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RESUMO
Anteriores à revolução industrial (RI), edifícios ou espaços plurifuncionais são aqueles surgidos
naturalmente, integrados no tecido urbano de cidades europeias. O homem trabalhava, se divertia e
habitava dentro de um pequeno raio. Após a RI, a estrutura das cidades se tornou complexa, e a antiga
cidade de pedestres se tornou a “cidade rodada”. Surgiram novas atividades funcionais e diferentes
necessidades de consumo. No século XX, a doutrina formulada pelo CIAM, pregou a zonificação das
cidades, enunciando quatro funções: habitar; trabalhar; se divertir; e circular. E, as comunidades se
decompuseram em partes. Com uma nova estrutura das cidades, os Estados Unidos incentivaram a
descentralização e o deslocamento populacional em direção ao subúrbio. Os comerciantes acompanharam
o mercado consumidor. Uma conjunção de fatores favoráveis permitiu o surgimento do “shopping
center”. Os centros urbanos perderam: sua vitalidade, qualidade de vida, a riqueza da sua complexidade e
contraste. Sua deterioração foi inevitável. O aparecimento dos shopping centers nas periferias alavancou o
desenvolvimento de novas regiões, subcentros com qualidade de vida. Os centros tradicionais sofreram
décadas de deterioração, e para estudiosos, era possível se planejar o comércio varejista como estratégia
de sua revitalização, adotando a filosofia empresarial dos shopping centers privados. Este texto trata do
novo papel desempenhado pelos centros comerciais: o de fazer parte de projetos privados ou de parcerias
público/privadas tendo em vista devolver o dinamismo às cidades se instalando em áreas centrais ou
deterioradas, promovendo soluções de requalificação urbana. Dois exemplos são analisados: o MyZeil
Shopping Mall, edificação abrigando tecnologia inovadora em estrutura de aço e vidros de alto
desempenho, participante do processo de recuperação da Zeil, principal rua comercial de Frankfurt na
Alemanha; a Selfridges, grande loja em estrutura de concreto curvilínea revestida com 15.000 discos de
alumínio, âncora do projeto de revitalização através do comércio varejista em Bullring, Birmingham, Grã
Bretanha. Ao final ressalta-se o papel de cada um, a qualidade de seus projetos e propostas estratégicas
que culminaram em tornar ambas as regiões em polos de visitação turística.
Palavras-chave: shopping center e revitalização urbana, centros comerciais como revitalização urbana,
espaços comerciais como revitalização urbana, varejo e requalificação urbana.
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ABSTRACT
Previous to industrial revolution (IR), buildings or multifunctional spaces are those naturally appeared,
integrated in urban tissue of European cities. Men worked, had fun, and lived in a small ray. After IR, the
cities structure became complex, and the ancient pedestrians city became the "road city". New functional
activities and different consumption needs emerged. In the twentieth century, the formulated doctrine by
the CIAM, recommended city’s zoning, enunciating four functions: to inhabit; work; have fun; and
circulate. And so the communities were decomposed into parts. With a new city’s structure, United States
encouraged decentralization and population displacement toward the suburbs. Traders followed the
consumer. A combination of favorable factors allowed the emerging of shopping center. The urban
centers lost: their vitality, quality of life, the richness of its complexity and contrast. Its deterioration was
inevitable. The emergence of shopping malls in the peripheries leveraged new regions development, subcenters with quality of life. The traditional centers suffered decades of deterioration, and for scholars, it
was possible to plan retail trade as a strategy for its revitalization, adopting private shopping center’s
business philosophy. This paper deals with the new role played by shopping centers: to be part of private
projects or public/private partnerships with a view to restore cities dynamism by installing itself in central
or deteriorated areas, promoting urban redevelopment solutions. Two examples are analyzed: the MyZeil
Shopping Mall, a building incorporating innovative technology in steel structure and high-performance
glass, and participant in the recovery process of Zeil, Frankfurt's main shopping street in Germany; the
Selfridges, a large store in curvilinear concrete structure covered with 15,000 aluminum discs, an anchor
part of the revitalization project through retail trade in Bullring, Birmingham, UK. At the end the role of
each one is highlighted, the quality of its projects and strategic proposals that culminated in making both
regions into poles of tourist visitation.
Key-words: shopping mall and urban revitalization, shopping centers as urban revitalization, commercial
spaces as urban revitalization, retail and urban requalification.
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1.

INTRODUÇÃO

Anteriores à Revolução Industrial (RI), edifícios ou espaços plurifuncionais são aqueles surgidos
naturalmente integrados no tecido urbano de cidades europeias. O homem trabalhava, se divertia
e habitava dentro de um pequeno raio. Na ágora grega aconteciam as trocas comerciais, mas
também era fórum social e político. Nas casas de banho romanas se praticavam exercícios físicos
e de entretenimento, mas ao mesmo tempo, lá eram sediados os debates políticos e ainda
continham teatros, auditórios, ginásios, restaurante e biblioteca. Atrás das muralhas medievais
surgiram os edifícios plurifuncionais que abrigavam as diversas atividades humanas, com a
moradia localizando-se em cima das suas lojas ou ateliers de trabalho. Nas cidades renascentistas
e barrocas, a mesma habitação continuou dando asilo à função de trabalho (ZIEDLER, 1985).
Após a RI a estrutura das cidades se tornou complexa e a antiga cidade de pedestres se tornou a
“cidade rodada”. Novas atividades funcionais e diferentes necessidades de consumo surgiram.
No século XX, a doutrina formulada pelo CIAM pregou a zonificação, enunciando quatro
funções: habitar; trabalhar; se divertir; e circular. Com isso, foi interrompida a história dos
espaços e edificações plurifuncionais, e as comunidades se decompuseram em partes. A
segregação funcional sacrificou a qualidade de vida, os edifícios frutos do modernismo se
transformaram na raiz de um entorno uniforme, sem a imprescindível diversidade para uma
cidade vibrante.
Com uma nova estrutura para as cidades, os Estados Unidos incentivaram o deslocamento
populacional em direção ao subúrbio, e, em consequência, a descentralização. Os comerciantes
acompanharam o mercado consumidor. Uma conjunção de fatores favoráveis permitiu o
surgimento do “shopping center”. Os centros urbanos perderam vitalidade, qualidade de vida,
riqueza de sua complexidade e contraste. Sua deterioração aconteceu de forma inevitável. Foram
décadas de suburbanização, tendo sido deixadas para traz, grandes áreas dotadas de
infraestrutura, decorrente da conjunção de descentralização habitacional, do comércio e serviços
(lazer e entretenimento). Por outro lado o aparecimento dos shopping centers nas periferias
alavancou o desenvolvimento de novas regiões, subcentros com qualidade de vida. Sendo no
princípio apenas centro de compras, o shopping center evoluiu e agregou novas funções,
decorrentes também, da alteração das necessidades e aspirações do consumidor. Acabou se
transformando num espaço cultural, social de lazer e entretenimento e convivência, que veio para
ficar. Incorporou ao longo do tempo, antigas funções do espaço público, do centro urbano
tradicional, que passaram a acontecer em áreas privadas.
Ziedler (1985, p.9, tradução nossa) defende que “as cidade mais atraentes são aquelas que
enlaçam uma rede complexa e rica de atividades e funções. Estas cidades, do mesmo modo que
um tecido, requerem atenção e manutenção constantes, com reparos e troca de peças em mau
estado”. Os centros urbanos constituem locais privilegiados para a atividade comercial e a
mistura orgânica de funções e usos é fator de atração para que as pessoas se desloquem ao centro
tradicional a fim de realizar atividades diversas e relacionadas.
Segundo Balsas (1999) é possível planejar o comércio varejista como estratégia para a melhora
da habitabilidade das cidades. Para isso a filosofia empresarial dos centros comerciais privados
deve ser aplicada nos projetos dos centros urbanos. Hoje se têm consciência que de modo a
conservar o dinamismo da palpitação dos corações urbanos é necessária a mescla de atividades.
A partir do entendimento desse espírito é que se deve ressaltar o novo papel desempenhado pelos
centros comerciais: fazer parte de projetos privados ou de parcerias público/privadas, tendo em
vista devolver o dinamismo às cidades, se instalando em áreas centrais ou deterioradas,
promovendo soluções de requalificação urbana.
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2.

O NOVO PAPEL DOS CENTROS COMERCIAIS CONTEMPORÂNEOS NA ERA
DA EXPERIÊNCIA

Nas duas últimas décadas, principalmente, tem ocorrido uma série de transformações nos
projetos dos shopping centers e espaços comerciais de todos os portes. Isso só foi possível
devido ao surgimento de tecnologias inovadoras, sistemas construtivos diferenciados e materiais
especiais, colocados à disposição dos arquitetos e projetistas, que com sua criatividade
favoreceram o aparecimento de uma nova linguagem e conceito, a cada dia mais presentes nos
espaços comerciais contemporâneos. Grandes arquitetos – celebridades - perceberam que as
novas opções tecnológicas possibilitavam a realização de boa arquitetura, e paulatinamente se
inserem nesse promissor nicho de mercado, o da arquitetura comercial. A partir daí, a arquitetura
de espaços comerciais se transforma a cada dia agregando valor ao ato de fazer compras, que
agora acontece com prazer, satisfação e maior comunicação.
Vive-se atualmente na “era da experiência”, da experimentação, o consumidor deseja ser
inspirado, desafiado, estimulado e assombrado, indo atrás da surpresa e do deleite. Para Kelver
(2008, p.16) a “necessidade se transformou em desejo”, a experiência da compra passou a ser
parte integrante do desejo de conexão e relacionamento. A expectativa é frequentar espaços
interativos, multiusos, que oferecem qualidade e estilo de vida, com um mix de atividades
especial, um serviço sem paralelo de modo a se participar de uma combinação de experiências
inusitadas.
A arquitetura de qualidade deixou de ser reservada às funções do estado e religiosas, ou àqueles
que possuem meios para construir palácios, museus, ou sedes de empresas (JODIDIO, 2010).
Nesse novo contexto, pode ser apreciada em espaços comerciais, shoppings, grandes ou
pequenas lojas, com soluções inovadoras, mas sendo ainda considerada como uma das
manifestações mais efêmeras da atualidade. O varejista vem assumindo com isso,
progressivamente, um papel proeminente na sociedade, sendo cada dia mais sua força motriz.
“Haja recessão ou crescimento e progresso, as prioridades podem se alterar com variações nos
orçamentos, mas o comércio varejista chegou a se consolidar e a arquitetura agora é seu
sustentáculo” (JODIDIO, 2010, p.45).
Não é por acaso que Deyan Sudjic (1999) passou a considerar o centro comercial ao lado dos
modernos aeroportos e museus, como um dos marcos de referência mais importantes da nova
paisagem urbana, definidores da cidade contemporânea. São megacomplexos que têm gerado
intensa competição econômica entre cidades, estabelecendo suas áreas de influência. Constituem
empreendimentos concentradores de população, despertando interesses culturais, industriais e/ou
econômicos, independente de escala, causando crescimento e visibilidade às cidades, lhes dando
estrutura, forma e identidade. Como empreendimentos vultosos com programas complexos ou de
menor porte, os espaços comerciais envolvem recursos financeiros de grande monta,
principalmente de origem privada, “constituindo excelentes laboratórios para experimentação de
tecnologias inovadoras e materiais especiais, possibilitando se tornarem edifícios emblemáticos”
(GRASSIOTTO, 2013, p.94). Jodidio (2010, p. 45), concordando com esses aspectos acrescenta
que o atual momento de consumo provocou mudanças constantes nos hábitos e aspirações da
sociedade culturalmente globalizada, fazendo surgir um novo dinamismo que se transformou no
“motor da arquitetura comercial atual”.
3.

EXEMPLOS DE REVITALIZAÇÃO URBANA COM A PARTICIPAÇÃO DE
SHOPPING CENTERS

Colocadas as questões principais da nova linguagem e conceitos presentes na arquitetura de
espaços comerciais contemporâneos, dois exemplos são analisados, onde parcerias
público/privadas puderam contribuir para o desenvolvimento e implantação de bons projetos de
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revitalização e regeneração urbana de áreas centrais. Um deles em Birmingham na Inglaterra, o
outro em Frankfurt, Alemanha.
3.1. Revitalização da Área Central de Birmingham na Inglaterra com o Desenvolvimento
do Projeto Bullring Shopping Center.

3.1.1. Birmingham
Birmingham localiza-se na região centro-oeste da Inglaterra, tendo a segunda maior população
do país, estimada em 1,23 milhões de habitantes em 2016. Faz parte da conurbação de West
Midlands, que tem cerca de 2,44 milhões de habitantes, a segunda maior do Reino Unido. Sua
região metropolitana ultrapassa 3,70 milhões de habitantes. Possui o perfil de população mais
jovem de toda a Europa: 37% das pessoas com idade abaixo de 24 anos, sendo etnicamente bem
diversificada. Abriga três grandes universidades com mais de 65 mil alunos (Birmingham.gov.,
2017).
Pujante centro regional de negócios, a cidade oferece grandes oportunidades para empresas que
buscam investir desfrutando de alta qualidade de vida. Segundo relatório do Birmingham City
Council1 (2011), em razão do número de empresas por setor (2002-2005), a área que mais se
destaca é a de negócios imobiliários, seguida, percentualmente, por grau de importância, pelo:
comércio varejista e atacadista; setor manufatureiro; serviços pessoais; construção; hotéis e
restaurantes; transportes; armazenamentos e comunicações; e, por último, operações financeiras.
Oferece um setor varejista rico e variado, atraindo aproximadamente 33 milhões de pessoas por
ano para negócios e lazer. Procura diversificar a sua base econômica com a atração de novos
investimentos em ciência e tecnologia.
Birmingham localiza-se estrategicamente na rede nacional de autoestradas (M5, M6, M40 e
M42) e no centro da malha ferroviária do Reino Unido, com acesso direto a mais de 100
destinos. Seu aeroporto é o sétimo mais movimentado do Reino Unido, com fluxo de 11,6
milhões de passageiros, em voos domésticos e internacionais. Mais de 20% da cidade é formada
por áreas livres, dentre elas praças, parques, campos, lotes, reservas naturais e espaços para
jogos. Diversos rios, cursos d’água e canais, se interligam na área urbana, formando uma rede de
conexões (Birmingham.gov., 2017).
O coração de Birmingham é o seu centro urbano, que contém muitos monumentos e edifícios
históricos, um lugar onde as características antigas e novas se misturam. É um local de negócios
com empresas de serviços, comércio varejista e atividades de lazer. A Catedral de St. Philips é
uma referência, rodeada de espaço verde para desfrute da população. As ruas das proximidades
são originárias da antiga cidade medieval onde ainda existem muitas edificações no estilo
vitoriano (Google Earth, 2017). A oeste da catedral, encontra-se um conjunto arquitetônico
histórico onde se situam a Council House (Câmara Municipal), a Town Hall (Prefeitura
Municipal) e a Victoria Square (praça). Essa praça é um espaço livre público que faz parte de
uma rota de caminhada para a área do complexo Bullring. Ao lado desse conjunto a Chamberlain
Square conecta o Birmingham Museum and Art Gallery com a Victória Square e o seu entorno.
Ainda a oeste da catedral fica a Centenary Square, onde o conjunto que a contém fez parte de um
projeto de redesenvolvimento no qual o local foi reformulado. Ainda próximo à igreja, o distrito
financeiro está inserido numa área de preservação onde vários edifícios históricos foram
restaurados, visando a oferta de mais espaços para escritórios (Birmingham City Council, 2017).
Ao sul da catedral localiza-se uma grande área de comércio varejista, moderna e das mais
prósperas. As principais referências ali são a New Street, a Main Street, a Mailbox, a Square
1

High-Growth Firms and their Contribution to Employment in Birmingham, 2011.
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Bullring e a Grand Central Station, onde se encontra o Pallasades Shopping Centre.
Especialmente a The Mailbox é um destino de varejo e serviços de luxo, com visual interessante
ao lado do canal. Constitui uma região de espaços de compras e de serviços de qualidade com
muita diversidade de mercadorias, apresentando ambientes contemporâneos que congregam
hotéis, bares e restaurantes. A Broad Street concentra a vida noturna da área central, assim como
na Digbeth Street, onde os cinemas também estão presentes. O comércio tradicional funciona nas
ruas Lower New Street e High Street (Birmingham City Council, 2017).
Como estratégia para fortalecer e aumentar sua participação economica no cenário internacional,
Birmingham apresentou em 2010 um Plano de Desenvolvimento, cuja efetivação está prevista
para 2031. A Birmingham City Centre Enterprise Zone (2017) prevê seis zonas de
desenvolvimento econômico, com o enfoque no agrupamento de atividades de negócios de muita
qualidade, sustentados pela infraestrutura existente. Nesse contexto o Bullring constitui
importante área comercial central, cuja história se remete à Idade Média, quando o mercado aí se
instalou pela primeira vez. A denominação Bullring é recente, de 2003, e nessa região se localiza
a antiga St. Martin Church (Birmingham City Council, 2017).
3.1.2. Bullring
Birmingham foi a segunda cidade da Inglaterra a desenvolver uma marcante região de comércio
varejista, o original Bullring de 1964, iniciando a geração de shoppings fechados que incorporam
facilidades, na Grã Bretanha e Europa. A cidade originalmente conhecida como “das mil
negociações”, revitalizou o mesmo sítio, com um grande centro comercial, completando o
Bullring em 2003 (COLEMAN, 2006, p.159). Procedeu a uma revitalização incorporando novos
espaços fechados, reforçando seu significado, mas dentro do novo conceito de edifícios de alta
tecnologia, alternando ligações com ruas abertas e malls fechados criando ambientes de
experiências visuais e de apropriação de espaços inusitados pelos usuários/consumidores.
O “New Bullring” foi planejado por Hammerson, autor de outros dois shoppings centrais. O
empreendimento se viabilizou com a formação da Birmingham Alliance envolvendo duas
empresas a “Land Securities” e a “Henderson Global Investment”, objetivando refinar o tipo e
completar o terceiro maior centro comercial em quatro anos. O refinamento faz de Bullring um
dos exemplos mais primorosos de shopping centers fechados de centros de cidade (COLEMAN,
2006, p.159). Abrigando quatro grandes âncoras: Selfridges, Debenhams, John Lewis e Forever
21, hoje está entre os mais visitados do Reino Unido, aproximadamente 36,5 milhões de
visitantes.
Apesar de o Bullring constituir um ambiente fechado de compras, com formato não aceito neste
início de séc. XXI, o tempo de complementação da requalificação permitiu a incorporação de
alguns requisitos fundamentais em diretrizes de planejamento atuais: integração com o tecido do
entorno urbano e mais setor de varejo a céu aberto.
O Bullring reconecta o quarteirão de varejo ao centro da cidade existente estendendo seu coração
a partir da “New Street e High Street” (Fig. 1, 2). Do arquiteto Benoy, o projeto consiste em três
eixos que a partir do centro da cidade existente forma ruas de pedestres através da nova
vizinhança. Dois desses percursos são extensões naturais de padrões de ruas existentes e se
transformaram em ruas cobertas. Nas extremidades duas novas lojas de departamento:
Debenhams e Selfridges. Já o terceiro eixo forma uma rua aberta, descoberta que passa entre as
duas ruas cobertas e separa a quadra em dois blocos, um de cada lado da rua. Essa rua liga a
cidade antiga, reconectando a igreja à área de mercado. A geometria triangular formada pelo
conjunto das três ruas constitui uma solução estratégica estabelecendo uma forte sinergia entre a
cidade e as duas lojas de departamento (Fig. 3, 4) (COLEMAN, 2006, p. 159).
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Com três pisos principais, um nível superior e um inferior, tendo ainda um mezanino adicional, o
Bullring é um centro comercial denso, que ocupa 10,5 hectares (26 acres) e provê 110.000 m2 de
acomodações com 146 lojas satélites e mais duas lojas departamentais.
O desnível de 19,5 m cruzando o terreno é utilizado para formar três principais acessos públicos
aos níveis do shopping. O mais alto, nível 3, o intermediário, nível 2 e o mais baixo, nível 1.
Cada um deles possui relação com o exterior que é utilizado como entrada para cada piso. Cada
nível tem um layout individual para os percursos de pedestre e, portanto, tem sua própria
identidade. O terceiro nível, o mais elevado forma duas asas em forma de “V”; o piso
intermediário constitui uma ligação direta entre as duas grandes lojas, mas separados pela rua
aberta; e o nível inferior completa a ligação entre as duas lojas de departamento (Fig. 3)
(COLEMAN, 2006, p. 160). O layout triangular é um diagrama organizacional onde nenhum dos
três níveis individualmente forma o padrão geral. O triângulo surge pela combinação dos níveis
superpostos um ao outro. O superior e o intermediário consistem em duas asas separadas
simetricamente arranjadas com um relacionamento implícito em cada lado da nova rua aberta.
Somente no nível inferior é que os dois lados se interconectam diretamente pelo mall em forma
de haltere (dumb-bell) entre as duas lojas departamentais. Essa ligação liga verticalmente os três
níveis, e, fisicamente, compõe o arranjo em conjunto. Espaços de articulação no final do mall
recebem os diferentes percursos e proporciona acessos a cada uma das grandes lojas
(COLEMAN, 2006, p. 162). Como uma conexão natural entre os três níveis verticais, surgiu a
rua aberta que segue para o nível intermediário e o inferior até a Saint Martin Square ao redor da
igreja. As escadas rolantes dos três níveis cobertos estão localizadas em cada lado do mall entre
as duas lojas de departamento (Fig. 3).
O Bullring é muito mais do que um espaço comercial central. O plano mestre incorpora uma
série de espaços abertos externos, que se relacionam com os três níveis de espaços cobertos. As
áreas externas integram o novo quarteirão com a estrutura urbana da cidade, formando novos
espaços públicos, reforçando a legibilidade da cidade e estruturando o volume maciço do novo
desenvolvimento. Um percurso aberto para pedestre se direciona para a igreja, permitindo a
visualização do pináculo da mesma, a partir da entrada, reforçando a conexão entre a cidade e
seus prédios históricos. Uma praça de múltiplos níveis foi formada no entorno da igreja e se
tornou local de destinação de cafés, bares e restaurantes ao final da nova rua (Fig. 5). Os dois
novos espaços individualmente se relacionam com cada um dos níveis superiores do centro. A
rua inclinada conecta os dois novos espaços públicos e forma um acesso ao nível intermediário.
As quadras criadas e a rua aberta se ligam com cada parte do shopping coberto enquanto ao
mesmo tempo se integram com as partes da cidade existente. A rua aberta também permite que a
nova quadra e conexões para algumas partes da cidade se mantenham acessíveis 24 horas por dia
(COLEMAN, 2006, p. 162).
Fluxos de pedestres são distribuídos entre os três níveis. Isso é conseguido pelo desnível do
terreno que é usado para prover uma entrada pelo térreo em cada um dos três níveis da loja (Fig.
3). O layout, no interior, é utilizado para organizar os diferentes tipos de âncoras em áreas
similares e compatíveis com o mesmo tipo de oferta de produtos, visando a compra comparada
(Fig. 6) Nesse caso os três níveis foram utilizados para reforçar três diferentes tipos de varejo: 1)
inferior – refeições e varejistas de rua; 2) intermediário – moda jovem e estilo de vida; 3)
superior – mais aspiracional.
Em relação às duas grandes lojas, Debenhams e Selfridges, cada uma delas tem um foco
diferente em relação à qualidade de produtos ofertados. A Selfridges mais para o luxo e a
Debenhams com produtos básicos, convencionais. As duas direcionaram a localização das
demais lojas nas ruas comerciais. A rua coberta de acesso à Selfridges agrupou mais unidades
direcionadas ao luxo, e do outro lado, em direção à Debenhams, se localizaram as lojas com
produtos básicos. Em todos os níveis das ruas, aconteceu a mesma estratégia. Cada uma delas
atraiu seus parceiros para melhor compor a vizinhança.
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A escala de Bullring representou um grande desafio para a arquitetura e para o urbanismo,
demonstrando como é possível integrar com sucesso um projeto de grandes dimensões inserido
no tecido urbano existente. A integração foi realizada pela retenção de alguns edifícios chaves
com identidade arquitetônica própria: a torre circular para a Rotunda e a histórica Saint Martin
Church. A solução de projeto foi elaborada pelo arquiteto Benoy com detalhamento do também
arquiteto Chapman Taylor, expressando elementos individuais dessa mega estrutura em formas
arquitetônicas diversas (COLEMAN, 2006, p. 164).
A linguagem arquitetônica inovadora apresentada foi decorrente da introdução de um novo
arquiteto individual, o Future Systems que se encarregou do projeto da Selfridges (Fig. 7). Com
25.000 m2 de área construída, o projeto arquitetônico é de Jan Kaplicky e Amanda Levette da
Future Systems, que se utilizou de formas livres, estruturas fluidas, que parecem desafiar as leis
da gravidade e da compreensão.
A ideia de Selfridges, o proprietário, se concretizou, através da criação de um edifício símbolo,
com arquitetura diferenciada, uma referência da regeneração urbana da cidade, que pudesse
atrair consumidores num raio de 25 milhas no entorno de Birmingham. O edifício único, e
inédito atingiu seu objetivo. Cobre uma área de 5.019 m2 de uma esquina entre a principal
estação ferroviária de Birmingham e, a igreja histórica de Saint Martin. A forma curvilínea do
edifício é largamente uma resposta ao perímetro amorfo do local que ditou o projeto da Future
Systems. A solução adotada é de uma fluidez reforçada pela forma orgânica que acontece em
todo perímetro, com a presença de rasgos de iluminação natural, que penetram no espaço como
se fosse um canyon urbano. O exterior de cinco pisos foi coberto por concreto pulverizado,
pintado de um azul brilhante Yves Klein, e, revestido com mais de 15.000 discos de alumínio, aí
fixados (Fig. 7). Ao anoitecer, os discos metálicos adquirem uma qualidade luminotécnica e
reflexiva que de longe, de forma misteriosa, demarca o centro de Birmingham (Fig. 4). Foram
ainda incluídos na proposta balcões externos e passarelas cobertas de vidro que conecta o
volume do prédio com o restante da cidade (Fig. 8). Com formas ovoides recortadas da pele
metálica, as passarelas externas oferecem uma inusitada experiência visual da cidade e seu
entorno ao pedestre usuário/consumidor (BARRENECHE, 2008).
O objetivo do Future Systems foi também reinterpretar o conceito das grandes lojas não somente
em seu aspecto externo, mas também incorporar em seu interior a nova dinâmica das relações
sociais presentes na “era da experiência”. Seu interior é tão impactante como seu exterior, e as
expectativas despertadas durante o acesso não se diluem no interior. A intenção foi a
incorporação do fator espetáculo visual e interativo, até então somente presente em lojas de
grandes marcas de luxo, agora dignificado num conceito mais popular acessível a todos
(MINGUET, s.d.). No interior, a loja está organizada no entorno de dois átrios esculturais,
cobertos com estrutura metálica e vidros e estruturados por um balaústre liso de fibra de vidro
branca. O átrio permite intensa entrada de luz natural no ambiente. Escadas rolantes cruzam esse
espaço ligando os largos vãos das galerias, e a composição em branco nos seus interiores causam
uma forte presença visual, e com sua característica de neutralidade, unificam o design
diferenciado de cada um dos andares (Fig. 9). O Future Systems projetou somente o piso térreo
que comporta uma ampla praça de alimentação e também o ambiente de moda infantil. Atuando
como um escritório que implementou diretrizes, os demais pisos foram delegados a outros
profissionais, evitando a homogeneidade do desenho, criando uma variedade atrativa. Eldridge
Smerin desenhou o segundo pavimento, contendo área de livraria e eletrônicos. Stanton Williams
desenhou o terceiro, que abriga cosméticos, acessórios e moda masculina. Cibic & Partners
criaram o último piso onde se instalou a moda feminina e também a galeria dos restaurantes. A
cobertura translúcida do átrio oferece uma excelente visão de todas as galerias e as várias
concessões e lojas presentes, criando um ambiente interior neutro, mas muito dinâmico, do
mesmo modo que seu exterior (BARRENECHE, 2008).
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A redondeza de Bullring é predominantemente aquela de um shopping encoberto. Mas, a
experiência proporcionada ao visitante é mais do que a de um shopping fechado. A proposta do
projeto urbano foi de uma organização realizada onde os espaços internos têm uma relação total
com as novas ruas externas, quadras e as ruas já existentes da cidade. Apesar da maioria das lojas
contar com acesso interno, os cantos que têm face para as novas ruas e quadras são animadas por
vitrines de lojas e cafés voltadas para o exterior.
O Bullring representa o maior projeto de revitalização de áreas centrais realizado na Europa. A
combinação de interiores cobertos com antigas qualidades urbanas é o resultado de um projeto
finalizado numa época de transição. O pensamento criativo e os valores centrais a serem
desenvolvidos foram fixados anteriormente ao estabelecimento da agenda urbana.
O novo Bullring é muito mais do que a extinção, o fim de um centro comercial central fechado.
Com a incorporação das qualidades urbanas já mencionadas, consiste numa base de apoio para a
futura geração de shopping centers urbanos centrais.
O Bullring é um projeto que equilibra a representação do comércio do passado, com o
reconhecimento do ambiente de shopping e varejo necessário atualmente e no futuro.
Figura 1: Implantação do Complexo Comercial
Bullring

Figura 2: Vista aérea Bullring

Figura 3: Os 3 níveis do Shopping
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Figura 4: St. Martin Church e Selfridges

Figura 6: Interior da rua
coberta do Shopping

Figura 7: Desenho perspectiva
Selfridges

Figura 9: Interior Selfridges
escadas rolantes

Figura 5: Praça de múltiplos
níveis

Figura 8: Selfridges, forma
orgânica e passarelas

selfridges

Página 9 de 18

3.2. Revitalização da Área Central de Frankfurt na Alemanha através do Incentivo ao
Comércio Varejista e da Implantação do MyZeil Shopping Mall.

3.2.1. Frankfurt
Frankfurt localiza-se na Alemanha às margens do Rio Main (Meno) possuindo cerca de 718 mil
habitantes, mas sua área de influência chega a 2,3 milhões de pessoas (COMFORT...,2016). Aua
região metropolitana compreende 5,5 milhões de habitantes, de acordo com Regionales
Monitorin (2012). É a quinta maior cidade do país atrás de Berlim, Hamburgo, Munique e
Colônia.
Etnicamente, quase metade da população é alemã, porém é uma sociedade multicultural por
apresentar enorme variedade de origem, sendo 28,6% de seus moradores, estrangeiros, e 22,6%
alemães de origem imigrante (Frankfurt.de, 2017).
Frankfurt destaca-se como o segundo maior centro financeiro da Europa Ocidental, atrás apenas
de Londres, possuindo 201 instituições nesse setor. É, portanto, um polo econômico e de
serviços internacional, uma das regiões top de negócios da Europa. É sede do Banco Central
Europeu, tendo assim importância internacional pela perspectiva de política monetária. É
também, uma das regiões líderes da Europa devido à sua excelente infraestrutura, contando com
um dos maiores aeroportos, e onde se concentram grande número de empresas inovadoras.
(COMFORT...,2016, p. 2). Sua infraestrutura de transporte ferroviário e rodoviário é excelente.
Tanto o aeroporto como seu terminal ferroviário central, estão entre os mais movimentados da
Europa. Tudo isso, fruto de sua localização geográfica e pujança das atividades industriais e
comerciais.
Outras relevantes entidades e empresas têm suas sedes lá instaladas: Banco Federal Alemão;
Bolsa de Valores de Frankfurt; DZ Bank, Deutsche Bank e o Commerzbank; a maior parte
localizada na área central, em construções contemporâneas, altas e com tecnologias inovadoras.
Nesse sentido, é uma das regiões mais ativas na União Europeia em termos econômicos. Abriga
o terceiro maior parque de exposições do mundo, onde anualmente ocorrem mais de 50 eventos,
entre eles a Internationale Automobil-Ausstellung (feira internacional da indústria
automobilística) e a Feira do livro de Frankfurt (Frankfurt.de, 2017).
A alta densidade de companhias instaladas na cidade provê dinamismo, estabilidade e resistência
à crises. Além de seu relevante papel no setor financeiro, Frankfurt é também, sede de muitas
indústrias chaves do setor de TI (tecnologia da informação), telecomunicação, biotecnologia e
ciências da vida, logística e industrial. Devido à sua excelente infraestrutura, disponibiliza acesso
rápido e simples ao mercado garantido por suas instituições e estabelecimentos educacionais,
possuindo uma rede de trabalho excelente. È um importante hub (entroncamento) de informações
e dados.
A cidade possui cinco distritos, e, em sua região central existem muitos edifícios históricos, entre
eles a torre Eschenheimer, importante marco da cidade, assim como o portão da cidade medieval.
Podem-se mencionar as igrejas de São Paulo (Paulskirche) e São Nicolau (Alte Nikolaikirche); a
catedral de Frankfurt (Kaiserdom Sankt Bartolomãus); o Tribunal de Justiça (Amtsgericht).
Alguns foram reconstruídos após a segunda guerra, como o teatro Alter Oper, na década de 70; a
estação central (Hauptwache); e o Romerberg, um complexo de casas em estilo enxaimel,
conforme o projeto original, onde hoje está instalada a prefeitura municipal (Frankfurt.de, 2017).
Frankfurt, portanto, devido a uma série de fatores favoráveis adquiriu uma forte orientação
internacional, o que a torna um local de atração para trabalhadores de alta qualificação. Possui
para isso um setor educacional especializado, direcionado à formação de profissionais, voltado
aos negócios e administração. É a cidade alemã com maior nível de visitantes internacionais,
265.700 diariamente, e de acordo com previsões do Escritório Regional de Estatísticas (Regional
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Statistical Office), seu forte e histórico crescimento populacional continuará, com 16,5% de
aumento até 2030. Aproximadamente 30% das palestras na Goethe University, são estrangeiras e
a cidade possui numerosas creches e escolas internacionais. Esse caráter internacional impacta
fortemente a vida cultural da cidade. A diversidade aí presente, inclui oferecer alguma coisa para
todos, como parques recreativos e espaços residenciais, significando excelente qualidade de vida.
Oito milhões de diárias noturnas durante todo ano, refletem esse ponto (COMFORT, 2016, p 3).
Considerando a demanda da Alemanha e de sua clientela internacional, a procura por espaços de
varejo é muito alta e essa demanda excede a oferta tanto em Frankfurt quanto em outros
importantes locais na região Reno-Meno. É alto o nível de interesse por parte de investidores,
por propriedades varejistas, segundo o diretor administrativo da Comfort’s Jurgen Kreutz.
Frankfurt tem um volume de negócios de aproximadamente 1,4 bilhões de euros que representa
32,7% do total, fazendo com que a produtividade do varejista da cidade esteja entre as mais
elevadas da Alemanha, significando 5.100 euros por metro quadrado, ultrapassado somente por
Munique e Hamburgo. O poder aquisitivo para compras é mais alto que a média nacional, mas
sua centralidade na conurbação Reno-Meno é menos expressiva em relação a outras cidades,
especialmente Wiesbaden, Mainz e Darmstadt. Em termos da sua centralidade, o ranking de
Frankfurt é o 5º polo de moda em termos comparativos com outras cidades alemãs (COMFORT,
2016, p. 3).
O cenário do desenvolvimento do varejo na área comercial de Frankfurt é muito dinâmico. São
cinco as principais localizações comerciais: Zeil; Steinweg; Biebergasse / An Der Hauptwache;
Goethestrasse; e Fressgass (Grosse Bockenheimer Strasse). Além disso, devido ao caráter
internacional a demanda por localizações de luxo é bem representativa.
3.2.2. MyZeil
Localizada no seu centro histórico, na parte norte da cidade, a Zeil é a principal rua comercial de
Frankfurt. Desde o século XIX, tem sido uma das mais famosas da Alemanha e da Europa.
Possui um trecho de rua para pedestres com 500 m de extensão, construído na década de 70,
localizado entre duas grandes praças, a Hauptwache oeste e Konstablerwache leste, que serve
também de acesso aos transportes públicos (trens, metrôs, bondes e ônibus) (Fig. 10, 11,)
(Frankfurt.de, 2017).
Detém o título de uma das ruas comerciais mais visitadas e com o maior volume de vendas da
Alemanha e da Europa. Tem dois shopping centers, diversas lojas de departamentos, boutiques,
lojas de vestuários, lojas de produtos eletrônicos, bares, restaurantes, dentre outras atividades
(COMFORT, 2016).
É uma rua de pedestres onde estão as principais marcas famosas e de moda, como Zara, C&A,
Primark, Mango, H & M, Saturn, Esprit, NewYorker, e muitas outras. As maiores lojas de
departamentos são: Karstadt, Peek & Kloppenburg e Galerias Kaufhof (Fig. 12). Entre as
âncoras recentes estão a Tezenis e a Samsung. Todas as maiores lojas de mercadorias diversas e
de vestuário estão aí presentes contendo ainda diversas cadeias e flagships. Ao longo do passeio
de pedestres está repleta de árvores e quiosques variados, principalmente cafés e lanches (Fig.
13). Sua rentabilidade em é de 300 euros por m2.
Nas proximidades da praça Hauptwache encontram-se os centros comerciais “Zeilgalerie” e
“Frank Hoch”. O Zeilgalerie possui um espaço especial, um mirante na sua cobertura para
observação da cidade. Nele são 50 alojas distribuídas em oito andares (Frankfurt.de. 2017).
Destaque especial merece o Myzeil Shopping Mall aberto em 2009, um complexo de 78.000 m2
idealizado pelos arquitetos Massimiliano e Doriana Fuksas, num terreno de 105.000 m2, que
inclui lojas, cinemas, hotel, espaço de eventos e reuniões, espaço fitness, escritórios, zonas de
estacionamento e supermercado no subsolo. Como alternativa, uma conexão e entrada pelo outro
lado da rua, onde ficam os acessos para os escritórios e hotel. Abrigando 100 lojas, o centro
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comercial funciona entre o térreo e o quarto piso, e deste último fazem parte o cinema, o ginásio
e restaurantes. Com localização estratégica, liga a rua Zeil ao palácio Thurn und Taxis,
restaurado. O projeto foi inspirado numa forma fluida, uma “pele translúcida de aço e vidro” que
envolve e deforma todo o edifício destacando a obra do entorno urbano (Fig. 14). Jodidio (2010)
considera a obra como uma das fantásticas “catedrais de cristal” contemporâneas. A fachada de
alta tecnologia está voltada para a rua Zeil, sendo um convite ao usuário consumidor para
conhecer e desfrutar de experiências inusitadas de divertimento, lazer, descontração e encontros
sociais. No topo do shopping o arquiteto acrescenta uma teia de extrusões envidraçadas apoiadas
em estruturas de base em aço, com formas tradicionais (Fig. 15). No interior, o espetáculo
continua através do uso de formas bulbosas, em harmonia com as usadas na cobertura,
constituindo aberturas irregulares que abrigam as escadas rolantes de acesso aos vários níveis
(Fig. 16). Os percursos, com geometria perfeita, encorajam a circulação dos visitantes, e, uma
série de vazios permite a entrada de luz natural no complexo (JODIDIO, 2010). A estrutura
imponente atravessa os pisos criando um cenário que atinge o usuário/consumidor em seus
sentidos, com visuais inusitadas e ambientes interessantes de forma que ele se sinta atraído a aí
permanecer o maior tempo possível (Fig.17).
Edifícios como o MyZeil Shopping Mall, com uso de tecnologias inovadoras, indicam um novo
aspecto do desenvolvimento da atividade comercial. Grandes grupos com arquitetos celebridades
dominam o mercado do luxo e os centros comerciais assumem uma natureza insaciável,
arrecadando dólares, euros, ienes, etc., e atraindo consumidores para experiências e realização de
seus sonhos.
No momento que a rua de pedestres Zeil, já não era mais capaz de satisfazer às necessidades dos
usuários no contexto da cidade, a melhoria do seu layout tornou-se uma das medidas necessárias
para atender essa questão. Então a Câmara Municipal resolveu reformular e reformar algumas
ruas nas suas imediações: Groβer Friedberger, Schäfergasse, Kleine Friedberger e Gelbehirsch.
E ao norte e ao sul as ruas: Fahrgasse, Reineck, An der Staufenmauer. Além da praça
Staufenmauer. Esse complexo faz parte do programa de embelezamento "Schöneres Frankfurt"
(Frankfurt Bela). Nesse projeto consta a ampliação da rua de pedestres incluindo partes de um
total de quatro outras laterais que estão sendo modernizadas – Schäfergasse, Große Friedberger
Straße, Fahrgasse e Reineckstraße (Fig. 18). Em abril de 2015 a Große Friedberger Straße foi a
primeira a entrar em obras. (Stadtplanungsamt Frankfurt am Main, 2017). O objetivo principal
das intervenções é melhora-las quanto à qualidade, criando ligações especiais e funcionais com a
rua Zeil, reforçando a capacidade de atração da área central. Frankfurt é uma cidade conhecida e
respeitada pelo seu conceito de planejamento urbano que objetiva minimizar as distâncias a
serem percorridas pela população que se desloca e viaja.
O fato é que muitos escritórios de investidores têm se instalado na região, reflexo das altas taxas
de retorno iniciais, entre 3,5% e 3,75%, indicação das possibilidades de grandes lucros devido à
sua localização única, especial e confiança na força do varejo de luxo. O Confort City Report
Frankfurt, 2016, oferece o Ranking Comfort das cidades, baseado em pesquisa da base
econômica das mesmas nos seguintes itens: atratividade, performance do comércio varejista e a
propriedade varejista – mercado imobiliário dos centros urbanos de cidades. Levanta dados em
mais de 60 cidades para dar o ranking, analisando diversos sub-indicadores. Frankfurt se
encontra no quarto lugar neste ranking (COMFORT, 2016).
A pesquisa demonstra que Frankfurt continua sendo um foco de atração para os varejistas
alemães ou internacionais, e um local propício para testar novos conceitos, sendo uma das mais
atrativas localizações da Alemanha.
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Figura 10: Rua de pedestre
Zeil

Figura 13: Quiosque Café na
Zeil

Figura 16: Escadas rolantes
em aberturas irregulares

Figura 11: Rua Zeil,
Edificações

Figura 14: MyZeil Shopping
Mall

Figura 17: Restaurantes no
MyZeil com vista para rua Zeil

Figura 12: Karstadt na Zeil

Figura 15: Teia de
extrusões envidraçadas

Figura 18: Projeto de
ampliação da rua de pedestre
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4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto se inicia traçando uma rápida cronologia evolutiva dos espaços comerciais. Anteriores
à RI, eram edifícios ou espaços plurifuncionais surgidos naturalmente integrados no tecido
urbano de cidades europeias, onde o homem trabalhava, se divertia e habitava dentro de um
pequeno raio. A partir da RI surgiram novas atividades funcionais e diferentes necessidades de
consumo, tornando mais complexa a estrutura das cidades. No século XX a doutrina formulada
pelo CIAM, pregou a zonificação das cidades, enunciando quatro funções: habitar; trabalhar; se
divertir; e circular. As comunidades se decompuseram em partes. Com a nova estrutura das
cidades, e o incentivo dos Estados unidos para a descentralização e o deslocamento populacional
para a periferia, e com os comerciantes acompanhando o mercado consumidor, uma conjunção
de fatores favoráveis permitiu o surgimento do “shopping center”. Os centros urbanos perderam
sua vitalidade, a riqueza de sua complexidade e contraste, sua qualidade de vida, entrando num
processo de deterioração. Em contrapartida os shoppings centers instalados nos subúrbios
alavancaram o desenvolvimento de novas regiões, subcentros com qualidade de vida. Após
décadas de deterioração, estudiosos perceberam que era possível revitalizar os centros
tradicionais, planejando o comércio varejista adotando a filosofia empresarial dos shoppings
privados. Nesse sentido, este texto analisou dois exemplos de regeneração urbana em que centros
comerciais tiveram participação nos projetos através de iniciativas privadas e também através de
parcerias público privadas, tendo em vista devolver a vitalidade às cidades se instalando em
áreas centrais.
Os shopping centers, por sua vez, sofreram uma série de transformações nas duas últimas
décadas. Nesse período surgiram tecnologias inovadoras, sistemas construtivos diferenciados, e
materiais especiais, que colocados à disposição dos arquitetos e projetistas, favoreceram o
aparecimento de uma nova linguagem e conceito. Grandes arquitetos – celebridades – com as
novas opções tecnológicas, que se inseriram nesse novo nicho de mercado, o da arquitetura
comercial, passaram a realizar projetos de qualidade arquitetônica, que deixou de ser reservada
às obras de estado, religiosas ou daqueles com meios de construir palácios, museus e sedes de
empresas.
Com o advento da globalização da sociedade, alteraram-se também as necessidades, hábitos e
aspirações do usuário/consumidor. Vive-se a “era da experiência”, na qual a necessidade se
transformou em desejo e a experiência da compra passou a ser parte integrante desse desejo do
consumidor de ser desafiado e estimulado para a surpresa, o deleite, a conexão e relacionamento.
A expectativa é frequentar espaços interativos com qualidade e estilo de vida, multifuncionais,
de modo a participar de experiências inusitadas.
Deve-se considerar também que Sudjic (1999), incluiu os centros comerciais ao lado dos
modernos aeroportos e museus como marcos de referência das cidades, gerando competição
econômica entre elas, e que constituindo megacomplexos são definidores da cidade
contemporânea. Pode-se então compreender que o novo papel desempenhado pelos espaços
comerciais com arquitetura espetacular, inseridos em projetos de requalificação urbana constitui
solução estratégica para aumentar a atratividades das regiões e transformá-las em polos de
atração turística.
Os projetos de regeneração urbana de Birmingham e Frankfurt são partes de planos de
desenvolvimento regional. A abordagem foi através de diversas ações envolvendo a cidade, mas
principalmente envolvendo as áreas centrais, focos emblemáticos de desenvolvimento
econômico e social.
O complexo comercial Bullring de Birmingham é um centro planejado para abrigar 146 lojas, 4
âncoras departamentais, integrados à igreja histórica, mercado, estação, ruas antigas, com a
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finalidade de melhorar e recuperar o espaço urbano existente. O projeto procurou implantar
novas áreas comerciais de acordo com o perfil do comércio já instalado, utilizando layout para
organizar diferentes tipos de âncoras similares entre si e compatíveis com o mesmo tipo de
oferta, visando a compra comparada. Destaca-se a implantação da Selfridges, edificação com
arquitetura diferenciada, que se tornou marco de referência da área revitalizada e também da
cidade de Birmingham. Significou a criação de percursos de pedestres alternativos, com
valorização de novos cenários visuais, de modo a atender às expectativas do usuário/consumidor
na sua experiência de compra, através das diferentes possibilidades de sensações, interatividade,
conexão e relacionamento, tanto no exterior como no interior.
No caso de Frankfurt, o projeto essencialmente diz respeito a uma rua de pedestres plena de
amenidades para oferecer mais conforto aos usuários, com princípios de embelezamento,
procurando valorizar o tecido urbano existente e reforçando o caráter comercial do local. Nela
construiu-se o MyZeil Shopping Mall empregando alta tecnologia, uma construção que valoriza
e liga a área de preservação histórica com o burburinho dos pedestres da rua Zeil, que possui um
design atraente, dotada de novo mobiliário, novas árvores e iluminação reforçada. O MyZeil com
sua localização estratégica e arquitetura espetacular é um convite ao usuário consumidor para
conhecer e desfrutar das experiências inusitadas visuais e de divertimento, lazer, descontração e
encontros sociais em seu interior. As vias que se conectam à rua Zeil também foram melhoradas
tendo seus passeios ampliados. Criaram-se mais áreas de estacionamento, pontos de bicicletas e
os espaços ficaram mais acessíveis. Policiais e taxistas foram disponibilizados para o local. No
planejamento houve uma pesquisa voltada para as tendências do mercado, visando o
fortalecimento do comércio.
Nas duas cidades, tanto em Birmingham quanto em Frankfurt houve a preocupação de
modernizar os espaços, com a melhoria da qualidade de vida nas áreas varejistas e de serviços,
com locais assertivos. Os projetos de regeneração comtemplaram a valorização dos aspectos
visuais da infraestrutura e dos serviços públicos existentes, além de buscar a preservação da
malha urbana e das edificações históricas.
Dos estudos e análises realizadas retiram-se alguns ensinamentos de quais devem ser os valores
principais a serem estabelecidos para projetos de regeneração urbana (COLEMAN, 2006, p.167):
a recuperação do tecido urbano pela completa remoção dos erros de infraestrutura e
desenvolvimentos dos anos de 1960; a integração do novo projeto com a infraestrutura existente;
a conectividade, extensão e integração com a rede de ruas existentes; a formação de ruas
externas e espaços integrados completamente no layout do centro; criação de um espaço público
cívico; a integração com os modos de transporte coletivo; e a introdução de uma variedade
arquitetônica de tratamento diferenciado através do envolvimento de vários profissionais.
Acrescenta-se nessa lista, que espaços comerciais sendo empreendimentos vultosos com
programas complexos ou pequenos empreendimentos, envolvem muitos recursos financeiros,
principalmente de origem privada, constituindo excelentes laboratórios para experimentação de
tecnologias inivadoras e materiais especiais, possibilitando se tornarem edifícios emblemáticos
nas regiões que se inserem. Pode-se dizer que nos dois casos de revitalizações aqui analisados
foram cumpridos os aspectos elencados acima.
Ao final ressalta-se ainda o papel de cada um dos centros comerciais instalados em ambas as
áreas, devido à qualidade de seus projetos, com arquitetura ostentosa e contemporânea, serviram
como elemento catalizador de atividades, compondo um cenário urbano e integrando espaços.
Suas propostas estratégicas culminaram em tornar ambas as regiões estudadas em polos de
visitação turística. Através deles foi reforçada também a capacidade natural de atração dos
centros comerciais, preparando-os, qualificando-os e, assim, tornando-os mais aptos para
enfrentarem a concorrência de outros centros regionais.
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