Shopping Itaguaçu - cada vez melhor
O Shopping Itaguaçu vai ficar mais bonito e confortável. O empreendimento
atualmente passa por um processo de modernização. Sua infraestrutura
técnica está sendo adequada para acompanhar as inovações do mercado. A
repaginação arquitetônica interna e externa seguirá o mesmo conceito da nova
ala do Piso Coqueiros, inaugurada em 2012.
A obra foi prevista em um master plan elaborado em 2005, com o objetivo de
projetar a trajetória do Itaguaçu por duas décadas. As mudanças realizadas
nesta etapa irão gerar melhorias para os setores de Serviço e
Entretenimento/Alimentação. Elas possibilitam igualmente a criação de mais
espaços abertos e áreas de eventos, proporcionando a ampliação das
oportunidades de Lazer.
“Apesar de ter sido inaugurado há 33 anos, quando existiam outras tendências
e padrões, o empreendimento nunca parou no tempo. Estamos sempre
acompanhando o que há de mais moderno e chegou a hora de adaptar nossas
instalações nas questões estruturais e arquitetônicas. Além disso, os shoppings
tornaram-se os principais centros de lazer em suas comunidades e
pretendemos ampliar ainda mais as opções de entretenimento e alimentação
para as pessoas que frequentam o “Shopping Itaguaçu”, afirma o Gerente
Geral Victor Camargo.
Externamente, o acesso torna-se mais visível e atrativo com uma grande área
de transparência. Internamente, piso, pilares, acabamentos, novo sistema de
ar-condicionado, novos elevadores, novas escadas rolantes e iluminação trarão
uma roupagem moderna ao lugar. A circulação contará ainda com soluções
que visam gerar maior tráfego por diferentes alas.
A Praça Central, no coração do prédio, constitui um dos setores mais
impactados pela obra, ganhando aconchegantes áreas de estar ao seu redor.
Desta forma, passará a ser uma grande Praça de Eventos pronta a acolher as
mais variadas programações e integrando de modo harmônico os dois
pavimentos.
O lazer e a convivência serão privilegiados também com a criação de uma
nova área externa, dedicada a operações de alimentação. Ela ficará situada
entre as portas 07 e 08, com acesso independente e possibilidade de
funcionamento em horários alternativos. As praças de alimentação internas
serão igualmente renovadas, adquirindo uma atmosfera mais natural e clean.

O Shopping Itaguaçu irá contar ainda com um Espaço Família capaz de
atender a necessidades como amamentação, higiene e entretenimento de
bebês.
A revitalização do Shopping Itaguaçu vem sendo efetuada por etapas,
procurando reduzir ao mínimo o desconforto para clientes e lojistas.

Histórico
Em busca de constante aprimoramento, desde 1982, quando foi inaugurado, o
Shopping Itaguaçu passou por muitas transformações. Em 1991 foram
realizadas as primeiras modificações internas de impacto, que resultaram na
criação da Praça de Alimentação Festa & Sabor, no piso Itaguaçu.
Logo surgiram novos padrões de dimensionamento e concepção dos
shoppings centers e de suas lojas. Sempre acompanhando as mudanças do
setor, em 1995 o Itaguaçu iniciou uma grande reestruturação. Houve a
modernização de sistemas e instalações, introduzindo elementos arquitetônicos
e uma nova configuração do chamado composto de atividades, mais conhecido
como mix. Foram construídas duas novas salas de cinema, criada mais uma
área de alimentação no piso Coqueiros e um moderno espaço de lazer com
status de âncora. Houve a complementação de atividades de prestação de
serviços e o aprimoramento do mix comercial com a entrada de atividades de
expressão regional e nacional.
A terceira etapa envolveu a reformulação da Praça Central e uma reforma da
Praça de Alimentação do piso Itaguaçu, além da conclusão das instalações da
administração e a ativação do Centro de Eventos no terceiro piso na ala Sul.
Este projeto foi finalizado em 1998, mas a adequação do mix continuaria em
permanente evolução.
Entre 2005 e 2006, quando o Shopping Itaguaçu, além de ser o pioneiro no
mercado, já se firmava como um dos principais shoppings da região Sul do
Brasil, foi elaborado um master plan identificando todas as necessidades e
melhorias que poderiam ser feitas para as próximas duas décadas. A primeira
etapa deste master plan foi a expansão realizada entre 2007 e 2008, quando
foram criadas cinco novas salas de cinemas em formato stadium.
Paralelamente, foi feita a ocupação das antigas salas com operações
especiais. Na sequência houve reforma e ampliação das praças de
alimentação e banheiros, entre outras áreas.

Há quatro anos foi inaugurado o novo corredor de serviços, o mais completo de
Santa Catarina. Em 2012, o Shopping Itaguaçu apresentou sua maior
expansão em 30 anos de existência, com uma nova fachada, 30 novas
operações e estacionamento na cobertura para cerca de 600 veículos.
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