa significativa a uma margem de erro de 5% entre os 

dois fenômenos (-0.7485). Ou seja: quanto maior a massa média dos shopping centers já 

existentes, menor a taxa de entrada de novos shopping centers no mercado, confirmando a 

hipótese H3 deste trabalho. 

Além da análise sobre as hipóteses, os modelos permitem avaliar a dinâmica da taxa de 

fundação ao longo do tempo. A figura 12 mostra a evolução da fundação de shopping centers 

observada e a prevista por cada modelo: 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

 

Figura 12 - Evolução das taxas de fundação dos shopping centers no Brasil 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Ambos os modelos revelam dinâmicas parecidas para a taxa de fundação de shopping centers 

no Brasil, que seguem trajetória semelhante à da dinâmica observada. De maneira geral, 

houve desde 1966 um crescimento da taxa de abertura de shopping centers e, por volta de 

1996-97 esta taxa atingiu seu ponto máximo, no momento em que a densidade alcançava a 

marca de 200 shopping centers em todo o país. A partir deste ponto, a taxa de abertura 

começou a decrescer e parece estar assumindo uma trajetória mais constante nos últimos anos 

do intervalo em questão. Essa trajetória é consonante ao previsto pela teoria da dependência 

de densidade, e sugere que a evolução da população de shopping centers no Brasil estaria 

entrando na segunda fase evolutiva, a fase de estabilização (CARROLL; HANNAN, 1989; 

2000; BAUM, 1995; HANNAN et al., 1995; BAUM; HAVEMAN, 1997; BARRON, 1999). 

Os modelos estimados permitem também análises sobre a trajetória da taxa de fundação com 

relação a densidade da indústria, conforme a figura 13: 
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Figura 13 - Evolução das taxas de fundação em relação à densidade populacional dos 

shopping centers no Brasil 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Aqui também se verifica que a taxa de fundação cresce mais rápido quando a densidade da 

indústria é menor, e atinge um pico no ponto em que a densidade alcança pouco mais de 200 

shoppings. Neste ponto, o modelo de Yule prevê um crescimento de 25 shoppings no ano e o 

modelo log-quadrático prevê a fundação de 22 novos estabelecimentos. Este número não está 

muito distante do que se observou na realidade: 29 novos shoppings foram inaugurados no 

ano de pico. Esses resultados confirmam o previsto pela teoria da dependência de densidade, 

indicando que as taxas de fundação crescem à taxas decrescentes até uma possível 

estabilização (CARROL; HANNAN, 2000). 

 

4.5.2 Resultados – Âmbito das macrorregiões brasileiras 

 

Cada macrorregião do Brasil foi delimitada pelas regiões sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e 

norte, seguindo a mesma categorização do “Censo Brasileiro de Shopping Centers – 2008”, da 
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ABRASCE (2008a). Os modelos para cada macrorregião foram estimados para diferentes 

conjuntos de variáveis de controle, uma vez que não se dispõe da evolução das ABLs por 

shopping center a cada ano, como já abordado, nem foi possível obter dados regionais do PIB 

per capta e do consumo de energia no varejo para o período observado neste trabalho junto à 

órgãos como o IBGE e IPEA. Assim, a primeira especificação adotou somente a série de 

tendência temporal como variável de controle, e a segunda especificação do modelo adicionou 

o PIB total (não per capta) de cada macrorregião como variável de controle, buscando 

capturar efeitos econômicos regionais. 

Dessa forma, além de buscar a confirmação da hipótese H1 em cada macrorregião, buscou-se 

também extrair informações adicionais relacionadas ao referencial teórico deste trabalho. 

De maneira geral, as tabelas 3 e 4 mostram que as estimativas para a densidade seguem o 

previsto pela teoria em todas as regiões, confirmando a hipótese H1, exceto na região Norte. 

Mas isto não quer dizer que a teoria não seja válida para a indústria de shopping centers nesta 

região, uma vez que ali o número de observações é bem reduzido, ou seja, a indústria estaria 

em fase ainda incipiente, o que poderia prejudicar a precisão das estimativas. Por esta razão, o 

foco da análise deveria recair sobre os modelos com maior número de observações (Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste), conforme dados das tabelas 3 e 4: 
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Coeficientes do modelo Yule por macrorregião: 1966-2008 

Variáveis Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

0.7662 4.2475*** 1.9976*** 1.3891** 1.7075*** 
Densidade 

(0.6298) (0.8311) (0.6733) (0.6305) (0.5599) 

-0.0031 -0.0015** -0.0001** -0.0005* -0.0009 
Densidade2 

(0.1555) (0.0007) (0.0000) (0.0002) (0.0011) 

-0.6502 -1.0267*** -0.3916*** -0.2402* -0.1008 
Tendência temporal linear 

(0.5409) (0.2614) (0.1429) (0.1286) (0.1044) 

0.0083 0.0118*** 0.0065*** 0.0036 -0.0017 
Tendência temporal quadrática 

(0.0087) (0.0040) (0.0022) (0.0021) (0.0019) 

11.3534 9.4079*** -0.0978 1.0009 0.5286 
Constante 

(12.1060) (2.4516) (0.3754) (0.6708) (0.6891) 

N. obs 7 23 36 26 19 

R2 0.3021 0.6959 0.7619 0.4794 0.4796 

*** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%. 

 

Tabela 3 – Coeficientes do modelo de Yule para as taxas de fundação por macrorregião: 

1966-2008 
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Coeficientes do modelo log-quadrático por macrorregião: 1966-2008 

Variáveis independentes Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

0.5758 0.1897*** 0.0282*** 0.0547** 0.1539** 
Densidade 

(0.5281) (0.0498) (0.0081) (0.0356) (0.0576) 

-0.0228 -0.0026** -0.0001*** -0.0008** -0.0013 
Densidade2 

(0.1432) (0.0010) (0.0000) (0.0003) (0.0014) 

-0.8371 -0.0424 -0.0032 -0.0075 0.1006 
Tendência temporal linear 

(0.7577) (0.1224) (0.0458) (0.0580) (0.0663) 

0.0099 -0.0010 0.0012 0.0008 -0.0039** 
Tendência temporal quadrática 

(0.0099) (0.0029) (0.0020) (0.0021) (0.0018) 

14.5401 0.5180 0.0120 -0.0328 -0.7870 
Constante 

(15.0432) (1.0805) (0.1488) (0.3272) (0.4826) 

N. obs 7 23 36 26 19 

R2 0.3121 0.4603 0.7562 0.4568 0.4416 

*** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%. 

 

Tabela 4 – Coeficientes do modelo log-quadrático para as taxas de fundação por 

macrorregião: 1966-2008 

 

O número de observações em cada região é inferior ao mesmo número para o Brasil, pois 

devido à forma funcional dos modelos em questão só é possível incluir na análise anos em 

que a taxa de fundação foi positiva. Outro ponto a se observar é que os resultados de R2, que 

medem o ajustamento do modelo a cada macrorregião, ficaram bem abaixo dos obtidos para 

os modelos rodados em âmbito nacional. A questão das variáveis não utilizadas neste modelo 

poderia comprometer seus resultados, o que pode ser verificado pelo fato da região Sudeste, 
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cujo número de observações é o mais elevado, apresentar o melhor resultado de R2 nos dois 

modelos. 

Comparando as regiões com estimativas relevantes percebe-se que, para ambos os modelos 

teóricos, a associação entre densidade e fundação é mais forte no Nordeste e Centro-Oeste 

relativamente ao Sul e Sudeste. Isto pode ser explicado pelo fato de que no Nordeste a 

densidade da indústria de shopping centers é menor: em 2008, os dados mostram que havia 50 

shopping centers na região contra uma população de 74 e 210 shopping centers no Sul e 

Sudeste, respectivamente. Assim, esta relação mais forte entre densidade e fundação no 

Nordeste e Centro-Oeste está de acordo com a teoria, já que para indústrias menos densas 

(como a do Nordeste) o impacto da densidade sobre a taxa de fundação deve ser maior do que 

para indústrias mais densas, como é o caso do Sudeste. Pode-se observar assim que, pelo 

menos para as regiões em que foi possível, a dinâmica de densidade da indústria de shopping 

centers segue o que se prevê na teoria. 

Na segunda especificação foi adicionado o PIB de cada macrorregião como variável de 

controle, como já descrito. De forma geral os resultados confirmam a teoria de forma 

semelhante à especificação sem a adição do PIB macrorregional, porém o ajustamento do R2 

melhora significativamente nas regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste. As Tabelas 5 e 6 

apresentam os resultados: 
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Coeficientes do modelo Yule por macrorregião: 1966-2008 

Variáveis independentes Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

0.7662 5.6556*** 2.9105* 1.6457 1.1918 
Densidade 

(0.6298) (0.9450) (1.6438) (1.3865) (1.2542) 

-0.0031 -0.0024*** -0.001*** -0.0006 -0.0037 
Densidade2 

(0.1555) (0.0010) (0.0001) (0.0005) (0.0028) 

-0.6502 -1.5819*** -0.7456 -0.0422 0.1902 
Tendência temporal linear 

(0.5409) (0.3860) (0.5136) (0.4617) (0.4765) 

0.0083 0.0190*** 0.0103 0.0009 -0.0072 Tendência temporal 
quadrática (0.0087) (0.0063) (0.0073) (0.0061) (0.0093) 

- 2.0204* 1.7271 -2.4632 -(1.3825) 
PIB regional 

- (1.1373) (1.4084) (2.0054) (1.7909) 

11.3534 -21.8832 -31.9044 43.6761 22.2664 
Constante 

(12.1060) (17.8649) (25.8246) (33.3773) (32.2625) 

N. obs 7 20 27 19 15 

R2 0.3021 0.759 0.7457 0.6035 0.5999 

*** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%. 

 

Tabela 5 - Coeficientes do modelo Yule por macrorregião: 1966-2008: com PIB regional 
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Coeficientes do modelo log-quadrático por macrorregião: 1966-2008 

Variáveis independentes Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

0.5758 0.3878*** 0.0827*** 0.0619 0.0107 
Densidade 

(0.5281) (0.0796) (0.0185) (0.0485) (0.0927) 

-0.0228 -0.0063*** -0.0003*** -0.0009 -0.0044 
Densidade2 

(0.1432) (0.0017) (0.0001) (0.0006) (0.0026) 

-0.8371 -0.5954* -0.5134** 0.1956 0.4986 
Tendência temporal linear 

(0.7577) (0.2902) (0.1983) (0.0580) (0.2834) 

0.0099 0.0060 0.0057 0.0040 -0.0107 Tendência temporal 
quadrática (0.0099) (0.0052) (0.0038) (0.0021) (0.0079) 

- 4.1356** 4.1799*** -2.6293* -1.9798 
PIB regional 

- (1.7264) (1.1189) (1.3974) (1.6762) 

14.5401 -68.7051** -76.673*** 45.1137* 29.6606 
Constante 

(15.0432) (28.5605) (20.3805) (23.9770) (31.0150) 

N. obs 7 20 27 19 15 

R2 0.3121 0.7156 0.841 0.603 0.5732 

*** significativo a 1%; ** significativo a 5%; * significativo a 10%. 

 

Tabela 6 - Coeficientes do modelo log-quadrático por macrorregião: 1966-2008: com PIB 

regional 
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O modelo estimado para o Norte não inclui a variável de PIB regional. Isto porque o número 

de observações nesta região é tão reduzido que não permite a inclusão de sequer uma variável 

independente. 

Comparando as regiões com estimativas relevantes percebe-se que, para ambos os modelos 

teóricos, com e sem o PIB regional, a associação entre densidade e fundação é mais forte no 

Nordeste relativamente ao Sul e Sudeste. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar a evolução da densidade (populacional e de massa) da 

população de shopping centers na economia brasileira no período de 1966 a 2008, analisando 

a relação entre essa evolução e as taxas de fundação e fracasso na população. Além da base 

teórica pesquisadas, os estudos empíricos sobre densidade populacional referenciados 

(CARROLL; HANNAN, 2000; BARRON; WEST; HANNAN, 1999; LOMI, 1995; BAUM, 

1995; HANNAN et al., 1995) buscaram prover o embasamento necessário para atingir este 

objetivo. Desta forma, pretendeu-se testar os pressupostos da abordagem da dependência da 

densidade populacional da ecologia de empresas (CARROLL; HANNAN, 2000) em mais 

uma população ainda não testada na literatura, a população de shopping centers, e em um 

contexto diferente dos já analisados em trabalhos anteriores, a economia brasileira, 

colaborando, assim, com a construção da teoria (TSANG; KWAN, 1999). Esse objetivo foi 

plenamente atingido.  

Os resultados obtidos pelos estimadores para os modelos de Yule e log-quadrático de Carroll 

e Hannan (2000) contribuem para a ampliar a validade externa e interna dos modelos de 

mensuração da relação entre a densidade e a taxa de fundação em populações de empresas 

propostos por Carrol e Hannan (2000) (TSANG; KWAN, 1999). Dessa forma, amplia-se a 

robustez dos modelos e contribui-se para o teste da base teórica da abordagem de dependência 

da densidade da ecologia de empresas. De maneira geral, pode-se dizer que os estimadores do 

modelo de Yule apresentaram relação mais forte com o PIB per capta, e parecem indicar mais 

fortemente a relação com a densidade populacional. Já os estimadores do modelo log-

quadrático, que confirmaram parcialmente as hipóteses sobre densidade de massa, não 

apresentaram significância estatística com relação ao PIB per capta, mas parecem traduzir 

melhor o que preconiza a teoria de dependência de densidade de massa. 

Observa-se que, mesmo se adotando a significância máxima de 10% para o teste de hipótese, 

a maior parte dos resultados referentes à densidade populacional teve significância de até 1%, 

denotando a confiabilidade dos estimadores. Aliado aos resultados do r2,  pode-se dizer que 

houve bom ajustamento geral dos modelos  e das análises de dados procedidas no presente 

trabalho (GUJARATI, 2000; CAMERON; TRIVEDI, 2005; HAIR JR. et.  al, 2006; 

WOOLDRIDGE, 2006), o que corrobora para a validade interna dos modelos adotados 

(TSANG; KWAN, 1999). 
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Verificou-se que quanto maior a população de shopping centers, maior a taxa de fundação, 

esta crescendo a taxas negativas, confirmando a hipótese H1, tanto no modelo de Yule como 

no modelo log-quadrático. Essa confirmação ocorreu tanto em âmbito nacional como também 

nas macrorregiões brasileiras, exceto a região Norte, possivelmente pelo baixo número de 

observações. 

A hipótese H2, quanto maior a densidade de massa total, menores as taxas de fundação na 

população de shopping centers, não pôde ser confirmada dentro das especificações de 

significância adotadas neste trabalho, embora os resultados apontem a tendência de influência 

direta e negativa. Essa não confirmação pode ter se dado pela própria especificação de 

significância adotada, que talvez pudesse ser flexibilizada em função dos dados de massa 

terem sido obtidos somente de maneira agregada junto à ABRASCE, sem o detalhamento da 

sua composição. 

Verificou-se também que conforme o tamanho médio dos shopping centers  aumenta, a taxa 

de novos entrantes se reduz, confirmando a Hipótese H3, ou seja, mesmo que a população 

apresente maior legitimidade, a competição entre os shoppings tende a ser mais desigual. 

Além disso, a adoção da ABL média para população de shopping centers ao longo do plano 

de observação, indicando o tamanho médio capaz de captar os efeitos das expansões 

individual de cada shopping center, como já abordado, pode ser insuficiente. Assim, seria 

necessário o levantamento da evolução individual de ABL de cada shopping center no plano 

de observação adotado para se obter resultados e análises mais consistentes. 

Com relação às relações com a densidade de massa verificadas em H2 e H3, resgata-se ainda 

que Baum (1998) indicou resultados pouco confiáveis em estudos anteriores, pois dependendo 

do grupo estratégico que caracteriza a competição no qual a organização está inserida, não é 

possível aplicar nessa organização as inferências de toda uma indústria. 

A teoria prevê que a trajetória evolutiva da população de shopping centers aponta para um 

processo de legitimação da população (BAUM, 1995), dado que aparentemente o patamar de 

estabilização ainda não foi atingido. A trajetória ascendente da curva de densidade 

populacional da indústria de shopping centers no Brasil remete à curva do recente trabalho 

sobre a evolução da densidade das emissoras de televisão nos Estados Unidos entre 1940 e 

2000 (PERRETTI; NEGRO; LOMI, 2008). Embora o trabalho de Perretti, Negro e Lomi 

(2008) tenha como foco identificar os processos que motivaram o surgimento de novas formas 

organizacionais na população de emissoras de TV na fase inicial desta indústria, de 1940 a 
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1960, no âmbito populacional a evolução da densidade indicou que o pico de organizações 

ainda estava por ser atingido. 

Considerando que a decisão de investimento em um empreendimento como um shopping 

center leva em conta  aspectos competitivos e institucionais, este trabalho traz aos executivos 

do setor uma outra perspectiva para avaliação dos mercados, a da população de shopping 

centers. Aprofundar as análises que este trabalho realizou para cada macrorregião, segundo a 

metodologia adotada, pode trazer informações para contribuir nas tomadas de decisão de 

investimento em determinada região, considerando em suas estratégias a fase evolutiva da 

população. 

Dadas as dificuldades em se obter dados longitudinais, seria interessante que a ABRASCE 

mantivesse uma base de dados categorizada conforme a metodologia adotada neste trabalho, 

para que futuros trabalhos possam verificar a continuidade da trajetória populacional aqui 

apresentada, de maneira mais detalhada. Seria um ótimo começo manter a elaboração do 

censo de shopping centers realizado em 2008 para os próximos anos. Uma base com as ABLs 

de cada shopping center ao longo do tempo, incluindo expansões, permitiria realizar um 

trabalho ponderando o tamanho de cada organização, como fez Barron (1999), ou ainda 

realizando essa ponderação em âmbitos regionais, como fez Lomi (1995) com os bancos 

italianos. Trabalhos como esses podem ampliar o entendimento de como o setor está 

evoluindo competitiva e institucionalmente. Os trabalhos sobre demografia que o IBGE vem 

realizando poderiam considerar a adoção dos conceitos apresentados por este trabalho, uma 

vez que a base de dados do CNAE permitiria estudos em maior abrangência. Como o BNDES, 

mantém políticas de estímulo ao setor de shopping center, espera-se que este trabalho 

contribua para a complementação das suas análises setoriais. 

Uma dificuldade enfrentada no presente trabalho foi que a coleta de dados relacionados aos 

shopping centers se revelou mais complexa do que o esperado, pois obter os dados segundo o 

plano de observação (1966-2008) para a população delimitada de shopping centers no Brasil 

exigiu diversos contatos com a ABRASCE, além das reuniões já mencionadas, para 

categorização e validação dos dados obtidos. Embora já previsto por Carroll e Hannan (2000), 

as dificuldades de obtenção de dados confiáveis para estudos longitudinais, diversos dados 

tiveram que ser checados mais de uma vez junto à ABRASCE, em um processo no qual, dada 

a população de 377 shopping centers, consumiu bastante tempo deste trabalho.  

Vale ressaltar as limitações deste trabalho. Do ponto de vista metodológico, a delimitação da 

população de shopping centers que, mesmo embasando os critérios da ABRASCE com o 
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referencial teórico, pode ter excluído empreendimentos supostamente aptos a compor a 

população deste estudo. A definição das variáveis de controle obedeceu mais a 

disponibilidade de dados para o período estudado do que a própria adequação ao presente 

trabalho. Em levantamentos no IBGE e no IPEA, por exemplo, não foi possível obter séries 

de PIBs per capta e consumo de energia elétrica no varejo em âmbito regional para o período 

de observações deste trabalho. Adotar o PIB em âmbito regional captura os efeitos 

econômicos na população, mas não necessariamente traduz o poder de compra dos 

consumidores, variável mais relacionada à capacidade de consumo. Mesmo outras variáveis 

que poderiam ser consideradas, como o controle do capital e faturamento dos shoppings, e 

expansão do crédito,  por exemplo, não possuíam séries de dados disponíveis para o período 

de observações deste trabalho. 

Uma perspectiva de evolução do presente trabalho seria, aproveitando os modelos 

econométricos aqui adotados, montar análises preditivas para o crescimento para a indústria 

brasileira de shopping centers, seja para o número total de shoppings como para as taxas de 

fundação estimadas. Pode-se ainda investigar aspectos relacionados à idade dos shopping 

centers na população delimitada, analisando os efeitos da inércia estrutural (HANNAN; 

FREEMAN, 2005) e da armadilha de competência (BAUM; INGRAM, 1998). Outra 

possibilidade é delimitar geograficamente uma região ou cidade densamente populada por 

shopping centers, e investigar aspectos da competição decorrentes do tamanho e localização 

física dos shopping centers, como fizeram Baum e Haveman (1997) com os hotéis em 

Manhattan. 

Finalmente, espera-se que o aparente ineditismo deste trabalho na realidade brasileira ajude a 

provocar o surgimento de novos trabalhos similares, realizados em outras populações de 

empresas brasileiras, validando ainda mais os resultados aqui apresentados. 
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ANEXO 1 – Evolução dos shopping centers: quantidade e ABLs (FONTE: ABRASCE) 
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ANEXO 2 – Relação dos shopping centers por data de inauguração (FONTE: ABRASCE) 

 

   NOME DO SHOPPING  INAUGURAÇÃO  CIDADE  UF 

1  SHOPPING CENTER IGUATEMI SAO PAULO  28/11/66  SAO PAULO  SP 

2  SHOPPING CENTER LAPA‐SP  26/11/68  SAO PAULO  SP 

3  SHOPPING CENTER TRÊS  25/11/69  SAO PAULO  SP 

4  SHOPPING JOÃO PESSOA  04/12/70  PORTO ALEGRE  RS 

5  SHOPPING CONJUNTO NACIONAL  21/11/71  BRASILIA  DF 

6  COM‐TUR SHOPPING CENTER  13/10/73  LONDRINA  PR 

7  SHOPPING CENTER DA GÁVEA  01/01/75  RIO DE JANEIRO  RJ 

8  CONTINENTAL SHOPPING  01/10/75  SAO PAULO  SP 

9  SHOPPING IGUATEMI SALVADOR  05/12/75  SALVADOR  BA 

10  TOP CENTER SHOPPING  10/12/75  SAO PAULO  SP 

11  SHOPPING IBIRAPUERA  06/08/76  SAO PAULO  SP 

12  SHOPPING PANAMBY JARAGUA  25/04/77  SAO PAULO  SP 

13  BH SHOPPING  12/09/79  BELO HORIZINTE  MG 

14  SHOPPING NOVO BATEL  14/12/79  CURITIBA  PR 

15  SHOPPING ID (ex Venâncio 3000)  01/01/80  BRASILIA  DF 

16  ITANHANGA CENTER  01/01/80  RIO DE JANEIRO  RJ 

17  RIO SUL SHOPPING CENTER  29/04/80  RIO DE JANEIRO  RJ 

18  SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS  06/05/80  CAMPINAS  SP 

19  SHOPPING METROPOLE  16/05/80  SAO BERNARDO  SP 

20  SHOPPING RECIFE  07/10/80  RECIFE  PE 

21  SOROCABA SHOPPING CENTER  11/03/81  SOROCABA  SP 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22  RIBEIRAOSHOPPING  05/05/81  RIBEIRAO PRETO  SP 

23  SHOPPING ELDORADO  10/09/81  SAO PAULO  SP 

24  FLAMBOYANT SHOPPING CENTER  16/10/81  GOIANIA  GO 

25  BARRASHOPPING  27/10/81  RIO DE JANEIRO  RJ 

26  SHOPPING CENTER IGUATEMI FORTALEZA  01/04/82  FORTALEZA  CE 

27  SHOPPING ITAGUACU  28/04/82  SAO JOSE  SC 

28  MORUMBISHOPPING  01/05/82  SAO PAULO  SP 

29  SAO CONRADO FASHION MALL  01/10/82  RIO DE JANEIRO  RJ 

30  Shopping Center Itália  30/11/82  CURITIBA  PR 

31  SHOPPING CENTER IGUATEMI PORTO ALEGRE  13/04/83  PORTO ALEGRE  RS 

32  MUELLER SHOPPING CENTER DE CURITIBA  01/09/83  CURITIBA  PR 

33  PARKSHOPPING  08/11/83  BRASILIA  DF 

34  RIO DESIGN LEBLON  30/11/83  RIO DE JANEIRO  RJ 

35  SHOPPING CENTER NORTE  07/04/84  SAO PAULO  SP 

36  CASASHOPPING  14/09/84  RIO DE JANEIRO  RJ 

37  SHOPPING CENTER DELLA GIUSTINA  01/11/84  CRISCIUMA  PR 

38  SHOPPING CENTER AGUAVERDE  01/11/84  CURITIBA  PR 

39  BAUHAUS SHOPPING CENTER  01/11/84  PETROPOLIS  RJ 

40  SHOPPING BAIXA DOS SAPATEIROS  01/01/85  SALVADOR  BA 

41  NITEROISHOPPING  06/11/85  NITEROI  RJ 

42  SHOPPING CENTER PIEDADE  20/11/85  SALVADOR  BA 

43  NORTESHOPPING  01/07/86  RIO DE JANEIRO  RJ 

44  PLAZA SHOPPING  02/10/86  NITEROI  RJ 

45  SHOPPING CENTER AMERICANAS JOINVILLE  01/11/86  JOINVILLE  SC 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46  SHOPPING CENTER AMERICANAS‐P.PRUDENTE  01/11/86  PRESIDENTE PRUDENTE  SP 

47  CENTERVALE SHOPPING  28/05/87  SAO JOSE DOS CAMPOS  SP 

48  MIRAMAR SHOPPING CENTER  09/06/87  SANTOS  SP 

49  Lar Center  12/06/87  SAO PAULO  SP 

50  SHOPPING BARRA  17/11/87  SALVADOR  BA 

51  SHOPPING PIRACICABA  01/01/88  PIRACICABA  SP 

52  CASA & MOVEIS SHOPPING  14/01/88  SAO PAULO  SP 

53  COMPLEXO COMERCIAL SHOPPING INTERLAGOS  28/09/88  SAO PAULO  SP 

54  MISTER SHOPPING  01/11/88  JUIZ DE FORA  MG 

55  RIOPRETO SHOPPING CENTER  06/12/88  SAO JOSE DO RIO PRETO  SP 

56  TROPICAL SHOPPING  01/01/89  ARARAQUARA  SP 

57  SHOPPING CENTER IGUATEMI MACEIO  11/04/89  MACEIO  AL 

58  MADUREIRA SHOPPING  15/04/89  RIO DE JANEIRO  RJ 

59  SHOPPING RIOMAR  08/05/89  ARACAJU  SE 

60  GOIABEIRAS SHOPPING CENTER  28/06/89  CUIABA  MT 

61  CARREFOUR PRAIA SHOPPING  01/07/89  SAO VICENTE  SP 

62  Bebedouro Shopping Center  07/07/89  BEBEDOURO  SP 

63  SHOPPING CENTRO  23/09/89  SAO JOSE DOS CAMPOS  SP 

64  SHOPPING CAMPO GRANDE  18/10/89  CAMPO GRANDE  MS 

65  MAXI SHOPPING JUNDIAI  24/10/89  JUNDIAI  SP 

66  SIDER SHOPPING CENTER  30/10/89  VOLTA REDONDA  RJ 

67  MANAIRA SHOPPING CENTER  01/11/89  JOAO PESSOA  PB 

68  TAUBATE SHOPPING CENTER  09/11/89  TAUBATE  SP 

69  SHOPPING PÁTIO PAULISTA  13/11/89  SAO PAULO  SP 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70  SHOPPING AVENIDA CENTER  17/11/89  MARINGA  PR 

71  POLI SHOPPING  23/11/89  GUARULHOS  SP 

72  BAURÚ SHOPPING CENTER  25/11/89  BAURU  SP 

73  ALAMEDA SHOPPING  17/04/90  TAGUATINGA  DF 

74  SHOPPING JARDIM SUL  01/06/90  SAO PAULO  SP 

75  PRUDENSHOPPING  01/11/90  PRESIDENTE PRUDENTE  SP 

76  GARDEN CATANDUVA SHOPPING CENTER  16/11/90  CATANDUVA  SP 

77  CATUAI SHOPPING CENTER LONDRINA  21/11/90  LONDRINA  PR 

78  RUA DA PRAIA SHOPPING  21/11/90  PORTO ALEGRE  RS 

79  Zona Sul Strip Center  21/11/90  PORTO ALEGRE  RS 

80  SHOPPING SANTO ANDRÉ  29/11/90  SANTO ANDRE  SP 

81  SHOPPING CIDADE  30/04/91  BELO HORIZINTE  MG 

82  SHOPPING CIDADE   30/04/91  MARINGA  PR 

83  SHOPPING WEST PLAZA  02/05/91  SAO PAULO  SP 

84  SANTA CRUZ SHOPPING  15/07/91  JUIZ DE FORA  MG 

85  ESPLANADA SHOPPING CENTER  04/09/91  SOROCABA  SP 

86  CENTRO COMERCIAL LESTE ARICANDUVA  19/09/91  SAO PAULO  SP 

87  MINAS SHOPPING  25/09/91  BELO HORIZINTE  MG 

88  NORTH SHOPPING  01/10/91  FORTALEZA  CE 

89  SHOPPING DEL REY  28/10/91  BELO HORIZINTE  MG 

90  PRAIA DE BELAS SHOPPING CENTER  29/10/91  PORTO ALEGRE  RS 

91  AMAZONAS SHOPPING CENTER  07/11/91  MANAUS  AM 

92  MOGISHOPPING  20/11/91  MOGI DAS CRUZES  SP 

93  BOURBON SHOPPING ASSIS BRASIL  09/12/91  PORTO ALEGRE  RS 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94  CENTER SHOPPING  27/04/92  UBERLANDIA  MG 

95  ILHA PLAZA SHOPPING  28/04/92  RIO DE JANEIRO  RJ 

96  SHOPPING TAMBORE  05/05/92  BARUERI  SP 

97  NATAL SHOPPING CENTER  04/06/92  NATAL  RN 

98  GALLERIA SHOPPING  09/10/92  CAMPINAS  SP 

99  Shopping Center Penha  19/10/92  SAO PAULO  SP 

100  SHOPPING CENTER AMERICANAS‐OSASCO  01/12/92  OSASCO  SP 

101  SHOPPING LA PLAGE  26/12/92  GUARUJA  SP 

102  SHOPPING VITORIA  01/06/93  VITORIA  ES 

103  PRATAVIERA SHOPPING  29/07/93  CAXIAS DO SUL  RS 

104  SHOPPING JARAGUA INDAIATUBA  01/09/93  INDAIATUBA  SP 

105  SHOPPING CENTER NEUMARKT BLUMENAU  29/09/93  BLUMENAU  RS 

106  VIA PARQUE SHOPPING CENTER  01/10/93  RIO DE JANEIRO  RJ 

107  FRANCA SHOPPING CENTER  04/10/93  FRANCA  SP 

108  BELÉM SHOPPING IGUATEMI  27/10/93  BELEM  PA 

109  Beiramar shopping  27/10/93  FLORIANOPOLIS  SC 

110  VALPARAÍSO SHOPPING  28/10/93  VALPARAISO  GO 

111  SHOPPING GUARARAPES  11/11/93  JABOATAO DOS GUARARAPES  PE 

112  CASTANHEIRA SHOPING CENTER  30/11/93  BELEM  PA 

113  SHOPPING SÃO CAETANO  01/12/93  SAO CAETANO  SP 

114  RAJA CASA SHOPPING  01/01/94  BELO HORIZINTE  MG 

115  LINDOIA SHOPPING  01/04/94  PORTO ALEGRE  RS 

116  SHOPPING PLAZA SUL  26/04/94  SAO PAULO  SP 

117  SHOPPING BUTANTÃ  03/05/94  SAO PAULO  SP 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118  BOULEVARD STRIP CENTER  08/07/94  PORTO ALEGRE  RS 

119  SHOPPING SP MARKET  20/09/94  SAO PAULO  SP 

120  UNIMART SHOPPING  01/10/94  CAMPINAS  SP 

121  SHOPPING D  01/10/94  SAO PAULO  SP 

122  BIG SHOPPING  27/10/94  CONTAGEM  MG 

123  DC SHOPPING  28/10/94  PORTO ALEGRE  RS 

124  SHOPPING CENTER LIBERTY MALL  01/11/94  BRASILIA  DF 

125  SHOPPING MINASCASA  04/11/94  BELO HORIZINTE  MG 

126  VALE SUL SHOPPING  10/11/94  SAO JOSE DOS CAMPOS  SP 

127  RIO PLAZA SHOPPING  29/11/94  RIO DE JANEIRO  RJ 

128  PORTAL (AUTO) DO SHOPPING  30/11/94  BELO HORIZINTE  MG 

129  UNISHOPPING  30/11/94  LAJEADO  RS 

130  CAMPINAS SHOPPING  04/12/94  CAMPINAS  SP 

131  SHOPPING FIESTA  06/12/94  SAO PAULO  SP 

132  SHOPPING CENTER PACO DO OUVIDOR  13/12/94  RIO DE JANEIRO  RJ 

133  Avenida Shopping & Office  15/12/94  FORTALEZA  CE 

134  MANAUS SHOPPING SÃO JOSÉ  02/02/95  MANAUS  AM 

135  SHOPPING JARAGUA CONCEICAO  05/02/95  CAMPINAS  SP 

136  SHOPPING CENTER CIDADE DAS FLORES  01/03/95  JOINVILLE  SC 

137  STOP SHOPPING  23/03/95  BRUSQUE  SC 

138  OSASCO PLAZA SHOPPING   18/04/95  OSASCO  SP 

139  COLONIAL SHOPPING  21/04/95  SAO LUIS  MA 

140  TERESOPOLIS SHOPPING CENTER  01/05/95  TERESOPOLIS  RJ 

141  Shopping Mueller Joinville  04/05/95  JOINVILLE  SC 



 103 

142  SHOPPING DO VALE  10/05/95  CACHOEIRINHA  RS 

143  ANASHOPPING  01/06/95  ANAPOLIS  GO 

144  PONTEIO LAR SHOPPING  12/07/95  BELO HORIZINTE  MG 

145  D&D DECORAÇÃO E DESIGN CENTER  31/08/95  SAO PAULO  SP 

146  MARKET PLACE SHOPPING CENTER  29/09/95  SAO PAULO  SP 

147  SHOPPING CENTER RIO CLARO  19/10/95  RIO CLARO  SP 

148  GOIANIA SHOPPING  24/10/95  GOIANIA  GO 

149  RIVER SHOPPING  25/10/95  PETROLINA  PE 

150  ARENA BARRETOS SHOPPING  26/10/95  BARRETOS  SP 

151  SHOPPING NOVA AMERICA  31/10/95  RIO DE JANEIRO  RJ 

152  Araçatuba Shopping Center  01/11/95  ARAÇATUBA  SP 

153  SHOPPING GRANDE RIO  08/11/95  SAO JOAO DO MERITI  RJ 

154  UNIGRANRIO SHOPPING CAXIAS  23/11/95  DUQUE DE CAXIAS  RJ 

155  VIA DIRETA SHOPPING CENTER  05/12/95  NATAL  RN 

156  SHOPPING BRUEM  15/12/95  BRUSQUE  SC 

157  SHOPPING CENTER LAPA SALVADOR  01/01/96  SALVADOR  BA 

158  SALINAS CASA SHOPPING  01/01/96  FORTALEZA  CE 

159  ROAD SHOPPING  02/02/96  ITU  SP 

160  BURITI SHOPPING  22/04/96  APARECIDA DE GOIANIA  GO 

161  MARINGÁ PARK SHOPPING CENTER  24/04/96  MARINGA  PR 

162  RAPOSO SHOPPING  28/05/96  SAO PAULO  SP 

163  SHOPPING CENTER TRÊS AMÉRICAS  28/06/96  CUIABA  MT 

164  SHOPPING ABC  19/08/96  SANTO ANDRE  SP 

165  SHOPPING CURITIBA  25/09/96  CURITIBA  PR 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166  SHOPPING CENTER FERNANDOPOLIS  26/09/96  FERNANDOPOLIS  SP 

167  SHOPPING CENTER IGUATEMI RIO  29/09/96  RIO DE JANEIRO  RJ 

168  PALMAS SHOPPING  25/10/96  PALMAS  SP 

169  Criciuma Shopping Center  26/10/96  CRISCIUMA  SC 

170  TOPSHOPPING  28/10/96  NOVA IGUACU  RJ 

171  CRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER  05/11/96  CURITIBA  PR 

172  DIAMONDMALL  06/11/96  BELO HORIZINTE  MG 

173  RIOSHOPPING JACAREPAGUÁ  11/11/96  RIO DE JANEIRO  RJ 

174  Shopping Center Iguatemi Caxias do Sul  18/11/96  CAXIAS DO SUL  RS 

175  BOQUEIRÃO PRAIA SHOPPING  28/11/96  PRAIA GRANDE  SP 

176  TEIXEIRA MALL CENTER  01/12/96  TEIXEIRA DE FREITAS  BA 

177  SHOPPING TIJUCA  02/12/96  RIO DE JANEIRO  RJ 

178  RIVERSIDE SHOPPING  12/12/96  TERESINA  PI 

179  BANANA SHOPPING  14/12/96  GOIANIA  GO 

180  MONET PLAZA SHOPPING  25/03/97  SANTA MARIA  RS 

181  BRASÍLIA SHOPPING  21/04/97  BRASILIA  DF 

182  TERESINA SHOPPING  27/04/97  TERESINA  PI 

183  SHOPPING CENTER TACARUNA  29/04/97  RECIFE  PE 

184  SILVIO ROMERO SHOPPING  29/04/97  SAO PAULO  SP 

185  SHOPPING COLINAS  07/05/97  SAO JOSE DOS CAMPOS  SP 

186  CAXIAS MART CENTER  21/05/97  CAXIAS DO SUL  RS 

187  SHOPPING CARUARU  01/06/97  CARUARU  PE 

188  ITAGUARI SHOPPING CENTER  09/06/97  SANTO ANTONIO DE JESUS  BA 

189  PRAIA SHOPPING  10/06/97  NATAL  RN 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190  SHOPPING NORTE  20/08/97  BELO HORIZINTE  MG 

191  BAY MARKET CENTER  30/08/97  NITEROI  RJ 

192  ABC PLAZA SHOPPING  23/09/97  SANTO ANDRE  SP 

193  WEST SHOPPING RIO  25/09/97  RIO DE JANEIRO  RJ 

194  SHOPPING CENTER IGUATEMI SÃO CARLOS  29/09/97  SAO CARLOS  SP 

195  GAMA SHOPPING  04/10/97  BRASILIA  DF 

196  SC TOP MALL TAGUATINGA  23/10/97  TAGUATINGA  DF 

197  SHOPPING METRÔ TATUAPE  27/10/97  SAO PAULO  SP 

198  PATIO BRASIL SHOPPING  29/10/97  BRASILIA  DF 

199  SHOPPING JARDIM DAS AMERICAS  06/11/97  CURITIBA  PR 

200  MONTES CLAROS SHOPPING CENTER  08/11/97  MONTES CLAROS  MG 

201  SHOPPING ESTACAO  11/11/97  CURITIBA  PR 

202  RECREIO SHOPPING CENTER  13/11/97  RIO DE JANEIRO  RJ 

203  SHOPPING JARDINS  20/11/97  ARACAJU  SE 

204  CARIRI SHOPPING CENTER  28/11/97  JUAZEIRO DO NORTE  CE 

205  SHOPPING TOTAL   04/12/97  CURITIBA  PR 

206  FRIBURGO SHOPPING  06/12/97  NOVA FRIBURGO  RJ 

207  ATLÂNTICO SHOPPING CENTER  06/12/97  CAMBORIU  SC 

208  SHOPPING PIRATAS  12/12/97  ANGRA DOS REIS  RJ 

209  MART CENTER  26/01/98  SAO PAULO  SP 

210  CANOAS SHOPPING  29/04/98  CANOAS  RS 

211  AUTO SHOPPING SÃO PAULO LESTE  14/05/98  SAO PAULO  SP 

212  SHOPPING CENTER BOA VISTA  07/08/98  RECIFE  PE 

213  SHOPPING DO VALE DO AÇO  24/09/98  IPATINGA  MG 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214  TIVOLI SHOPPING  03/11/98  SANTA BARBARA D'OESTE  SP 

215  BELLA CITTA SHOPPING CENTER  05/11/98  PASSO FUNDO  RS 

216  INTERNACIONAL SHOPPING GUARULHOS  12/11/98  GUARULHOS  SP 

217  PLAZA SHOPPING (CASA FORTE)  21/11/98  RECIFE  PE 

218  SANTA MARIA SHOPPING  26/11/98  SANTA MARIA  RS 

219  SHOPPING GRANDE CIRCULAR  27/11/98  MANAUS  AM 

220  BETIM SHOPPING  01/12/98  BETIM  MG 

221  SHOPPING ALDEOTA  10/12/98  FORTALEZA  CE 

222  CADIMA SHOPPING  12/12/98  NOVA FRIBURGO  RJ 

223  LITORAL PLAZA SHOPPING  15/12/98  PRAIA GRANDE  SP 

224  BOURBON SHOPPING IPIRANGA  16/12/98  PORTO ALEGRE  RS 

225  Shopping Gracher  17/03/99  BRUSQUE  SC 

226  SHOPPING CENTER UBERABA  05/04/99  UBERABA  MG 

227  BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA  23/04/99  FEIRA DE SANTANA  BA 

228  SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINA GRANDE  29/04/99  CAMPINA GRANDE  PB 

229  PENHA SHOPPING   01/06/99  RIO DE JANEIRO  RJ 

230  SANTA URSULA SHOPPING  01/09/99  RIBEIRAO PRETO  SP 

231  CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER  30/09/99  SAO PAULO  SP 

232  SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS  18/10/99  SAO PAULO  SP 

233  AERO CLUBE SHOPPING & OFFICE  21/10/99  SALVADOR  BA 

234  SHOPPING BENFICA  30/10/99  FORTALEZA  CE 

235  TERRAÇO SHOPPING  01/11/99  BRASILIA  DF 

236  New York City Center  04/11/99  RIO DE JANEIRO  RJ 

237  SHOPPING CENTER BREITHAUPT  04/11/99  JARAGUA DO SUL  SC 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238  SHOPPING ANALIA FRANCO  09/11/99  SAO PAULO  SP 

239  NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRÃO PRETO  11/11/99  RIBEIRAO PRETO  SP 

240  SHOPPING LIGHT  17/11/99  SAO PAULO  SP 

241  QUALITY SHOPPING  20/11/99  RIO DE JANEIRO  RJ 

242  Quality Shopping  20/11/99  RIO DE JANEIRO  RJ 

243  SAO LUIS SHOPPING CENTER  22/11/99  SAO LUIS  MA 

244  BOTAFOGO PRAIA SHOPPING  23/11/99  RIO DE JANEIRO  RJ 

245  FREE PARK BRASÍLIA  25/11/99  BRASILIA  DF 

246  MAG SHOPPING SERVICE  01/12/99  JOAO PESSOA  PB 

247  GV SHOPPING(CONDOMÍNIO GV SHOPPING)  02/12/99  GOVERNADOR VALADARES  MG 

248  ALAMEDA JUIZ FORA  02/12/99  JUIZ DE FORA  MG 

249  Itaipú Multicenter  02/12/99  NITEROI  RJ 

250  CENTRONORTE SHOPPING CENTER  03/12/99  APUCARANA  PR 

251  SHOPPING CITTÀ AMERICA  01/01/00  RIO DE JANEIRO  RJ 

252  SHOPPING NACOES UNIDAS  12/01/00  SAO PAULO  SP 

253  SHOPPING VILLA‐LOBOS  19/04/00  SAO PAULO  SP 

254  PLAZA SHOPPING ITU  27/04/00  ITU  SP 

255  PRAIAMAR SHOPPING CENTER  27/04/00  SANTOS  SP 

256  JEQUITIBÁ PLAZA SHOPPING  05/05/00  ITABUNA  BA 

257  MOINHOS SHOPPING  09/05/00  PORTO ALEGRE  RS 

258  BOURBON SHOPPING PASSO FUNDO  14/05/00  PASSO FUNDO  RS 

259  SHOPPING CENTER PIER 21  21/06/00  BRASILIA  DF 

260  Villaggio Gutierrez  26/06/00  BELO HORIZINTE  MG 

261  CASAPARK SHOPPING CENTER  03/08/00  BRASILIA  DF 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262  AUTO SHOPPING GLOBAL  16/09/00  SANTO ANDRE  SP 

263  SUZANO SHOPPING  21/09/00  SAO PAULO  SP 

264  RIO DESIGN BARRA  28/09/00  RIO DE JANEIRO  RJ 

265  ITAJAÍ SHOPPING CENTER  17/10/00  ITAJAI  SC 

266  TAGUATINGA SHOPPING  16/11/00  TAGUATINGA  DF 

267  PASSEIO SHOPPING  16/11/00  RIO DE JANEIRO  RJ 

268  VIA CENTER  30/11/00  NITEROI  RJ 

269  ROYAL PLAZA SHOPPING  01/12/00  LONDRINA  PR 

270  LEOPOLDINA SHOPPING  01/12/00  RIO DE JANEIRO  RJ 

271  JARDIM FASHION MALL  05/12/00  BELO HORIZINTE  MG 

272  SHOPPING DEL PASEO  06/12/00  FORTALEZA  CE 

273  AQUARIUS SHOPPING  07/12/00  MARILIA  SP 

274  SHOPPING WEST SIDE  17/12/00  CASCAVEL  PR 

275  GOLDEN SHOPPING SÃO BERNARDO  26/01/01  SAO BERNARDO  SP 

276  BOURBON SHOPPING CANOAS  26/02/01  CANOAS  RS 

277  CENTER SHOPPING  26/04/01  RIO DE JANEIRO  RJ 

278  CARIOCA SHOPPING  08/05/01  RIO DE JANEIRO  RJ 

279  SHOPPING FREI CANECA  08/05/01  SAO PAULO  SP 

280  SHOPPING CENTER BENTO GONÇALVES  10/05/01  BENTO GONÇALVES  RS 

281  RONDON PLAZA SHOPPING  13/05/01  RONDONOPOLIS  MT 

282  ARAGUAIA SHOPPING  05/07/01  GOIANIA  GO 

283  BOURBON SHOPPING COUNTRY  30/08/01  PORTO ALEGRE  RS 

284  NOVO SHOPPING N HAMBURGO  23/10/01  NOVO HAMBURGO  RS 

285  SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ  19/11/01  SAO PAULO  SP 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286  JAÚ SHOPPING CENTER  21/11/01  JAU  SP 

287  SHOPPING JARAGUA ARARAQUARA  04/12/01  ARARAQUARA  SP 

288  STUDIO 5 FESTIVAL MALL  21/12/01  MANAUS  AM 

289  SHOPPING LIBERDADE  05/01/02  SALVADOR  BA 

290  PARQUE D.PEDRO SHOPPING  19/03/02  CAMPINAS  SP 

291  SHOPPING ITAIGARA  05/04/02  SALVADOR  BA 

292  SHOPPING ERICO VERÍSSIMO  06/06/02  CRUZ ALTA  RS 

293  SHOPPING TABOAO  10/07/02  TABOAO DA SERRA  SP 

294  TAMBIA SHOPPING CENTER  18/07/02  JOAO PESSOA  PB 

295  Shopping Lupo   01/10/02  ARARAQUARA  SP 

296  SHOPPING PRAIA DA COSTA  29/10/02  VITORIA  ES 

297  ITAPETININGA SHOPPING CENTER  01/11/02  ITAPETININGA  SP 

298  VIA SHOPPING BARREIRO  01/12/02  BELO HORIZINTE  MG 

299  PORTAL PLAZA SHOPPING  18/04/03  CURITIBA  PR 

300  SHOPPING CENTER PALLADIUM  01/05/03  PONTA GROSSA  PR 

301  SHOPPING TOTAL   29/05/03  CURITIBA  PR 

302  SHOPPING CIDADE   03/07/03  MARINGA  PR 

303  MARACANAÚ SHOPPING  19/08/03  MARACANAU  CE 

304  BRASCAN OPEN MALL  29/09/03  SAO PAULO  SP 

305  BUENA VISTA SHOPPING  01/10/03  GOIANIA  GO 

306  NORTE SUL SHOPPING  22/10/03  VITORIA  ES 

307  ITAÚPOWER SHOPPING  30/10/03  CONTAGEM  MG 

308  JACAREÍ SHOPPING CENTER  31/10/03  JACAREI  SP 

309  PARKSHOPPING BARIGUI  12/11/03  CURITIBA  PR 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310  SHOPPING PAÇO ALFANDEGA  09/12/03  RECIFE  PE 

311  SÃO GONÇALO SHOPPING  25/03/04  SAO GONCALO  RJ 

312  BOA VISTA SHOPPING  27/04/04  SAO PAULO  SP 

313  EMBU PLAZA SHOPPING  28/04/04  EMBU  SP 

314  SHOPPING PATIO SAVASSI  25/05/04  BELO HORIZINTE  MG 

315  SHOPPING ESTRADA DO COCO  21/09/04  LAURO DE FREITAS  BA 

316  CASCAVEL JL SHOPPING  11/11/04  CASCAVEL  PR 

317  PANTANAL SHOPPING  30/11/04  CUIABA  MT 

318  MILLENIUM SHOPPING MALL  07/12/04  MANAUS  AM 

319  BOURBON SHOPPING SÃO LEOPOLDO  16/12/04  SAO LEOPOLDO  RS 

320  Cuiabá Lar Shopping  01/01/05  CUIABA  MT 

321  SHOPPING TOTAL   08/03/05  PONTA GROSSA  PR 

322  Shopping Prado  01/04/05  CAMPINAS  SP 

323  MIDWAY MALL  27/04/05  NATAL  RN 

324  MAUÁ PLAZA SHOPPING  02/05/05  MAUA  SP 

325  SHOPPING MINAS SUL  19/05/05  POCOS DE CALDAS  MG 

326  ALTAVILA CENTER CLASS  21/07/05  BELO HORIZINTE  MG 

327  MEGA POLO MODA  13/09/2005  SAO PAULO  SP 

328  SHOPPING PLAZA D´ ORO  05/10/05  GOIANIA  GO 

329  SUPERSHOPPING OSASCO  27/10/05  OSASCO  SP 

330  BURITI SHOPPING GUARÁ  18/11/05  GUARATINGUETA  SP 

331  SHOPPING ORLA SUL  30/11/05  NATAL  RN 

332  AGUAS CLARAS SHOPPING  01/12/05  AGUAS CLARAS  DF 

333  SHOPPING AVENIDA 28  11/04/06  CAMPOS DOS GOYTACAZES  RJ 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334  SHOPPING CAPITAL  01/05/06  SAO PAULO  SP 

335  SHOPPING BONSUCESSO  04/05/06  GUARULHOS  SP 

336  SHOPPING CONQUISTA SUL  07/06/06  VITORIA DA CONQUISTA  BA 

337  SHOPPING AVENIDA CENTER  08/06/06  DOURADOS  MS 

338  CENTER PLAZA SHOPPING  20/09/06  LIMEIRA  SP 

339  AUTO SHOPPING   23/09/06  GUARULHOS  SP 

340  FAROL SHOPPING  26/10/06  TUBARAO  SC 

341  SHOPPING CAMPO LIMPO  01/11/06  SAO PAULO  SP 

342  FLORIPA SHOPPING  09/11/06  FLORIANOPOLIS  SC 

343  SHOPPING BOUGAINVILLE  06/12/06  GOIANIA  GO 

344  SHOPPING LEBLON  06/12/06  RIO DE JANEIRO  RJ 

345  SHOPPING VILLA JEQUITIMAR  08/12/06  GUARUJA  SP 

346  SHOPPING CENTER IGUATEMI FLORIANOPOLIS  17/04/07  FLORIANOPOLIS  SC 

347  Brisamar Shopping  27/04/07  SAO VICENTE  SP 

348  SHOPPING METRO BOULEVARD TATUAPE  08/05/07  SAO PAULO  SP 

349  SALVADOR SHOPPING  22/05/07  SALVADOR  BA 

350  Fantasy Shopping  01/07/07  SAO PAULO  SP 

351  Mossoró West Shopping  06/07/07  MOSSORO  RN 

352  SHOPPING VALINHOS  18/07/07  VALINHOS  SP 

353  Paulinia Shopping  27/07/07  PAULINIA  SP 

354  SANTANA PARQUE SHOPPING  25/10/07  SAO PAULO  SP 

355  BALNEÁRIO CAMBORIÚ SHOPPING  27/10/07  CAMBORIU  SC 

356  BANGÚ SHOPPING  30/10/07  RIO DE JANEIRO  RJ 

357  CATARATAS JL SHOPPING  31/10/07  FOZ DO IGUACU  PR 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358  Shopping Metrô Itaquera  07/11/07  SAO PAULO  SP 

359  PLAZA AVENIDA SHOPPING  08/11/07  SAO JOSE DO RIO PRETO  SP 

360  BOURBON SHOPPING POMPÉIA  28/03/08  SAO PAULO  SP 

361  INDEPENDÊNCIA SHOPPING  22/04/08  JUIZ DE FORA  MG 

362  SHOPPING MANDACARU BOULEVARD  07/05/08  MARINGA  PR 

363  PALLADIUM SHOPPING CENTER  08/05/08  CURITIBA  PR 

364  SHOPPING CIDADE JARDIM  31/05/08  SAO PAULO  SP 

365  SHOPPING PLAZA MACAÉ  11/09/08  MACAE  RJ 

366  SÃO JOSÉ SHOPPING  26/09/08  SAO JOSE DOS PINHAIS  PR 

367  ARUÃ BOULEVARD  30/09/08  MOGI DAS CRUZES  SP 

368  PORTO VELHO SHOPPING  30/10/08  PORTO VELHO  RO 

369  CAXIAS SHOPPING  11/11/08  DUQUE DE CAXIAS  RJ 

370  BARRA SHOPPING SUL  18/11/08  PORTO ALEGRE  RS 

371  VIA SUL SHOPPING  01/12/08  FORTALEZA  CE 

372  Shopping Pátio Central  14/01/09  CAMPO GRANDE  MS 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ANEXO 3 – Evolução do PIB per capta e do consumo de energia – varejo (FONTE: IPEA) 

 

Evolução das variáveis de controle: 1966-2008 

 
Consumo de 

energia - 
varejo (GWh) 

PIB per capta 
(mil R$)  

Consumo de 
energia - varejo 

(GWh) 

PIB per capta 
(mil R$) 

1966 22,618 5.52 1988 163,015 12.24 
1967 23,521 5.59 1989 174,270 12.39 
1968 24,268 5.97 1990 179,572 11.64 
1969 26,494 6.37 1991 188,597 11.56 
1970 27,988 6.85 1992 197,185 11.32 
1971 31,399 7.43 1993 200,639 11.66 
1972 34,514 8.12 1994 209,408 12.09 
1973 38,152 9.03 1995 212,757 12.43 
1974 44,846 9.53 1996 220,648 12.51 
1975 49,839 9.78 1997 225,925 12.74 
1976 54,928 10.53 1998 243,836 12.55 
1977 61,630 10.79 1999 257,611 12.40 
1978 68,180 11.07 2000 273,281 12.74 
1979 71,635 11.54 2001 284,525 12.72 
1980 80,805 12.31 2002 292,190 12.87 
1981 90,071 11.51 2003 307,530 12.84 
1982 101,146 11.34 2004 283,259 13.40 
1983 112,055 10.76 2005 289,867 13.65 
1984 115,402 11.08 2006 300,992 14.03 
1985 122,805 11.69 2007 317,428 14.66 
1986 132,438 12.31 2008 335,917 15.24 
1987 148,397 12.49    
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APÊNDICE 1 – Carta de apresentação à ABRASCE 

 


