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RESUMO 
 
 

Com a descoberta do poder de domínio do consumismo no mercado, a sociedade tem sido 
absorvida pelo capitalismo, em busca de novo status, um modo de vida e novos hábitos; uma 
sociedade de consumo em consequência da expansão do fenômeno de industrialização 
influenciados pela propaganda. O projeto proposto é de um Shopping Center, hoje já 
consolidados em todo país, atendem aos consumidores, com prestação de serviços, lazer 
completo, além das compras, com o oferecimento de lojas em uma estrutura física completa, 
proporcionando conforto e segurança aos seus usuários. Para a implantação, foi escolhida a 
cidade de São Carlos, SP, que está em pleno desenvolvimento. Trata-se de uma cidade 
universitária, contando com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), gerando uma grande população flutuante atraída por estas instituições. 
Importante centro regional industrial, com economia fundamentada na atividade rural. A rede de 
comércios e serviços de São Carlos é composta por um Shopping Center, que deixa a desejar 
em suas exigências básicas, não comportando a clara demanda existente, fazendo com que 
moradores procurem melhores centros comerciais em cidades vizinhas. Busca-se no projeto, a 
valorização das circulações dos usuários, não somente para aqueles que estão em compras, 
mas também, àqueles que buscam um lazer completo, superando os shoppings da região já 
que moradores com da cidade que tem facilidade veicular vão em busca de centros mais 
completos em não tão próximos. Para tanto, foram feitas visitas técnicas, tanto ao shopping 
existente na cidade, como a outros centros, e de estudos de caso, para a composição do 
repertório, entendendo a complexidade do espaço de compras, além de pesquisas 
bibliográficas, constituindo uma metodologia de pesquisa mista aplicada. O partido 
arquitetônico consiste em um grande corpo a partir de jogos de cheios e vazios em todas as 
fachadas, com a utilização de materiais que possam se destacar no conjunto. Grandes 
fachadas de vidro serão utilizadas para que o usuário possa observar a paisagem e ter a 
sensação de um ambiente aberto e livre, como na praça de alimentação e praças de 
exposições. Foi pensado em utilizar grandes decks nas laterais, podendo usufruir do visual 
externo, com o uso de jardins utilizando estrutura metálica com vista para a paisagem local. 
Internamente o shopping será composto de praças, grandes vazios compondo parte dos 
andares, além de várias faixas de jardins com paisagismo e interligando o exterior com o 
interior do Shopping. Na implantação serviços locados como Posto de Combustível, 
Hipermercado e Hotel complementando os serviços para uma maior satisfação. 


