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ABSTRACT 

The content of this research concerns to identify potential areas for installation of Malls in São Paulo. It 
was motivated by the current growth of this type of commercial enterprise in the city and its importance 
in São Paulo`s economy. Surroundings of existent local malls were analyzed to identify different 
variables that affect and/or influence the spatial location of these ventures. Based on identified variables, 
were chosen 3 Malls: Eldorado, Metrô Tatuapé and Pátio Higienópolis, because they were considered 
expressive on their segments. Further analyses of this sample were conducted, including influence zone 
assessment and socio-economical analyses. Geoprocessment techniques were the main tool used to 
systematize and organize the data used in this study, as such to locate possible potential areas of  city 
for  installation of new Malls. Spatial analysis cross analyzed socio-economic, urban zoning and 
commercial competition related variables, concurrently with logistical distances for vacant areas in the 
city, allowing the identification of potential areas for installation of new Malls. Research result shows 19 
available areas in São Paulo for installation of new Malls. 

RESUMO 

Essa pesquisa visa identificar potenciais áreas para a instalação de Shopping Centers na cidade de São 
Paulo. Foi motivada pelo crescimento atual deste tipo de empreendimento comercial no município e pela 
sua importância na economia paulistana. Uma análise das características do entorno dos shopping 
paulistanos foi realizada a fim de identificar as diferentes variáveis que interferem e/ou influenciam em 
sua localização espacial. Com base nas variáveis identificadas, selecionou-se 3 Shopping Centers: 
Shopping Eldorado, Shopping Metrô Tatuapé e Shopping Pátio Higienópolis, pois foram considerados 
expressivos dos seus segmentos. Nessa amostra representativa, estudos mais aprofundados foram 
desenvolvidos, como a determinação da zona de influência e análises socioeconômicas. Técnicas de 
geoprocessamento foram utilizadas como principal ferramenta para sistematizar e organizar as 
informações utilizadas no estudo, bem como para localizar as possíveis áreas potenciais da cidade para a 
instalação de novos Shoppings. A análise espacial realizada cruzou as variáveis socioeconômicas, de 
zoneamento, concorrência e distâncias viárias com os terrenos vagos existentes na cidade, permitindo a 
identificação das áreas potenciais para instalação de novos Shoppings. O resultado da pesquisa indica 19 
áreas disponíveis em São Paulo para a instalação de Shopping Centers. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Silvana Pintaudi (1992), Shopping Center é um empreendimento imobiliário de 
iniciativa privada que reúne, em um ou mais edifícios contíguos, lojas alugadas para comércio 
varejista ou serviços. A estrutura e funcionamento do empreendimento são controlados por um 
setor administrativo, cuja responsabilidade é zelar pela reprodução do capital da empresa, sendo 
necessário também um parque de estacionamento, cujo tamanho depende do porte do 
empreendimento e de sua localização. 
Em São Paulo os Shopping Centers iniciaram suas atividades em 1966 com a inauguração do 
Shopping Center Iguatemi (primeiro também do Brasil), porém, é devido ao contexto histórico, 
político, econômico e social da década de 80 que estes estabelecimentos começam a se instalar 
com maior intensidade na cidade e no país visando, cada qual, atingir um público alvo específico 
em favor da reprodução capitalista.  
Atualmente, o mercado paulistano de Shopping Centers, apesar de parecer saturado – devido à 
existência de mais de 50 Shoppings espalhados pela cidade – cresce ao ritmo de 10% ao ano, 
sendo hoje além de um centro de compras, um dos espaços de entretenimento e serviços de 
grande parte dos moradores de São Paulo. 
Segundo a ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers – a indústria de Shopping 
Centers se tornou uma grande propulsora de desenvolvimento, promovendo o crescimento 
urbano, valorização imobiliária, aprimoramento do comércio local e, conseqüentemente, gerando 
empregos. O mercado de Shopping Centers é responsável por 18,3% do varejo nacional e por 2% 
do PIB, comprovando a importância do setor, que entre 2006 e 2008 cresceu 28%. Esses 
resultados são reflexos também de ações como os investimentos de grupos internacionais no 
mercado nacional, abertura de capital na bolsa de valores e boa gestão de seus administradores. 
Tendo em vista a importância destes “Templos da Mercadoria”, tanto para a economia como 
para os próprios paulistanos, o presente trabalho tem por objetivo identificar as áreas potenciais 
da cidade para a instalação de novos Shopping Centers.  
A localização espacial de Shopping Centers na cidade de São Paulo pode ser entendida como um 
problema, uma vez que estes estabelecimentos comerciais não podem ser alocados em qualquer 
lugar da cidade. Primeiro, por ser considerado um empreendimento de altíssima rigidez, à 
medida que os investimentos para a sua implantação são muito grandes, pois demandam 
edifícios de baixíssima capacidade de reciclagem. Depois, por tratar-se de investimentos com 
retorno em longo prazo.  
Por esse motivo, análises do entorno de alguns Shopping Centers foram realizadas a fim de se 
tentar entender quais são os critérios que favorecem e/ou dificultam a instalação de um 
empreendimento deste porte na cidade, já que devido à grandiosidade destes empreendimentos, 
teve-se que levar em consideração não apenas um terreno com o mínimo de infraestrutura e 
disponibilidade de área (para andares de estacionamento e de lojas), mas também o tráfego 
gerado por esses centros de compras. Além disso, foi necessário conciderar, também, outras 
variáveis como o público alvo a que este se destina e a concorrência com outros centros de 
compras nas imediações. Em fim, para que esse tipo de empreendimento obtenha sucesso, 
estudos sobre a sua localização são primordiais. 
Para isso, o uso de técnicas de geoprocessamento e cartografia foram indispensáveis, uma vez 
que a análise desejada exigiu uma compreensão da totalidade da cidade, bem como das 
características específicas dos shoppings que puderam ser melhor compreendidas através de uma 
análise cartográfica do espaço urbano paulistano. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. Pesquisa de Gabinete 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema na academia e meios de 
comunicação em geral com o objetivo de observar em que ponto se encontravam as pesquisas 
relativas à Shopping Center sobre a óptica abordada. O que se encontrou foi uma bibliografia 
fragmentada sobre o assunto.  
No entanto, a pesquisa de gabinete foi útil para definir a estratégia metodológica a ser aplicada, 
já que notou-se que para o planejamento de um Shopping Center o empreendedor deve 
necessariamente levar em consideração pelo menos 2 pressupostos: Disponibilidade de terreno 
para a futura implantação (dimensão, topografia do lote, infraestrutura pré-existente e condições 
de acessibilidade para veículos); e as características do futuro consumidor. 

2.2. Macroanálise: Os Shopping Centers de São Paulo 

Após a pesquisa de gabinete, elaborou-se um mapa do município de São Paulo com a 
distribuição de todos os Shopping Centers existentes e planejados. Posteriormente, esse mapa foi 
cruzado com informações 1  socioeconômicas, de circulação viária, zoneamento e de uso e 
ocupação predominante da cidade. 
A partir da análise interpretativa do cruzamento das informações do município com os Shopping 
Centers, identificou-se que grande parte destes estabelecimentos localizam-se em regiões que 
apresentam, dentre outras características, um bom poder aquisitivo, ou seja, regiões cuja 
população possui poder de compra para gastar. Partindo dessa premissa, identificou-se na 
macroanálise quatro locais bem representativos para a localização de Shopping Centers na 
cidade de São Paulo: 

� Ao longo das marginais Tietê e Pinheiros; 
� Ao longo das linhas de trem e metrô do município; 
� Em zonas altamente residenciais; 
� Em zonas densamente comerciais. 

2.3. Microanálise: Estudos de Caso 

Com a identificação desses quatro padrões de locais preferenciais para a instalação de Shopping 
Centers, selecionou-se 3 shoppings da cidade (Shopping Eldorado, Shopping Metrô Tatuapé e 
Shopping Pátio Higienópolis), que contemplavam pelo menos 1 dos 4 pré-requisitos retratados 
acima (já que observou-se que estes padrões se interrelacionam, não sendo excludentes, uma vez 
que as marginais e estações ferroviárias atravessam, pelo menos em parte de seu trecho, bairros 
comerciais e/ou bairros residenciais de alto poder aquisitivo, assim como as linhas de metrô). 
Com isso, microanálise do entorno pôde ser realizada com sucesso, sendo coerente e 
representativa do município. 
Nestes 3 shoppings selecionados foi realizada uma análise mais detalhada do entorno, com a 
observação dos padrões de objetos encontrados em suas adjacências que podem ser considerados 
constantes nos demais shoppings de características semelhantes. Além disso, foi delimitada a 
zona de influência de cada shopping escolhido para estudo de caso que, por sua vez, possibilitou 
a identificação do público alvo destes empreendimentos através da análise algumas variáveis. 

                                           
1  Todas as, informações utilizadas foram disponibilizadas pela Coordenadoria de Planejamento-COPLAN, 
departamento da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente-SVMA da Prefeitura do Município de São Paulo-PMSP 
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2.3.1. Trabalho de Campo 

Foi imprescindível, na microanálise, a realização de trabalhos de campo, para se realizar um 
levantamento dos objetos marcantes encontrados no entorno dos shoppings selecionados, bem 
como das características do público alvo freqüentador, tipos de lojas existentes no 
estabelecimento, serviços oferecidos, disposição e layout da construção, acessibilidade, entre 
outros. 

2.4. Sistematização dos Dados 

Em seguida realizou-se a análise e comparação das informações coletadas em campo com as 
descobertas realizadas durante a pesquisa de gabinete de cada Shopping Center selecionado para 
estudo. Por fim, realizou-se a sistematização das informações em critérios de atração e repulsão 
que pudessem ser estendidos e generalizados para os demais Shopping Centers da cidade, 
sempre tomando por base a bibliografia disponível sobre o tema.  

2.5. Análise Espacial 

Com a identificação dos critérios de atração e repulsão, bem como das variáveis essenciais 
necessárias para a instalação de um Shopping Center definidas, buscou-se evidenciar as áreas 
potenciais na cidade de São Paulo para a instalação de novos Shopping Centers.  
Para isso, compilou-se todos os dados gerados e utilizados na macro e microanálise em um único 
banco de dados, para que fosse possível a realização da análise espacial – através das técnicas de 
geoprocessamento e do software ArcGIS – que identificasse, em formato de mapa, os terrenos 
potenciais e ainda disponíveis para a instalação de novos Shopping Centers.  

3. A CIDADE DE SÃO PAULO E OS SHOPPING CENTERS 

Com o objetivo de identificar as características chaves dos lugares que abrigam Shopping 
Centers e garantem seu sucesso comercial, realizou-se a sobreposição dos shoppings existentes e 
planejados, na cidade, com temas mapeáveis relevantes ao assunto e observou-se que: 
De um modo geral e salvo algumas exceções, os Shoppings Center geralmente concentram-se 
em regiões que apresentam boas condições de vida e alta concentração de renda. Os distritos 
pertencentes à zona oeste e centro-sul da cidade se adequam diretamente a essa classificação e 
mesmo os Shopping Centers localizados em outras zonas da cidade também se instalam em 
porções do território que apresentam condições socioeconômicas satisfatórias que justifiquem a 
instalação de um empreendimento deste porte (Fig.1 e Fig. 2). 
Além disso, quando analisado o mapa de uso do solo predominante da cidade (Fig.3), notou-se 
que dentro dessas regiões que apresentam as boas condições de vida, os Shopping Centers 
localizam-se em quadras fiscais cujo uso predominante é de comércio e serviços ou residências 
de médio e alto padrão (fato que comprova mais uma vez a localização desses empreendimentos 
em locais onde as pessoas apresentam um bom poder aquisitivo). 
Já ao relacionar os Shopping Centers com o sistema viário do município, notou-se a relação 
direta existente entre grandes avenidas, rede de transporte e Shopping Centers (Fig.4).  
Com essa análise foi possível identificar 4 padrões de localização para os Shopping Centers da 
cidade de São Paulo: 

� Ao longo das marginais Tietê e Pinheiros; 
� Ao longo das ferrovias e estações de metrô; 
� Em grandes avenidas de bairros cujo comércio apresenta papel de destaque; 
� Em grandes avenidas de bairros residenciais de alto poder aquisitivo. 
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Figura 1: Shopping Centers e as Zonas do Município Figura 2: Shoppings  e o Perfil Socioeconômico* 

 

Figura 3: Shopping Centers e o Uso do Solo* 

 

Figura 4: Shopping Centers e a Circulação Viária* 

*Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP, IBGE e Atlas Ambiental do MSP. Ano: 2000. 

4. ESTUDOS DE CASO 

Considerou-se para o aprofundamento do estudo a seleção de 3 Shopping Centers representativos 
do município de São Paulo que contemplassem, em sua localização, uma ou mais características 
identificadas nos resultados anteriormente obtidos.  

4.1. Shopping Eldorado 

Localiza-se na zona oeste da cidade em uma quadra fiscal cujo uso predominante é de comércios 
e serviços (local majoritário para se instalar esse tipo de empreendimento), em um distrito de 
perfil socioeconômico pertencente ao Grupo V (distritos que apresentam as melhores qualidades 
de vida do município). Além disso, situa-se entre a Marginal Pinheiros e a Av. Rebouças, 
possuindo fácil acesso para os consumidores que chegam pelo corredor de ônibus da Av. 
Eusébio Matoso, pela estação ferroviária Hebraica-Rebouças e até mesmo pela marginal. 
A delimitação da zona de influência deste shopping baseou-se em Monetti (1989) que afirma que 
a disposição de um indivíduo para se deslocar até um Shopping Center com o objetivo de 
realizar compras comparadas, oscila em torno de 15 a 20 minutos, independentemente do meio 
de transporte utilizado. Além disso, o consumidor apresenta probabilidade decrescente de dirigir-
se a um Shopping Center com o acréscimo da distância que o separa deste empreendimento. 



5 

Seguindo essas premissas foi traçada uma área de influência (buffer) de 3 km para a zona de 
influência máxima do empreendimento. Esse valor foi calculado levando-se em consideração as 
informações fornecidas pelo próprio Shopping Eldorado, a literatura consultada e a localização 
da concorrência do entorno (Fig.5). 
A partir da delimitação da zona de influência do empreendimento foi possível traçar o perfil 
socioeconômico de seus freqüentadores através da sobreposição dos mapas de uso do solo 
(Fig.6), renda média familiar (Fig.7), densidade demográfica e crescimento populacional (Fig.8) 
com o buffer de 3 km inserido na zona de influência traçada: Por essa análise observou-se que:  
Em um raio de 3 km do entorno deste shopping o perfil populacional caracteriza-se por pessoas 
maduras, residentes em condomínios de alto e médio padrão percentecenes à classe A e B, com 
alta concentração de renda e baixa densidade demografica por hectare. 
Em relação ao público de passagem que freqüenta o Eldorado – relacionado diretamente aos 
meios de transportes existentes em suas adjacências – pode-se inferir pelas análises de campo 
que boa parte provém de distritos mais longínquos como Vila Sônia, Rio Pequeno e até mesmo 
de municípios vizinhos a São Paulo localizados a oeste como Cotia, Itapevi, Tabuão da Serra, 
entre outros. Muitos destes freqüentadores trabalham próximos ao shopping e utilizam os 
terminais de ônibus e trem para se deslocarem e por isso acabam o freqüentando, não sendo, 
contudo, seus principais consumidores. 
 

Figura 5: Localização e Área de Influência do 
Shopping Eldorado* 

Figura 6: Uso do Solo no entorno do Shopping 
Eldorado* 

 

Figura 7: Renda Média Familiar no entorno do 
Shopping Eldorado* 

 

Figura 8: Densidade Demográfica e Crescimento 
Populacional no entrono do Shopping Eldorado* 

* Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP, 2000. 
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4.2. Shopping Metrô Tatuapé 

Encontra-se localizado na zona leste do município em uma quadra fiscal cujo uso predominante 
é o de comércio e serviços, em um distrito em que prevalece o perfil socioeconômico de Grupo 
IV (segundo maior grupo de perfil socioeconômico a abrigar Shopping Centers no município). Já 
em relação à circulação viária, este shopping apresenta outro diferencial em relação aos demais 
estudados: encontra-se acoplado a estação Tatuapé de metrô ,que também engloba um terminal 
de ônibus, além de estar às margens da Radial Leste – uma das principais avenidas da zona leste 
da cidade  
Devido à peculiaridade deste shopping de localizar-se acoplado a uma estação de metrô e 
sabendo que grande parte de seus freqüentadores utilizam este meio de transporte para chegar a 
este estabelecimento comercial, a delimitação de sua zona de influência apresentou algumas 
particularidades:  
Além da zona de influência radial traçada (buffer de 3 km) delimitou-se também uma zona de 
influência linear que acompanhasse o traçado da linha do metro (Fig.9). Contudo, quando 
traçado esse buffer, de 1 km de espessura e aproximadamente 12 km de extensão, observou-se 
ainda que a zona de influência linear do Shopping Metrô Tatuapé abrangia a estação Sé, 
responsável pela interligação da linha azul com a linha vermelha do metrô. Tal fato demonstrou 
a amplitude da área de influência desse shopping, sendo bastante difícil determinar um 
estereotipo definitivo do público proveniente do metrô e freqüentador deste estabelecimento 
comercial. 
Por causa disso, a análise dos demais mapas apresentados para estudo aprofundado do Shopping 
Metrô Tatuapé levou em consideração somente a delimitação da área de influência radial a fim 
de facilitar a análise especial realizada posteriormente. 
A análise de entorno constatou que o Shopping Metrô Tatuapé encontra-se muito bem 
localizado, e baseia quase todo o seu sistema de ancoragem na acessibilidade. Além disso, nota-
se a diversidade de usos que se alternam entre comércios e serviços, residências e indústrias, nas 
quadras do entorno do Shopping Metrô Tatuapé totalmente condizentes com a história da região 
(Fig.10).  
 

Figura 9: Área de Influência radial e linear do 
Shopping Metrô Tatuapé* 

Figura 10: Uso do Solo no entorno do Shopping 
Metrô Tatuapé* 

*Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP, 2000. 

 
Sendo assim, o público alvo predominante desse shopping caracteriza-se pela complexidade de 
pessoas que habitam e transitam pelo bairro majoritariamente pertencentes às classes B, C e D 
(Fig.11). A região do Tatuapé vem crescendo aceleradamente e é uma região de grande 
concentração de pessoas, tanto de alto como de baixo poder aquisitivo. 
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Deste modo, observa-se que a instalação do Shopping Metrô Tatuapé veio consolidar uma 
tendência do bairro de aumento no poder de compra de seus habitantes relacionadas com o 
crescimento imobiliário local, crescimento populacional (Fig.12) entre outras, ratificando essa 
tendência com a inauguração recente do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé (pertencente ao 
mesmo grupo de executives que administra o Shopping Metro Tatuapé). 
 

Figura 11: Renda Média Familiar no entorno do 
Shopping Metrô Tatuapé* 

Figura 12: Densidade Demográfica e Crescimento 
Populacional no entorno do Shopping Metrô Tatuapé 

*Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP, 2000. 

4.3. Shopping Pátio Higienopolis 

Localizado na região central da cidade, pertence ao distrito da Consolação que também apresenta 
um perfil socioeconômico do Grupo V, como o Shopping Eldorado, este shoping está inserido 
em uma quadra fiscal em que predominam residências de alto e médio padrão (segundo lugar 
mais comum para a instalação de Shopping Centers). Além disso, localiza-se entre duas largas 
avenidas da região: a Av. Higienópolis e a Av. Angélica. 
 

Figura 13: Área de Influência do Shopping Pátio 
Higienópolis* 

Figura 14: Uso do Solo do entrono do Shopping Pátio 
Higienópolis* 

*Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP, 2000. 

 
Seguindo a mesma metodologia adotada nos demais shoppings estudados construiu-se um buffer 
de 3 km para a delimitação da zona de influência do presente empreendimento. Analisando-se o 
resultado verificou-se que esse raio abrangia 5 Shopping Centers, sendo 3 deles muito parecidos 
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quanto à oferta de bens e services so Shopping Patio Higienópolis. Desse modo e baseado nas 
informações coletadas em campo e nas pesquisas em gabinete, optou-se por diminuir a zona de 
influência desse shopping para 2 km, haja vista a sua localização “escondida” totalmente em 
harmonia com a região que o circunda (Fig. 13). 
Localizado em uma região altamente residencial (Fig.14) de perfil socioeconomico pertenecente 
as calase A e B (Fig. 15), este shopping apresenta uma publico alvo bem restrito e definido 
coposto por uma população madura e idosa e alto crescimento populacional (Fig.16). 
Desse modo, observa-se que o público alvo de um shopping localizado em um bairro 
predominantemente residencial apresenta características peculiares de entorno presentes até na 
delimitação de sua zona de influência, destacando como sistema de ancoragem não a 
acessibilidade, mas sim o conforto e o requinte. 
 

Figura 15: Renda Média Familiar do entorno do 
Shopping Pátio Higienópolis* 

Figura 16: Densidade Demográfica e Crescimento 
Populacional do entorno do Shopping Higienópolis* 

*Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP, 2000. 

5. RESULTADOS 

5.1. Critérios que interferem e/ou influenciam na localização de Shopping Centers em SP 

Diante dos estudos realizados observou-se que os Shopping Centers, ao se instalarem, criam toda 
uma infraestrutura interna e externa que se adapta ao público alvo que este deseja atingir, ao 
mesmo tempo que alteram a dinâmica do entorno do local em que se instalam.  
Certamente infraestruturas urbanas pré-existentes como estações de metrô e trem, terminais de 
ônibus, avenidas movimentadas influenciam na localização do empreendimento, porém, não são 
determinantes. Pela microanálise realizada notou-se que o principal fator determinante para a 
instalação de um Shopping Center é conhecer muito bem o público alvo que se deseja atingir, e 
utilizar de artifícios para atraí-lo ao novo estabelecimento (sistema de ancoragem2), além, é 
claro, de localizar-se em locais cuja população possua poder de compra.  
É evidente alguns benefícios trazidos ao entorno das regiões que abrigam esses 
empreendimentos como valorização imobiliária, geração de empregos, aumento de fluxo de 

                                           
2 Entendido como um atributo, ou conjunto de atributos, presentes em um empreendimento a ponto de se tornar um 
diferencial competitivo capaz de atrair o consumidor até o Shopping Center, diante de alternativas concorrentes 
consideradas equivalentes, com o objetivo de atender ou superar as expectativas e os anseios do público alvo 
(Petrola, 2005) 
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pessoas e veículos nas imediações, que por sua vez, incentivam a melhoria e/ou instalação de 
comércios e serviços adjacentes ao shopping, melhorias na sinalização de trânsito, bem como 
construções e/ou manutenção de infraestruturas urbanas que de uma certa maneira direcionem 
indivíduos para dentro destes estabelecimentos como passarelas (caso do Shopping Eldorado, e 
Metrô Tatuapé), pontos de ônibus, entre outros. 
Fatores negativos também podem vir a ocorrer no entorno destes estabelecimentos, dependendo 
do ponto de vista analisado: Para alguns, a intensificação do trânsito de pessoas e veículos pode 
ser vista com um ponto positivo criado pelo shopping, já para outros, essa mesma conseqüência 
provocada pela instalação de um Shopping Center pode ser considerada indesejável, uma vez 
que estes estabelecimentos podem vir a congestionar vias importantes da cidade 
desnecessariamente, principalmente próximo a datas comemorativas como Natal e Dias das 
Mães. Aumento de assaltos, e roubos nas imediações do empreendimento também são 
conseqüências provocadas pelo aumento do fluxo de pessoas que, teoricamente, apresentam 
poder de compra para freqüentar Shopping Centers. 
Além disso, acredita-se que outra alteração provocada por estes estabelecimentos seja em relação 
ao comportamento de seus consumidores. A instalação de um Shopping Center em um 
determinado local contribui para o aumento do número de encontros entre os seus 
freqüentadores, dita regra de moda e entretenimento ao mesmo tempo em que passa por 
alterações estéticas, de mix de lojas e de ampliação para se adaptar cada vez mais ao público alvo 
desejado. 

5.2. Localização das áreas potenciais para a instalação de novos Shoppings Centers em SP 

Uma das variáveis mais importantes a ser considerada para a instalação de um Shopping Center 
na cidade de São Paulo é a disponibilidade de terreno que comporte o estabelecimento comercial 
e seu parque de estacionamento. Outra variável fundamental é a renda média da população 
residente em seu entorno. Baseando-se fundamentalmente nestas duas premissas iniciais, 
considerou-se as seguintes variáveis que compuseram a análise espacial: 
 

� Uso do solo predominante do município de SP; 
� Zoneamento do município segundo o PDE – Plano Diretor Estratégico; 
� Perfil socioeconômico do município; 
� Distribuição dos Shopping Centers atuais; 
� Circulação viária do município de São Paulo3. 

 
O cruzamento destas variáveis na análise espacial realizada através do SIG permitiu a 
identificação de alguns terrenos cuja instalação de Shopping Centers, considerando somente 
essas variáveis de entorno, teriam grandes chances de obter sucesso conforme a Eq. 1 abaixo: 
 
     [(“Uso do Solo de SP” = “mais de 60% terrenos vagos” AND “Área_m²” ≥ 5.000 m²) AND 
(“Zoneamento” = “Macrozona de Qualificação e Estruturação Urbana”) AND (“Perfil 
Socioeconômico” = “Grupo 4” OR “Perfil Socioeconômico” = “Grupo 5”) AND (“Distância 
Terreno – Shopping Centers atuais” ≥ 2.500 m AND “N° de SC mais próximos do Terreno” = 
1)] = Terrenos Aptos para abrigar novos Shopping Centers                                                  (1) 

                                           
3 Esta variável, diferentemente das anteriores, não teve papel eliminatório na definição dos terrenos aptos a abrigar 
novos Shopping Centers, uma vez que, como visto na análise do entorno, o Shopping Center independe de uma 
infraestrutura de entorno, pois ele mesmo cria e recria sua própria infraestrutura. Sendo assim, uma boa circulação é 
desejável para a instalação de um empreendimento deste porte, mas não é determinante. 
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A aplicação deste algoritmo no software ArcGIS gerou um mapa (Fig.17) que identifica 19 
terrenos potenciais para instalar novos Shopping Center na cidade de São Paulo: 12 terrenos no 
extremo oeste da cidade (distritos de Jaraguá, Vila Leopoldina, Jaguaré, São Domingos e Vila 
Sônia); 2 terrenos na porção norte do município (distrito de Tucuruvi); 1 terreno localizado entre 
os distritos de Vila Matilde e Penha, na zona leste e 3 terrenos localizados na porção sul/sudeste 
da cidade nos distritos de Santo Amaro, Ipiranga e Vila Prudente. 
 

Figura 17: Terrenos Potenciais para abrigar novos Shopping Centers 

 
Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP e IBGE. Ano: 2000. 

 
Com a identificação dos terrenos potenciais, realizou-se ainda o cruzamento destes com o mapa 
de circulação viária do município (devido a grande importância dada ao atributo acessibilidade 
na hora da instalação de um Shopping Center em São Paulo) a fim de identificar os melhores 
terrenos para a instalação de Shopping Center (Fig.18). 
Além disso, como todo o Shopping Center, ao se instalar, busca sempre se beneficiar da 
infraestrutura urbana já existente no local, quanto mais densa a rede viária e de transporte 
existente em suas adjacências, menos gastos com investimentos urbanos será necessários para a 
sua implantação. 
A análise do mapa a seguir revela que os terrenos potenciais localizados no extremo oeste do 
município possuem em suas adjacências uma boa infraestrutura viária caracterizada pela 
marginal, pela rodovia Castelo Branco e pela ferrovia. 
Além destes, os dois terrenos localizados ao norte do município e o terreno localizado a leste de 
SP, por localizarem bem próximos às estações de metrô da linha note-sul, e da linha leste-oeste 
respectivamente, também apresentam boas condições para a instalação de Shopping Centers. Os 
dois terrenos localizados praticamente em cima da rodovia Raposo Tavares também podem a vir 
a constituírem-se em um bom local para a instalação destes empreendimentos, já os demais 
terrenos (localizados na porção sudeste do município) não são tão atrativos para a instalação de 
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shoppings, devido ao seu distanciamento em relação ao sistema de transporte público, sendo 
necessários talvez maiores investimentos nestes locais, caso o Shopping Center instalado 
privilegie a acessibilidade em seu sistema de ancoragem. 
 

Figura 18: Terrenos Potenciais e a Circulação Viária do Município 

 
Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP, IBGE e Companhia do Metropolitano de São Paulo. Ano: 2000. 

 
Além disso, considerou-se na análise espacial efetuada os terrenos dos Shopping Centers em 
projeto (que serão, nos próximos anos, instalados na cidade de São Paulo) como terrenos 
também “vagos”, a fim de se tentar observar a “validade” do algoritmo montado. O que se notou 
durante o cruzamento das variáveis foi que os terrenos já consolidados para receber a instalação 
dos novos Shopping Centers permaneceram na análise da equação até o penúltimo cruzamento. 
Contudo, quando a equação considerou somente os terrenos disponíveis distantes no mínimo 2,5 
km da concorrência4, somente 1 dos 4 futuros Shopping Centers permaneceu na equação sendo 
classificado também como um terreno potencial (Fig. 19) 
A análise do mapa retrata o último cruzamento realizado na análise espacial. Como identificado 
na legenda do mapa, todos os terrenos em amarelo foram desclassificados quando inserida a 
última sentença do algoritmo na análise espacial:  
 

“Distância Terreno – Shopping Centers atuais” ≥ 2.500 m AND “N° de SC mais próximos do 
Terreno” = 1. 

                                           
4 Essa distância foi determinada baseada nos resultados da microanálise desenvolvidas nesta pesquisa em que 
evidenciou-se, pela análise dos Shopping Centers em questão que a área de influência mínima de um Shopping 
Center oscila entre 2km a 3km, dependendo das características da região onde o mesmo é instalado e de seu porte. 
Baseando-se nessa premissa, optou-se por considerar uma valor mediano entre os apontados (2,5km) para compor a 
análise espacial realizada para o município. 
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Essa desclassificação aconteceu, porque todos os terrenos pintados de amarelo localizam-se a 
uma distância inferior a 2,5 km dos Shopping Centers exsitentes. Estes terrenos, caso fossem 
considerados aptos na análise para abrigar Shopping Centers possuiriam um público alvo 
bastante restrito já que teriam que compartilhar muitos consumidores com outros Shopping 
Centers das adjacências.  
Certamente que se durante a análise espacial fosse alterada a última sentença do algoritmo de 
modo a permitir pelo menos 1 Shopping Center existente inserido na área de influência dos 
terrenos disponíveis (ou seja, permitir pelo menos 1 Shopping Center a uma distância inferior a 
2,5 km na área de influência dos terrenos analisados) o número de terrenos potenciais para 
instalação de novos shoppings aumentaria consideravelmente. Contudo, a presente análise 
procurou ser o mais rigorosa possível a fim de identificar os melhores terrenos da cidade para 
instalar novos shoppings. 
 

Figura 19: Terrenos Potenciais X Terrenos com Shopping Centers em Projeto 

 
Elaboração: Giselle Teles, 2009. Fonte: PMSP e IBGE. Ano: 2000. 

 
Além disso, a análise do mapa também demonstra que os terrenos de 3 dos 4 novos Shopping 
Centers a serem instalados na cidade também não conseguiram passar pela peneira da última 
sentença do algoritmo. O Shopping Vila Olímpia e o JK Iguatemi foram desclassificados na 
última análise por localizarem-se bem próximo do Shopping Center Iguatemi São Paulo (a um 
raio inferior a 2,5 km), assim como o futuro Shopping Mooca que apresenta distância inferior a 
2,5 km do Shopping Capital. 
A proximidade de localização do futuro JK Iguatemi ao Shopping Center Iguatemi São Paulo, é 
até de certo modo aceitável, uma vez que ambos os shoppings pertencem ao grupo Iguatemi, 
desse modo, assim como no caso do Shopping Metro Tatuapé e do Shopping Metrô Boulevard 
Tatuapé, o que pode correr é uma “ampliação” do shopping, não havendo disputa pelo 
consumidor já que ambos destinam-se a públicos distintos. Por estar localizado ao lado da loja 
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Daslu e distante alguns quilômetros do Shopping Cidade Jardim, muitos acreditam que o JK 
Iguatemi, pelo sistema de ancoragem adotado, tentará concorrer com o Shopping Cidade Jardim, 
destinando-se, portanto, a um público alvo bem específico e pertencente à classe A da região, 
não representando disputas de concorrência nem ameaças ao futuro Shopping Vila Olímpia e ao 
Shopping Iguatemi. 
Já o Shopping Vila Olímpia e o Shopping Mooca, certamente disputarão a preferência dos 
consumidores com os shoppings vizinhos: Shopping Center Iguatemi São Paulo e Shopping 
Capital respectivamente. 
O terreno do Shopping Metrô Tucuruvi não apresentou nenhuma concorrência em um raio de 2,5 
km já demonstrando as grandes chances de sucesso do empreendimento que, além disso, ainda 
possui a acessibilidade a seu favor: localizar-se-á , como o próprio nome sugere, bem próximo à 
estação Tucuruvi do metrô, ampliando desse modo o seu público alvo consideravelmente. 

6. DISCUSSÃO 

Durante a realização desta pesquisa observou-se algumas contradições existentes na temática 
Shopping Centers, pelo viés abordado, que merecem ser destacadas, assim como problemas e 
dificuldades relacionadas à temporalidade e manipulação dos dados utilizados no SIG. 
A localização espacial de Shopping Centers envolve uma série de pesquisas relacionadas não 
apenas ao entorno do empreendimento, como também análises financeiras de viabilidade do 
projeto. Na tentativa de identificar áreas potenciais para a instalação de novos Shoppings Centers 
considerou-se somente os dados recolhidos na análise do entorno realizada na presente pesquisa, 
não sendo, por isso, uma análise espacial completa. Contudo, para testar a possibilidade de 
utilização de ferramentas de SIG na determinação das áreas potenciais deste tipo de 
empreendimento, o experimento pode ser considerado válido  
Como observado, os valores e as variáveis inseridas na equação são determinantes para os 
resultados finais obtidos, ou seja, alterando-se a equação conseqüentemente o número de 
terrenos potenciais para a instalação de novos shoppings também se altera.  
Durante a elaboração da análise espacial, foram realizados alguns testes alterando-se 
principalmente o valor da distância terreno-shopping centers. Aumentando-se para 3 km essa 
distância, o número de terrenos potenciais na cidade diminuiu consideravelmente, ao passo que 
reduzindo essa distância para 2 km o número de terrenos potenciais aumentaram um pouco. No 
entanto, devido às particularidades das áreas de influência dos shoppings observados durante a 
microanálise desta pesquisa, preferiu-se adotar como distância impeditiva o valor 2,5 km na 
análise espacial realizada. 
Outra alteração realizada durante a elaboração da análise espacial relaciona-se ao número de 
Shoppings Centers permitidos no intervalo desta distância impeditiva de 2,5 km. A análise 
espacial realizada, optando por ser o mais rigorosa possível, não considerou terrenos potenciais 
aqueles terrenos que tivessem pelo menos um Shopping Center localizado a uma distância 
inferior a 2,5 km do terreno disponível. Contudo, até chegar a esse raciocínio, foram realizados 
testes considerando-se pelo menos 1 ou 2 Shopping Centers a uma distância inferior a 2,5 km do 
terreno disponível. Obviamente que com essas modificações o número de terrenos potenciais da 
cidade também aumentou, sendo que com a permissão na equação de pelo menos 2 Shopping 
Centers na área de influência dos terrenos disponíveis, todos os terrenos que irão abrigar os 
novos Shopping Centers da cidade foram considerados terrenos potenciais também. 
No que se refere à manipulação dos dados do SIG, uma das dificuldades enfrentadas, foi em 
relação à temporalidade dos dados. Muitos dos dados utilizados eram antigos (1997, 1999), fato 
que provavelmente acabou por tornar o estudo um pouco desatualizado, uma vez que muitos dos 
terrenos considerados “vagos” (no mapa de uso do solo de 1999) talvez não o sejam atualmente, 
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e vice-versa. A renda por distrito, utilizada na microanálise, também pode ter sido comprometida 
pela data das informações: 1997. 
Todavia, não há como negar que a base digital fornecida pela SVMA-PMSP foi de fundamental 
importância para o desenvolvimento desta pesquisa. Sem essa base, mesmo desatualizada, 
dificilmente poder-se-ia realizar análises avançadas sobre o assunto. 
Dificuldades relacionadas às disposições das informações (algumas dispostas por distrito 
municipal, outras descritas por quadras fiscais e outras sem nenhuma base comum – caso dos 
arquivos recebidos em dwg) também dificultaram a realização da análise espacial desenvolvida 
neste trabalho, sendo necessária muitas vezes a inserção manual de dados em algumas tabelas 
para a padronização das informações. 
O formato e tamanho dos buffers de área de influência adotados, certamente direcionaram os 
resultados finais encontrados. Observou-se que principalmente os shoppings localizados em 
estações de metrô merecem uma configuração mais elaborada da área de influência, talvez com a 
adição de buffer linear ao logo do metrô que considere como premissa o tempo de viagem nas 
estações de metrô. Como afirmado por Masano (1994), os Shopping Centers possuem áreas de 
influência commercial muito diferentes, em termos de tamanho e publico. 
Contudo, a fim de simplificar a análise espacial realizada no final da pesquisa, preferiu-se adotar 
um mesmo padrão de buffer para todos os shoppings estudados. 
Além de todas estas dificuldades e problemas encontrados durante a pesquisa deve-se ressaltar 
também o pequeno número de referências bibliográficas sobre o assunto, considerando-se a 
abordagem adotada. 
A proposta de localização espacial de Shopping Centers buscou identificar os “melhores locais” 
para instalar novos Shopping Centers na cidade de São Paulo de acordo com a lógica capitalista 
vigente. Todavia, a análise de entorno realizada, além de possibilitar a seleção das variáveis 
utilizadas na análise espacial, também permitiu identificar uma percepção do assunto não 
contemplada durante a pesquisa: 
Primeiramente observou-se que os Shopping Centers, ao se instalarem, criam centralidades na 
cidade a partir do momento que geram um fluxo de veículos e pessoas para o seu interior, 
contribuindo para o afastamento gradativo da população de menor poder aquisitivo, uma vez que 
favorecem a valorização imobiliária do seu entorno. Além disso, os Shopping Centers 
direcionam a reprodução das relações sociais para dentro de espaços privados monopolizados 
pelo capital. 
Atualmente, como evidenciado na pesquisa, grande parte dos Shopping Centers da cidade de São 
Paulo estão investindo cada vez mais em entretenimento e lazer para atrair e reter o consumidor 
em seu interior. Tal estratégia possui íntima relação com o estágio atual do sistema capitalista 
que incentiva a utilização de espaços privados como lugar para a reprodução das relações sociais 
dos seres humanos em detrimento de espaços públicos. 
Desse modo, pode-se dizer que os Shopping Centers contribuem para transformar as ruas e as 
grandes avenidas localizadas em seu entorno em lugares de passagem, ratificando esse “desejo” 
quando procuram se instalar próximos a corredores de ônibus e estações de trem e metrô. Ou 
seja, com o discurso de estarem “bem localizado” (possuindo fácil acesso por grande avenidas 
e/ou vincularem-se a estações de trem e metrô) e “possuírem tudo o que você precisa” 
(restaurantes, serviços, lojas, lazer e entretenimento), os Shopping Centers criam um universo 
interno, externo e psicológico no imaginário das pessoas, responsável por deslocar as relações 
sociais para um espaço privado repleto de mercadorias. 
Como a abordagem proposta na presente pesquisa foi cartográfica, estas percepções encontradas 
durante o desenvolvimento da pesquisa não puderam ser aprofundadas, uma vez que os SIGs 
permitem a manipulação apenas de dados quantificáveis encontrados na cidade (identificados, 
reunidos e utilizados no trabalho). Assim, as considerações do presente capítulo, apesar de 
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coerentes e relevantes, não puderam ser contemplados em ambientes SIGs, impedindo análises 
mais aprofundadas sobre essa perspectiva do assunto. 
Todos os apontamentos aqui evidenciados buscam alertar estudos posteriores que possam vir a se 
desenvolver a respeito da temática trabalhada a fim de aperfeiçoar os resultados obtidos nesta 
pesquisa. 

7. CONCLUSÃO 

Segundo Pintaudi (1989), os lugares escolhidos para a troca de produtos sempre implicaram 
situações estratégicas. Os Shopping Centers não fogem a esta regra, e o êxito deste 
empreendimento é sempre atribuído à sua localização.  
Durante todo este trabalho foi possível identificar que o conhecimento do entorno de Shopping 
Centers é de fundamental importância para análises locacionais para este tipo de estabelecimento 
comercial. 
A localização espacial de Shopping Centers apresenta uma profunda relação com o entorno do 
local selecionado para a implementação do empreendimento. Apesar de não necessitar localizar-
se próximo a estabelecimentos comerciais, uma vez que criam toda uma infraestrutura interna 
responsável por atrair e reter o consumidor, sempre se beneficiam ou aperfeiçoam infraestruturas 
externas já existentes no local, principalmente relacionadas à logística que também são 
responsáveis por levar os consumidores até o estabelecimento. 
Para implantar-se, os Shopping Centers necessitam fundamentalmente de terrenos com grandes 
dimensões, para abrigar as funções e, principalmente, o estacionamento, gerando um forte 
impulso à descentralização urbana em regiões cuja população possua poder de compra para 
gastar. 
Sendo assim, a partir do levantamento das características determinantes do seu entorno foi 
possível identificar, através da análise espacial realizada, os terrenos potenciais da cidade de São 
Paulo para a instalação de novos Shopping Centers. 
Todavia, para a pesquisa ficar completa e possibilitar a instalação, com baixos riscos de 
investimento, de um Shopping Center na cidade de São Paulo, além de saber ONDE é o melhor 
lugar da cidade para abrigar este tipo de estabelecimento comercial é necessário também saber 
QUANDO é a época ideal para se inaugurar um empreendimento deste porte a fim de otimizar 
ao máximo os recursos investidos.  
Segundo Eduardo Tavares – diretor de projetos da CEI – Consórcio de Empreendimentos 
Imobiliários, só há dois períodos no ano em que é conveniente inaugurar um empreendimento do 
porte de um Shopping Center: antes do Dia das Mães e próximo ao Natal, sendo que dois meses 
antes do Natal, é o prazo suficiente para as pessoas se adaptarem ao novo shopping e começarem 
a fazer suas compras lá. 
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