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ABSTRACT
Shopping centers (SCs) projects are becoming more complex and specialized in function of higher
standard of life, social and technological improvement, associated with a higher capacity of managing
administration systems and goods distribution. The SC building’s typology evolves toward various
directions, traditional patterns are mixed with others generating new forms. This paper primary presents
SCs traditional types classification and its evolution. Afterwards, deals with the new tendency that begins
to have prominence: the implantation of SCs with popular characteristics emerged from a Brazilian
reality. Based upon existent literature, but principally from field research, comments some aspects to be
considered in planning and projects of this type of shopping that better fits in regions of high density of
population. Two cases are analyzed: Armazém da Moda; and Planet Shopping, both in Londrina, a north
of Paraná median city with 500.000 inhabitants. Finally some directions are presented, subsidies for SCs
with popular characteristics conception, a business option for the players involved.

RESUMO
Projetos de shopping centers (SCs) têm se tornado cada vez mais complexos e especializados, em função
do padrão de vida mais elevado, dos avanços sociais e tecnológicos, aliados à maior capacidade de
gerenciamento do sistema administrativo e de distribuição de bens. A tipologia do edifício SC evolui nas
mais variadas direções, padrões tradicionais mesclam-se a outros, fazendo surgir novas formas. Este texto
apresenta primeiramente uma classificação das tipologias tradicionais de SCs e sua evolução. Aborda a
seguir uma tendência que passa a ter destaque: a implantação de empreendimentos com características
populares, surgidos em decorrência da realidade nacional. Com base na literatura existente, mas
principalmente a partir de pesquisa de campo, comentam-se alguns aspectos a serem considerados no
planejamento e projeto de shoppings com esse formato, próprios para implantação em regiões de grande
densidade populacional. Dois casos são analisados: Armazém da Moda; e Planet Shopping; ambos em
Londrina, cidade média do Norte do Paraná, com 500.000 habitantes. Ao final, apresentam-se subsídios
para concepção de SCs com características populares, opção de negócio para os atores envolvidos.
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1. INTRODUÇÃO
A vida moderna se transforma rapidamente e mais depressa ainda, os edifícios que lhe servem de
cenário. A tipologia do edifício “shopping center” não foge à regra e, tem evoluído nas mais
variadas direções. Padrões tradicionais mesclam-se a outros, fazendo surgir novas formas.
Originário dos Estados Unidos, os centros comerciais com suas técnicas especiais de varejo e
capacidade de modificação dos padrões sociais se espalharam por todos os continentes, seguem
adaptando-se às condições locais num processo de transferência de experiências. Se por um lado
o edifício tem evoluído para uma maior sofisticação nos projetos, em função do padrão de vida
mais elevado da população, avanços sociais e tecnológicos, maior capacidade de gerenciamento
do sistema administrativo e de distribuição de bens, por outro lado, deve também evoluir para
novos formatos, tendo em vista o atendimento das diferentes realidades regionais. Tem-se
convivido a partir da década de 80 principalmente, com o intenso crescimento da atividade
comercial ambulante e com o surgimento de camelódromos cobertos, verdadeiros shoppings,
abrigando micro e pequenos comerciantes, que se dedicam à comercialização de miudezas,
produtos importados, do setor de eletro-eletrônicos, informática, vestuário, utilidades, etc..
Instalaram-se nas ruas de bairros populosos nos centros urbanos das grandes capitais e em
barracões espalhados pelos bairros das cidades, inclusive naqueles de classes mais elevadas. Este
fato tem gerado sucessivos conflitos entre a atividade formal e a informal, ocasionando uma série
de atritos entre governos municipais, autoridades federais e comerciantes envolvidos. A solução
para esse problema depende de se encontrar uma nova tipologia de centro comercial, que seja
viável economicamente para pequenos comerciantes, indústrias locais, para os empreendedores,
mas dentro da formalidade. A intenção deste texto é refletir sobre essa questão. Primeiramente
são apresentadas as diversas tipologias de shopping centers existentes. Em seguida reflexões são
feitas sobre um novo formato que começa a aparecer de forma recorrente, em bairros da periferia
de grandes cidades, mas também em bairros populosos de cidades médias de interior.
Comentários são feitos a respeito das particularidades da arquitetura de dois shopping centers
localizados em Londrina, Paraná, o Armazém da Moda e o Planet Shopping. Ao final, reflexões
são feitas a respeito dos elementos positivos e negativos encontrados na nova tipologia,
destacando-se aqueles aspectos que poderão ser utilizados como subsídios importantes na
elaboração de projetos de shoppings com características populares.
2. SHOPPING CENTERS TRADICIONAIS E CONTEMPORÂNEOS
Os SCs surgiram nos Estados Unidos, quando ao final da segunda guerra o governo incentivou a
ocupação do subúrbio pelos veteranos de guerra, que necessitavam de casas amplas e com
jardim, e, os grandes centros urbanos estavam num processo de deterioração crescente. Com isso
a população de renda mais elevada passou a procurar regiões afastadas, para morar com conforto
e tranqüilidade. O crescimento econômico, por sua vez, ampliou o mercado consumidor, o
comércio se deslocou à procura dessa população e o surgimento dos subcentros aconteceu
naturalmente. Os SCs tiveram todas as condições de se instalar nas periferias, em amplos
terrenos e com tipologia geralmente horizontal, aberta, utilizando materiais simples. O processo
de desenvolvimento dos SCs, resultou na definição de vários tipos. Os principais, básicos e
tradicionais são três: o de vizinhança, o de comunidade e o regional, classificação dada pela
âncora (tipo, no de unidades), pelo tamanho (metragem quadrada) e área de influência. O
shopping de vizinhança geralmente possui área de 3.000 a 10.000 m2, visa atender a população
de seu entorno, oferecendo principalmente artigos de conveniência, serviços pessoais, itens de
vestuário, tudo para necessidades diárias. A âncora principal normalmente é o supermercado. O
shopping de comunidade possui área entre 10.000 e 30.000 m2, atende consumidores num raio
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de 5 a 8 km, entre 50.000 e 250.000 habitantes, oferece bens de conveniência, serviços pessoais,
lanchonetes e atividades variadas, contando com lojas de departamento, além do supermercado,
como âncoras. O shopping regional, tipo mais difundido no Brasil, possui área entre 30.000 e
100.000 m2, atende um raio de 15 a 20 km, podendo atingir maior área de abrangência,
dependendo de fatores como acessibilidade e composição de varejo (mix). Pode atender até
500.000 habitantes, em função do seu tamanho e características sócio-econômicas. Se ultrapassar
75.000 m2, e possuir inúmeras âncoras e mini-âncoras, passa a ser considerado super-regional.
Em sua expansão para a Europa, os SCs incorporaram características dos grandes magazines,
adotando tipologia vertical, em terrenos menores, geralmente centrais, com arquitetura mais
elaborada e materiais especiais. Com o tempo, os shoppings foram evoluindo e adquirindo
inúmeras variações, reflexo das alterações de valores e aspirações da sociedade, além da
evolução tecnológica (GRASSIOTTO, 2005). Atualmente existem além dos tradicionais, os
verticais, os sem âncora, especializados (speciality centers), os centros direto de fábrica (outlets),
centros polarizadores de compras (power centers), lojas destino (destination stores), etc. (TAO,
s.d). Aqueles que vêm incorporando atividades complementares, de lazer e entretenimento,
culturais, turísticas, alimentação, esportivas, educacionais, eventos, dentre outras, constituem os
novos centros multiuso ou multifuncionais, centros de entretenimento, parques temáticos, onde o
lazer substitui as grandes lojas como âncora. Coleman (2006, p.64) classifica os SCs
contemporâneos pela sua localização: 1) shopping centers de periferia; 2) shopping centers de
centro urbano; 3) tipos emergentes. Os shoppings de periferia são compostos pelos shopping
centers regionais e suas variantes: shopping regional de entretenimento (Regional Shopping &
Leisure Centers); shopping regional das novas cidades (New Town Regional Malls); Lifestyle
Centers, resorts de varejo (Retail Resorts); e centros comerciais híbridos (Hybrid Centers).
Fazem parte ainda dos shoppings de periferia: os shoppings de subcentros de cidades (Non-Town
Center Shopping Malls); os parques de varejo (Retail Parks); shoppings de fábrica (Factory
Outlet Centers); e os centros de entretenimento (Entertainment Centers). Como shopping de
centro urbano considera as galerias, os verticais, os especializados, aqueles que ligam quadras,
etc.. Como shopping de tipologia emergente considera aqueles localizados em áreas especiais,
como aeroportos, estações de metrô, de trem, dentre outros.
3. REFLEXÕES ACERCA DOS SHOPPINGS NA REALIDADE BRASILEIRA

Mas, a atividade comercial por si só, não é mais capaz de atrair multidões. Atualmente, convivese com todas as tipologias de shopping centers. Muita coisa mudou desde a fase inicial dos SCs.
Das ruas ladeadas de lojas de ambos os lados, ao ar livre, com supermercado, evoluíram,
modificaram-se, transcendendo suas funções, tornando-se cada vez mais áreas de convivência e
lazer, resgatando hábitos antigos de comércio e encontro. Segundo Nabil Sahyoun, então
presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), em entrevista à Folha de
Londrina (Economia, 03 fev. 2005, p.7), “no início dos anos 80, apenas 22 segmentos
disputavam o mix de produtos ofertados pelos shoppings brasileiros, hoje são perto de 90 – dos
tradicionais passando pelos gêneros de primeira necessidade, serviços diversificados, lazer e o
entretenimento”. Conforme o empresário, estes últimos não chegavam a representar 5% da área
bruta locável (ABL) num empreendimento, representando atualmente 20% em média. A
transformação aconteceu nos últimos 14 anos. O fato é que qualquer que seja o tipo de shopping
escolhido, e, onde quer que seja sua localização, deve ser planejado como um todo, com atenção
especial à diversificação de sua composição de varejo (mix) (GRASSIOTTO, 2005). Mesmo os
shoppings de menor porte, de vizinhança ou comunidade devem ser construídos abrigando essa
alteração de perfil, tendo em vista atender as novas aspirações do atual consumidor. Para Fruguli
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Jr. (1992, p.78) o shopping constitui um espaço para comércio varejista, lazer e sociabilidade e, a
realidade de sua apropriação por parte dos múltiplos grupos de usuários, é “marcada pela
diversidade, seja com relação ao universo sociocultural, seja quanto ao tipo de uso realizado no
SC”. Para a instalação de um shopping center, vários fatores interferem, independente do tipo de
empreendimento escolhido. Em relação ao planejamento físico, dois aspectos principais dizem
respeito à Arquitetura e Urbanismo: a escolha do sítio mais adequado para sua inserção no
contexto urbano, ou seja, sua localização; e o projeto do edifício propriamente dito. No tocante à
implantação do edifício, cada projeto obedece a um perfil próprio, mas sempre a partir de muita
pesquisa, de uma política geral de implantação, até um detalhamento técnico, que leve a soluções
personalizadas para os problemas encontrados. Das necessidades do edifício, destacam-se: a
definição do mall; a composição de varejo (mix); resolução das unidades (âncoras, semi-âncoras,
satélites); praça de alimentação; estacionamento; sistema estrutural; materiais e acabamentos;
instalações; serviços e manutenção; circulação vertical; iluminação; paisagismo; sinalização e
comunicação visual. É competência do arquiteto principal, decisões controladoras do caráter,
identidade e viabilidade do empreendimento, como operador do projeto físico do centro
comercial. Estará ligado ao processo desde as fases iniciais, da escolha do terreno, passando pela
adjudicação das diversas empresas e profissionais especializados, acompanhando todos os
detalhes de planejamento e projeto. Sua atuação segue através do acompanhamento da execução,
só se encerrando após a inauguração do empreendimento finalizado (GRASSIOTTO, 2005).
O dinamismo do processo evolutivo dos centros comerciais é uma realidade que pode ser
facilmente constatada. No Brasil a indústria de shopping centers cresce a cada dia. Hoje são 384
unidades, com mais 13 a serem inaugurados em 2009, oferecendo 8,9 milhões de metros
quadrados de área bruta locável (ABL), com 55% deles concentrados na região sudeste, que
abriga as cidades de S. Paulo e Rio de Janeiro (GRANDES..., 2009, p.1)1. A capital paulista, por
exemplo, com mais de 10 milhões de habitantes em 1,5 mil quilômetros quadrados, abriga 13%
(49) do total de shopping centers do país. Segundo Henrique Malzoni 2 a cidade concentra
pequenas cidades, bairros que abrigam 200, 300 mil habitantes e, em cada um deles “há
oportunidade de novos empreendimentos”. Para ele, “S. Paulo já é e continuará sendo a capital
dos shoppings”, destacando que apesar de estar bastante abastecida deste tipo de
empreendimento, “ela continuará sendo palco da evolução do setor” (SEMPRE..., 2004, p.2)3.
No entanto, há 5 anos atrás S. Paulo já contava com os mesmos 49 shoppings, abrigava 1/5 das
unidades totais, e a região sudeste englobava 60% dos empreendimentos. Houve uma reversão na
concentração das unidades, hoje, percebe-se a tendência de implantação em cidades médias, não
somente em capitais, que a cada 150 ou 200 mil habitantes podem comportar um centro
comercial. Com novas características os shoppings nas cidades médias vêm constituindo uma
tipologia diferenciada. Abrigam aspectos dos shoppings regionais, mas com porte de shopping de
vizinhança ou de comunidade. A seguir colocações são feitas tendo em vista mostrar algumas
características dessa nova modalidade de empreendimento.

4. O ARMAZÉM DA MODA – LONDRINA – PR
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Londrina, cidade que abriga os dois casos aqui relatados, faz parte do norte do Paraná, região
extremamente fértil, de terra roxa de composição basáltica, e, dado a esse fator, desenvolveu-se a
partir do desenvolvimento da agricultura. Cidade relativamente nova, de 1934, prestes a
completar 75 anos, foi colonizada por ingleses, devendo seu progresso acelerado à inúmeros
fatores, dentre eles: a localização privilegiada quanto à posição geográfica, em relação a S. Paulo
(527 km), Santos, Rio de Janeiro, Curitiba (396 km), Paranavaí, Umuarama, Campo Grande,
etc.; colonização em pequenas propriedades; centro de fundação de uma série de núcleos urbanos
com aproximadamente 15 km entre si, integrados ao sistema de circulação (rodoviária e
ferroviária); a presença do elemento humano “paulista” que introduziu a cultura do café, que
vinha do interior de S. Paulo em sua marcha para o oeste; a presença da nova estrada de ferro que
um ano após sua implantação passou a ser a primeira mais movimentada do interior do Paraná e
de S, Paulo, devido ao volumoso escoamento de produção agrícola, que a tornou pólo regional;
ao produto impulsionador de todo esse desenvolvimento, o café, que acabou projetando a cidade
no cenário nacional como a “Capital Mundial do Café”. Londrina, hoje com 497.833 habitantes e
PIB per capita de R$13.339,00 (IBGE, 2009)4, desde seus primórdios desenvolveu sua vocação
como entreposto comercial, decorrente da sua localização estratégica, centro de uma região de
ligação entre as cidades do norte (Arapongas, Apucarana, Maringá, Paranavaí, etc.) e as grandes
capitais (S. Paulo, Curitiba, Campo Grande, etc.). Ao invés de se industrializar, cresceu como
prestadora de serviços, centro regional de compras, de cultura e de lazer.
O primeiro eixo de crescimento da cidade foi de leste para oeste a partir de Jataizinho, passando
por Londrina e indo em direção a Cambé e outras cidades do norte paranaense, e, é nesse eixo
que está localizado o Armazém da Moda, com fachada principal voltada para a Av. Tiradentes,
uma das principais entradas da cidade (Fig.1)5. Em setembro de 2008, foi realizada uma pesquisa
nas dependências do shopping, por uma equipe de alunos da disciplina de Avaliação Pós
Ocupação (APO), constante da grade curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Estadual de Londrina. Foram aplicados questionários, tendo em vista obtenção de
informações quanto ao perfil do consumidor e suas aspirações. A partir de uma análise dos dados
e resultados da pesquisa, algumas questões são aqui comentadas.
O Armazém da Moda foi instalado num terreno de 14.700 m2. Conta com 7.560 m2 de área
construída, 4.900 m2 de estacionamento (220 veículos) e 2.240 m2 de área para serviços,
descoberta. Foi inaugurado em setembro de 1994, estando prestes a completar 15 anos
(FRANCO, et. al, 2008). Contava até 2008, com 72 lojas satélites voltadas à moda, pequena área
de recreação infantil e 4 unidades na praça de alimentação, constituindo um shopping
especializado. Com a reforma, passou a contar com um supermercado aos fundos como âncora,
inaugurado em 2.008, 106 lojas, 7 unidades de alimentação, e, maior área de recreação infantil.
Em quadra anexa, está estabelecido o segundo shopping center construído em território
brasileiro, o Comtour Shopping Center, cuja âncora também é um supermercado. O shopping
está localizado em um dos subcentros comerciais mais antigos da cidade, com comércio e
serviços bem diversificados, seu entorno contém inúmeros escritórios, lojas de materiais de
construção, bancos, concessionárias de automóveis, lojas de informática, farmácias, espaço de
eventos, escolas, hotéis, enfim, a diversidade de segmentos necessários para ser considerado um
subcentro miniatura do centro urbano. O Armazém passou a fazer parte do roteiro do subcentro,
inserido no contexto urbano, oferecendo produtos de moda especializada, abrigando em sua
maioria, lojistas da indústria de confecção da cidade e regional. São mini, pequenos e médios
empresários que se estabeleceram no local, que oferecem à população variedade, qualidade e
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preços competitivos. As figuras6 3 a 7 mostram algumas fotos do empreendimento Em relação
ao mix possui: 43 lojas de moda feminina em geral; mais 2 de moda gestante, 4 tamanho maior,
4 feminino social e 1 de moda evangélica; 9 de moda masculina; 5 de moda infantil; mais 2 de
bebê; 3 lojas de lingerie; 1 loja de enxovais; 3 lojas de calçados masculino, feminino e infantil; 4
de moda praia e de esportes; 5 lojas de bijuterias; 2 lojas de bolsas e acessórios; 9 lojas de moda
juvenil/jeans/camisetas; 2 perfumarias/cosméticos; 1 loja de armarinhos; 1 de presentes; 1
exotérica; 1 banco; 1 salão de beleza; 1 lanhouse; 1 âncora – o supermercado; e as 7 unidades de
alimentação – 4 quiosques (sorvetes, cafeteira, sucos, e lanches); 2 lanchonete e 1 restaurante.
Em termos de percentagem, 51% é dedicada à moda feminina; 8,5% à moda masculina; 8,5% à
moda jovem; 6,6% à moda infantil; 6,6% à acessórios; os outros 18,8% abrigam artigos diversos.
A composição de varejo permite a compra comparada e atrai o consumidor, que somente em suas
dependências pode realizar suas compras. Mais alguns serviços estão sendo implantados como
chaveiro, consertos e banca de revista. Notou-se grande melhoria na oferta da alimentação e na
parte recreativa. Quanto ao layout oferecido pela arquitetura do edifício, permite um percurso do
consumidor em círculo, o caminhar num circuito fechado, podendo adentrar o estabelecimento,
percorrer todas as unidades e sair pelo mesmo acesso, em direção a seu veículo, ou ponto de
ônibus (Fig.2) 7 . O mall foi projetado com dimensionamento entre 3,0 e 4,0 m, conforme a
localização, mas todas as unidades têm a mesma importância. Percebe-se um subdimensionamento das circulações que deveriam ter pelo menos 6 m, de modo a oferecer
pequenas áreas de descanso, no entanto, o layout apresentado consegue atender ao fluxo de
pessoas, demonstrando sempre movimento em seu interior. As lojas são moduladas, contando
com espaços a partir de 9 m2 até 60 m2 em algumas unidades maiores, que utilizam mais de um
módulo. Mas a maior parte delas está instalada em espaços de 12 a 15 m2. Algumas construídas
após a reforma, já possuem a opção de utilização dos mezaninos, seja para estoque, ou para fazer
parte do espaço de vendas. É importante destacar, que esta é uma das qualidades dos novos
shoppings populares, a dimensão reduzida das lojas, do setor de alimentação e recreação, da
estrutura de um modo geral, contando com uma arquitetura elaborada, mas com o uso de
materiais simples, viabilizando dessa forma a entrada de pequenos comerciantes, dentro da
formalidade. O conceito do shopping não é alterado, deve oferecer entre 90 e 120 espaços para
lojas de modo a que os vários segmentos sejam contemplados por pelo menos três, possibilitando
a compra comparada. A praça de alimentação deve também contar com variedade de opções,
com entre 7 a 9 unidades, para esse perfil de shopping (GRASSIOTTO, 2005). No caso do
Armazém da Moda, ambos os setores estão sendo atendidos com a atual reforma. Nota-se ainda
que com a reforma do edifício houve preocupação em termos de melhoria dos materiais,
sinalização, comunicação visual, paisagismo, dentre outros aspectos, que dado o foco deste texto,
não serão abordados.
Quanto ao perfil do consumidor, é em sua maioria 56% do sexo feminino e jovem, com 55%
entre 19 e 40 anos (19 a 25 - 20%; 26 a 30 – 10%; 31 a 40 – 25%); 17% entre 41 e 50 anos; 13%
entre 51 a 65 anos; 5% acima de 65; e 10% abaixo de 18 anos. A maior parte, 82%, tem um bom
grau de escolaridade, sendo que 38% têm 2º grau completo; 26% curso superior incompleto; e
18% superior completo. A renda familiar do consumidor classe média se encontra 50% entre 3 e
4 salários mínimos, 27% entre 5 e 10 salários mínimos; 8% com mais de 10 salários e apenas
10% abaixo de 2 salários, sendo que 5% não respondeu. Dentre os usuários, 45% se utilizam de
carro próprio para chegar ao shopping, 22% de ônibus, 10% de motos, 22% de outros meios.
Quanto à freqüência, 27% se utiliza do estabelecimento mais do que 1 vez por semana, 15% 1
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vez por semana, 20% 1 vez a cada 15 dias, 20% 1 vez por mês, 20% outros. O motivo de ida ao
shopping é 40% compras nas lojas e 25% de compras na âncora do supermercado, para passeio
20%, 15% nulo (FRANCO, et. al, 2008). Entrevistas com os lojistas, permitem afirmar que o
shopping center é um sucesso, que os empresários conseguem pagar seus compromissos e auferir
lucros, e, que o modelo constituído pode servir de referência para novos empreendimentos.

5.

O PLANET SHOPPING – LONDRINA – PR

O Planet Shopping localiza-se na Avenida Saul Elkind, no coração do maior e mais novo
subcentro comercial de Londrina, que abriga uma população de mais ou menos 160.000 pessoas
de classe média baixa (Fig.1). Ao seu redor uma enorme gama de prestadores de serviços,
pequenos comerciantes, indústrias familiares, algumas escolas, bares, camelódromos, grandes
lojas e supermercados. Em terreno anexo, o hipermercado que ancora o empreendimento é a loja
da rede, que possui 23 no Paraná, com maior faturamento por metro quadrado no estado. A feira
da Avenida, que acontece aos domingos, é a mais movimentada da cidade, pessoas de todas as
regiões vão até ela, pois ela acaba se constituindo num shopping a céu aberto onde não só
produtos de primeira necessidade são ofertados, mas também itens de vestuário, acessórios,
artigos de beleza, artesanato, miudezas em geral. O shopping foi implantado em um terreno de
esquina com 9.393,615 m2, possui 4.896,34 m2 de área coberta, e 5.493,22 m2 de área
descoberta. Oferece 140 vagas de estacionamento (Fig.9) 8. Foi projetado como centro comercial
aberto (open mall), tendo cobertura somente na praça de alimentação e parcela da praça de
eventos e convívio onde está instalada uma fonte, defronte da âncora departamental – as Lojas
Americanas. Possui quatro acessos para pedestres: o principal pela Av. Saul Elkind, os outros
pela Rodovia João Carlos Strass, Rua Amélio Buranello, e o quarto pela lateral, a partir do
estacionamento do hipermercado âncora. Os três primeiros são também acessos de veículos.
O shopping conta com 176 espaços disponíveis para unidades satélites, e 24 para operações de
alimentação, perfazendo 200 lojas, mais a unidade âncora. Foi inaugurado em outubro de 2008,
mas apenas 83 lojas estão em operação (41%) até o momento, dentre as quais 11 no segmento da
alimentação. O mix ainda não se completou, o shopping está em processo de reconhecimento
pela população que aos poucos vai criando o hábito de freqüentá-lo. São 15 lojas de moda
feminina – 20,8%; 5 de moda unissex - 6,9%; 5 de moda infantil - 6,9%; 1 de moda masculina –
1%; 2 lojas de calçados – 2,7%; 4 lojas de bijuterias – 5,5%; 1 loja de artigos de ginástica; 1 de
moda íntima; 1 lanhouse e informática; 1 espaço de jogos; 1 loja de bolsas e acessórios, 1 espaço
de presentes; 1 salão de beleza; 1 estúdio fotográfico; 1 concessionária de motos e 1 banco, que
completam o mix. A praça da alimentação compreende 4,5% das lojas ativas. Foram aplicados
questionários para conhecer o perfil do consumidor e conhecer melhor suas necessidades e
reivindicações. Entre os espaços solicitados a maior carência é de recreação infantil, que é muito
precário, contando com apenas 1 unidade, o que é perfeitamente explicável pela enorme
freqüência de casais jovens com filhos pequenos. Outras atividades foram solicitadas: mais uma
loja âncora, Pernambucanas ou Riachuelo, salas de cinema, loja de armarinhos, loja de materiais
esportivos, papelaria e livraria, loja de roupas evangélicas, perfumarias, farmácia, jogos
femininos, mais lojas de sapato, lojas de móveis e decorações, e mais opções na praça de
alimentação (GRASSIOTTO, et. al., 2009).
Quanto ao layout e dimensionamento, infelizmente algumas falhas de projeto podem ser
elencadas: a geometria é falha, o consumidor ao adentrar as instalações, não consegue realizar
um circuito fechado, passando pela frente de todas as unidades, tem que retroagir, ou repetir
trajetos, pois existem muitas áreas mortas; as circulações são estreitas, possuindo apenas 3 m,
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prejudicando a inserção de áreas de descanso e paisagismo, que onde estão presentes, constituem
obstáculos, impedindo o livre fluxo das pessoas; a praça de alimentação é sub-dimensionada,
está localizada ao centro, num corredor, sendo já insuficiente para apenas 11 operações em
funcionamento; a fonte foi mal dimensionada, quando em atividade, joga água nas pessoas,
portanto permanece sempre desligada; as vitrines da loja âncora são excessivas, ocupando
espaços mais próprios para lojas satélites em uma das circulações, prejudicando a viabilidade das
operações naquele setor; os consumidores ouvidos não estão satisfeitos com a falta de cobertura,
pois impede a freqüência em dias de chuva; toldos foram colocados à frente das lojas, mas
funcionam somente para proteção contra o sol, de produtos expostos, pois com apenas 1 m de
extensão são insuficientes para proteger os pedestres; o dimensionamento das lojas é a parte mais
bem resolvida, cujas unidades estão compostas em módulos de 9, 12, 18 m2, sendo que algumas
lojas já ocupam até 4 módulos, viabilizando a adesão de micro e pequenos empresários. A
utilização do mezanino é optativa, mas está disponível em todas as unidades, sendo, no entanto
ocupado somente pelas lojas maiores. No tocante à beleza, vitrines, os consumidores elogiaram
as soluções, tendo dado notas altas também para a limpeza, segurança e sinalização. No entanto,
mais de 80% das pessoas gostariam que houvesse cobertura sobre todas as atividades do
shopping, para maior conforto (GRASSIOTTO, et. al., 2009). As figuras 9 9 a 16 mostram
algumas fotos do shopping.
Quanto ao perfil do consumidor, 55% é do sexo feminino; 57,42% entre 21 a 45 anos (25,38%
entre 26 e 35 anos, 17,48% entre 36 e 45, 14,56% entre 21 a 25; 13,73% entre 36 a 45 anos e 13,
18% entre 16 e 20 anos; 8,84% de 1 a 15 anos e 6,93% acima de 56 anos. Com já dito e
percebido, são jovens casais que moram no entorno, grande parte vindo à pé para passear, trazer
suas crianças para a praça de alimentação e realizar suas compras. A grande maioria mora em
bairros vizinhos, 96,6%, 42,73% chegam ao shopping de carro, mas 39, 39% vêm a pé. O grau
de escolaridade é inferior ao do Armazém da Moda, no Planet Shopping 44,46% dos visitantes
tem ensino médio completo, e 15,59% ensino médio incompleto. 9,48% não terminaram a 8ª.
série, 6,85% têm o fundamental completo. 8,31% estão fazendo curso superior, e 8,45% têm o
superior completo, 1,17% possuem algum tipo de pós-graduação. A renda familiar é muito baixa,
a maioria, 51% recebe abaixo de R$1.400,00, ou seja, 3 salários mínimos; 33,72% então na faixa
de R$1.400,00 a R$2.800,00 (3 a 6 salários); 10,47% recebem entre R$2.800,00 e R$4.700,00 (6
e 10 salários); e 3,93% se encontram na faixa acima de R$4.700,00 ou 10 salários mínimos. Há
necessidade de muita reflexão para composição do mix, tendo em vista o atendimento de
população com esse nível de renda. Em relação às compras no shopping e no centro da cidade, a
maioria ainda prefere o centro, 65,67% dos entrevistados, explicação dada, pela falta de opções
presentes no shopping, e também pela falta de hábito. A maior parte das pessoas freqüenta o
shopping diariamente, 39,31%, 17,63% 2 vezes por semana, 10,02% 3 vezes por semana. A
maior parcela opta por fazer compras 65,78% , 17,11% vem a passeio, e o mesmo montante para
a praça de alimentação. O período de permanência é muito curto, 89,95% permanecem nas
dependências até 1 hora, é um local de passagem, não contando ainda com muitas atividades de
permanência. O horário de preferência é o período da tarde, 44,43% ou à noite, 40,39%
(GRASSIOTTO, et. al., 2009). As entrevistas com os lojistas mostram que o shopping ainda está
em formação, muitos estão conseguindo equilíbrio nas contas, mas muitos ainda estão sofrendo
com o período de consolidação que geralmente não é inferior a dois anos. Esforços estão sendo
feitos pela administração no sentido de completar o mix e viabilizar o empreendimento o mais
rápido possível.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção deste texto foi refletir sobre algumas questões da atividade comercial em shopping
centers inseridos na realidade brasileira. Discutir possibilidades, tendo em vista encontrar uma
nova tipologia de centros comerciais com características populares, de modo a viabilizar
economicamente negócios para micro e pequenos empresários, lojistas, indústrias locais e
empreendedores, dentro da formalidade. Um novo modelo que possibilite a eliminação da
informalidade e dos conflitos gerados por ela, que acontecem no setor dos ambulantes e
camelódromos espalhados pelo Brasil afora. Inicialmente foram apresentadas as diversas
tipologias de shopping centers existentes. Em seguida algumas reflexões foram feitas sobre a
realidade brasileira em termos de atividade comercial em shopping centers. Dois casos foram
analisados: o Armazém da Moda, e o Planet Shopping, ambos em Londrina. São exemplos de
uma nova tipologia que começa a aparecer de forma recorrente, em bairros da periferia de
grandes cidades, mas também em bairros populosos de cidades médias de interior, um formato
para shoppings populares, com enormes possibilidades de sucesso. Determinados aspectos dessa
nova tipologia, devem ser observados com maior atenção, quando a intenção for a implantação
de um shopping popular. 1) pesquisa para identificação da área de concentração do público alvo.
Ao se escolher o sítio para implantação, deve-se conhecer a população do entorno, sua
escolaridade, faixa de renda, faixa etária, meios de locomoção, dentre outros, e, suas principais
aspirações, de modo a estabelecer adequadamente o mix e o dimensionamento de suas unidades;
2) estabelecer a composição do varejo, sempre contemplando as revelações da pesquisa, mas
levando em conta a necessidade de ser possível a compra comparada entre pelo menos três
unidades ofertando o mesmo tipo de produto, e uma segmentação compatível de modo que se
tenha um mínimo de 90 a 120 lojas. No setor de alimentação um mínimo de 7 a 9 unidades de
modo a se ter variedade de opções. Nesse formato popular, geralmente as unidades são
preenchidas com comerciantes locais e regionais, salvo algumas exceções. A viabilidade
econômica é fundamental. Quanto ao lazer, a faixa etária e as aspirações da população devem ser
os norteadores das escolhas, e neste caso, comumente a recreação infantil é a maior
reivindicação. 3) a geometria do projeto arquitetônico e seu layout devem permitir ao usuários
adentrar as instalações, percorrer suas unidades e sair pelo mesmo acesso, sem retrocessos ou
obstáculos. O dimensionamento das circulações deve ser compatível com o dimensionamento
das unidades, que em sua maioria são preenchidas por micro e pequenos empresários, que devem
se pautar pelas regras do condomínio, dentro da formalidade. 4) as unidades devem ser
dimensionadas visando principalmente atender a capacidade de pagamento e faturamento do
lojista, e o tipo de produto a ser vendido. O ideal é a possibilidade de escolha a partir de um
módulo e, futuras ampliações, desde 12 m2 até mesmo 60, 70 m2, viabilizando também a
implantação de âncoras posteriores à consolidação do empreendimento. Tendo em vista esse
aspecto, é importante a escolha de um terreno amplo, que possibilite ampliações estratégicas. A
intenção deste texto, não foi esgotar o assunto, muito pelo contrário, somente colocar o tema em
discussão. Destacar alguns aspectos que poderão ser utilizados como subsídios importantes na
elaboração de projetos de shoppings com características populares, e, esperar que outros
pesquisadores possam oferecer novas contribuições.
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Figura 1: Localizacão do Planet Shopping e
Armazém da Moda.

Figura 2: Layout das lojas – Armazém da Moda.

Planet
Shopping
Armazém da
Moda

Figura 7: Praça de
alimentação.

Figura 9: Fachada principal
e ao lado Hipermercado.

Figura 3: Fachada
principal e recreação
infantil.

Figura 4 – Quiosques
de alimentação.

Figura 5: Vista interna
1.

Figura 6: Vista interna
2.

Figura 8: Layout das lojas – Planet Shopping.
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Figura 10: a âncora
Lojas Americanas.

Figura 14: Vista da fonte.

Figura 11: Vista
interna 1.

Figura 12: Vista
interna 2.

Figura 15: Quiosque de
alimentação.

Figura 13: Vista
interna 3.

Figura 16: Praça de
alimentação.
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