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INTRODUÇÃO: 

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, e situada na região litorânea do 
estado, tem recebido uma atenção especial por parte de seus pesquisadores nos últimos anos, 
sobre as modificações e influências que o turismo traz para o desenvolvimento urbano.  

O turismo tem se mostrado a principal fonte de arrecadação de Florianópolis por 
meio do crescente fluxo de pessoas que visitam a Ilha na época do veraneio. Este fluxo é 
constituído, além do mercado nacional, por um grande contingente de turistas provindos de 
outros países, principalmente da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. 

Deste modo, a cidade explora o turismo tendo em vista a arrecadação de impostos no 
comércio varejista e a oferta de empregos à população local; considera-se, para tanto, o comércio 
formal ou informal de mercadorias, serviços ou imóveis. 

A oferta turística e a propaganda dos indicadores de qualidade de vida, realizadas na 
cidade de Florianópolis, fazem com que muitas pessoas procurem as praias da Ilha para veraneio 
ou para estabelecerem residência. Os bons índices encontrados nos indicadores da qualidade de 
vida são derivados do crescente mercado tecnológico e comercial vinculados à instalação de 
empresas e redes lojistas provindas dos grandes centros, oferecendo empregos para cargos mais 
específicos e de mais alto nível. Este desenvolvimento econômico das atividades produtivas de 
Florianópolis está associado às belezas naturais, que proporcionam lazer à sua população.  

No entanto, na análise do fluxo turístico, é necessário destacar a alternância nas 
porcentagens em alguns anos, que coincidem com as crises ou momentos de expansão econômica 
nos países do Cone Sul, particularmente a Argentina, que sofreu uma redução considerável nos 
índices e que apresenta uma melhora gradual, e que pode ser analisada tendo em vista os 
problemas econômicos enfrentados no país e na América Latina no início do século XXI.  

Esta queda nos índices do fluxo turístico, e sua conseqüência para a cidade é o tema a 
ser abordado por este trabalho. 

Esta alternância do fluxo de turistas estrangeiros dá destaque ao fluxo turístico do 
mercado nacional, principalmente de regiões metropolitanas como São Paulo e Porto Alegre. 
Assim, cada vez mais o setor administrativo da cidade de Florianópolis, tem investido no 
“marketing” turístico, considerando a qualidade de vida da cidade, divulgada em propagandas 
vinculadas a emissoras de televisão, principalmente a de outros estados e países, “folders” 
promocionais, realizações de grandes eventos, pela melhoria e construção de estruturas que 
proporcionam conforto à estadia do turista, tais como ampliação de rodovias, construção de 
Centro de Eventos, entre outros.  

Outra perspectiva de análise realizada sobre o turismo, refere-se ao desenvolvimento 
urbano da cidade, sendo que o mercado imobiliário apropria-se do “marketing” turístico e auxilia 
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na divulgação turística da cidade. A abertura de novos loteamentos por parte das incorporadoras, 
a revalorização de áreas, a autoconstrução e outras formas de expansão da área urbana são 
marcantes na ilha; de outro lado, são construídos pela iniciativa privada, complexos hoteleiros, 
edificações, flats, shoppings, clubes, entre outros.   

A paisagem natural, os indicadores de qualidade de vida, o modo de vida, as 
amenidades entre outros fatores são incorporados nas campanhas de “marketing” para atração 
turística e vendidos como parte integrante dos imóveis no mercado imobiliário. 

O crescente número de pessoas que procura a cidade para constituir residência nas 
últimas décadas, é refletido nas estatísticas em que os dados disponibilizados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram um incremento populacional de 203.651 
pessoas de 1949 a 1996, tendo a cidade hoje (estimativa para 2007) uma população de 396.723, 
incentivando os investimentos por parte da iniciativa privada no setor imobiliário, por meio de 
estabelecimentos como empreiteiras, loteadoras, imobiliárias, ou pela autoconstrução, do qual 
consideraremos, neste trabalho, como o processo de construção de chalés, casas e pequenos 
cômodos em um mesmo terreno familiar, de forma a possibilitar o aluguel dos mesmos no 
período de alta temporada, atribuindo este fator à população em geral. 

Por conseguinte, o desenvolvimento urbano recente de Florianópolis está diretamente 
vinculado a investimentos privados em loteamentos e condomínios, que se aproveitam do 
“marketing” realizado sobre a cidade, disponibilizando no mercado imobiliário uma gama de 
produtos que atendem aos diversos segmentos da sociedade. 

Neste sentido, as recentes transformações na estrutura urbana de Florianópolis deve-
se em boa parte às adaptações recentes da cidade a uma nova realidade turística, conforme 
apontaremos neste trabalho. 

 

1 – Breve análise sobre o desenvolvimento urbano de Florianópolis/SC: as 3 (três) fases e as 
bases para a estrutura urbana mais recente. 

 
 O desenvolvimento urbano de Florianópolis pode ser dividido em 3 (três) fases distintas,  
segundo a perspectiva de  José Messias Bastos. A análise da atividade turística e as modificações 
no plano urbano como um todo, que é tema deste trabalho, devem ser entendidos no contexto do 
processo do desenvolvimento urbano e econômico da cidade, como já citado. Para tanto, é 
importante que apresentemos estas fases da urbanização, a fim de iniciarmos nossa analise 
central.   

Assim, realizando uma pequena revisão histórica sobre o desenvolvimento urbano da 
cidade de Florianópolis, podemos contextualizar, à grosso modo, este desenvolvimento urbano 
em 3 (três) fases distintas; A primeira é a fase de formação urbana pela colonização açoriana.  

Compreender os processos de organização social isoladamente das características naturais 
da cidade, dos quais ofereceram base para seu desenvolvimento, torna-se um grave erro teórico, 
principalmente na história de Florianópolis, cujas características e localização geográfica foram 
determinantes no primeiro momento de sua ocupação. A diferença entre seu meio natural com o 
do Arquipélago de Açores teve reflexos no desenvolvimento social e cultural na sociedade 
açoriana, no momento da ocupação e, mais tarde, na história econômica, pois o meio natural e a 
posição geográfica tornam-se essenciais ao processo produtivo.  

A fundação de colônias Vicentistas foi reforçada, posteriormente, pelo plano de ocupação 
elaborado pela Coroa Portuguesa, utilizando-se dos açorianos não somente na Ilha de Santa 



Catarina, mas em toda a costa catarinense e parte da costa rio-grandense, como nos reforça 
Mamigonian (1998, p. 8): “A Instalação desses imigrantes constituiu a maior intervenção de 
Planejamento Estatal português no sul do Brasil, tendo no plano geopolítico como geoeconômico, 
imprimindo ao povoamento características mais variadas e duradouras”. 

Os primeiros açorianos que ocuparam a ilha encontraram dificuldades de adaptação, uma 
fez que o meio natural era diferente daquele ao qual estavam acostumados. O solo arenoso e 
pobre em nutrientes dificultava o progresso de culturas, diferente dos solos basálticos 
encontrados no Arquipélago de Açores, bastante férteis. 

A instalação de armações para a pesca de baleia foi uma alternativa encontrada por este 
povo e pela coroa como forma de desenvolvimento e estabilização dos açorianos na Ilha de Santa 
Catarina. A pesca, de modo geral, foi uma forma de alimentação também utilizada por eles, pois 
isto já integrava sua cultura e tradição: o mar já fazia parte de suas vidas nos Açores. 

O setor agrícola ficava restrito a algumas culturas de produção familiar, mas que geravam 
excedentes comercializados em mercados não somente interno, mas com exportações feitas às 
demais cidades: 

A manufatura escravista das armações articulava-se à pequena produção agrícola 
familiar cujo excedente eram comercializados, alçando o litoral catarinense a 
uma posição de destaque no contexto do Brasil-Colônia como uma das áreas 
fornecedoras de gêneros alimentícios (PEREIRA, 2003, p. 105). 

 
A Vila de Nossa Senhora do Desterro foi fundada em 1676, por Francisco Dias Velho, 

transformada em capital com a criação da Capitânia de Santa Catarina. Além de ser a capital 
administrativa e a praça comercial, tinha o privilégio de estar localizada entre duas grandes 
metrópoles: Rio de Janeiro e Buenos Aires. 

A Segunda fase é quando a cidade torna-se “Praça Exportadora” principalmente de 
farinha de mandioca para o Rio de Janeiro, entrando depois em uma fase de estagnação do 
crescimento urbano, perdendo população para os municípios que apresentavam maior índice de 
emprego por seu processo de industrialização, ao exemplo dos municípios do Vale do Itajaí e 
Joinville, dando início a recuperação da economia e demografia na terceira, quando a cidade se 
afirma enquanto capital do Estado de Santa Catarina. 

Na terceira fase de urbanização, a qual se torna nosso recorte temporal, podemos 
considerar como a fase em que a cidade incorpora “seu papel” como capital, uma vez que passa a 
receber sedes dos principais órgãos administrativos  do Estado ou da Região Sul, sob a ordem do 
Governo Federal, ao exemplo, da Eletrosul, instalada no Bairro Pantanal nos de 1970. Esta fase  
é, portanto,  marcada pela instalação de elementos como a Universidade Federal de Santa 
Catarina (1964), a Universidade do Estado de Santa Catarina (1957), e órgãos como a TELESC, 
EPAGRI, CIDASC,  instaladas neste mesmo período.  

O mercado imobiliário tornou-se um setor comercial em expansão, não apenas por 
atender aos anseios dos novos trabalhadores (de níveis superiores) presentes naquele momento, 
mas também nos segmentos que estavam por vir, como exposto por Faccio (1997, p. 126): 

Assim, as obras de infra-estrutura, tiveram um forte impacto sobre o espaço 
urbano da cidade, viabilizando a expansão urbana principalmente e abrindo, para 
o setor imobiliário, áreas com grande potencial para seus empreendimentos, 
valorizando terras a partir da facilidade de acesso. 

 



Este período de grandes modificações ocorre principalmente nos anos de 1970 e 
1980, durante o regime militar, quando a ordem presente era a de modernização do país, 
modernizando e centralizando igualmente o setor público como bem nos lembra Faccio (1997, p. 
133): 

No período militar, intensificou-se o processo de centralização dos serviços e 
setores administrativos, esta centralização influenciou o desenvolvimento urbano 
em diversas capitais. Florianópolis, pelas características da formação e 
desenvolvimento de seu espaço urbano, sofreu uma grande transformação 
urbana em conseqüência da expansão do Estado, impulsionando uma nova 
dinâmica urbana para a capital catarinense. 

Desta forma, a cidade modernizou-se em sua estrutura funcional (comércio e 
serviços); ampliou e melhorou o setor de infra-estrutura (sistemas viários, água, energia elétrica e 
outros); a população sofreu um significativo acréscimo a partir desta época, conforme dados do 
incremento populacional dos municípios que compõem a Grande Florianópolis, baseado nos 
dados censitário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).     

Podemos notar, por intermédio de uma análise dos dados da TABELA 1, a seguir, 
que o período de maior incremento populacional na cidade de Florianópolis aconteceu entre os 
anos de 1970 a 1990, período este, como afirmado anteriormente, marcado por uma maior 
exploração dos serviços das empresas de serviços públicos estatais, iniciados no final dos anos de 
1950 e 1960, quando a cidade assume o papel de capital administrativa do Estado. Outro ponto 
significativo neste processo foi a abertura da BR-101, no início dos anos de 1970, que cruza o 
litoral catarinense, facilitando o escoamento da produção para os grandes centros comerciais da 
região sudeste, fazendo com que surja um pequeno parque industrial na Grande Florianópolis, às 
margens da rodovia. Este processo acaba, por sua vez, atraindo a atenção para a cidade como uma 
boa opção de moradia e investimentos, não somente para as pessoas que vieram do interior do 
estado, atraídas pela possibilidade de emprego, mas também investidores de centros urbanos 
maiores, que por meio da melhoria de acesso, passaram a conhecer melhor a cidade. Os 
municípios vizinhos à capital tiveram um incremento populacional significativo também neste 
período, como o de São José3, conforme mostrado na tabela apresentada anteriormente.  

TABELA 1 - Florianópolis: Incremento Populacional no Aglomerado 
Urbano de 1949 a 1996 

 1949 - 1959 1959 - 1970 1970 – 1980 1980 – 1991 1991 – 1996 

Florianópolis 30.890 39.817 49.534 67.070 16.340 

São José 6.975 20.998 45.282 51.501 11.706 

Biguaçu 1.486 1.586 6.097 12.593 6.020 

Palhoça 2.549 6.386 17.379 30.267 12.874 

Total 41.901 68.787 118.292 161.431 46.944 

FONTE:  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
ORGANIZAÇÃO: CHAGAS, Luiza. 2009 
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Deste modo, o referido período que se inicia nos anos de 1960, dá início a uma 

transformação de caráter urbano e social na cidade, pois estes órgãos eram compostos por 
funcionários administrativos que passaram a compor uma classe média até aquele momento não 
existente, ou existente de forma tímida. Deste modo, a estrutura urbana da cidade adapta-se a esta 
nova conjuntura, e o sítio urbano passa a vivenciar seu período de maior crescimento. Este 
período é mercado também pelo elemento turístico que passa a movimentar a economia da cidade 
a partir dos anos de 1980.  

Pereira (2003, p. 115), ainda sobre o período destacado nos anos de 1950 a 1970, afirma 
que uma generalização histórica nos situa com relação à posição geográfica de Florianópolis e 
seu isolamento frente ao mercado nacional, superado neste período histórico como parte da 
modernização vivenciada na ilha: 

A fragmentação geoeconômica de Santa Catarina, a localização da capital, 
distantes dos outros centros mais dinâmicos e a deficiência da malha viária do 
Estado, levou ao isolamento de Florianópolis só rompido recentemente. O 
despertar para as novas tendências de crescimento econômico e demográfico dos 
núcleos urbanos litorâneos, sobretudo o da capital, inicia-se lentamente na 
década de 1950 e prossegue nos anos 60 com a criação da Universidade Federal 
de Santa Catarina e a implantação do trecho catarinense da BR-101, concluído 
em 1971. Na capital, o Estado no comando dos processos modernizantes realiza 
investimentos que modificam o perfil da cidade, aceleram a urbanização, 
reforçam o setor terciário e acrescentam novas funções à administração estadual 
e federal, dinamizando e implantando novos serviços (PEREIRA, 2003, p. 115). 

 
A atividade turística sempre esteve presente no cotidiano da cidade e intensificou-se a 

partir dos anos 1990. O litoral catarinense oferece uma série de opções turísticas, antes 
exploradas por um público incipiente de pessoas, mas que se intensifica a partir daquela década, 
quando esta atividade começa a tornar-se um negócio rentável para a cidade de Florianópolis: 

O quadro geográfico conferiu aos espaços catarinenses certas peculiaridades 
que, somadas ao processo de ocupação do território, o tornou singular frente aos 
outros estados que integram a Região Sul do Brasil: o Estado do Paraná, ao norte 
e o Estado do Rio Grande do Sul, na porção mais meridional do país. A 
diversidade do meio natural e o mosaico sócio-cultural representada pelos 
diferentes fluxos colonizadores dotaram Santa Catarina de uma grande 
diversidade de opções turísticas, muito embora o turismo efetivamente de massa 
no Estado esteja vinculado aos atributos naturais de sua orla marítima 
(PEREIRA, 2003, p. 116). 

 
A transformação da cidade anteriormente de caráter rural para urbana, pode ser embasada 

teoricamente quando encontramos em autores clássicos como Friedrich Engels, que explanam 
sobre a transformação do valor de uso da terra, para o valor de troca. Esta transformação é o que 
contextualiza a construção de condomínios e servidões nos balneários da cidade, uma vez que os 
descendentes dos antigos casais açorianos passam a vender “pedaços” de suas terras antes usadas 
para plantio (valor de uso) e as insere no mercado imobiliário, ganhando valor especulativo (valor 
de troca).   



 Estes números populacionais vêm sofrendo um significativo acréscimo desde a década de 
1970, época em que a economia brasileira estava em ascensão e a cidade tornava-se cada vez 
mais acessível devido à melhoria das vias de transportes, como nos mostra a TABELA 2. 

 

TABELA 2 – População residente na Grande Florianópolis – 
1970 a 2000 

 

Ano Florianópolis Biguaçu Palhoça São José Total 

1970 138.337 15.337 20.652 42.535 216.861 

1980 187.871 21.434 38.031 87.817 335.153 

1991 254.941 34.027 68.298 139.318 496.584 

1992 260.593 35.283 71.316 144.453 511.645 

1993 266.858 36.563 74.394 149.691 527.506 

1994 272.073 37.870 77.534 155.033 542.510 

1995 277.156 39.202 80.736 160.483 557.577 

1996 271.281 40.561 84.003 166.041 561.886 

1997 285.279 41.948 87.335 171.710 586.272 

1998 299.999 42.852 86.861 152.734 582.446 

1999 315.479 44.804 94.200 183.392 637.875 

2000 342.315 48.077 102.742 173.230 666.693 

FONTE:  Prefeitura Municipal de Florianópolis – disponível em 
www.pmf.sc.gov.br – acessado em Dez./2008. 
ORGANIZAÇÃO: CHAGAS, Luiza. 2009  

 
Desta forma, o estabelecimento da cidade enquanto capital do estado, com as estruturas 

governamentais de educação e de serviços públicos, fez o caráter urbano da Ilha de Santa 
Catarina se transformar de uma estrutura voltada ao atendimento da produção rural e escoamento 
de produção, para um desenvolvimento urbano que se acentuava cada vez mais. A abertura e 
melhoria das vias de circulação, a expansão das estruturas de saneamento e energia, e a abertura 
da BR-101, foram os principais fatores que contribuíram para o crescimento populacional e a 
retomada do desenvolvimento econômico da cidade.   

Aos poucos, o mercado imobiliário passa a ser um dos principais geradores de negócios 
formalmente, através dos agentes imobiliários, ou informalmente, através da oferta de imóveis 
para aluguel por parte da própria população, o que se consolida do que denominamos de mercado 
imobiliário informal.  

Esta lógica de crescimento é ainda reforçada pelos grandes incorporadores imobiliários, 
ao exemplo da Habitasul S.A, e outros que valorizam seus empreendimentos, calcados pela fama 
que a cidade construiu em sua história, através de suas belezas, utilizando estes elementos como: 
qualidade de vida e meio ambiente, difundidos para os grandes centros urbanos, através da 
propaganda turística. Assim, a visita à cidade torna-se o primeiro passo para a compra de imóveis 
ou terrenos.  



Neste sentido, vale lembrar, como já citado anteriormente, que a colonização açoriana a 
qual ocupou a ilha e estipulou o caráter do desenvolvimento urbano ao longo da história da 
cidade, tem sua lógica modificada primeiramente pela especulação da terra que passa a ter valor 
de troca em um mercado imobiliário crescente, e com o desenvolvimento da atividade turística, o 
espaço urbano passa a sofrer maior valorização e especulação a medida em que a demanda por 
imóveis aumenta, ou a disputa por parte das incorporadoras se torna mais eminente no 
lançamento de novas ofertas imobiliárias e de hotelaria no mercado.   

 
 

2 - A Crise da Argentina e as Novas Faces do Turismo em Florianópolis. 
 
O turismo em Florianópolis, cujo desenvolvimento se deu a partir dos anos de 1980, como 

já citado, sempre teve como principal cliente os países sul-americanos, principalmente a 
Argentina e o Uruguai, (cujo dado deste fluxo serão mostrados em tabelas no artigo completo), e 
nosso estudo buscará mostrar as principais transformações no turismo em Florianópolis a partir 
da crise financeira vivenciada pela Argentina no ano de 2001, conforme TABELA 3 abaixo, que 
implicou diretamente na mudança do fluxo turístico, voltando-se para o mercado nacional, e que 
remete a uma adaptação da cidade como um todo, uma vez que os empreendedores desta área 
(turismo e mercado imobiliário) buscam novas formas de turismo que não estejam ligadas 
diretamente a paisagem natural, como turismo de esporte e turismo de negócios.  

 
TABELA 3 – Fluxo Turístico em Santa Catarina: sinopse comparativa (em mil) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nacionais 2.194 2.001 2.114 2.712 2.570 2.937 3.539 3.794 

Estrangeiros 568 158 198 246 202 211 468 509 
FONTE: SANTUR – disponível em http://www.santur.sc.gov.br/, 

acessado em fevereiro de 2009. 
ORGANIZAÇÃO : CHAGAS, Luiza. 2009 

 
A crise econômica, (que afetou os países da América do Sul, e principalmente a 

Argentina) e o crescente fluxo de  turismo nacional, provindos quase em sua totalidade dos 
grandes centros urbanos, criaram para o mercado imobiliário a pauta necessária para uma oferta 
cada vez mais crescente de condomínios fechados, hotéis e apart-hoteis, que são elementos novos 
ou adaptados de estruturas antigas no cenário urbano.  

Deste modo, a significativa diminuição no fluxo de turistas provindos destes países 
ocasionaram, um impacto de ordem econômica para a cidade de maneira em geral remetendo a 
um novo pensamento sobre o turismo, por parte do poder público e iniciativa privada. 

Os grandes empreendedores da cidade, logo perceberam que a oferta de novos 
equipamentos urbanos eram necessários para a variação de uma atividade turística, que se dava 
exclusivamente nas ofertas ligadas ao veraneio. Ao mesmo tempo, o fluxo nacional de turistas 
sofreu um aumento gradativo, o que criou também uma nova perspectiva para o desenvolvimento 
da cidade, como veremos a seguir. 

Assim, antes de apontarmos as principais mudanças que caracterizam esta “nova face” do 
turismo em Florianópolis, é importante salientarmos que quando temos presente em nosso 
espaço, considerando qualquer outro pólo turístico, uma maior parte de pessoas provindas de 
lugares distantes (como outros países), torna esta perspectiva diferente a uma situação inversa, 
ainda mais de turistas provindos de grandes centros econômicos, ou seja, o turista argentino de 



forma em geral, não possui as características de um investidor para a cidade, quanto um turista de 
São Paulo, por exemplo. Esta mudança nos fluxos apresentados na TABELA 3 anterior, 
significou para a cidade, não somente uma mudança de linguagem, mas de comportamento e 
possibilidades. O Mercado imobiliário está apostando nesta perspectiva.   

Para visualizarmos melhor esta perspectiva, a TABELA 4 abaixo nos apresenta as 
diferenças cambiais em 3 (três) anos posteriores a crise.     
 
TABELA 4 – Variação Cambial do Dólar Paralelo nos dias apresentados dos anos de 2003, 

2004, 2005 e 2006. 
 

Data Paralelo 
11/02/2003 R$ 3,53 
06/01/2004 R$ 2,85 
01/02/2005 R$ 2,61 
01/02/2006 R$ 2,37 

FONTE:  Histórico do dólar – disponível em http://www.turistar.com.br/ 
Acessado em fevereiro de 2009. 

ORGANIZAÇÃO : CHAGAS, Luiza. 2009 
 
Podemos analisar pela TABELA 4 apresentada que apesar da cotação do dólar estar 

favorecendo o fluxo de turistas, principalmente da Argentina nos anos posteriores a crise, o 
tímido aumento no fluxo apresentado na TABELA 3, é explicado primeiramente pela 
desvalorização significativa da moeda argentina (Peso), com relação ao Real, fato este que torna 
o cenário favorável a partir de 2006, como apresentado no aumento significativo do fluxo em 
2007, conforme TABELA 3, com a valorização do Peso e a desvalorização do Real. 

Devemos ainda nos lembrar que no inicio da década de 1990, com o Plano de 
Conversibilidade, que atrelava o Peso Argentino a mesma cotação do Dólar, houve muitos 
investimentos no setor imobiliário nas principais cidades balneárias de Santa Catarina. No 
entanto, o que notamos atualmente é que devido à alta valorização do espaço urbano de 
Florianópolis, os grandes investimentos atuais visam atingir grupos de renda média/alta e alta 
renda, ao exemplo do Costão Golf situado no norte da ilha como derivação imobiliária do já 
renomado resort Costão do Santinho, como nos apresenta a FIGURA 1, abaixo. 

 
 

 
FIGURA 1 – Costão Golf em Florianópolis 

Fonte: Site do Costão Golf – disponível em www.costaogolf.com.br 
Organização: CHAGAS, Luiza. 2009 

 



Este empreendimento é um exemplo dentre os vários condomínios fechados que iniciaram 
suas obras no período posterior a crise econômica, e que está transformando o meio natural de 
Florianópolis, que eram mantidas pelo interesse na conservação das paisagens que são ofertadas 
pela mídia e que vendem a imagem da cidade como um paraíso de veraneio, em um canteiro de 
obras no atendimento da demanda imobiliária. A FIGURA 2, abaixo nos mostra outro exemplo 
de empreendimento imobiliário na cidade. 

 
 

 
 

FIGURA 2 – Empreendimento Águas da Brava em Florianópolis/SC. 
Fonte: Site da Assessoria Imobiliária Adão Galiberne – disponível em 

www.adaogaliberne.com.br/aguasdabrava.html 
Organização: CHAGAS, Luiza. 2009 

 
 
A estrutura comercial também se adapta a esta nova perspectiva ao exemplo dos dois 

Shopping Centers construídos nos últimos dois anos, em uma cidade que possuía apenas um, 
durante mais de 20 anos de grande fluxo turístico mostrando, assim, a mudança do caráter de 
consumo pelo novo contexto social da cidade.  

A Figura 3 e 4 abaixo, nos apresenta os dois Shopping Centers construídos recentemente 
para atender a demanda de consumo crescente pelos grupos de alta renda: Shopping Iguatemi 
(inaugurado em 17 de Abril de 2007) e Floripa Shopping (inaugurado em 09 de Novembro de 
2006).  

 
 



 
 

FIGURA 3 – Shopping Iguatemi em Florianópolis/SC. 
Fonte: Firmino, Larissa Corrêa. 2009 

 
 

 
FIGURA 4 – Floripa Shopping em Florianópolis/SC.  

Fonte: Firmino, Larissa Corrêa. 2009 
 
 
Assim, o capital privado, intermediado por incorporações de espaços urbanos, é capaz de 

direcionar uma ocupação por classe, valorizando a terra e criando espaços segregados e 
excludentes na malha urbana. O Poder Público Municipal possui o poder de incorporação de 
espaços no meio urbano e também direciona sua ocupação pelo lançamento de condomínios 
populares.  

As cidades situadas nas regiões litorâneas, como é o caso de Florianópolis, têm suas 
características naturais bastante relacionadas ao lazer, principalmente no período de veraneio. 
Para o desenvolvimento da atividade turística, o conjunto natural e arquitetônico destas cidades 
representa a matéria-prima para que as campanhas de “marketing” criem, por intermédio da 



mídia, a necessidade de se conhecer (e desfrutar) os prazeres proporcionados pelo espaço local. 
Assim, o turismo apropria-se do espaço de modo que todos os objetos ali encontrados 
representem uma imagem a ser explorada pela atividade de “marketing”.  

Cruz (2001, p. 12) nos apresenta, em seu estudo referente ao turismo e à urbanização, 
uma análise interessante para a questão dos reflexos da atividade turística sobre o processo de 
urbanização: 

O turismo, tal como outras atividades – e concorrendo com elas – introduz no 
espaço objetos definidos pela possibilidade de permitir, o desenvolvimento da 
atividade. Além disto, objetos pré-existentes em dado espaço podem ser 
igualmente absorvidos pelo e para o turismo, tendo seu significado alterado para 
atender uma nova demanda de uso, a demanda do uso turístico. 

Desta forma, a atividade turística apropria-se do espaço (tanto o meio natural, quanto 
o produzido pela atividade social), atribuindo valores aos objetos presentes em sua estrutura.  

Estes objetos podem ser pré-existentes à atividade turística ou ser construídos e 
adaptados para atenderem à demanda existente. Sendo assim, o espaço em questão é vendido 
como imagem para atração de fluxos turísticos, conforme demonstra Rodrigues (1997, p. 26-27): 

O espaço turístico resulta, em muitos casos, da captação do imaginário coletivo 
na tentativa de resposta. Por outro lado, o espaço criado é reforçado pela mídia 
que gera e reforça o processo fantasioso. Portanto, até que ponto é incentivo ou 
resposta? Trata-se de um processo gravitacional em torno das aspirações 
individuais, cujo estímulo e respostas interagem reciprocamente. 

O turismo associado ao poder do “marketing” torna-se um interessante objeto de 
estudo na medida em que esta atividade cria espaços atrativos no imaginário das pessoas. A 
imagem apresentada é de suma importância para a captação de potenciais visitantes e investidores 
no espaço. Grandes cidades, a exemplo do Rio de Janeiro, que detêm grande parte dos fluxos 
turísticos brasileiros e internacionais, investem pesado na imagem urbana,  o que evidencia uma 
quase obrigação de superar os eventuais e permanentes problemas da cidade.  

A “imagem” da cidade projetada nacionalmente nos meios de comunicação é um dos 
principais atrativos turísticos no mercado, como visto anteriormente. O poder público preocupa-
se em preservar ou estar sempre renovando a imagem da cidade por intermédio de mecanismos 
que interligam o “marketing” e o planejamento urbano.   

Florianópolis é um exemplo desse processo: investe em sua imagem e ainda é beneficiada 
por dados estatísticos que lhe sugerem bons índices de qualidade de vida. Esta imagem natural 
privilegiada e os bons índices de qualidade de vida são aproveitados em campanhas de 
“marketing” em diversos segmentos do setor imobiliário e, mais especificamente, na área do 
turismo. 

A valorização do espaço dada a partir da concentração de objetos é um aspecto 
importante na relação entre o mercado imobiliário e o turismo. Esta concentração pode ser 
analisada sobre dois pontos de vista: o primeiro se refere à concentração de objetos no sentido de 
concentração de comércios e serviços, facilitando o dia a dia de quem reside neste espaço, 
tornando-se um aspecto importante para o mercado imobiliário; o segundo, do ponto de vista no 
qual a concentração de objetos refere-se à paisagem, onde os elementos artificiais devidamente 
organizados no espaço, e que estão diretamente relacionados ao contexto do ambiente natural, 
dão uma sensação agradável para quem possa usufruir dela, tornando-se também um importante 
fator aproveitado pelo mercado imobiliário na promoção de um imóvel ou de um loteamento.  



Deste modo, a valorização do espaço pela implementação destes objetos é dada por 
um planejamento urbano voltado para a imposição de uma caracterização turística. Neste aspecto, 
vemos que o atendimento da demanda de consumo, através da construção de shoppings e a 
crescente oferta de empreendimentos fechados no meio urbano, estão valorizando cada vez mais 
o espaço, criando um processo de segregação sócio-espacial e ao mesmo tempo uma cidade que 
se volta a construção e não a conservação natural, caminhando para se tornar “a Miami 
brasileira”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Ao realizarmos uma breve explanação do processo de urbanização da cidade de 
Florianópolis/SC e sua recente fase de urbanização, podemos apontar em uma análise inicial, que 
a cidade está passando por uma fase de escolha entre conservar sua imagem enquanto paraíso 
natural ou desenvolver-se em escala geométrica no sentido da oferta de empreendimentos 
imobiliários e comércio. 
 Esta tendência do mercado imobiliário em Florianópolis está se tornando cada vez mais 
evidente à medida que o fluxo sazonal do turismo tem diminuído nos últimos anos e a cidade tem 
investido num projeto de “urbanização acelerada”, visível através dos diversos remanejamentos 
viários (ampliações de ruas, avenidas e rodovias, além da construção de viadutos em diversos 
locais da cidade); a atual construção simultânea de 2 (dois) Shopping Centers, sendo que o único 
e mais antigo presente na Ilha, possui apenas 10 anos; a grande ampliação e surgimento de outros 
empreendimentos residências horizontais, através de capital das próprias corporações hoteleiras. 
 Deste modo, a análise urbana de Florianópolis, pode ser compreendida como um todo, por 
sua troca de funcionalidade: antes uma cidade que precisava manter sua estrutura administrativa 
enquanto capital de um estado e que possuía em segundo plano ao turismo, grandes 
investimentos em capitais mercantis e empresas de tecnologia inseridas em um espaço urbano 
limitado pela questão ambiental, que era base para seu turismo sazonal, hoje investe em um 
projeto de urbanização e criação de um mercado imobiliário não mais sazonal, mas que aproveita 
a tendência de grupos consumidores e de alto poder aquisitivo dos grandes centros.     
 Esta pressão social entre grupos que se dividem entre progresso para si e conservação de 
seus anseios ambientais (muitas vezes de forma contraditória), grupos que defendem a idéia de 
extremo conservacionismo (sem considerar o andar da história) e o Estado Neoliberal que é 
pressionado pela sociedade, mas que também reproduz suas bases de ganho. 
 Assim, é necessária uma análise mais precisa sobre o tema abordado de forma inicial por 
este trabalho, buscando o entendimento do processo do desenvolvimento econômico, logo 
urbano, de forma a apontarmos políticas públicas baseadas na realidade concreta, isentas de 
distorções teóricas com base apenas na opinião do pesquisador.   
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