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Introdução: 
 
Os shoppings centers tiveram estréia no Brasil nas décadas de 50-60 e desde então 

têm se multiplicado, atingindo, no decorrer da década de 80, um número expressivo de 

investimentos (em 2006 o número já supera 300 empreendimentos). Dentro da 

dinâmica de crescimento do setor, em 1976 foi fundada a ABRASCE (Associação 

Brasileira de Shoppings Centers), que hoje conta com 170 filiados, 66% deles nas 

capitais e 34% no interior. Analisando os dados fornecidos pela mesma percebemos 

um volume de crescimento que não apresenta sinais de diminuição, muito pelo 

contrário, o que vemos são estabelecimentos de caráter extremamente lucrativos, que 

num primeiro estudo não aparentam sofrer com as concorrências. 

 

 
      Fonte: www.abrasce.com.br adquirida no dia 15 de setembro de 2008. 
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Em Porto Alegre esse tipo de estabelecimento começou com a construção do 

Shopping Center Iguatemi (1983), mas foi na década de 90 que percebemos sua 

maior “aceitação” tanto econômica como socialmente e, a partir de então, é que se 

prolifera de maneira mais expressiva. Esse número apresenta apenas crescimento e, 

até então, não se averiguou nenhum fechamento nem mesmo falência na cidade, 

comprovando um caráter incrivelmente lucrativo.  

Assim observamos os impactos e mudanças diretas na dinâmica urbana que a 

chegada do empreendimento BarraShopping Sul, montado pela construtora Multiplan 

em outubro de 2008,  vem causando na cidade de Porto Alegre. A partir de relações 

estabelecidas entre este e outros shoppings da cidade procuramos entender um pouco 

melhor as significâncias destes elementos no conjunto urbano. 

 



Motivações para a pesquisa e caracterização da região: 
 
As principais motivações/inquietações quanto à escolha do empreendimento a ser 

estudado são: a sua proximidade a residência dos pesquisadores, o fato de um 

shopping center claramente voltado para uma classe de alto poder de compra estar se 

instalando em uma área residencial onde a principio não é averiguado mesmo padrão 

financeiro, variando de entre as classes baixas e médias, bem como sua influência na 

evolução urbana local.  

 

O Bairro Cristal é Composto de condomínios classe média/baixa, praças bem 

arborizadas, com seu comércio voltado para um consumo local e algumas casas de 

classe média. No bairro também estão localizadas aproximadamente 13 vilas 

populares, onde residem mais de 7.000 pessoas em situação econômica e social 

desfavorável. Desse grupo, mais de 3.000 pessoas vivem e sustentam suas famílias 

com menos de um salário mínimo, onde a média do tamanho das famílias é de cinco 

pessoas e mais de 1.000 adultos são analfabetos1.  

 
Vila Foz do Cavalhada 

 

Muitas dessas vilas estão nas margens do Arroio Cavalhada e vão ser 

realocadas/reurbanizadas pelo PISA (Programa Integrado Sócio-Ambiental), que é um 

programa municipal em parceria com BID que pretende reestruturar a rede de esgotos 

da cidade. 

                                                 
1 Fonte: Dados do Observapoa – Observatório da Cidade de Porto Alegre. 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/observatorio/ consulta em 20/01/2009. 



  

O PISA apresenta 3 opções a estes moradores:  

 

• Serem realocados para o bairro Vila Nova, na vila intitulada de “Condomínio 

Campos do Cristal”. 

• Receberem um bônus no valor de 40 mil reais, para a compra de um imóvel em 

qualquer lugar do país. 

• Permanecerem no local onde receberam moradias populares no final do 

processo. 

 

A prefeitura lida com situações de realocação nesta região desde a construção do 

hipermercado Big em 1997. A área onde o hipermercado se instalou era ocupada por 

3 vilas em condições de moradia irregular e foram deslocadas para o bairro Vila Nova, 

dando origem a vila intitulada “condomínio Campos do Cristal”. Assim estamos 

acompanhando como está se dando o impacto do shopping sobre as comunidades 

que permaneceram, já tendo acompanhado a realocação da comunidade do “Foz da 

Cavalhada”, que foi a primeira das vilas a ser transferida, mas esta com a 

particularidade de ter seu transporte, bem como a construção das novas casas 

financiada  pela empresa Multiplan, ao longo do ano de 2008, como contra partida pela 

construção do BarraShopping Sul. 

 

Os Shoppings de Porto Alegre: 
 
 A partir deste contato, relacionamos apenas aqueles que se enquadram na 

classificação de Shopping Malls (Levy e Weitz, 1995) e de Shopping Regional 

(ABRASCE), partindo da idéia que tipos de mesma classificação podem interagir de 

maneira mais coesa.  
Shopping Regional: 
”Este tipo de shopping fornece mercadorias em geral (uma boa porcentagem de 

vestuário) e serviços completos e variados. Suas atrações principais são âncoras 

tradicionais, lojas de departamento de desconto ou hipermercados. Um shopping 

regional típico é geralmente fechado, com as lojas voltadas para um mall interno.” 

(ABRASCE, 2008) 

 

Fonte: www.abrasce.com.br adquirida no dia 10 de maio de 2008. 

Shoppin Malls: 
“LEVY & WEITZ (1995) fazem a divisão de nomenclatura dos tipos de shopping 



centers em dois grandes grupos: Strip Centers (compreendem várias lojas adjacentes 

aolongo de uma rua ou estrada de grande fluxo) e Shopping Malls (geralmente mais 

planejados que strip centers, têm mais atividade de pedestres, e podem ser ou a céu 

aberto ou encobertos).” 

 

Fonte: MEIRA, P. Shopping Center de Porto Alegre: Um estudo de serviço ao cliente 

final. Trabalho de Pós-graduação, 1998. 

 

 

Dentro dessa classificação existem sete empreendimentos na cidade, todos filiados a 

ABRASCE, são eles: 

  

Shopping Iguatemi: o primeiro na cidade (1983). Sua construção foi o inicio da 

elitização da região que embora antes fora considerada uma área desvalorizada hoje 

se caracteriza como uma das zonas mais nobres de Porto Alegre. É voltado a um 

público de alto poder aquisitivo e (77% pertencem as classes “A” e “B”), sendo em sua 

maioria mulheres (66%) e conta com o primeiro supermercado 24 horas de Porto 

Alegre. Tem três andares, uma área bruta construída de 107.300m² e 310 lojas. É o 

único a montar em seu estabelecimento um enorme relógio cujo funcionamento é 

ornamentado com fluidos coloridos. 
Fontes dos dados: Site www.iguatemiportoalegre.com.br no dia 10 de janeiro de 2008. 

 

 
 

Rua da Praia Shopping: inaugurado em 1990 possui 130 lojas distribuídas em quatro 

andares numa área total de 19 mil m². É o único localizado no bairro Centro da cidade, 



tendo circulando em seu interior por volta de 35 mil pessoas diariamente. Tem como 

perfil de cliente a classe média trabalhadora da zona central.  
Fontes dos dados: Site www.ruadapraiashopping.com.br no dia 18 de janeiro de 2008. 

 
 

Shopping Praia de Belas: construído em 1991 era o único da categoria situado na 

zona sul, tornando-o o principal shopping de toda a região. Conta com uma área bruta 

construída de 113.000 m² , 3 andares e 175 lojas. Tem como seu principal público o da 

classe B (por volta de 60%) e do sexo feminino (54%). Ele é conhecido por ser 

freqüentado, principalmente aos domingos e dias de “passe livre” por públicos 

alternativos (“emos”, “vanguarda grunge/punk de classe média” e classes de menor 

poder aquisitivo). Em suas atividades é comum vermos apresentações teatrais e 

musicais sem custo ou de arrecadação mínima (em geral R$ 5,00 ) para doações a 

entidades sociais. 
Fontes dos dados: Site www.praiadebelas.com.br no dia 10 de janeiro de 2008. 



 
 

Lindóia Shopping*: Inaugurado em 1994 com uma área bruta de 5400m², possui 84 

lojas e atende por volta de 426 mil clientes por mês. É o único da cidade a contar em 

sua estrutura com um pré-vestibular (grupo Universitário).  
Fontes dos dados: Site www.lindóiashopping.com.br no dia 10 de janeiro de 2008 

 

Shopping Moinhos: situado também em uma das áreas nobres da cidade e é 

claramente voltado para as classes “A” (53%) e “B” (53%) tendo como predominância 

também o sexo feminino (52%). Conta com 4 andares, 120 lojas e atende por volta de 

450 mil clientes por mês. 
Fontes dos dados: Site www.moinhosshopping.com.br no dia 10 de janeiro de 2008. 

 



 
Shopping Total: inaugurado em 2003 é o único a se diferenciar da categoria por 

seguir um estilo visual mais parecido com os shoppings “outlet” (indica um perfil de 

lojas menores, normalmente com venda de mercadorias próprias), mas ainda assim 

não segue muito o modelo, sendo a maior parte de suas lojas filiais de grandes 

indústrias e/ou revendedoras. Traz a idéia de um empreendimento que veio para 

“desmistificar a idéia de que um shopping é caro” e realmente tem seus preços um 

pouco mais baixos, mas não o suficiente para ter como seu público alvo uma classe 

com poder de consumo abaixo da B/C (perfil dos freqüentadores). Tem uma área 

construída de 63 mil m², com 490 lojas distribuídas em quatro andares e atende por 

volta de 750 mil pessoas por mês. 
Fontes dos dados: Site www.shoppingtotal.com.br no dia 09 de janeiro de 2008. 

 
 

BarraShopping Sul: alvo principal do estudo, tem uma área bruta construída de 96 

mil m², com 215 lojas (sendo 30 inéditas em Porto Alegre) distribuídas em 2 andares e 

tem seu público alvo as classes “A” e “B”. Ele anuncia a construção de uma torre 

comercial, a “Cristal Tower”, com 22 andares 290 conjuntos comerciais, com 

inauguração prevista para 2011. 
Fontes dos dados: Site www.barrashoppingsul.com.br no dia 10 de setembro de 2008. 

 



 
Um de seus elementos mais observados é o hipermercado Big, que desde 1991 tem 

como público alvo justamente o morador de pouco poder aquisitivo da região. O 

interessante é que até então não se averiguou nenhuma mudança no caráter de 

preços e em seu público consumidor, mesmo sendo anexado ao BarraShopping Sul. 

Atribuímos este fator a um interesse simples de conservação de mercado e garantia 

de venda evidenciando uma lógica puramente capitalista e sem preconceitos 

classistas (retomaremos esta idéia na discussão teórica). 

 

O estudo se deu, pelo menos em inicio, na observação de seu entorno, a evolução 

quanto ao preço dos imóveis, bem como possíveis mudanças de funções, fechamento 

ou abertura nos setores residenciais e comerciais ali encontrados. Simultaneamente 

estamos acompanhando o seguimento das contrapartidas assumidas pela construtora 

Multiplan (responsável pela implementação do empreendimento). Junto disto se tornou 

indispensável o acompanhamento dos impactos gerados nas comunidades adjacentes 

caracterizadas por serem de situação irregular de moradia, localizadas ao longo do 

Arroio Cavalhada, e de baixíssimo poder aquisitivo. A primeira a ser atingida, e cujo 

estudo se ateve mais, foi a comunidade Foz do Cavalhada, situada ao lado do terreno 

do shopping. 



   
Fonte: Google Earth, modificado por João Nerva, 2008. 

 

As contra-partidas: 
 

Assim, objetivamos analisar os impactos da construção do BarraShopping Sul no 

entorno urbano da Zona Sul de Porto Alegre, bem como em toda a estrutura urbana da 

cidade. A pesquisa ainda objetiva acompanhar as contrapartidas e responsabilidades 

assumidas pela empresa Multiplan com o entorno, são elas: 
 

1. A duplicação da Avenida Diário de Noticias (concluída em setembro 
de 2008).  

 

Devido a essa obra percebemos uma apropriação, até então quase inexistente, da 

área pelos moradores da região, que agora utilizam a rua para passeios, corridas e 

andar de bicicleta. Segundo o jornal Zero Hora a avenida foi totalmente aprovada pelo 

DETRAN-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio grande do Sul), órgão 

responsável por sua avaliação. No primeiro momento de inauguração da avenida 

houveram reclamações dos motoristas quanto ao tempo esperado pelos semáforos 

(Zero Hora XX/XX/08) 

 

2. Aquisição de terreno no bairro Vila Nova para a ampliação da vila 
intitulada “Condomínio Campus do Cristal”. 
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A única das treze vilas a ter a realocação sob responsabilidade da construtora 

Multiplan foi a “Foz do Cavalhada”, situada no entorno do BarraShopping Sul. As 

opções dadas a essas pessoas foram: 

 

1. Se deslocar para o Condomínio Campus do Cristal, conjunto popular 

construído em 1991 para atender os moradores realocados do bairro Cristal, 

situado em uma zona de baixo adensamento populacional e pouca estrutura 

urbana. As novas casas têm área de 40,60 m² distribuídos em 2 andares. 

Coube à empresa adquirir o terreno, construir as casas e garantir o transporte 

dos novos moradores e pertences. 

 

2. Bônus no valor de 40 mil reais para a compra de uma casa em situação 

regular e com as contas em dia em qualquer lugar do país. Como a grande 

maioria das famílias optou pelo bônus (cerca de dois terços) e em sua maioria 

escolheram casas no interior menos de 20 bônus foram entregues pela 

Multiplan (o restante ficou ao encargo da prefeitura). 

 

 

 Acompanhando sua chegada à nova moradia no bairro Vila Nova, nos deparamos 

com alguns problemas. O primeiro deles é a distância que esta região fica dos pólos 

centrais de trabalho e o transporte ainda se encontra muito aquém das necessidades 

de sua população, seja ela nova ou antiga. Com isso presenciamos sua dificuldade de 

manter e/ou arrumar novos empregos – algumas famílias tiravam seu sustento do 

trabalho com reciclagem e a baixa produção de lixo na região acabou por impossibilitar 

a atividade-.  

 

Impactos comerciais e residenciais: 
 

Com relação aos impactos gerados ao entorno do BarraShopping Sul, partimos da 

conhecida afirmação de que sua presença em si já modifica fortemente o espaço em 

seu entorno. Associadas a esse tipo de estabelecimento, diversos outros atores de 

modificações urbanas se aproveitam/associam a essas modificações para então 

empregar forças no “aproveitamento” da área. 

 
“Nas áreas vizinhas, ele promove a valorização do espaço, e, nesse sentido, 

lucram dos proprietários dos terrenos próximos (...). Em suma, o shopping 

center é um negócio lucrativo para os empreendedores, para os lojistas (de 



grandes e pequenos capitais) que dele participam e para os proprietários das 

terras à volta.” (Pintaudi, 1992). 

 
“A presença dos shoppings centers, em São Paulo, tem significado uma 

mudança das áreas comerciais, um deslocamento delas, uma redefinição 

valorativa da geografia comercial da cidade. Essas mudanças do comércio 

associam-se a mudanças nas áreas residenciais, valorizando novos espaços, 

verticalizando áreas. O próprio fluxo de automóveis muda, já que se criam 

pontos importantes de atração, principalmente para esse tipo de 

consumidores.” (Gaeta, 1992). 
 

Acompanhando os jornais de grande circulação na cidade e constantes visitas 

podemos comentar que até o presente momento não houveram fechamentos ou 

aberturas tanto no âmbito comercial quanto aos empreendimentos residenciais do 

entorno próximo, mas segundo os classificados de jornais de grande circulação teve 

um valorização de 10-15% do preço do imóvel (segundo as imobiliárias consultadas 

esse aumento deve chegar a 30%).  Assim também não tivemos nenhum indício de 

verticalização. 

Em compensação a área se tornou muito mais utilizada pelos moradores do entrorno, 

que agora passeiam dia e noite em seu entorno. Com isso tivemos a criação de uma 

nova linha de ônibus o T3.2, único transversal a ter o shopping no seu percurso, além 

de variações em pelo menos três linhas comuns, agora apresentando a opção de 

passar pela avenida Diário de Notícias (local do BarraShopping Sul). 

 

Discussão teórica: 
 

É comum em grande parte da bibliografia consultada encontrar a conexão shopping-

consumo como sendo impossível e inegável. Associam a estrutura dos shoppings, que 

por ser claramente estruturada em prol do consumo, a um teórico poder de influência 

sobre o público compelindo-o a comprar compulsivamente.  

 
“(…)se transformam em pólos da vida econômica e social em verdadeiros 

“templos de consumo”, com um significado quase religioso, pois são os 

verdadeiros altares do consumismo, visitados muitas vezes mais por costume 

que por necessidade, por muitas pessoas que buscam neles um consolo para 

suas angustias e ansiedades mediantes o consumo, entrando em diálogo com 

o novo deus.” (Gaspar 1987) 

 



“Nesse ambiente o “novo” consumidor é totalmente imerso na lógica do 

capitalismo atual do super-consumo(...) (Bienenstein, 2002) 

 
“A cultura de consumo impõe necessidades, se converte em um verdadeiro 

“ópio do povo” e conta inclusive com suas próprias catedrais: os grandes 

shoppings centers” (Santos, 1987) 

 

Tal idéia nos remete a uma única forma de utilização deste espaço, a uma 

impossibilidade de apropriação deste sem um gasto financeiro e reafirma essas 

suposições com a argumentação da estratégia/apelação por parte da estrutura física 

dos shoppings centers, como reafirma uma coleta de trechos de jornais de grande 

circulação na cidade do Rio de Janeiro feita por Glauco  Bienenstein (2002), da onde 

retiramos apenas a afirmação de caráter mais direto:  

 

“Há uma estratégia de marketing para cada tijolo colocado na construção de um 

shopping.” 

 

Seria impossível negar tais estratégias, contudo por mais elaboradas que sejam, com 

certeza não as tornam mais apelativas nem mesmo mais eficientes que qualquer outra 

utilizada tanto nos grandes centros, como nos centros periféricos. Neles as estratégias 

são adotadas mais no âmbito do contato pessoal, variando desde ambulantes com 

propagandas impressas em pequenos folhetos, megafones e até mesmo indivíduos 

fantasiados dos mais diversos personagens (que em muitos casos nem mesmo 

representam qualquer conexão com o produto oferecido ou empresa representada). A 

nosso ver tais atividades são estratégias bem mais diretas e impelem de maneira 

muito mais ofensiva qualquer um ao comércio do que as optadas dentro de um 

shopping center, que se dão mais no sentido visual e ambiental, onde a circulação fora 

das lojas, por mais “enfeitada” propositadamente para “induzir” ao consumo, é muito 

menos impelida/forçada ao consumo. 

 

Quanto à idéia de eficiência nessas estratégias encontramos nos dados apresentados 

pela ABRASCE apenas um aumento de lucros desde sua criação, assim como em 

qualquer outro centro comercial que apresente a mesma configuração de lojas de 

porte estadual, nacional e transnacional, sejam eles centrais ou periféricos, de caráter 

público ou privado. A questão é que apesar de empreendimentos estudados 

unicamente para a alusão ao consumo, são apenas as empresas dessa potência, 

normalmente associadas a grandes grupos corporativos, que se apresentam estáveis 



por muito tempo nestes centros. As pequenas empresas, com poucas filiais 

apresentam um comportamento muito mais rotativo. Ao assumirmos que o sucesso 

lucrativo dos shoppings se dá devido à presença/circulação cada vez maior de 

pessoas nestes ambientes e sua constante criação de “ambientes sociais”, como 

praças de alimentação, fliperamas, restaurantes, palcos de exposições, entre outros, 

temos não só um espaço de consumo, mas também de relações sociais, como 

diversos autores já os descrevem. Podemos citar o exemplo do Shopping Praia de 

Belas, que em suas atividades oferece um palco com atrações artísticas gratuitas e/ou 

de baixíssimo valor visando doações para entidades carentes. 

 

 Assim vemos também a averiguação de diversas atividades/relações que se dão sem 

uma relação obrigatória com o consumo em si, ou pelo menos em menor grau 

(contrariando, portanto a idéia obrigatória de um consumo exacerbado). Heitor Frúgoli 

Jr., antropólogo da Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo nos shoppings de São 

Paulo e averiguou públicos que os utilizam como espaço de flerte, descontração/passa 

tempo (sem ou “quase” sem consumo) e até mesmo de formação de gangues (com 

defesas de “territórios” e brigas). 

 

Associadas a esse aspecto social é atribuído aos shopping centers a qualidade de 

“praticantes”/geradores de relações preconceituosas e socialmente excludentes, tanto 

seguindo como critérios o poder aquisitivo quanto aspectos culturais, com um 

destaque para o critério da moda.  

 
“A desigualdade social traduzida em diferentes capacidades e práticas de 

consumo, que tem existido ao longo de toda a história se consolida e aumenta 

com a aparição da novas formas e espaços de consumo (...)” (Barata 

Salgueiro, 1995) 

 
“Desde segurança particular, a modernos meios de controle eletrônico 

controlam as regras de exclusão/inclusão que dita cada centro comercial. 

Porém também os anúncios publicitários, os documentos, os filmes que 

passam na televisão tendem a difundir um estereótipo do usuário desejado (...). 

Assim se gera a ambigüidade que caracteriza hoje estes centros comerciais: 

espaços em aparência públicos, porém com fronteiras reais e/ou simbólicas 

que lhes dá o verdadeiro caráter de espaços privados.” (Garcia-Ballesteros, 

1998) 

“O sistema de segurança, sem qualquer alarde, tem por tarefa barrar a entrada 

de mendigos, pedintes, menores de rua, etc. (...) São também alvo da ação dos 



seguranças os “punks” – ainda que o indivíduo seja de camada social abastada 

e adote o visual punk como estilo – e os “vanguardistas” da moda, com roupas 

rasgadas ou acessórios exóticos. Os dois tipos são tão indesejáveis quanto os 

consumidores mal-vestidos de camadas populares.” (Frúgoli Jr., 1992) 

 

Os shoppings centers são um ambiente desenvolvido e idealizado para o incentivo do 

consumo (assim como qualquer centro comercial) e, portanto, se porta como um 

empreendimento totalmente capitalista, defendendo unicamente as trocas comerciais, 

o consumo interno. Devido a esse caráter, se torna “anti-lucrativo” a exclusão de 

qualquer grupo ou faixa social que possa vir a consumir, seja em pequena ou grande 

escala em seu interior. Claro que eles se posicionam com uma política/estrutura 

voltada a um grupo específico, mas isso não significa uma ação de impedimento a 

qualquer possível consumo feito por qualquer outro grupo. O que ocorre é uma defesa 

do consumo interno, que pode sofrer o risco de ter queda se o público “geral” (ou alvo) 

se considerar incomodado com a presença de tal grupo ou indivíduo. Quando em um 

shopping center ocorre a “barragem” de qualquer indivíduo, seja por questões 

financeiras ou de moda, isso não representa nenhuma posição do empreendimento, 

mas sim das opiniões/posições do público consumidor “geral”. Se tal grupo de 

consumidores não apresentar nenhum incômodo com a presença de camadas 

diferentes da sociedade não haverá nenhuma exclusão por parte do shopping. Sendo 

assim, temos na verdade uma exposição dos preconceitos desse grupo.  

 

Tal idéia se torna clara tanto no Shopping Praia de Belas quanto no Barrashopping 

Sul. Nestes empreendimentos percebemos, apesar do preço elevado das mercadorias 

nas lojas, uma parcela razoável dos transeuntes sendo de classes sociais com menor 

poder aquisitivo e ou vanguardas da moda diferentes do “público alvo” inicial. Ao 

contrario do que a bibliografia diz essas pessoas não foram “barradas” na entrada, 

tendo no máximo uma aproximação de seguranças pedindo para se dividirem em 

grupos menores (em geral os shoppings pedem para que as pessoas não se reúnam 

em grupos maiores que 4 indivíduos). Seria de se esperar que pelo menos o 

Barrashooping Sul tivesse uma posição excludente em vista das diversas vilas em seu 

entorno (não consideramos o fato que a própria decoração desse estabelecimento 

possa ser uma barreira a entrada de outros indivíduos, observando apenas uma 

atitudes diretas). Argumentamos ainda que se a exclusão fosse o objetivo, eles não 

procurariam desenvolver em seu entorno uma grande facilidade de acesso do 

transporte público, contanto que claramente o público alvo destes empreendimentos 

tem carro. Ainda outro fator a reforçar tal idéia é o caso do hipermercado Big (anexado 



ao BarraShooping sul) que desde sua implementação em 1991 tem como público alvo 

as classes médias e baixas da região e que mesmo depois do shopping não alterou 

tais características. 

 

Conclusão: 
 
A bibliografia estudada e as atribuições dadas aos shoppings centers não dão conta 

de suas realidades/potencialidades. Percebemos um estabelecimento comercial 

equiparável a centros periféricos, que apela em gerar ambientes de conforto e 

permanência de seu público alvo, mas em momento algum abre mão de qualquer tipo 

de consumo em seu interior a menos que este não ameace o “conforto” de seus 

principais consumidores.  

 

 Um shopping traz uma atenção muito forte para onde se instala, e com certeza 

consegue exercer forte pressão em seu entorno, mas ainda está longe de conseguir 

modificar bruscamente uma área no período de um ano. Seu público não é 

determinado só e unicamente pelo padrão esperado e assim o estabelecimento não os 

exclui, pelo menos até então, ou determina o tipo de morador em seu entorno. Sua 

função capitalista não abre mão de consumo algum, tanto que não se observou o 

impedimento das classes mais baixas de usufruírem de seu espaço. As barreiras entre 

tais classes menos favorecidas pelo capital e o shopping estão construídas por 

diferenças culturais e distância de tempos e não por seguranças e cassetetes. 

 

Seja entrevistando parte do público consumidor, seja dos moradores das vilas, seja 

dos comerciantes no entorno, pouco se tinha de opiniões desfavoráveis ao 

estabelecimento. Mesmo a maioria dos moradores a serem realocados estava feliz por 

isso. Não houve movimentações contrárias a sua chegada, a como foi construído sim, 

mas não à sua chegada. 

 

Assim faço um julgamento, talvez prematuro, mas faltam elucidações/pesquisas e 

pressões acadêmicas para o valor das contrapartidas e para quem elas estão 

servindo. Tivemos um caso onde as responsabilidades assumidas pelo shopping estão 

sendo: 

 

• melhorar o acesso ao seu empreendimento; 



•  excluir umas porção de menor poder consumidor das melhorias que ele 

representará em termos de estrutura pública. 

 

Não acredito em forças capazes de impedir a chegada de tão fortes empresas nem 

que uma maioria o queira, mas acredito que estamos direcionando mal essa quantia 

de dinheiro. A região deveria ser mantida em conjunto e aproveitar para um 

investimento em capacitação e produção cultural locais.  Ao invés de estarmos lidando 

com a realidade do potencial do que podemos fazer de significativo com tais 

investimentos leio apenas críticas ao seu significado, o que não tem impedido sua 

construção nem mesmo integrado seus potenciais e os mais necessitados. Se o 

shopping vai vir de qualquer forma, temos de lidar com o que vamos fazer com isso. 
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