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RESUMO 

A pesquisa está submetida ao Grupo de Pesquisa sobre Reestruturação Urbana e 

Centralidade (GRUCE/UFRJ), orientado pelo Dr. William Ribeiro da Silva. Os recortes analítico e 

territorial referem-se a importantes arranjos para o debate e para a compreensão das relações 

entre as reestruturações produtiva e urbana no Brasil. 

O objetivo do trabalho é identificar as influências espaciais de um shopping center na 

reestruturação das cidades de Resende e Volta Redonda. Para tal, estabelecemos questões 

específicas, as quais consistem em: entender a lógica locacional dos shopping centers nas 

dinâmica urbanas local e regional; identificar o alcance espacial dos empreendimentos; 

compreender as alterações espaciais nos entornos destes empreendimentos.  

A metodologia utilizada consiste, inicialmente, em uma análise das redes e corporações 

responsáveis pela administração dos empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro, tendo: o 

Resende Shopping, inaugurado em 1985 por investidores locais, que mantiveram administração 

própria; o Pátio Mix Resende, inaugurado em 2011, pela carioca BRMalls e administrado pela 

empresa Pátio Mix; e o Sider Shopping – em Volta Redonda -, inaugurado em 1989 pela CBS – 

fundo previdenciário da CSN – e administrado pela paulista Lumine.  

Tem-se também a análise das dinâmicas internas dos empreendimentos. Elaboramos 

uma ficha técnica que contém informações como: ano de inauguração, porte e os lojistas 



 

presentes. Percebe-se uma tendência recente à entrada de redes e franquias nestas cidades, o 

que acreditamos ser propiciada pelo ingresso de renda revertida das unidades industriais nas 

cidades estudadas, como salários mais elevados e a atração de prestadores de serviços e 

empresas relacionadas que movimentam o consumo local.  

A análise do entorno, embasada por trabalhos de campo - nos possibilitaram transitar 

pelos logradouros próximos aos estabelecimentos - e por um levantamento do preço da terra 

urbana, através da inspeção de jornais locais, comparando os valores dos imóveis em 2000, com 

os de 2005 e 2010, foi crucial para compreendermos os processos que alteraram a morfologia e 

a funcionalidade do espaço urbano em escala local e regional.  

Concluímos que a posição geográfica dos shopping centers é fundamental para a 

análise do alcance espacial dos mesmos, quando comparamos a centralidade do Shopping Pátio 

Mix Resende à do Resende Shopping. Todavia, os três empreendimentos estudados possuem 

alcance espacial que extrapola os limites municipais, o que evidencia suas lógicas regionais de 

atendimento da demanda varejista. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com a chegada de indústrias de grande porte pertencentes a empresas de expressão 

multinacional, no município de Resende, o conseqüente aumento populacional foi destaque na 

reconfiguração da demanda local e regional por serviços e bens, além de empreendimentos 

imobiliários que o comportasse. Após a crise do sistema fordista de produção e o surgimento da 

lógica flexível, pautada na desconcentração do capital acumulado, as grandes empresas 

buscaram áreas menos valorizadas do que solo urbano das metrópoles onde estavam. Foi então 

que houve grande procura por cidades que estivessem fora das regiões metropolitanas e as 

atraíssem pelo valor da terra e por propostas de incorporação do aparato necessário para 

atividades industriais. Os ingressos, na década de 1990, de parte da produção de indústrias 

automobilísticas de lógicas pós-fordistas como a PSA Peugeot-Citröen e a MAM; e de parques 

industriais da Votorantim na região promoveram uma alteração não só na demanda por bens e 

serviços, mas também nos padrões de consumo regionais. Isso porque os empregados que 

foram trazidos para a região foram também os responsáveis pelas tomadas de decisão e pela 

gestão.  O atendimento a essa demanda, portanto, não se resumiria a um aumento no volume 

ofertado. Houve necessidade de ofertar bens e serviços que antes não existiam no município. 



 

OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem por objetivo compreender qual seria a influência dos shopping 

centers na reestruturação das cidades de Resende e Volta Redonda. Portanto, para que essa 

questão seja respondida, consideramos que as cidades de Resende e Volta Redonda, no Estado 

do Rio de Janeiro, estão sofrendo reestruturação – funcional e morfológica – em seu espaço 

urbano. Também entendemos que essas cidades possuem porte e nodosidade característicos 

de cidades consideradas médias. 

 A fim de identificarmos se os empreendimentos comerciais estudados influenciam no 

rearranjo do espanco urbano – e, em caso positivo, com que intensidade –, propusemos 

questões específicas, fundamentais para amparar a questão central. Inicialmente, buscamos o 

entendimento da lógica locacional dos shopping centers na dinâmica da rede urbana regional e, 

diminuindo a escala, na dinâmica urbana interna da cidade. A instalação de empreendimentos 

comerciais desse porte em cidades afastadas dos centros metropolitanos do país, geralmente, 

indica que o empreendimento não pretende atender somente ao mercado interno da cidade. 

Esses empreendimentos buscam suprir as demandas por bens, mercadorias e serviços de um 

mercado regional, que abrange as cidades vizinhas. Portanto, pretendemos identificar o alcance 

espacial dos shopping centers instalados nas cidades estudadas; ou seja, os limites de 

concentração e dispersão de fluxos de mercadorias, serviços, bens e pessoas. Além dos estudos 

dos rebatimentos espaciais dos shopping centers nas escalas regional e da cidade em sua 

totalidade, nos debruçamos, também, na influência dos empreendimentos no entorno dos 

mesmos, localmente. 

 A análise do entorno dos empreendimentos foi fundamental para entendermos como se 

dá a influência dos shopping centers diretamente nas estruturas e funções urbanas nas 

imediações. A análise elucida como ocorreu e como ocorrerá a alteração do espaço urbano em 

função da instalação dos empreendimentos comerciais, e é primordial para constatarmos se os 

shopping têm, de fato, o potencial para remodelar o espaço urbano da cidade média. 

 

 

BASE CONCEITUAL 

 A pesquisa possui um arcabouço conceitual pautado em obras que discutem a vertente 

de pensamento pós-morderno da Geografia. O trabalho de Harvey (1992) foi utilizado para 



 

fundamentar a nossa discussão acerca da crise do sistema de produção rígida, o fordismo, e a 

incorporação, por parte das grandes empresas, do sistema de acumulação flexível. 

 Atrelado a essa conceituação, o desenvolvimento e avanço do meio técnico-científico em 

áreas distantes dos centros metropolitanos brasileiros – em centros regionais –, discutido por 

Santos (2005), impulsionado por políticas públicas desenvolvimentistas, articula a reestruturação 

produtiva à hipótese, abordada nesse trabalho, de reestruturação das cidades. Santos (2005) 

reitera a ideia proposta por Hagget (1971) de que as grandes corporações buscam áreas fora 

das metrópoles – cujo solo urbano possui alto valor – o que altera o padrão locacional e, 

consequentemente, o papel dos centros regionais na rede urbana. 

 A busca das grandes empresas por áreas onde a terra possui valor mais competitivo 

para a produção e que possuam aparato tecnológico e estrutural condizentes com as atividades 

produtivas promoveu um rompimento do padrão espacial de hierarquia de lugares centrais na 

rede urbana proposto por Christaller (1966), como enfatizou Corrêa (2006). Segundo William 

Ribeiro da Silva (2009), a redefinição dos padrões de consumo e das funções dos centros 

regionais – tratados como cidades médias – é resultado dessa cadeia de eventos. 

 

 

Figura 1: Localização dos shopping centers no Estado do Rio de Janeiro até o presente. Fonte: 

ABRASCE e sites coorporativos dos empreendimentos. 



 

RESULTADOS 

 Para responder as questões levantadas, nos utilizamos de uma metodologia que se 

inicia na análise do setor de shopping centers. Através do levantamento de redes e corporações 

relacionadas à gestão, construção e incorporação dos empreendimentos comerciais no Estado 

do Rio de Janeiro. Foram escolhidos como recorte temático da pesquisa os shopping Resende 

Shopping; Pátio Mix Resende e Sider Shopping. A escolha se justifica por serem os 

empreendimentos localizados no recorte espacial referente a esse trabalho: as cidades médias 

da Região Sul fluminense. 

 O primeiro shopping da região foi o Resende Shopping, inaugurado em 1985, por 

investidores de capitais locais, que mantiveram administração própria. Pouco depois, em 1989, a 

CBS – fundo de previdência dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) – 

inaugurou o Sider Shopping, em Volta Redonda, cuja administração é responsável pela empresa 

paulista Lumine. O shopping Pátio Mix Resende foi inaugurado, em 2011, pela BRMalls, 

empresa do Rio de Janeiro que é a maior incorporadora de shopping centers do Brasil, e 

administrada pela marca Pátio Mix. 

 Fez-se, posteriormente, a análise dos empreendimentos quanto às suas dinâmicas 

internas. Foi feito um levantamento das informações dos empreendimentos – com base nos 

sítios dos mesmos e da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) – para que 

identificássemos um perfil dos shopping quanto às mercadorias e serviços ofertados e um 

esboço do alcance espacial. Na ficha técnica produzida, tem-se: o ano de inauguração dos 

empreendimentos; a área bruta locável; os lojistas presentes; as principais redes, franquias e 

megalojas presentes.  

  Resende, desde 1985, possuía apenas um shopping center – que, apesar de seu 

pioneirismo, não apresentava grande expressão regional –, o Resende Shopping. Ainda que com 

uma dimensão que certamente não atenderia a toda população da cidade, muito menos das 

cidades próximas, o Resende Shopping foi importante no que se refere aos serviços oferecidos. 

Hoje, após passar por obras de expansão, o shopping compreende 9.000 m² de área bruta 

locável, notadamente insuficientes para sequer atender aos aproximadamente 120.000 

habitantes da cidade. Deste modo, até que fosse inaugurado outro empreendimento comercial 

de maior porte, os consumidores de Resende, ao buscar um espaço que ofertasse os 

supracitados serviços e bens, comumente rumavam para o Sider Shopping, em Volta Redonda. 



 

 O Sider Shopping, localizado em uma cidade inserida na mesma região, se 

caracterizava, portanto, em um típico shopping center de cidade média. Além do processo de 

reestruturação produtiva da cidade de Volta Redonda ter sido semelhante ao de Resende, a 

reestruturação do espaço urbano dos dois municípios também foi parecida. Inaugurado em 1989, 

o Sider Shopping foi durante duas décadas um lugar central imprescindível para a região do 

Médio Vale do Paraíba. Essa, portanto, é a influência de um shopping center em uma cidade de 

porte médio nos fluxos regionais: converge consumo ao mesmo tempo em que dispersa 

mercadorias e serviços. Ainda hoje, o empreendimento apresenta importante centralidade, 

mesmo perdendo força com a instalação do empreendimento comercial de maior porte na região 

estudada: o shopping Pátio Mix Resende. 

Inaugurado em 2011, o shopping detém uma área bruta locável de 25.000 m², com 

ancoragem de sete redes varejistas de destaque no cenário nacional. Entre elas o Hipermercado 

Spani, cuja área de mais de 10.000 m² supera a de todo o Resende Shopping. 

 A lógica, portanto, deste novo empreendimento não é atender à demanda local de 

Resende, mas compreender a demanda regional, tanto no volume de mercadorias e serviços 

oferecidos, quanto na diversidade e mix de lojas. O shopping Pátio Mix Resende surge com a 

proposta de grande parte dos shopping centers localizados em cidades médias: oferta de bens e 

serviços para uma fatia considerável do mercado consumidor, independentemente de poder de 

compra e local de residência. Portanto, faz-se mister a situação geográfica de um 

empreendimento com essa pretensão. 



 

 

 

Figura 2: Imagem de satélite que abrange toda a área urbana do município de Resende, com 

marcação nos shopping centers estudados. Fonte: imagem retirada do software Google Earth. 

 O Pátio Mix Resende foi construído na principal via de circulação da região e um dos 

principais eixos de transporte rodoviário do país: a Rodovia Presidente Dutra. A localização 

estratégica das cidades de Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, entre as três 

principais metrópoles do sudeste brasileiro – Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte –, que 

tanto contribuiu para a escolha de matrizes fabris se instalarem ali, propicia uma circulação 

intensa na Via Dutra. Aliado a isso, o shopping se encontra no trevo de acesso à cidade de 

Resende, em frente à rodoviária do município.  



 

 

Figura 3: Imagem de satélite obtida através do software Google Earth. Em destaque, o terreno 

utilizado para construção do shopping Pátio Mix Resende, já preparado para início das obras. 

 

 

Figura 4: Imagem de satélite obtida através do software Google Earth. Em destaque, o Resende 

Shopping. 



 

É evidente, então, a alteração na lógica de localização deste empreendimento comercial 

em relação ao Resende Shopping, que, ao se localizar no centro de Resende, demonstra que o 

objetivo do shopping é atender apenas o mercado interno da cidade. 

O Sider Shopping, em Volta Redonda, possui lógica locacional semelhante ao do 

Resende Shopping, na região central da cidade. No entanto, o acesso ao empreendimento é 

facilitado imensamente pelo fato de a avenida onde ele está localizado, a Avenida dos 

Trabalhadores, ser um trecho da antiga Rodovia Rio-Bahia, a BR 393. Portanto, a acessibilidade 

ao Sider Shopping é diferenciada, o que permite, inclusive, centralidade em relação ao município 

vizinho de Barra Mansa, e confere-o um alcance espacial maior. 

 

Figura 5: Imagem de satélite obtida através do software Google Earth. O espaço urbano de Volta 

Redonda, com destaque para a localização do Sider Shopping. 

 

 Para que entendêssemos a magnitude do alcance espacial do Pátio Mix Resende e 

Sider Shopping, utilizamos os indicadores metodológicos propostos por Christaller (1961) – os 

alcances máximo e mínimo – e uma metodologia consagrada em estudos que possuem 

shoppings em cidades médias e suas influências na reestruturação urbana regional como 

objetos de estudo. Baseando-nos na tese de doutorado de Pintaudi (1989), fomos a campo para 

verificar as placas dos automóveis estacionados nas vagas do shopping e registrá-las. 



 

 Os resultados não se distanciaram muito das nossas suposições anteriores, no shopping 

center Pátio Mix Resende. A predominância foi de carros de origem da própria região do Médio 

Vale do Paraíba ocorreu, já que 60 dos 84 carros registrados tinham como município de origem 

Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Resende e Volta Redonda. Entre os restantes, cinco 

carros do Rio de Janeiro – o município – chamam atenção. Apesar de sabermos que os 

freqüentadores cariocas não buscam o shopping center por seus atrativos diferenciais de 

serviços e mercadorias, esse dado evidencia a importância da situação geográfica de um 

empreendimento comercial na margem de uma rodovia federal.  

 Ao compararmos essas informações com as obtidas no Sider Shopping, vimos que, 

apesar de as placas no shopping de Volta Redonda apresentarem uma diversificação, quanto à 

origem, considerável, a maioria dos carros era oriunda do próprio município (53 de um total de 

100). Dos demais, 18 carros eram de municípios do Médio Vale do Paraíba, o que também 

evidencia o alcance espacial regional do empreendimento – o percentual de carros de origem da 

Região do Médio Vale do Paraíba é de 71%. As informações obtidas através dessa metodologia 

não possuem nenhuma pretensão estatística, uma vez que a análise foi feita pontualmente, a fim 

de levantar esboços acerca da origem dos freqüentadores dos empreendimentos. Para uma 

análise do alcance espacial legítima, é necessário que os próprios freqüentadores, a 

administração dos shopping centers e os lojistas presentes sejam entrevistados, atividade que 

está proposta na pesquisa, mas que ainda não foi concluída. Não obstante, a análise 

comparativa das placas dos carros também está incompleta, até que a realizemos, também, no 

Resende Shopping. 

 A fim de entendermos como ocorreu e ocorrerá a alteração do espaço urbano no entorno 

dos empreendimentos, realizamos, em Volta Redonda, um campo para classificar as atividades 

e funções dos equipamentos urbanos ao redor do Sider Shopping. O mesmo será feito nos dois 

demais shopping centers que são foco da pesquisa. A atividade de campo consiste em um 

trajeto percorrido a pé nos quarteirões próximos ao empreendimento, no qual o autor do trabalho 

elaborou um croqui ilustrativo dos imóveis. Posteriormente, uma ilustração gráfica foi feita, 

digitalmente, cujo resultado é demonstrado a seguir: 



 

 

Figura 6: Croqui ilustrativo realizado pelo autor, em cima de uma imagem de satélite obtida no 

software Google Earth.  

 A interpretação do resultado do trabalho é conclusiva, no que concerne à influência do 

shopping no se entorno. São quase ausentes os imóveis residenciais – o que não é incomum, 

haja vista a localização do empreendimento no centro da cidade -, enquanto que as ofertas de 

serviços e comércios de rua são abundantes. Os grandes edifícios comerciais ao Sul do 

empreendimento, as lojas de grandes redes varejistas, como Casas Bahia e Extra, o Mercado 

Municipal e a presença de agências bancárias e casa lotéricas evidenciam a dinâmica intensa de 

incentivo à circulação nas áreas vizinhas ao shopping. Entretanto, não foi possível determinar se 

essas variáveis são posteriores ou anteriores à instalação do Sider Shopping. Para que 

pudéssemos fazê-lo, entrevistamos a gerente de marketing do Sider Shopping, Camille Teixeira, 

que reiterou nosso pensamento inicial: 

“A gente, aqui dentro do shopping, costuma dizer que a vila é um shopping a céu aberto 

e o Sider é um shopping dentro desse shopping grande. [...] O Sider se instalou e o comércio foi 

se aprimorando, foi crescendo, foi melhorando”. 

Camille Teixeira, gerente de marketing do Sider Shopping, 2012. 



 

A vila, à qual Camille se refere, é o entorno do shopping, o comércio de rua; são os 

restaurantes, os supermercados, as agências bancárias, os edifícios comerciais, hotéis e clubes. 

A dinâmica local é composta pelo shopping e pelo comércio de rua. Os dois se complementam e 

dependem um do outro. Os freqüentadores da área não costumam, segundo Camille, se limitar a 

comprar um produto fora do Sider Shopping, mas, além de consumirem a mercadoria no 

comércio de rua, entram no shopping para lanchar ou ir ao cinema. O padrão de lojas, inclusive, 

não se difere muito, à exceção do Mercado Municipal: lojas que se localizam dentro do 

empreendimento têm filiais no entorno; na Av. dos Trabalhadores, conquanto, há um cinema de 

rua, como ocorre no shopping. 

Essa capacidade de alteração, não obstante, aparece de forma distinta na cidade de 

Resende, onde os shopping centers estão sendo utilizados como atrativos para lançamentos 

imobiliários. Em meio a um cenário de instalação de novas grandes empresas na cidade, além 

da própria atração de consumidores por parte das empresas já existentes nesse pólo 

automotivo, presenciamos em Resende um boom imobiliário, que passa por seu auge até então, 

com incorporadoras imobiliárias como Gafisa, Cyrella e Alphaville investindo em 

empreendimentos imobiliários para atender à demanda recente por imóveis para consumidores 

de maior poder aquisitivo. 

A análise do entorno, no entanto, para ser conclusiva, depende de uma análise do preço 

da terra no entorno do empreendimento, feita em comparação dos preços atuais com os preços 

de outrora. Nesse trabalho, será feita a análise, utilizando jornais, dos preços dos imóveis em 

2000, 2005 e 2010, a fim de identificar a valorização imobiliária decorrente da instalação de um 

empreendimento imobiliário de grande porte nos ambientes urbanos de Volta Redonda e 

Resende. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao analisarmos as lógicas de localização de cada empreendimento tanto na escala 

regional, quanto na escala das cidades, a posição geográfica se mostrou fundamental na 

determinação do alcance espacial do shopping centers. O shopping Pátio Mix, situado no trevo 

de acesso a Resende, às margens da Rodovia Presidente Dutra – um dos principais eixos 

estruturantes do país –, mostrou maior diversificação - quanto ao município de origem - dos seus 



 

freqüentadores. No entanto, os shopping centers estudados possuem, em maior ou menor 

escala, alcance espacial que extrapola os limites municipais, como esperado dos 

empreendimentos comerciais de grande porte que se instalam em cidades de médio porte. 

 No que tange à alteração do espaço urbano, o Sider Shopping evidenciou uma 

capacidade de reestruturação da cidade significativa, principalmente por se situar no centro da 

cidade, onde a saturação da ocupação urbana é, usualmente, maior. 

 O Pátio Mix Resende, a despeito dos outros dois shopping estudados, surge como uma 

resposta a um cenário de lançamentos imobiliários de dinâmica industrial – chegada de 

empresas de expressão mundial, como ocorre com a instalação da Nissan – que não se 

resumem aos empreendimentos comerciais. Há, portanto, uma grande mudança no padrão de 

consumo da cidade de Resende e da região, fruto da reestruturação produtiva que se iniciou na 

década de 1990. 
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