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Resumo

O objeto de estudo aqui apresentado são os supermercados da rede Bompreço na cidade do 

Recife. A dissertação procura responder se existe um padrão diferente de configuração 

espacial nos supermercados para a classes sociais diferentes. A rede gerencia as lojas 

utilizando os conceitos de classe AB, BC e C, agrupando-as entre essas classes, então deseja-

se verificar se esse agrupamento significa diferentes configurações espaciais, voltadas para 

diferentes consumidores, de diferentes sociedades. Com o foco no objeto, compreendendo sua 

função e abordando os clássicos conceitos de classe social desenvolvidos pela 

sociologia, procura-se responder o questionamento a que se propõe através de um 

experimento utilizando a ferramenta de análise da Sintaxe Espacial, a partir de seus 

conceitos, técnicas de representação do espaço e medidas espaciais, que são posteriormente 

relacionadas e sintetizadas de maneira a identificar a existência de padrões. Os resultados 

indicaram que não existem diferentes padrões dentro da distinção de classe adotada pela 

rede. A não confirmação da hipótese gera outras hipóteses, que abrem caminho para novas 

abordagens, como a possibilidade da rede de supermercados ser dirigida para uma mesma 

classe social, uma mesma sociedade, sendo este padrão repetido em suas lojas. Talvez devam 

ser estudadas diferentes redes para abordar e identificar diferenças relativas a classe social. 

Palavras chave: varejo, supermercado, consumo, leiaute, classe social, sintaxe espacial, 

gráficos de visibilidade.



Abstract

The object of study presented here is the supermarkets of the Bompreço chain in the city of 

Recife. The work intends to answer if  exists a different standard of space configuration in the 

supermarkets for the different class stratification. The chain manages the store using the 

concepts of class stratification called AB, BC and C, grouping them into these class 

stratification labels, then it is desired to verify if this grouping means different configurations 

spatial to different consumers, of different societies. Focusing on the object, understanding its 

function and approaching the classic concepts of social theory developed by 

sociology, intended to answer the questioning using as an experiment Space Syntax as a tool 

of analysis, its concepts, space techniques of representation of the space and measures, that 

later are related and synthecized in way to identify the existence of standards. The results had 

indicated that do not exist different standards of the distinction of class stratification adopted 

for the chain. So, the hypothesis was not confirmed, but it could generate other hypotheses, 

that open way for new studies, as the possibility of the chain of supermarkets to be directed 

for one same social class, the same society, being this standard repeated in its stores. Perhaps 

different chains must be studied to approach and to identify differences about class 

stratification in spatial configurations. 

Key words: retail, supermarket, layout, consumption, class stratification, space syntax, 

visibility graph analysis.
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Introdução

“Hoje, é impossível imaginar o mundo sem os supermercados. É igualmente inimaginável concebê-los sem as 

marcas e, mais inviável ainda, é o mundo, os supermercados e as marcas sem os consumidores.” (ABRAS, 2002)

Supermercados fazem parte da vida das pessoas no mundo inteiro. Seu sistema de 

funcionamento “pegue e pague”, “self-service” ou “auto-serviço”, que o caracteriza, é hoje 

utilizado em diversos estabelecimentos comerciais, até mesmo farmácias. Ir ao supermercado 

é uma atividade que consome, em média, 2% de nossas vidas, segundo estatísticas. As lojas 

refletem e direcionam mudanças de padrões sociais. E o edifício é, por si, um reflexo de 

mudança social. O comércio de alimentos incorpora as necessidades das pessoas em relação a 

tempo, horário e praticidade. A mercearia, onde as pessoas se conheciam pelo nome, onde os 

enlatados era o que havia de mais prático e os cereais eram vendidos em sacos não acabaram, 

encontra-se ainda em muitos pontos da cidade, mas a função do abastecimento de alimentos

hoje é, de fato, dos supermercados. 

Supermercados que funcionam 24h por dia, possuem amplos estacionamentos, aceitam 

cartões eletrônicos de crédito e débito, não se tem acesso ao dono, apenas a funcionários 

qualificados e especializados, além do caixa, que desenvolve apenas relações comerciais.

Procuram oferecer não apenas enlatados, mas todo o sortimento de novos produtos que fazem 

parte da vida das pessoas, ou de seus estilos de vida, como as refeições prontas congeladas, a 

área especialmente tratada para venda de vinhos e bebidas, os alimentos orgânicos tão 

procurados como forma de uma alimentação mais saudável e, ainda, os produtos importados, 

típicos de países estrangeiros, como especiarias exóticas, que podem ser incorporados aos 

hábitos alimentares. De uma maneira geral, o supermercado procura incorporar cada vez mais 

serviços, numa lógica de suprir ao máximo as necessidades relacionadas à alimentação

demandadas pelos clientes consumidores.
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Consumidores são diferentes, existem necessidades específicas que variam sob diversos 

aspectos: geração, gênero, classe social. Existem os produtos voltados para o público infantil, 

adolescentes, para homens e mulheres e, ainda, para diferentes padrões de poder aquisitivo.

Acreditando-se na premissa de que o espaço é ordenado segundo uma determinada lógica que 

seria dirigida pela sociedade, e a sociedade, por sua vez age influenciada pela configuração 

espacial, seria possível identificar padrões de organização espacial de supermercados em 

bairros voltados para uma mesma classe social, uma mesma sociedade? Esta é a pergunta que 

se deseja responder. 

Para responder a pergunta, foi utilizada, como um experimento, a metodologia da Sintaxe 

Espacial, que consiste em um conjunto de técnicas de representação e análise espacial, cujo 

objetivo é reconhecer idéias sociais presentes nas formas arquitetônicas, nos edifícios, nos 

espaços públicos, descrevendo os ambientes como produtos sociais. Relações sociais são 

expressas na arquitetura, e para revelar essas relações às estruturas espaciais são descritas e 

analisadas.

A dissertação se desenvolve da seguinte maneira: O capítulo 1 apresenta claramente o 

problema que se quer responder, e, ainda neste capítulo, uma seção trata do objeto de estudo. 

Inicialmente traz um breve histórico dos supermercados na história, identificando as redes 

mais expressivas em alguns países. Em seguida, trata um pouco do histórico dos 

supermercados em Recife, especialmente a rede Bompreço.

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, consiste na exploração da bibliografia para 

compreensão do fenômeno estudado.  A seção 2.1 apresenta os conceitos relacionados ao 

comportamento do consumidor, e os relacionados ao conceito de classe social, 

estabelecimento diretrizes para seu entendimento. A seção 2.2 explora as tendências de leiaute 

identificadas através de bibliografia fornecida pela ABRAS (Associação Brasileira de 
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Supermercados), que através de seu órgão de divulgação, a revista SuperHiper, se mostrou a 

mais rica documentação histórica sobre a elaboração de leiautes de supermercados. A

pergunta chave da dissertação é responder se há um padrão de organização espacial de 

supermercados voltados para uma mesma classe social, e o plano é o principal instrumento de 

análise da configuração espacial, pois é através dele que serão identificadas as propriedades 

que descrevem como o sistema espacial é formado, através da descrição analítica do espaço, 

que será a metodologia utilizada para responder a questão.

O capítulo 3 trata da metodologia utilizada. Inicia contextualizando a decisão pelo uso do 

método, o caráter da teoria / método, sua natureza estruturalista. Em seguida, apresenta os 

conceitos e a descrição do método propriamente dito, suas formas de representação do espaço, 

as medidas sintáticas e os gráficos de visibilidade. Na seção seguinte exemplifica-se a 

utilização do método, mostrando um trabalho onde foi utilizada Sintaxe Espacial para explicar 

o sucesso e o fracasso de dois shopping centers.  

No capítulo 4 o objeto de estudo é efetivamente analisado, segundo as características de sua 

configuração espacial. De acordo com o método, tratado no capítulo anterior, são 

apresentadas as plantas baixas dos edifícios, destacando as categorias de produtos que 

servirão de base para a análise espacial, o mapa convexo, mapa axial colorido pelo valor de 

integração, tabela com os valores de integração das linhas axiais, gráficos de permeabilidade 

justificados a partir da entrada, e os gráficos de visibilidade. A partir da obtenção destes 

dados, eles são sintetizados, procedendo as análises dos mesmos, oferecendo subsídios para 

responder a questão proposta.

A conclusão apresenta os resultados do trabalho, avalia o método utilizado, as respostas que 

foram possíveis. De acordo com os resultados obtidos, não foi encontrado um padrão espacial 

específico para cada classe social a que o supermercado diz se direcionar. O método foi aqui 

empregado de maneira experimental, absorvendo os conceitos da sintaxe espacial, tratando-os 



13

e analisando-os de maneira intuitiva, não exatamente repetindo um tipo de análise 

previamente desenvolvida para edifícios comerciais, uma vez que esse tema é pouco abordado 

na literatura e a maioria dos trabalhos é de caráter sigiloso, encomendado por grandes redes 

de varejo multinacionais. E o método, ele mesmo, tem sido naturalmente reavaliado

constantemente, no sentido de torná-lo mais preciso, com resultados mais consistentes. Até a 

elaboração dos mapas axiais, que é a mais tradicional e utilizada representação do espaço para 

análise, [e que é aqui utilizada] vem sendo discutida, a exemplo do trabalho de Lucas 

Figueiredo (2004), e muitos outros, que questionam e redefinem alguns conceitos dentro da 

própria teoria. Os gráficos de visibilidade, em alguns softwares, incorporam medidas em três 

dimensões, alturas das barreiras, diferentes alturas de usuários, enriquecendo os resultados. A 

pesquisa científica está em constante evolução e remete ao recorrente pensamento de 

“estarmos ultrapassados a cada minuto”. Várias características de configuração espacial foram 

encontradas em supermercados para classe AB e C, os pontos extremos da análise. Talvez a 

escolha de apenas uma rede de supermercado não seja suficiente para fazer essa distinção no 

campo da classe social, na perspectiva aqui adotada. Talvez, ainda, os supermercados tenham 

como foco o mesmo cliente, o mesmo consumidor, com o mesmo estilo de vida, que direciona 

as decisões de igual maneira para todas as lojas. O público de classe C pode utilizar outros 

supermercados, de outras redes, para fazer suas compras. Evidente que o trabalho não encerra 

a questão, faz apenas um exercício que pode ser repetido em outras amostras, de maneira a 

identificar diferenças espaciais em reais diferenças sociais. 
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1. O Problema

Acreditando-se na premissa de que o espaço é ordenado segundo uma determinada lógica que 

seria dirigida pela sociedade, e a sociedade, por sua vez age influenciada pela configuração 

espacial, seria possível identificar padrões de organização espacial de supermercados em 

bairros voltados para uma mesma classe social, uma mesma sociedade? Esta é a pergunta que 

se deseja responder. Essa sociedade, objeto de estudo da sociologia, antropologia e psicologia 

por autores como: Michael Solomon, Bernardo Sorj, Mary Douglas & Baron Isherwood e 

Lars Perner servirão de base para este estudo.

Organização espacial refere-se, neste estudo, ao leiaute dos supermercados. Entende-se por 

leiaute a “distribuição física de elementos num determinado espaço1”. É a distribuição física 

de produtos dentro do supermercado que será analisada para responder a questão proposta. 

Esta distribuição física dos produtos é chamada pelos técnicos de departamentalização2. Os 

produtos estão alocados nos mesmos lugares, ou nos lugares com propriedades espaciais 

bastante semelhantes em grupos de supermercados cujo público alvo são consumidores 

pertencentes a uma mesma classe social? Existe um padrão de distribuição física dos produtos

e, portanto um padrão de fluxos, de percursos prováveis a se fazer nestas lojas? Para este 

estudo será utilizada a Sintaxe Espacial, uma ferramenta de análise que será descrita a seguir, 

no capítulo que aborda a metodologia. 

Supermercado é definido com “loja de auto-serviço onde em ampla área se expõe à venda 

grande variedade de mercadorias, particularmente gêneros alimentícios, bebidas, artigos de 

limpeza doméstica e perfumaria popular”3. Auto-serviço caracteriza-se como “sistema em que 

  
1 Definição segundo Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3a edição. 1999. Página 1197.
2 Fonte: Fernando Guerra. Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Dirige a F. Guerra Design Comercial. Arquiteto especialista 
em varejo trabalha há anos junto aos supermercados Bompreço.
3 Definição segundo Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3a edição. 1999. Página 1905.



15

o próprio consumidor ou usuário se serve (em restaurante, supermercado, posto de gasolina) 

e paga em caixa ou utiliza mecanismo operado por moeda, ficha, cartão eletrônico, etc”4.

O primeiro supermercado do mundo foi o Piggly Wiggly, inaugurado em 1916 em Menphis, 

Tennessee, Estados Unidos da América. No Brasil, comemorou-se 50 anos de supermercados, 

sendo a primeira loja a funcionar com o conceito de auto-serviço a da Cooperativa dos 

Empregados da Tecelagem Parahyba, em São José dos Campos, São Paulo, em janeiro de 

1953.5 Em Recife, o primeiro a ser inaugurado foi o Bompreço Casa Amarela em 1966, do 

Grupo Bompreço, hoje comprado pelo Grupo Wall-Mart.

Serão estudados leiautes dos supermercados6 situados na cidade do Recife, no ano de 2003, 

em número de 10 (número total de edifícios onde funcionam supermercados Bompreço 

existentes na cidade do Recife), pertencentes à rede Bompreço, que serão divididos por 

grupos de acordo com a classe social a que atendem. A rede bompreço divide os 

supermercados em três classes sociais: AB, (lojas Boa Viagem, Domingos Ferreira, 

Espinheiro e Parque Amorim) BC (lojas Aflitos, Arruda, Benfica e Casa Amarela) e C (lojas 

Aeroporto, e Afogados)7, dispostos em ordem decrescente.

Uma loja de supermercado tem como objetivo máximo vender seus produtos aos 

consumidores. É senso comum entre os especialistas que, para alcançar os objetivos é 

necessário conhecer o consumidor, seus hábitos, suas necessidades e procurar muitas vezes 

estar à frente destas necessidades, explorar e perseguir até mesmo aquilo que o consumidor 

nem tem idéia de que deseja e expor para ele. Os leiautes estão diretamente relacionados à 

maneira de viver e às necessidades dos consumidores, eles refletem características de uma 

sociedade. Observa-se, de acordo com inúmeras publicações da ABRAS (Associação 

Brasileira de Supermercados) a ênfase dada às necessidades dos consumidores. Os novos 
  

4 Definição segundo Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3a edição. 1999. Página 237.
5 Fonte: ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados).
6 Vale salientar que a rede Bompreço possui ainda outros dois tipos de lojas, os hipermercados e os minimercados, que estão fora da área de 
abrangência desta pesquisa. Estes tipos são separados pela variedade dos produtos oferecidos.
7 Fonte: F. Guerra Design Comercial.
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hábitos de consumo, a inserção de novos produtos, fazem do leiaute algo em constante 

mutação. Alguns aspectos caracterizam, de maneira geral, a sociedade contemporânea que é 

parte integrante deste estudo: é comum começar a fazer as compras pelos produtos frescos, 

comprar desde o tradicional (batatas e vegetais) até certos produtos exóticos (aspargos e carne 

de javali), é possível e acessível comprar de tudo, de produtos regionais até as mais exóticas 

especiarias produzidas no mundo. Muitos dos produtos comprados são engarrafados, 

enlatados ou congelados. O gosto por comidas exóticas e o conhecimento sobre vinhos é uma 

constante neste período, além da preocupação com alimentos orgânicos na busca por 

alimentos mais saudáveis e seguros. Como é comum tanto para homens quanto para mulheres 

conciliar a atividade profissional com a administração de um lar, verifica-se o crescimento de 

uma categoria: a dos alimentos pré-cozidos, no setor de congelados (Randall & Seth 1999). A 

tônica é economizar tempo utilizando este tipo de alimento, que já representa 50% do total 

oferecido, segundo Antônio Carlos Ascar, consultor de varejo da ABRAS. O aumento do 

número de produtos torna mais complexa a administração do leiaute, no entanto, serão 

analisadas neste estudo as chamadas categorias básicas de produtos definidas pelos técnicos8: 

mercearia, carnes/aves, hortifrutigranjeiros, frios/laticínios, congelados, refrigerantes, bebidas, 

padaria, peixaria e promoções. Supermercado é um equipamento que toca a vida das pessoas, 

estima-se que 2% de nossas vidas passamos no supermercado. As lojas refletem e direcionam 

mudanças de padrões sociais (Seth & Randall, 1999).

Não serão aqui abordados todos os aspectos inerentes à complexidade do processo de vendas. 

Serão explorados apenas os conceitos básicos dessa atividade destacados por profissionais 

atuantes no varejo e fundamentados com a ajuda da bibliografia voltada para a ciência do 

consumo, com foco no comportamento do consumidor, na tentativa de auxiliar a compreensão 

da questão que se aborda.

  
8 As categorias foram selecionadas a partir da observância de sua constante citação como pontos chaves para elaboração do leiaute em artigos 
publicados pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) pesquisados a partir do ano de 1975.
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Também não é do escopo desta pesquisa abordar os assuntos relativos aos resultados 

mercadológicos relacionados aos lucros, é importante reconhecer a importância que esta 

questão tem para a elaboração do leiaute. Como já foi dito, o objetivo máximo de uma loja de

supermercados é o lucro, e neste sentido, o leiaute faz parte da estratégia do negócio. Na 

medida em que se busca uma disposição tal em que o cliente possa comprar tudo que deseja 

no menor espaço de tempo possível, mirando o chamado aproveitamento de venda total. Isto 

acontece quando a disposição dos produtos permite oferecer ao consumidor condições de 

comprar o máximo que a ele possa ser vendido. Neste ponto nota-se mais uma vez a 

necessidade de conhecer o consumidor para elaboração do leiaute e que o leiaute caracteriza o 

consumidor. Este é ponto chave desta pesquisa, verificar se existe um padrão de configuração 

espacial entre supermercados voltados para uma mesma classe social, um mesmo consumidor.
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1.1 Supermercados na História

Nesta seção serão abordadas algumas considerações históricas sobre o surgimento dos

supermercados; a primeira loja, o caráter do negócio, as redes internacionais que dominam a 

estratégia e sua chegada ao Brasil, na cidade de Recife, onde se encontra o objeto de estudo. 

O objetivo dessa seção é contextualizar a rede de supermercados Bompreço no âmbito

internacional, sendo parte integrante do reconhecimento do objeto de estudo que levanta o 

problema a ser analisado neste trabalho.

No mundo inteiro, o supermercado é uma loja de departamentos especializada em alimentos, 

funcionando dentro do conceito self-service. Ele amplia a gama de produtos oferecida 

anteriormente pela "grocery store9", incluindo itens como produtos para animais de 

estimação, produtos farmacêuticos e vários outros produtos "não-alimentos". Hoje, de uma 

maneira geral, os supermercados oferecem os seguintes produtos: bebidas alcoólicas, produtos 

para bebês, pães, revistas, jornais, cosméticos, flores, comidas congeladas, frutas, vegetais, 

produtos de limpeza, carnes, refrigerantes e sucos. Um fenômeno recorrente é incorporação de 

mais e mais produtos, transformando o supermercado em um hipermercado, com produtos 

como roupas, eletrodomésticos, brinquedos, livros, produtos para automóveis, além de 

serviços como bancos, cafés, farmácias e até postos de gasolina. Este já é um outro edifício,

com outras características, apesar de pertencer ao mesmo tipo10, não faz parte da pesquisa.

O edifício típico do supermercado ocupa uma ampla área, em um pavimento, contendo amplo 

estacionamento, normalmente próximo de áreas residenciais, favorecendo o acesso dos 

consumidores. Sua idéia de mercado é vender mais a baixo preço, trabalhando, muitas vezes, 

com taxas negativas de lucro em alguns produtos que sejam estratégicos para manter a 
  

9 Grocery Store era o nome dado às mercearias nos Estados Unidos e Inglaterra. Pequenas lojas para o comércio de alimentos, as precursoras 
dos supermercados.
10 A palavra tipo é aqui utilizada segundo a definição de Quatremére de Quincy: “a palavra tipo representa não a imagem de uma coisa a ser 
copiada ou perfeitamente imitada, mas a idéia de um elemento que deva servir de regra para o modelo... O modelo, entendido em termos da 
execução prática da arquitetura, é um objeto que deve ser repetido como ele é; o tipo, ao contrário, é um princípio que pode reger a criação 
de vários objetos totalmente diferentes. No modelo, tudo é preciso e dado; no tipo, tudo é vago.” Extraído do artigo: Tradição e Invenção 
(uma dialética fundamental) de Edson Mahfuz. Revista Arquitetura e Urbanismo. Junho/julho.1987. p.70-74. Onde Mahfuz cita Antonine. C. 
Quatremére de Quincy. Dictionaire Historique d’Architecture. Vol. II. 1832. p.629.
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fidelidade dos clientes. E este é um negócio internacional, comandado pelas grandes redes que 

se espalham pelo mundo. 

A história do supermercado é a história do auto-serviço. O conceito foi desenvolvido e 

patenteado por Clarence Saunders em suas lojas Piggly Wiggly, fundada em Menphis no 

Tennessee em 1916. Uma rede muito bem sucedida nos EUA e Canadá na década de 1920.

Figura 1.1 mostra uma de suas primeiras lojas.

Fig. 1.1 Antiga loja Piggly Wiggly
Fonte: http://www.pigglywiggly.com/cgi-bin/customize?aboutus.html

Depois da II Guerra, os supermercados proliferaram nos EUA e Canadá, em áreas 

residenciais, com as redes Ralphs, City Market, King Shoopers e a Loblaw Companies. Na 

Inglaterra, as principais redes são Tesco, ASDA e Sainsbury. Sendo a década de 1950 quando

se tornam de fato populares. Figuras 1.2 e 1.3 mostram exemplos típicos das lojas Tesco e 

Loblaws.

Fig. 1.2 Supermercados Tesco
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Supermarket
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Fig. 1.3 Supermercados Loblaws, no Canadá
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Supermarket

As lojas apresentam um leiaute típico, mas a localização dos produtos segue uma estratégia de 

marketing, de maneira a fazer o consumidor passar o maior tempo possível na loja, 

potencializando a maximização do volume de compras, as compras por impulso. Também são 

colocados próximo aos caixas itens estratégicos, e a preços altos, favorecendo as vendas com 

altas margens de lucro. Em algumas lojas, foi implementado o sistema self-checkout, 

diminuindo os custos com a folha de pagamento, numa constante evolução do conceito.

No Brasil, os supermercados surgiram em 1953, com a loja da Cooperativa dos Empregados 

da Tecelagem Parahyba, em São José dos Campos, São Paulo, que passa a funcionar no 

sistema de auto-serviço. Em Recife, o primeiro supermercado inaugurado é o Bompreço Casa 

Amarela, em 1966, por João Carlos Paes Mendonça, dando início a criação da rede. (ABRAS, 

2002)

As idéias e estratégias de mercado são comuns ao redor do mundo, desenvolvidas pelas 

grandes redes que controlam o sistema e em suas filiais espalhadas pelas grandes capitais. O 

grupo Bompreço que é objeto deste estudo, é originalmente nacional, nordestino, e exibia o 

slogan: "orgulho de ser nordestino", mas foi vendido inicialmente para a holandesa Royal

Ahold, e hoje pertence ao grupo Wall-mart. O Wall-Mart é uma rede norte-americana fundada 

em 1962 por Sam Walton. É a maior rede varejista do mundo, segundo dados da CNN 

Fortune, sendo a empresa privada que mais emprega nos EUA, Canadá e México. Opera no 
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México como Walmex, no Reino Unido como ASDA, e no Japão como The Seiyu Co Ltd. 

Tem lojas também espalhadas pelo Brasil, América do Sul , Porto Rico, Coréia do Sul, 

Alemanha, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica.
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2. Fundamentação Teórica

Algumas diretrizes foram reconhecidas para elaboração dos leiautes de supermercado, como 

ficou evidenciado numa abordagem histórica feita a partir de publicações da ABRAS 

(Associação Brasileira de Supermercados). A compreensão dessas diretrizes, juntamente com 

os conceitos relacionados ao comportamento do consumidor e classe social é a base teórica 

onde se fundamenta o fio condutor da análise pretendida, e será explorada neste capítulo, 

subsidiando e orientando decisões relativas a análise do objeto a ser realizada no capítulo 4. 

A bibliografia que trata desse assunto é quase inexistente. Um dos poucos trabalhos que 

abordam este tema é o de Chris Stutz11. Refere-se a um estudo de 12 lojas na Inglaterra e 

investiga a relação entre os leiautes, padrões de circulação do consumidor, localização de 

produtos e performance de vendas de uma rede de supermercados, mas não está disponível 

para consulta dada a confidencialidade dos resultados.

A literatura abordada para a compreensão do fenômeno estudado é, no que se refere ao objeto 

propriamente dito, grande parte material elaborado pela ABRAS (Associação Brasileira de 

Supermercados), através da revista SuperHiper que é seu órgão de divulgação. Além do 

trabalho de Solomon, Lars Perner, Andrew Seth e Geoffrey Randall, Rosemary Crompton e 

Erik Wright12.

2.1 O comportamento do consumidor

A segmentação por classe social mostra-se importante ao analisar o comportamento do 

consumidor recifense. Em alguns países essa segmentação pode não ser relevante. Talvez 

segmentação por gênero, geração ou tamanho da família possa sinalizar melhor os hábitos de 

  
11 Chris Stutz é Consultor de Projetos do Space Syntax Laboratory em Londres.
12 O trablho de Wright a que este trabalho se refere é o editado por George Ritzer: Encyclopedia of Social Theory.
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consumo, especialmente em se tratando dos países ricos. Classe social indica tendências de 

consumo principalmente em países pobres e de grande desigualdade social (Perner 2003).

As sociedades caracterizam-se pela distribuição desigual de valores. O termo estratificação 

tem sido usado de uma maneira geral para descrever desigualdades ao longo da história. 

Desde a chamada sociedade tradicional, onde a desigualdade era tida como natural, ilustrada 

por Aristóteles:

“É claro que há, por natureza, homens livres e escravos, e que servidão é útil e agradável para o último... 

Igualmente a relação do masculino para o feminino é, por natureza, do mesmo modo um superior e o outro 

inferior, um domina e outro é dominado.”13

A desigualdade natural era vista como derivada de uma ordem divina, como o sistema de 

castas indiano, onde a desigualdade tem relação com níveis de pureza e os contatos sociais 

regidos pela possibilidade de contaminação, restringindo acessos para a classe mais baixa. Os 

conceitos de karma (merecimento em virtude da vida prévia) e darma (estado de vida de 

acordo com o que é normal – seguir regras para renascer em posição mais alta) são 

fundamentais neste sistema.

O caráter natural impossibilita uma abordagem sociológica. Esta concepção do natural, além 

de explicar a desigualdade, afirma que é natural que o melhor consiga mais do melhor. Na 

Europa feudal existia este mesmo conceito de estratificação, acompanhada de princípios 

morais e religiosos. A partir do século XIX, a Europa Ocidental foi basicamente uma 

sociedade rural, as condições do indivíduo estavam relacionadas com o acesso que tinha à 

terra, a qual era, na verdade, controlada por uma minoria, a igreja, que inclusive possuía o 

domínio da ascendência moral e religiosa. A terra para eles, tinha sido dada por Deus aos 

homens para que eles vivessem pensando na Salvação. O objetivo da vida não deveria ser 

enriquecer (considerado o terrível pecado da avareza) esta era, na verdade, uma forma de a 

  
13 Extraído de Class and Stratification, de Rosemary Crompton, 1993.
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igreja controlar as mentes e o dinheiro ao mesmo tempo. Os valores da igreja tinham uma 

relação direta com os valores econômicos. (Crompton, 1993)

O passo seguinte considera o desenvolvimento do capitalismo industrial, a chegada da 

modernidade. Caracterizado por profunda crítica à maneira com que tinha sido abordado até 

então o tema desigualdade, entrando em oposição direta às crenças tradicionais e diz que na 

verdade os seres humanos nasceram iguais, não desiguais. Esta é a base da sociologia que 

explica a desigualdade. Igualdade agora é assumida como natural nos seres humanos. Então 

surge a questão: como explicar as persistentes desigualdades? Se cada indivíduo é favorecido 

com direitos naturais, por que uns indivíduos dominam outros? (Crompton, 1993)

A passagem da era tradicional para a capitalista caracteriza-se pela ênfase à ordem social 

moderna. As intensas mudanças ocorridas nesta fase, como as expansões dos mercados, 

transformações dos meios de produção, que são resultado do desgaste da tradicional forma de 

comércio, ao mesmo tempo em que deram origem ao trabalhador, criaram os sem-terra, os 

quais vendiam sua força de trabalho. O trabalho era visto como mercadoria. A racionalização 

da produção, a divisão do trabalho, foi importante para a transformação.

As revoluções, como a francesa, aconteceram dentro deste contexto de mudanças. Marx dizia 

que a história humana era o resultado da economia, não apenas de conflitos políticos. A 

história da humanidade era a história da luta de classes. A condição de desigualdade sugere 

uma reflexão sobre as diferentes formas de acesso aos meios de produção e aos produtos. 

Marx enfatizava que a força do Estado estava relacionada à força econômica, e que igualdade 

política podia coexistir com desigualdade material.

A questão de classe é discutida como um fenômeno moderno, característico do sistema de 

estratificação moderno de sociedades industriais em oposição ao conceito de desigualdade 
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‘natural’. As organizações de classe, reclamando por seus direitos dão origem a muitas 

mudanças e transformações que caracterizam a era moderna.

A era industrial não destrói imediatamente as antigas condições de desigualdade. As idéias 

também persistem, como as associadas à religião, costumes e sociedades tradicionais 

continuam servindo de referência à questão material.

Classe é um conceito maior de estratificação na exploração dos sistemas de estratificação 

contemporâneos. O termo classe está tornando-se irrelevante. O conceito, no entanto, continua 

sendo utilizado pela sociologia. O uso do termo ainda atua e influencia na política, a 

sociedade ainda se conhece e se reconhece através de padrões de classe que são utilizados 

como referência, como modelos identificadores que atuam no inconsciente humano. 

(Crompton, 1993)

Hoje, classe tem uma relação direta com prestígio e distinção social, classe como questão de 

estilo. Tem muitos significados: descrever níveis de grupos em ordem hierárquica; indicar 

posição social ou prestígio; descrever de forma geral as estruturas de desigualdade material;

rendimento de grupos; ocupação (úteis indicadores de padrões de vantagens materiais). A 

falta de clareza resulta em muitos significados. O objetivo da teoria de estratificação é 

esclarecer a distinção entre classe como realidade histórica e a classe que tem consciência de 

sua identidade e capacidade de agir.

Com o declínio da indústria pesada, e o avanço das inovações tecnológicas, menos 

trabalhadores eram requisitados para realizar as atividades. A divisão global do trabalho 

caracteriza-se por uma diminuição nos quadros da classe trabalhadora. Esta é uma nova era 

para o capitalismo, onde outra característica básica é a passagem para uma acumulação 

flexível de capital. O conhecimento e a produção dele passam a ser fundamentais nesta nova 

economia, não a acumulação de bens. Este fenômeno caracteriza-se ainda pelo caráter 
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descartável e instantâneo que é dado aos objetos de consumo e aos relacionamentos sociais. O 

consumo é um novo fator de segmentação social, identidades são expressas através do 

consumo, ao invés da produção.

A capacidade de consumo, e a exibição de bens escassos e cargas culturais, tem sido utilizado, 

durante a História das sociedades humanas, como um indicador de poder e dominação, além 

de ser associado com as vantagens e gratificações que os mesmos possam proporcionar. 

(Featherstone, 1995)

Tem sido discutido que, nas sociedades industriais avançadas, o aumento na produtividade 

econômica e da capacidade de criação de riqueza verificados desde a Segunda Guerra 

Mundial, tem reduzido relativamente a importância da produção e aquisição das necessidades 

básicas materiais por indivíduos em geral. Com a elevação dos padrões de morar, assuntos 

relacionados ao consumo, ao invés de produção estão tornando-se mais relevantes, e que, 

‘estilos de vida’, ao invés de classe estão se mostrando mais importantes e dá corpo à 

variedade de atitudes e comportamentos verificados.

Por este motivo, consumo tem sido abordado com atenção por sociólogos. Estes temas estão 

também relacionados às rápidas mudanças culturais que acompanham as mudanças sociais e 

econômicas com o desenvolvimento das economias industriais no final do século XX. 

Assuntos relacionados ao consumo são abordados pela teoria e análise de classe de várias 

maneiras, como o debate britânico sobre a nova sociologia urbana, que destaca a importância 

da segmentação do consumo e é associada às idéias de classe ocupacional. Uma segunda 

abordagem diz respeito à tese de que o aumento do padrão de vida, das condições de acesso 

aos bens, resulta em um aumento da atenção dada ao consumismo, gosto e cultura de 

consumo. Teorias desenvolvidas com base nesta tese fazem suposições diferentes, mas que se 

caracterizam pela ênfase ao cultural e ao social ao invés da econômica construção de classe, 

enfatizando a dinâmica construção de diferenças sociais. Alguns estudos concluíram que 
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referências ocupacionais de classe ainda são fortes, associadas com variação de consumo, e 

que embora a atividade exercida ou profissão não determine padrões de consumo no âmbito 

individual, o mesmo não ocorre no âmbito geral. A ocupação do indivíduo ainda está 

relacionada com o poder de consumo e preferência política, e ainda faz referência como um 

importante indicador da estrutura de vantagem material na sociedade contemporânea. 

Pesquisas acerca de estilos de vida partem do princípio de que realidade social e ocupacional 

é construída de maneira dinâmica. Classe ocupacional foi largamente utilizado nas discussões 

sobre cultura de consumo. As características dos diversos estilos de vida estão relacionadas 

com atividades e os ‘mapas de gosto’ correspondem a ‘mapas ocupacionais’. O consumo de 

bens está relacionado à elevação social, indicando um determinado status que fascina as 

pessoas e é refletido nas manifestações e expressões culturais que delineiam um chamado 

comportamento correto de consumo. O ponto que interessa à sociologia acerca do 

relacionamento entre gosto e sistemas de estratificação explora a maneira em que gosto pode 

ser visto para ser um recurso utilizado por grupos dentro do sistema de estratificação para 

estabelecer seu lugar dentro da ordem social. (Crompton, 1993)

As mudanças na estrutura ocupacional (mudanças tecnológicas, crescimento da economia...) 

resultaram num aumento do tipo de ocupação que tem sido categorizada como classe média: 

administradores, profissionais liberais, bem como a expansão das profissões como 

especialistas em informática e psicoterapeutas. O termo classe média refere-se a uma grande 

variedade de grupos de profissionais: assistentes sociais, bibliotecários associados ao 

crescimento e desenvolvimento do bem-estar social. Por conta dessa diversidade, alguns não 

consideram a classe média como útil para simbolizar uma classe única. 

A classe média crescente não é uma resposta das mudanças da economia, mas o resultado de 

uma mudança cultural mais ampla, que tem criado demanda para a satisfação de novas 
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necessidades. O padrão de estratificação acompanhará as mudanças em relação aos 

sentimentos, gostos e moda.

Os trabalhos de Bordieu traçam duas diferentes linhas para a burguesia: uma com poder 

econômico alto e cultural baixo, e outra oposta. Os gostos, também são diferentes. Enquanto a 

primeira prefere o barroco e o vistoso, a segunda prefere a estética moderna. Grupos 

diferentes lutam por uma posição dentro do espaço social mutante.

O consumo contemporâneo não é de produtos, mas de signos, criando novas profissões 

associadas à produção de imagens e indicações de consumo e estilos de vida. O estilo de vida 

pós-moderno caracteriza-se pela diversidade em termos de consumo, relacionado ao culto ao 

corpo, além de emoções. A cultural fragmentação da classe média reflete numa fragmentação 

econômica e espacial prejudicando a formação de uma consciência coletiva ou identidade de 

classe. A organização de grupos aparece na forma de defender os direitos de determinada 

profissão. Enquanto que a organização tradicional do trabalho preserva e defende a hierarquia 

como forma de garantir as vantagens adquiridas, o emprego contemporâneo tem a 

característica de mobilidade e concorrência, esta última sendo acessível só aos pré-

determinados socialmente.

Poucos conceitos são mais discutidos na sociologia do que o de classe social. Não é do escopo 

deste trabalho chegar a uma conclusão sobre o tema, como o foco é descobrir se existe padrão 

de configuração espacial de supermercados voltados para uma mesma classe social é 

necessário entender de que se trata o termo classe social, através de uma leitura de como ele 

vem sendo analisado pela sociologia ao longo da história, quais os pensadores mais citados e 

como se embasam seus fundamentos. Para tal foi utilizado o trabalho do Professor Erik Olin 

Wright e de Rosemary Crompton.
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Segundo Wright são duas as mais importantes e tradicionais escolas da análise de classe 

social: a de Weber (Weberiana) e a de Marx (Marxista). O que há de comum entre eles é o 

rechaço ao conceito de classe como uma simples definição gradual, ambos enfatizam as 

relações sociais que ligam as pessoas aos recursos econômicos de vários tipos. A palavra 

chave da ótica Weberiana é chances de sucesso (vida) e a da Marxista é exploração. Apesar de 

haver muita discussão sobre como a palavra classe é utilizada, sobre sua adequação e 

fundamentos sociológicos, o fato é que ela está sempre relacionada a uma questão: "o 

problema de compreender os sistemas de desigualdade econômica". Pode-se destacar 04 

(quatro) maneiras diferentes de abordar a questão de classe, que diferem entre si de acordo 

com o cerne da questão que se quer enfatizar:

1. A primeira faz referência a responder à questão: "Como as pessoas, individualmente 

ou coletivamente, locam elas mesmas e outros dentro de uma estrutura social de 

desigualdade?" Classe pode aparecer como resposta a esta questão, como categorias utilizadas 

dentro de um sistema de estratificação econômica. Dentro deste contexto, esta classificação 

pode estar relacionada à estilos de vida, ocupação e habilidades ou estar objetivamente 

relacionado à faixa salarial. O número de níveis de classe também pode variar. Classe aparece 

relacionada a indicadores econômicos, mas não apenas isso, não apenas centrado nisso.

2. A segunda questão: "Como estão locadas objetivamente as pessoas em relação à 

distribuição desigual de bens materiais?” Classe aqui é definida como padrões materiais de 

viver, associado a rendimentos e riqueza. É um conceito que pode ser graduado: classe alta, 

média alta, média baixa e baixa. É o conceito mais comum no discurso popular.

3. Terceira questão: “O que explica desigualdade em chances de sucesso 

economicamente definidas e padrões materiais de morar de indivíduos e famílias?” Esta 

questão é mais complexa, não tem objetividade das duas anteriores, remete a identificar 

mecanismos causais que determinam as características preponderantes de um sistema. As 

relações de localização geográfica, formas de discriminação baseadas em características como 
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raça e gênero. A questão que procura abordar é como estas características pessoais estão 

relacionadas à faixa salarial alcançada pelas pessoas.

4. Quarta questão: “Que variedade de transformações são necessárias para eliminar a 

opressão e exploração econômica dentro das sociedades capitalistas?” Neste aspecto o 

conceito de classe não é aquele simplesmente definido em termos de relações sociais de 

recursos econômicos, mas aquele que contém um projeto político de mudança e emancipação 

social.

Weber utiliza o seguinte argumento para definir classe:

“Nós podemos falar de uma classe quando um número de pessoas tem em comum um componente causal 
específico de suas chances de sucesso, enquanto que este componente é representado exclusivamente por 
interesses econômicos, no acesso aos bens e oportunidades de salários e é representado pelas condições de 
comodidade ou mercado de trabalho. Isto é situação de classe.”14

Classe é, para Weber, uma situação do mercado. O tipo e quantidade de recursos que as 

pessoas possuem afetam suas oportunidades de salário no mercado. O estudo das chances de 

sucesso de crianças baseado nas capacidades de mercado de seus pais é parte integrante do 

tema abordado por Weber sobre análise de classe, parte de um esquema maior onde o cerne é 

o contraste entre classe e status, e ambos implicam interesses materiais. Estratificação por 

status ganha força à medida que a distribuição e aquisição de bens são relativamente estáveis. 

Classe é parte da resposta de uma ampla questão sobre variações históricas em graus e formas 

de racionalização da vida social em geral e a organização social da desigualdade em 

particular. (Wright, 2003)

Para Marx, o conceito de classe está relacionado à exploração e emancipação humana. O 

ponto central é demonstrar que pobreza não é uma conseqüência das leis da natureza, mas o 

resultado de instituições sociais e estas instituições podem ser transformadas para eliminar um 

sofrimento desnecessário. Conflitos de interesses entre classes são gerados não apenas pelo 

que as pessoas têm, mas com o que as pessoas fazem com o que têm. São duas as classes 

  
14 Extraído do trabalho de Wright, 2003. 
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fundamentais: capitalistas e trabalhadores. Os primeiros controlam os meios de produção e se 

apropriam do trabalho dos operários. Na verdade a tradição Marxista de análise de classe 

apresenta mapas mais complexos de estrutura de classes, contendo várias categorias de 

profissionais trabalhadores. (Wright, 2003)

O conceito de classe social de Bordieu é geral, indo além de Marx e Weber, pois ambos se 

referiam à classe como algo relacionado à posição econômica. Bordieu foi influenciado por 

ambos, no entanto, o espaço conceitual em que ele define classe não é produção, mas as 

relações sociais em geral. Bordieu identifica quatro diferentes formas de capital: econômico, 

cultural, social e simbólico. Ele usa o conceito de classe como um nome genérico para grupos 

sociais. Seu principal foco é a mudança, ou seja, como novos grupos se sobressaem na luta 

por posições dentro do espaço social. (Crompton, 1993)

Ao percorrer pela literatura que aborda o conceito de classe social busca-se identificar padrões 

de relações sociais, ou relacionar a apropriação do espaço a um determinado grupo social de 

características semelhantes que possa ser considerado homogêneo, ainda que seja chamado de 

classe social ou estilo de vida. Ao final das análises do objeto de estudo pode-se ter uma 

conclusão a este respeito. Para efeito didático o grupo social homogêneo será chamado de 

classe social até que se verifique no decorrer do estudo outra definição mais adequada.

Pessoas de uma mesma classe social normalmente realizam atividades similares, têm os 

mesmos gostos, o mesmo padrão de consumo. Solomon demonstra em seu “Círculo do 

Comportamento do Consumidor” (Fig. 2.1) os diversos aspectos que devem ser explorados 

para uma adequada compreensão da questão. O estudo do comportamento do consumidor, por 

si só, já seria um campo de pesquisa amplo ao extremo, como se verifica no Círculo de 

Solomon. O enfoque que será dado refere-se apenas à relação e/ou implicações que possam 

orientar e justificar a disposição espacial dos produtos dentro do supermercado. É necessário 
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conhecer alguns aspectos do comportamento do consumidor de maneira a auxiliar na 

compreensão do problema.

Fig. 2.1 Círculo do Comportamento do Consumidor
Fonte: Solomon

Comportamento do consumidor caracteriza-se pelo estudo do processo que envolve pessoas 

ou grupo de pessoas, compras (bens), usos, disposição de produtos para satisfação de 

necessidades. As pessoas reagem de maneira diferente aos diferentes produtos, portanto, o 

chamado marketing de segmentação é uma característica importante a considerar-se. A 

segmentação pode ser evidenciada por: geração, classe social, raça, etnia, gênero, estilos de 

vida, dependendo da sociedade que se aborda, um segmento pode ser mais relevante que outro 

no sentido de caracterizar seus hábitos de compra. Dentro do tema comportamento do 

consumidor existem várias correntes e teorias que focam o problema sob diferentes ângulos, 

as principais são: a positivista e a interpretativista ou a moderna e a pós-moderna. A mais 

dominante é a primeira, que enfatiza a objetividade da ciência e o consumidor é caracterizado 

como racional em suas escolhas. Já a segunda enfatiza a subjetividade das escolhas, diz que 
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cada comportamento é objeto de múltiplas interpretações, ao invés de uma única explicação 

(Solomon 1996). As análises a serem realizadas tomarão como condutora a visão dita 

moderna, positivista e a segmentação para interesse deste estudo é a que se refere à classe 

social e cultura, pois os supermercados utilizam-se destes referenciais para departamentalizar 

suas lojas15. 

Classes sociais diferentes possuem hábitos de consumo diferentes. As classes mais baixas têm 

o consumo voltado para as necessidades básicas, de sobrevivência, não se dão ao luxo de 

ampliar o leque de produtos a consumir. Como as lojas são planejadas para o cliente alvo, e as 

necessidades de consumo são diferenciadas por classe social, busca-se identificar a lógica de 

localização dos produtos dentro do supermercado. Qualquer que seja o cliente alvo, de classe 

social alta ou baixa, existe o objetivo único de gerar uma rota de tráfego ótima para privilegiar 

a venda máxima de produtos.

Produtos consumidos estão relacionados com a cultura das pessoas (Crandall 1998). Não só 

os produtos, mas a maneira que se compra e as escolhas que se faz. Cultura pode ser definida 

como: “o todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, hábito e quaisquer 

outras habilidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade”16. As diferentes 

culturas orientais e ocidentais possuem suas diferentes maneiras de perceber o mundo. No 

Japão, por exemplo, grupos de homens e mulheres tomam banho juntos, de maneira natural, 

enquanto que nos Estados Unidos da América a nudez em público não é permitida e ainda em 

alguns países árabes a mulher não pode sequer ter seu rosto revelado em público. Esse 

complexo que compreende a formação do ser humano influencia ou é parte das escolhas e dos 

hábitos de consumo. Hábitos esses que identificam os indivíduos, os fazem pertencentes a um 

grupo (Perner 2003) como pode ser observado através das figuras 2.2, 2.3 e 2.4, que mostram 

as diferentes maneiras de comercializar alimentos nas diferentes culturas do mundo.

  
15 Dados obtidos por Fernando Guerra da F. Guerra Design Comercial.
16 Perner dá esta definição em seu artigo Consumer Behavior and Marketing - The Psychologist of Consumption (2003).
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Fig. 2.2 - Supermercado Feira Nova – Portugal
Fonte: Stafford Cliff

Fig. 2.3 - Comércio na Etiópia
Fonte: Selecções do Reader’s Digest

Fig. 2.4 - Comércio flutuante • Bangkok
Fonte: Brian Abbs e Ingrid Freebairn

O espaço é percebido de maneira diferente pelos diferentes segmentos sociais e culturais. 

Estima-se que duas a cada três compras feitas no supermercado são decididas nos corredores. 

É fato que as compras são influenciadas pelo ambiente da loja. O leiaute da loja, em que cada 

variedade de produto é cuidadosamente alocada é fator determinante para avaliar o quanto as 
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pessoas compram o quê (Crandall 1998). A disposição espacial dos produtos dentro do 

supermercado revela a sociedade que o utiliza. Identificar se existe ou não um padrão espacial 

de disposição dos produtos nas lojas dos supermercados da rede Bompreço localizadas na 

cidade do Recife, segmentadas pela classe social a que se referem é o objetivo desta pesquisa.

Principalmente nos países pobres é fácil reconhecer os estilos diferentes de consumo, que 

correspondem aos diferentes níveis sociais. Salários e profissões são dados que podem ser 

agrupados e identificar um determinado estilo de vida que é associado a um padrão de 

consumo. Quanto mais baixa a classe social, maior a porcentagem de dinheiro gasto com 

comida em relação ao total. Já em direção às classes mais altas os gastos com comida 

apresentam-se em porcentagem descendente (Douglas & Isherwood 1996). Classe social é, 

juntamente com cultura, segmentações que o estudo do comportamento do consumidor faz 

para compreensão do fenômeno e que abordaremos nesta pesquisa. 

O processo de tomada de decisão ou as escolhas que se faz carregam inúmeros aspectos, 

desde o simples gosto pessoal (pessoas que preferem os refrigerantes do tipo cola), passando 

por questões relativas ao humor, até o interesse ou não pelos preços. Cada segmento tem uma 

identidade, um padrão de comportamento (Perner, 2003). Indivíduos da mais alta classe social 

não são atraídos por grandes cartazes alardeando baixos preços, normalmente as lojas voltadas 

para esse público possuem etiquetas discretas contendo os altíssimos preços dos produtos. Ou 

seja, os interesses são diferentes entre as diversas classes sociais.

Empresas especializadas em pesquisar os hábitos do consumidor podem realizar um 

diagnóstico do padrão de consumo de determinado segmento social, no entanto, no caso do 

Grupo Bompreço, existe uma ferramenta importante para obtenção deste diagnóstico: o clube 

de fidelização Bomclube. Através dele, dados como o quê, quando, quanto e como as pessoas 

consomem facilmente abastecem os bancos de dados, no ato da compra real, oferecendo 

possibilidade de produzir uma previsão bastante precisa de quais e quantos produtos atendem 
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ao segmento, e ainda mais especificamente, atendem a cada loja da rede, fazendo com que 

cada loja ofereça os produtos certos para a clientela certa17. A partir daí é gerar as rotas de 

tráfego ótimas para maximizar as vendas, alocando os produtos nos pontos chaves da loja. 

Jennifer Crandall, em seu artigo, descreve sua experiência como usuária deste tráfego 

calculado elaborado pelos supermercados:

“The coffee beans were placed on a shelf in the middle of the aisle; this was probably done in order to keep the 
consumers walking down the aisle to the end, instead of turning around and walking the other way. The aroma 
of coffee is pleasing to most people and the subliminal message to the consumer forces them to walk the rest of 
the aisle. The potpourri and dog food are placed in the same aisle, but at very strategic locations, with one at 
each end of the aisle. The cinnamon aroma of Christmas potpourri leads consumers down the aisle and the aisle 
ends with a rather distasteful smell. However, by the time consumers reach the smell of dogfood they have 
walked the full length of the aisle and made numerous purchases.”18

2.2 Tendências de leiaute

Nesta seção, serão abordados os aspectos técnicos específicos relativos à elaboração do 

leiaute da loja. O destaque de determinadas categorias de alimentos para ordenamento e 

disposição servirão de base para escolha da categorias de alimentos que serão levadas em 

conta, por sua relevância aqui verificada, na análise a ser realizada no capítulo 4.

A lógica de disposição dos produtos dentro do supermercado segue a seguinte meta: alocar os 

chamados pontos focais (geradores de tráfego) numa disposição tal que favoreça a circulação 

do consumidor, objetivando a venda máxima. Abaixo segue esquema elaborado pelos RPA –

Retail Planning Associates (Fig. 2.5).

  
17 Fonte: F. Guerra Design Comercial.
18 Os grãos de café estavam dispostos em uma prateleira no meio do corredor; provavelmente para manter os consumidores caminhando pelo 
corredor até o final, ao invés de voltar e tomar outro caminho. O aroma de café é agradável para a maioria das pessoas e a sublime mensagem 
para o consumidor o força a caminhar o resto do corredor. A mistura de cheiros e a comida para cachorros estão no mesmo corredor, mas em 
locais muito estratégicos, com um de cada no final do corredor. O aroma de canela da mistura de cheiros do Natal conduz os consumidores 
pelo corredor e o corredor termina com um cheiro um tanto desagradável. No entanto, até que os consumidores sintam o cheiro da comida 
para cachorros eles têm caminhado por todo o corredor e feito muitas compras. Extraído do ensaio Temples of Consumption.
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Figura 2.5 – Estudo de macrozoneamento considerando pontos focais (produtos geradores de tráfego) e rotas para o Supermercado Feira 
Nova, em Portugal.

Fonte: Stafford Cliff

A ABRAS aborda o tema leiaute ao longo seus anos de publicação, e faz uma classificação 

por geração. Admitindo que a disposição dos produtos segue tendências identificadas por 

espaço de tempo. Segundo Ascar19, na década de 80, as seções: açougue, padaria e 

hortifrutigranjeiros eram alocadas no fundo da loja, fazendo com que o cliente percorra toda 

loja e favoreça a venda por impulso20. Na entrada, mercearia ou bebidas. No entanto, como 

eram dispostos em três corredores e geravam bifurcações, a passagem por todas as gôndolas 

nem sempre acontecia e a circulação mais complicada, prejudicando a geração de compras 

não planejadas21. 

Hoje, alguns leiautes trazem os hortifrutigranjeiros para entrada da loja. A disposição 

normalmente não excede dois corredores, de maneira a facilitar o entendimento do espaço. A 

entrada com os hortifrutigranjeiros funciona como um cartão de visitas. É vendo o produto 

que o consumidor inicia o processo de compra, segundo declarado por Fernando Guerra. 

Verifica-se que a disposição dos produtos chave em locais chaves é quem ordena o processo 

de venda dentro do supermercado. Objetiva-se identificar se os supermercados possuem 

leiautes padrão em determinado grupo de supermercados voltados para uma mesma classe 

social, definida pela própria rede de supermercados.  Não será realizada uma análise 

  
19 Antonio Carlos Ascar é consultor de varejo da ABRAS e sócio da Ascar e Associados.
20 Ocorre principalmente quando não se consegue resistir a determinados produtos, como doces, chocolates e batatas fritas. Por essa razão, 
geralmente eles estão dispostos em locais chaves, de fácil visibilidade, muitas vezes próximos aos caixas. (Solomon 1996)
21 Normalmente ocorre quando o consumidor não conhece muito bem o leiaute da loja e/ou caminhando pelos corredores percebe, ao se 
deparar com produtos que não estavam no planejamento, que eles são necessários. Daí porque sempre uma seção uma outra muda de lugar 
no supermercado, para que não se criem rotas viciadas por consumidores acostumados, que percorrem menos e supermercado e minimizam 
as possibilidades de efetuar compras não planejadas.
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qualitativa desses leiautes do ponto de vista de seus desempenhos relativos à lucratividade.

Apenas serão consideradas as relações entre sociedades e disposições espaciais. 

Como já foi dito, de acordo com Antonio Carlos Ascar as tendências de leiaute podem ser 

segmentadas por gerações. A seguir será apresentada uma síntese de cada uma das gerações, 

com os principais pontos enfatizados.

Na década de 60 (primeira geração) a mercearia era destaque e os perecíveis representavam 

de 20 a 25% da área de vendas, concentravam-se ao fundo da loja e eram partes integrantes: o 

açougue, frios, laticínios e frutas, legumes e verduras (Fig. 2.6). 

Figura 2.6 – Esquema gráfico da primeira geração de leiautes
Fonte: ABRAS

Na década de 70 (segunda geração) a área de perecíveis passa para 30 a 35% da área de 

vendas e o destaque fica por conta das frutas, verduras e legumes. A entrada era pela seção de 

mercearia ou bebidas. O açougue continua no fundo, à esquerda, considerado ainda o maior 

gerador tráfego22, juntamente com padaria, hortifrutigranjeiros e salgados. O objetivo era 

atrair o consumidor para o fundo da loja, realizando as chamadas compras por impulso (Fig. 

2.7). No entanto, a circulação era feita através de três corredores, que gera bifurcações e 

minimiza a possibilidade de o cliente passar por todas as gôndolas.

  
22 Gerador de tráfego é aquele produto que, comprovado através de estatísticas, levam o consumidor ao supermercado. São os produtos mais 
vendidos que, independente de sua localização, serão procurados pelos consumidores. Fonte: ABRAS.
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Figura 2.7 – Esquema gráfico da segunda geração de leiautes
Fonte: ABRAS

Nos anos 80 (terceira geração), a padaria localiza-se ao fundo da loja, à direita e a seção de 

hortifrutigranjeiro foi deslocada para a entrada (Fig. 2.8). Os perecíveis já representam 50% 

da área de vendas, com as seções de congelados, peixaria e flores. 

Figura 2.8 – Esquema gráfico da terceira geração de leiautes
Fonte: ABRAS

No início da década de 90 desenvolve-se a quarta geração de leiautes, onde a seção de 

perecíveis incorpora os alimentos prontos, no chamado conceito meal solution23.Os 

hortifrutigranjeiros localizam-se na entrada, funcionando como uma espécie de “boas vindas” 

ao cliente; peixaria, ao fundo; à direita, ao centro, pratos prontos e à esquerda o açougue. Na 

lateral esquerda congelados e frios, antes de chegar à padaria, localizada estrategicamente à 

saída da loja (Fig. 2.9). Os corredores são em número máximo de dois, facilitando o 

deslocamento pela loja, evitando que o cliente se perca. 

  
23 O conceito de meal solution refere-se à incorporação de produtos como bebidas geladas, sanduíches, saladas prontas, comidas prontas e 
semi-elaboradas. Fonte: ABRAS.
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Figura 2.9 – Esquema gráfico da quarta geração de leiautes
Fonte: ABRAS

Para Ascar, o Brasil não está na quinta geração, mas aperfeiçoando a quarta caracterizada pela 

incorporação das seções de flores e peixaria e a consolidação da padaria como geradora de 

tráfego. O arquiteto Enrique Barreira24 vê essa evolução caracterizada pela adição do que ele 

chama de praça de perecíveis constituída por padaria, peixaria, frios, hortifrutigranjeiros e 

lanchonete, enriquecidos por compactas áreas de preparação25, enfatizando que o alimento é 

preparado na própria loja Fig (2.10).

Figura 2.10 – Exemplo contemporâneo de leiaute elaborado pelo arquiteto Enrique Barreira
Fonte: ABRAS

  
24 Enrique Barreira é arquiteto especialista em varejo.
25 São os chamados POP – Point-of-purchase stimuli -Pontos de demonstração, degustação, ou de distribuição de brindes para estimular a 
venda de produtos.
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Percebe-se que a disposição dos produtos segue diversas tendências defendidas e 

argumentadas por seus seguidores, independente da separação por geração descrita acima. 

Talvez essa separação sirva como um guia, apontando as idéias mais utilizadas de uma 

determinada época. Em que geração se situam os supermercados Bompreço em Recife?

Quem defende que os perecíveis estejam localizados logo na entrada da loja argumenta que é 

uma maneira de fazer com que o cliente possa ter um contato imediato com este setor, 

fazendo com que estes alimentos sejam vendidos o mais depressa possível, uma vez que, pela 

sua própria natureza, necessitam ter um rápido escoamento. Depois viriam a mercearia e os 

outros setores. Uma tendência contrária, e mais disseminada, defende que os perecíveis 

devem situar-se sempre no fundo da loja, para que não sejam machucados por outros 

produtos. Segundo Antonio Carlos Ascar as tendências podem ser verificadas em lojas de 

vários tamanhos, no entanto, raramente os leiautes são iguais, pois, além de estarem 

diretamente relacionados à comunidade e/ou sociedade que seja seu público alvo, refletem 

ainda o caráter da loja e a dita “personalidade” da empresa. O leiaute é o resultado da 

montagem de um quebra-cabeça que reúne as necessidades do consumidor, o perfil da loja e 

suas estratégias de vendas defendidas.

Percebe-se, através da literatura especializada consultada (desde o ano de 1975) que aborda o 

tema departamentalização que a disposição dos produtos dentro do supermercado tem várias 

correntes e argumentos, como foi citado. No entanto, é consenso que agrupar as mercadorias 

por seções e as seções por departamentos, verificando o perfeito agrupamento dos produtos 

afins, incrementando as vendas, através da geração de um tráfego ótimo, que faça o cliente 

percorrer a loja inteira e comprar o máximo possível.

Outra tendência recorrente é o Gerenciamento por Categorias.26 Cada categoria existente tem 

um papel dentro da loja, que se diferencia de acordo com a estratégica de vendas de cada rede, 

  
26 Fonte: F. Guerra Design Comercial.
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com a imagem que se deseja passar. As categorias, de acordo com seus papéis, podem ser: 

rotina, destino, conveniência e sazonal. A rotina é mais comum, representa 60% do volume de 

vendas, compreende os produtos mais vendidos, que fazem parte da lista de compras da 

maioria dos clientes, sustentam o negócio e são responsáveis pelo volume de vendas. A 

destino representa os produtos em destaque do estabelecimento em relação à concorrência, 

pela exclusividade ou pelo tratamento cuidadoso que recebe, refletido em ambientação 

diferenciada, grande sortimento e estoque, e comunicação. Esta categoria tem como objetivo 

diferenciar a loja frente à concorrência e servir de razão para escolha e fidelidade do cliente. 

São as chamadas “lojas dentro de loja”, sendo, muitas vezes, batizadas com nomes como: 

“cantinho do bebê”, área destinada a suprir todas as demandas relativas a categoria. A 

categoria conveniência refere-se ao que não está na lista de compras, produtos comprados por 

impulso, estão sempre localizados em locais de fácil acesso e clara comunicação, 

incentivando a compra imediata. A última categoria, a sazonal, refere-se aos produtos típicos 

em diversas épocas do ano, como São João, Páscoa, Natal, categorias que recebem um 

tratamento espacial por um período limitado. Essas categorias, agrupam-se dentro da loja de 

maneira a maximizar as vendas e obtenção de lucros. (Versteeg, 2005)

Alguns estudos relatam que a departamentalização pode ser segmentada por geração, no 

sentido de que cada época traz uma tendência mais forte a ser seguida. Isso não foi detectado. 

As diversas tendências encontradas são percebidas nos leiautes de supermercado de 1975 até 

os dias atuais. O fator que certamente influencia a disposição dos produtos relacionado ao 

tempo é a tecnologia, a maneira que os produtos são embalados, como, por exemplo, os leites 

e iogurtes eram engarrafados, em vasilhames de vidro, pesados e isso influenciava no 

processo de decisão acerca da localização, onde seria mais fácil a reposição, ou 

condicionantes como tubulações para manter a temperatura de câmaras frigoríficas, fazendo 

com que congelados ficassem próximos às paredes para economia da própria tubulação e de 

perda de energia em trajetos longos.
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De maneira sintética, serão descritos a seguir as localizações dos principais produtos 

identificadas a partir da análise dos arquivos da ABRAS. A descrição será feita por geração, 

utilizando o mesmo critério da ABRAS.

Década de 70:

Fundo da loja, itens de maior circulação para induzir o cliente a percorrê-la por completo, no 

entanto, o cliente acostumado pode ir direto ao fundo, não se importando com o restante da 

loja;

Mercadorias pesadas no princípio da circulação para que fiquem no fundo do carrinho;

Frutas e verduras à esquerda, no fim da circulação;

Criar pontos de interesse espalhados pela loja, não concentrar no fundo;

Sorvete no fim da circulação;

Legumes e verduras na entrada para proporcionar uma sensação acolhedora;

Fundo da loja produtos vendidos em maior quantidade;

Mercearia ao centro;

Laticínios localizados ao fundo da loja ou ao longo do perímetro na tentativa de gerar 

compras por impulso já que a grande maioria dos clientes compra pelo menos um item de 

laticínio;

Nunca colocar congelados na entrada, pois correm o risco de descongelar;

Artigos mais procurados ao fundo;

Frutas e verduras na saída, evitando que se machuquem;

Bebidas no primeiro corredor.

Década de 80:

Padaria, peixaria e açougue ao fundo;

Hortifrutigranjeiros à saída;
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Hortifrutigranjeiros ao centro;

Hortifrutigranjeiros à entrada, na intenção de popularizar a imagem da loja, atraindo 

consumidores da classe C com exposições de sacarias;

Distribuir as ofertas por toda loja;

Mudar aspectos da década anterior, onde se entrava pelos produtos de limpeza em geral, pães 

e biscoitos, dando este lugar para sucos, refrigerantes e produtos mais caros;

Alimentos matinais e infantis ao centro, próximo às conservas, temperos e massas;

Balcões de frios ao centro, próximos aos hortifrutigranjeiros.

Materiais de limpeza na entrada;

Cereais ao fundo para facilitar a reposição;

Hortifrutigranjeiros ao fundo para gerar uma seqüência lógica que favoreça as compras;

Sorvetes próximos aos caixas.

Década de 90:

Padaria e açougue ao fundo;

Deslocar hortifrutigranjeiros para entrada, para chamar atenção do cliente pela beleza e 

frescor dos produtos;

Flores e plantas na entrada, pelo mesmo motivo dos hortifrutigranjeiros;

Mercearia na entrada;

Refrigerantes ao fundo;

Congelados ao fundo.

Como pode ser observado através da descrição acima, os leiautes possuem características de 

localização que podem ser encontradas ao longo de todo o período analisado. A localização 

dos hortifrutigranjeiros, por exemplo, sempre foi motivo de debate, na década de 80, por 

exemplo, pode ser encontrado em três pontos distintos da loja, com suas respectivas 
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argumentações27. Essa avaliação foi feita no intuito de contextualizar o objeto estudado (os 

supermercados da rede Bompreço em Recife) em relação ao restante do País, que é relatado 

através das publicações da ABRAS. Muitos dos conceitos e argumentos utilizados para os 

supermercados do Recife seguem as diretrizes exploradas e divulgadas pelos especialistas 

nacionais28.

Diante do exposto, as categorias de produtos chaves no ordenamento do leiaute são: 

mercearia, carnes/aves, hortifrutigranjeiros, frios/laticínios, congelados, refrigerantes, bebidas, 

padaria, promoções e peixaria.

Como o objetivo deste estudo é verificar se há um padrão de configuração espacial diferente 

em supermercados Bompreço voltados para diferentes classes sociais, e a configuração 

espacial está diretamente relacionada à disposição dos produtos dentro do supermercado, que 

podem sugerir diferentes maneiras de utilizar os espaço, estas categorias chaves identificadas 

servirão de base para a análise que será feita no capítulo 4 em busca de obter esta resposta. 

  
27 Segundo Fernando Guerra pesquisas indicam que os consumidores preferem os hortifrutigranjeiros localizados ao fundo da loja, no 
entanto, em algumas lojas eles são colocados à frente tendo em vista o efeito visual gerado.
28 Fonte: F. Guerra Design Comercial.
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3. Método

Neste capítulo, serão abordados os aspectos referentes a teoria e método que será utilizado 

para responder a questão proposta. As questões aqui exploradas são fundamentais para o 

desenvolvimento do próximo capítulo, onde será efetivado o experimento de análise espacial 

baseado nesta teoria e método, explicitados a seguir.

O instrumento de pesquisa escolhido é o método da Sintaxe Espacial. Entende-se que esta 

metodologia pode ser útil como um instrumento de análise no desenvolvimento da 

dissertação, que tem como objetivo identificar se existe ou não um padrão espacial de 

disposição dos produtos nas lojas dos supermercados da rede Bompreço localizadas na cidade 

do Recife, no ano de 2003, segmentadas pela classe social a que se referem.

O problema em questão é responder: seria possível identificar padrões de organização 

espacial de supermercados em bairros voltados para uma mesma classe social, uma mesma 

sociedade?  Esta resposta será obtida utilizando como teoria e método a Sintaxe Espacial, que 

tem como teorema base a premissa de que as estruturas espaciais, ou a configuração espacial 

está carregada de todo um significado cultural e social, e entender esta configuração é 

compreender a sociedade que a formou. O método que acompanha a teoria é baseado na 

descrição dos fenômenos espaciais de uma maneira quantitativa, o que permite desta forma, a 

comparação.

3.1 Em busca de uma teoria

Devido à tradição e natureza das abordagens científicas no campo da arquitetura e do 

urbanismo, a tarefa de encarar o conjunto é de todo penosa. A ciência, de uma maneira geral, 

especialmente as ciências exatas e da natureza, têm como tradição encarar os fenômenos de 

maneira isolada, estabelecendo recortes sempre muito fechados na abordagem dos problemas. 
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É o que Hegel chama de abstração29 em seu elegante ensaio “Quem pensa abstratamente?” 

Onde responde à pergunta: “o homem sem instrução, não o instruído”, citando o exemplo do 

assassino, que quando do seu julgamento é visto apenas como tal, sendo desconsiderada sua 

história, geralmente recheada de problemas, traumas, sofrimento, dúvidas e incompreensão, 

causadores prováveis da desordem de caráter e amargura que o caracterizam. Hegel conclui 

que: “pensar abstratamente significa isto: ver no assassino somente o fato abstrato que ele é 

um assassino e através desta simples qualidade anular [vertilgen] toda essência humana 

ainda remanescente nele”.30 O pensamento abstrato imperou durante muito tempo, o acordo 

tácito entre a ciência e a religião, onde limites eram estabelecidos uma em relação à outra, 

sendo a fusão algo impensável caracteriza a relação tradicional entre as duas formas de 

compreensão do mundo. O cientista abordava as questões naturais (estudando os fragmentos 

do todo, através do método analítico), e o teólogo, as sobrenaturais (abordando os fenômenos 

através do método da exploração: meditação, intuição, fé, sentimento e revelação). (Peck, 

1992).

Mas existem mudanças a este respeito, foi dado início à integração entre ciência e religião, a 

ciência está ávida a descobrir os mistérios do mundo, e, aos poucos, começam a adotar mais 

de uma abordagem no estudo dos problemas, os físicos percebem a luz como partícula e onda,

simultaneamente; arqueólogos, pesquisadores e historiadores se envolvem em pesquisas sobre 

personagens e eventos bíblicos, como a verificação da autenticidade do Santo Sudário, a 

veracidade da história do dilúvio e da arca de Noé, a comprovação da existência do Rei Davi, 

do sacerdote Caifás e de Pôncio Pilatos. Ainda que muitos eventos não possam ser 

cientificamente comprovados, como a Ressurreição de Cristo, e neste sentido os cientistas 

continuam embasando seus relatos em dados concretos, não se pronunciando, portanto, em 

  
29 Abstração em filosofia significa: “a operação mediante a qual alguma coisa é escolhida como objeto de percepção, atenção, observação, 
pesquisa, estudo, etc. ..., e isolada de outras coisas com que está em uma relação qualquer. A abstração tem dois aspectos: primeiro, o 
isolar a coisa pré-escolhida das demais com que está relacionada [o abstrair de]; segundo, o assumir como objeto específico de 
consideração o que foi então isolado [abstração seletiva ou pré-cisão]”. Dicionário de Filosofia. Nicola Abbagnano. 2a edição. Mestre Jou. 
São Paulo. p.4.
30 Georg. W. F. Hegel. Quem pensa abstratamente? Síntese Nova Fase. Vol. 22. N° 69. Abril-junho 1995. p. 237.



48

questões desta natureza, o interesse para um melhor entendimento das questões inerentes à 

história da humanidade é cada vez mais exacerbado em ambos, cientistas e religiosos, 

representando um passo fundamental para a compreensão e elucidação de fatos e mitos.

Se ciência e religião não são mais tão incompatíveis, o que se espera no campo da arquitetura 

e o urbanismo é uma busca cada vez maior em se trabalhar com uma grande multiplicidade de 

modelos, realizar parcerias multidisciplinares de forma a caminhar para um entendimento 

preciso dos fenômenos. 

Desde a construção dos templos romanos, buscava-se, através de estudos relacionados à 

proporção, simetria e ilusão de ótica, estabelecer diretrizes que resultaram em uma teoria da 

projetação que efetivasse os conceitos de magnitude e beleza desejados numa obra como um 

templo. Eram os valores sociais em vigor. 

O advento do Movimento Moderno não tinha intentos diferentes. Impulsionados pelas novas 

exigências sociais, decorrentes da (r)evolução industrial, o Movimento tinha a nobre intenção 

de promover a padronização do elemento arquitetônico, de forma que o tornasse acessível a 

todos. Le Corbusier estabeleceu critérios a serem seguidos para o exercício da “boa 

arquitetura”. As demandas sociais pertinentes eram resolver o problema da habitação e 

favorecer o trânsito de automóveis que gradativamente aumentava. A habitação foi concebida 

com o título high tech de “máquina de morar”, otimizando ao máximo os espaços 

considerando as novas facilidades da vida moderna proporcionada pelos eletrodomésticos. 

Qualquer referência histórico-estilística era de todo rechaçada. Linhas ortogonais e formas 

puras eram o ideal. No campo do urbanismo, a necessidade de abrir vias amplas, de dar 

espaço ao automóvel, parecia salutar frente às necessidades cada dia maiores de agilizar o 

transporte. A rua então, assumiu outro conceito: “uma máquina para o tráfego”, pessoas 

circulando não eram previstas, atrapalhavam, tudo tinha que ser realizado num local pré-

determinado, lugar para pessoas, para o tráfego, habitação, trabalho, ricos e pobres. As altas 
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torres eram “integradas” através de amplos espaços de circulação e grama, geralmente vazios. 

Este rigor na concepção do objeto arquitetônico recebeu uma de suas primeiras e mais 

contundentes críticas através do livro Complejidad y Contradicción en la arquitectura, de 

Robert Venturi, onde ele destaca, na qualidade de arquiteto projetista, a importância do papel 

da história como suporte e referência ao produto arquitetônico.

Com um raio de abrangência ainda mais amplo, o denso relato da vida em Nova York descrito 

pela jornalista Jane Jacobs em seu célebre livro The Death and Life of Great Americans 

Cities, mostra-se inelutável como crítica à cidade que o modernismo pretendia criar, a limpeza 

física e o zoneamento preciso, a seu ver, criavam sociedades mortas, a “desordem” humana, 

rica e complexa, não pode ser reduzida, ou desconsiderada. A diversidade, plenitude e riqueza 

da vida nas ruas são meticulosamente descritas através de sua visão do cotidiano do bairro em 

que morava, através desta intensa observação, chegou a uma conclusão do que seria a rua 

ideal: uma rua cheia de estranhos, de classes sociais diferentes, crenças diferentes, funções 

diferentes, o comércio junto com a habitação, diversidade de grupos étnicos e de estilos de 

vida, além da riqueza inerente à própria natureza, proporciona uma condição de vigilância 

ideal, uma genuína prevenção contra a criminalidade. E era tudo isso que o Movimento 

Moderno desejava matar, segundo as palavras de Le Corbusier: “Precisamos matar a rua!” e 

“Cafés e pontos de recreação deixarão de ser os fungos que sugam a pavimentação de 

Paris”.

A fragilidade do radical posicionamento modernista mostrou ser necessária a adoção de 

modelos diferentes. Kevin Lynch busca explicar e analisar a cidade através da semiótica, 

gerando inúmeros estudos nesta linha. Gordon Cullen enfatiza a relação entre escalas, o olhar, 

a continuidade dos espaços, a disposição dos elementos. Carlos Nelson pensa em viabilidades, 

as formas de apropriação do espaço de uso coletivo.
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Estudos contemporâneos e teoricamente mais ousados, como a tentativa de estabelecer uma 

metodologia, ou um ensaio de metodologia para intervenção em áreas históricas, como o 

demonstrado no livro Construir en lo construido: la arquitectura como modificacíon, de 

Francisco de Gracia. O livro é dividido em três partes, onde no momento inicial é feita uma 

rica abordagem analítica, considerando a arquitetura como algo inclusivo, questões 

extraordinárias são levantadas, no entanto, na parte final do livro, denominada “la acción 

modificadora”, são destacadas atitudes frente ao contexto, que se apresentam, ao todo, 

formalistas, a riqueza de sua análise inicial não parece ser incorporada às atitudes 

intervencionistas, e a história é enfatizada ao extremo.

O que se tem percebido em relação a estas produções teóricas esses ângulos de visão sobre o 

objeto arquitetônico é que, em maior ou menor grau, cada uma delas tem reduzido ou 

“abstraído” os problemas da arquitetura e do urbanismo, cada qual busca, de acordo com 

suas convicções, enfatizar um ou outro ponto inerente ao objeto arquitetônico. Alguns pontos 

fundamentais passam a ser avaliados de maneira inadequada, não há clareza em relação ao 

que deve ser considerado prioritário. Todas têm em comum o caráter prescritivo. O que se 

pretende nesta seção em busca de uma teoria é fazer uma descrição das principais teorias e 

conceitos que tem sido utilizados ao longo do tempo para estudar e/ou conceber o objeto 

arquitetônico e urbanístico, ou melhor, como a ciência de uma maneira geral, nas suas 

segmentações humanas e exatas tem abordado e colaborado para a compreensão dos 

problemas estudados. No caso em particular do edifício como objeto arquitetônico, 

ferramentas como estatísticas e cálculos matemáticos eram, até o surgimento do método da 

sintaxe espacial, algo inexplorado.

Na tentativa de preencher essa lacuna histórica, surge a Teoria da Sintaxe Espacial, que não 

pretende discutir arquitetura em termos de estilos visuais, de aparência, de variáveis físicas, 
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mas discute arquitetura em termos daquilo que ela realmente é: uma questão de espaço, o 

espaço e a vida social. 

Bill Hillier, o precursor da Sintaxe, propõe uma nova teoria da relação sociedade/espaço, um 

método de investigação desta relação. Este método constitui de uma teoria descritiva do 

espaço, que permite estabelecer padrões espaciais, sistemas de relações espaciais, através de 

variáveis como: permeabilidade (acessos e movimentos); inteligibilidade (clareza de 

apreensão do espaço); segregação e integração (condições topológicas de proximidade em 

relação a um conjunto). Acredita-se que padrões espaciais contêm informações sociais, denota 

identidades culturais, o ordenamento dos espaços nos edifícios equivalem ao ordenamento de 

relações entre pessoas. As relações pessoais, a cultura e o comportamento das pessoas são 

materializadas no ordenamento dos espaços (Hillier, 1984).

O edifício pode ser entendido a partir de seus padrões espaciais, que são compreendidos a 

partir da determinação de suas propriedades, da descrição da regularidade de determinados 

fenômenos, com suas peculiaridades e condições. Diz como o edifício é, tenta compreender os 

valores das estruturas sociais. A descrição dos fenômenos é feita a partir da observância de 

regularidades. A partir do entendimento da realidade pode-se chegar a um prognóstico, ou 

levantar hipóteses. A teoria analítica permite conhecer a “verdade” do lugar, possibilitando 

guiar soluções e interpretações mais adequadas e menos tendenciosas (Hillier, 1984).

As análises se convertem em números, gráficos, o suporte da estatística e da matemática, no 

sentido de quantificar as relações espaciais era algo incomum, mas esta contribuição tem se 

mostrado extremamente útil para esclarecer cientificamente problemas antes relegados a uma 

questão de opinião. 

A seguir serão abordados alguns pontos que caracterizam a teoria, como sua natureza, as 

formas de representação do espaço e as medidas sintáticas.
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3.2 Uma teoria estruturalista

Um dos teoremas das teorias estruturalistas é de que estudos científicos acerca da cultura e 

sociedades humanas não podem ser restritos ao âmbito da observação, pois o conhecimento 

depende de análises teóricas. (Lawrence, 1989)

Teorias e métodos estruturalistas vem sendo desenvolvidos desde o século XIX, mas sua 

contribuição se tornou mais efetiva somente a partir da metade do século XX, em grande parte 

como resultado das contribuições do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss e do psicólogo 

suíço Jean Piaget. O estruturalismo é utilizado em diversas vertentes do conhecimento, como 

arqueologia, arquitetura, lingüística, antropologia social e sociologia urbana. No entanto, 

apesar de ser amplamente difundido nos diversos ramos da ciência, o pensamento 

estruturalista não tem uma unidade sólida, são desenvolvidos estudos até mesmo conflitantes 

dentro da mesma teoria. Existem pelo menos duas correntes para o estudo das pessoas em 

seus ambientes físicos. Uma, refere-se à natureza sistemática de um objeto ou fato, o 

estruturalismo global, onde o termo estrutura diz respeito “à maneira em que os elementos 

individuais de uma linguagem específica são dispostos em relações de interdependência 

mútua para o propósito de comunicação”.  Em estudos referentes à arquitetura, esta definição 

foi usada por Glassie com o objetivo de verificar as regras matemáticas que regem o tamanho, 

forma e composição de compartimentos de casas vernaculares construídas na região do 

Estado da Virginia. A hipótese defendida era a de que os construtores das habitações, 

conscientes ou não, usavam estas regras geométricas e de composição (Lawrence, 1989).                      

Outra corrente, o estruturalismo analítico, descreve e explica a composição sistemática de 

objetos e fatos, levando em consideração a significação social de determinados elementos que 

atuam como símbolos, o estruturalismo analítico ainda é dividido em Marxismo Estrutural e 

Estruturalismo Cognitivo, este último, é que apresenta contribuição no campo da arquitetura, 

baseado nos estudos de Lévi-Strauss, onde o princípio base é que as teorias e métodos da 
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lingüística estrutural podem ser aplicados, de uma forma ou de outra, para a análise de todos 

os aspectos da cultura humana, e a linguagem pode ser interpretada como um conjunto de 

símbolos. Remete, no entanto, à semiologia e semiótica, à ciência dos símbolos, pois se 

acredita que estudar os sistemas de símbolos adotados por uma determinada sociedade, em 

uma determinada época contribui para entender o seu significado cultural ao qual a sociedade 

está relacionada (Lawrence, 1989).

O fato que intriga os estudiosos que desenvolveram o estruturalismo cognitivo é a tradicional 

separação entre o social e o espacial, onde o ambiente construído era descrito levando em 

conta apenas aspectos formais e geométricos, desconsiderando os aspectos simbólicos 

existentes na lógica do espaço. (Lawrence, 1989)

Hillier, um dos defensores do estruturalismo cognitivo, propõe um modelo de lógica social 

baseado nesta teoria. O argumento é que existe um conhecimento tácito que estrutura a 

organização espacial do ambiente construído, a “linguagem” espacial do urbano ou do 

elemento arquitetônico expressa de uma forma não verbal a cultura, a maneira de um povo 

estruturar seu espaço nas diversas escalas. Hillier defende que os padrões espaciais dos 

assentamentos e edifícios estão relacionados com a organização social das pessoas, de forma 

que desenvolveu conceitos e métodos para descrever a sociedade e o ambiente construído, 

(através de uma série de técnicas analíticas que serão exploradas nas próximas seções) 

apresentando ainda duras críticas às interpretações teóricas sobre o ambiente construído e 

comportamento humano, como: territorialidade, cognição e estudos funcionais de edifícios.

3.3 Sintaxe Espacial

A teoria da sintaxe espacial é a de que antes de tudo é através da configuração espacial que 

processos e relações sociais se expressam no espaço. Configuração, de uma maneira geral, é 

definida como a relação entre pelo menos dois espaços considerando um terceiro, ou a relação 
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entre espaços em um complexo considerando todos os outros espaços. A escolha da 

propriedade configuração na lógica social do espaço se justifica por ela originar-se na lógica 

deste espaço (Hillier, et al, 1993).

Configuração espacial pode ser entendida através de regras e convenções. O espaço, a 

configuração espacial, carrega conteúdos sociais não explícitos em sua função ou uso. Para 

compreender o espaço, ou o ambiente construído, é necessário compreender sua forma 

espacial e sua função.

Neste capítulo abordaremos a compreensão da sintaxe, da forma espacial do objeto. Sua 

função foi abordada no capítulo dois.

Interação é uma palavra que traduz a base da teoria da sintaxe espacial, pois é a interação 

entre espaços e pessoas, é a interdependência entre eles que explica o conceito. Configuração 

espacial sofre influência da sociedade e a sociedade age também influenciada por 

configuração espacial, um age sobre o outro, simultaneamente.

A sintaxe do espaço utiliza um conjunto de técnicas de representação e análise espacial com o 

objetivo de reconhecer idéias sociais presentes nas formas arquitetônicas, nos edifícios, nos 

espaços públicos. Assim, descreve os ambientes como produtos sociais. Relações sociais são 

expressas na arquitetura, e para revelar essas relações as estruturas espaciais são descritas e 

analisadas.

A maneira que o espaço se organiza, que pode ser descrito como uma matriz de espaços 

conectados, de diferentes formas, e que, de acordo com sua configuração, cria diferentes 

padrões de movimento que sinaliza como a dimensão social é reconhecida no espaço.
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Acredita-se que para o entendimento dos produtos arquitetônicos e urbanos não é suficiente 

esclarecer os propósitos pelos quais foram criados, mas aliá-los às leis morfológicas do 

espaço que, em conjunto, formam o todo, formam a cidade (Hillier, 1985).

A visão Aristotélica suporta esta premissa: “Forma e função são a mesma coisa” e “Forma é 

incompreensível sem função.” Dentro desta perspectiva, com o intuito de compreender a 

diferença entre sistemas naturais e fabricados, são desenvolvidas as três leis do espaço: 

(Hillier, 1985)

1. Leis para a construção de objetos espaciais

Para construir essa lei, parte-se do estudo de como explicar a estrutura definida pela 

orientação das aberturas (entradas) dos edifícios, formando a chamada estrutura “beady ring”. 

O clima, a topografia e proteção não são suficientes para tal explicação, pois estão 

relacionados a um processo orgânico variável de crescimento. É necessário, ainda, associar 

mais dois tipos de variáveis para compreender a lógica do assentamento: a variável histórica e 

a dos processos socioeconômicos e a variável relacionada às regras locais de proximidade que 

conduzem às regras gerais e formam o espaço. São um tipo de leis autônomas, regras naturais 

de agregação. A sistematização de dados sobre esta forma de agregação em assentamentos 

pode sugerir padrões genotípicos, ou verificação de sistemas semelhantes, mostrando como se 

materializam as percepções intuitivas que se tem do espaço e de sua lógica de agregação.

Trata da geração da forma arquitetônica, regras espaciais em essência para compreender o 

espaço. Descreve a maneira como os espaços são compostos, como as composições espaciais 

formam as edificações e como essas edificações dão forma à malha urbana, à cidade. São leis 

específicas do espaço, indicando-o como agente ativo.

2. Leis da sociedade para o espaço
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Diz respeito à idéia de que a geração de formas tem um significado social. Esta é esclarecida 

através de uma peculiar forma de representação e determinação de uma medida: o espaço é 

representado através do gráfico justificado, ou linhas axiais, que permitem medir uma 

propriedade do espaço denominada profundidade. Profundidade remete a outra propriedade: 

integração. O grau de profundidade de um conjunto determina o quanto este é integrado ou 

não, ou seja, o quanto ele é permeável (acessível) ou não de um espaço para outro do 

complexo. Com base nessa medida, entende-se de que forma as funções são espacializadas, e 

percebe-se que essas formas existem dentro de um princípio cultural, que as regem. A 

observância de como o espaço doméstico é organizado pode exemplificar este princípio. 

Zonas íntimas ou sagradas da habitação (dependendo da cultura que se esteja estudando), por 

exemplo, são verificadas nas partes mais segregadas. É um traço social que se materializa na 

construção do espaço. A função de determinado espaço está associada a um determinado grau 

de integração ou segregação. Trata da maneira como as pessoas utilizam os espaços e, 

portanto, possui suas regras de utilização dos espaços.

3. Leis do espaço para sociedade

Esta lei está relacionada ao fato de certos valores espaciais serem determinantes para certos 

valores sociais. A configuração espacial possibilita ou não sua ocupação e a geração de 

encontros entre pessoas, a geração de relações sociais e comerciais. Integração é considerada 

o fator mais determinante em termos de movimento, quanto mais integrado o espaço, mais 

encontros são gerados.

A relação entre estas três leis, é parte integrante da compreensão entre as relações do espaço e 

da sociedade. Sua relação de interdependência explica, ou faz referência à utilização do 

espaço, como a geração ou não de encontros que, ao mesmo tempo que pode ser 

potencializada pela configuração espacial, por decisões de projeto, decisões sobre 

configuração espacial, são influenciadas pela sociedade, pela maneira com as pessoas utilizam 
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o espaço. Com este conhecimento, pode-se privilegiar ou restringir encontros, permitir ou 

bloquear acessos, de acordo com o desejado. Entende-se como diferentes sociedades, e 

diferentes culturas, apresentam diferentes formas de se organizar espacialmente.

Estudos posteriores resultaram na teoria do movimento natural, que é um subproduto dos 

trabalhos de análise espacial. O cruzamento de informações sobre o padrão espacial e estudos 

de observação verificaram a existência de um certo movimento, conduzido pela morfologia, 

independente do uso. O argumento é que existem espaços mais relacionados que outros, que 

pode sugerir um maior fluxo, ou seja, certa configuração espacial pode gerar fluxo, pois certos 

tipos de movimento não dependem de atratores, mas do sistema configuracional. O 

movimento natural existe a partir da preexistência de uma relação entre diversos elementos de 

uma configuração espacial. É a procura pelo caminho mais fácil e curto. A configuração da 

malha urbana é o principal gerador de padrões de movimento. Alguns estudos explicam os 

padrões de movimento baseados na existência ou não de atratores na malha urbana, estes 

estudos não consideram a configuração espacial global. O que se percebe, no entanto, quando 

se observa o padrão configuracional, é que estes atratores, por sua vez, muitas vezes estão 

alocados em locais estratégicos (ou integrados) para a existência de movimento, e que, os 

atratores, por si só, não seriam suficientes para tal. Pois a presença de atratores pode 

influenciar a presença de pessoas, mas não pode influenciar os padrões configuracionais 

existentes no lugar. De forma que configuração pode influenciar a alocação de atratores, mas 

a recíproca não é verdadeira. Configuração pode afetar movimento, mas os padrões 

configuracionais não podem ser por ele afetados. (Hillier et al, 1993)

O argumento é que configuração é o gerador primário, e sem compreendê-la não é possível 

entender o movimento das pessoas, o posicionamento dos atratores. Movimento natural é a 

proporção de movimentação de pessoas em determinada malha urbana, regida por sua própria 

configuração. Sem o suporte deste movimento natural, proporcionado pela configuração 
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espacial, muitas áreas provavelmente ficariam vazias, pois a sua trama não permite ou não 

favorece o movimento de pessoas, o movimento natural de pessoas, o que, por sua vez, 

proporciona ou não encontros, e isto se dá de várias maneiras em diferentes culturas, com suas 

diferentes lógicas sociais do espaço e entre diferentes categorias de pessoas, como: moradores 

e visitantes, adultos e crianças, e de classes sociais diversas. O fenômeno invariável em 

relação ao movimento natural é a lógica que relaciona o movimento e configuração. (Hillier et 

al, 1993)

Para confirmação desse fenômeno, além da análise do mapa axial, é realizado um trabalho de 

observação, onde é utilizada a seguinte técnica: são registradas ao longo das linhas axiais, em 

diferentes períodos do dia, as quantidades de pessoas que passam, distinguindo por gênero e 

geração, sendo que crianças acompanhadas ou conduzidas são descontadas (Hillier et al, 

1993).

O que se observou é que o clima não tem um papel relevante em relação à determinação de 

movimento, como as observações foram feitas em diferentes períodos do dia, percebeu-se 

pouca variação em relação a movimento nos períodos extremos de calor ou frio, estas 

condições influenciam mais diretamente o comportamento das pessoas do que determinam 

suas rotas ao longo da malha, o que realmente implica em relação aos padrões de movimento 

é a propriedade configuracional de integração. Esta é a conclusão básica da pesquisa que 

resultou na teoria do movimento natural (Hillier et al, 1993).
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3.3.1. Formas de representação do espaço

A teoria da sintaxe espacial utiliza-se de uma maneira peculiar para representar o espaço, de 

forma a sistematizar as informações que se deseja obter, partindo dos conceitos considerados 

fundamentais para compreensão dos fenômenos espaciais. Entender estas formas de 

representação e os conceitos destacados pelo método da sintaxe espacial é o objetivo desta 

seção.

A Sintaxe Espacial analisa as relações entre os componentes do espaço e essas análises são 

feitas a partir de uma determinada representação desses componentes, que torna possível a 

execução de um gráfico, e este, por sua vez, pode ser analisado de acordo com suas medidas 

sintáticas.   

O gráfico de permeabilidade justificado é um tipo de representação característico do espaço 

doméstico ou do edifício. O espaço é dividido em espaços convexos (espaços em que todos os 

pontos são diretamente visíveis e acessíveis de todos os outros pontos), estes são 

representados por uma forma geométrica, geralmente um círculo, e os caminhos ou acessos 

entre eles são representados por uma linha, ligando-os. Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 mostram o 

exemplo de uma habitação em planta baixa, mapa convexo e gráfico justificado.

Fig. 3.1 - Planta Baixa • Casa Melo
Fonte: Luiz Amorim
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Fig 3.2 - Mapa Convexo • Casa Melo
Fonte: Luiz Amorim

Fig. 3.3 - Gráfico justificado • Casa Melo
Fonte: Luiz Amorim

É a partir dos mapas convexos, ou seja, da representação do plano em espaço que tenham 

formas onde um ponto qualquer dentro do espaço pode ser visível a partir de qualquer outro 

ponto, que são gerados os gráficos justificados (Fig. 3.3), onde os espaços são dispostos em 

níveis, a partir de um ponto desejado, denominado “raiz”, ou seja a partir de onde se deseja 

justificá-lo, de acordo com os passos que devem ser percorridos para até eles chegar. Os 

gráficos justificados servem para ilustrar duas propriedades de configuração espacial: 

profundidade e escolha. Elas são importantes para a formação das idéias sobre cultura e 

relações sociais. Profundidade é descrita da seguinte maneira: um espaço está à profundidade 

1 de outro se estiver diretamente ligado a ele; está à profundidade 2 se for preciso passar 

através de um espaço para alcançá-lo; profundidade 3 se necessário passar por dois espaços e 

assim por diante. Visualmente, através do gráfico de permeabilidade justificado, a 

profundidade de um espaço será percebida através da altura que alcança a partir da raiz. 

Acredita-se que essas medidas simples são capazes de expressar culturalmente diferenças 
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tipológicas significantes entre planos porque os dois conceitos em que elas são baseadas tem 

um tipo de lógica social intrínseca. 

Outra forma bastante comum, provavelmente a mais utilizada em análises de configuração 

espacial baseadas na Sintaxe espacial é a representação do espaço sob forma de mapa axial.

Os mapas axiais (Fig. 3.4) são o conjunto de linhas retas, as mais longas e em menor 

quantidade, que podem ser traçadas sobre os espaços convexos do mapa. Essas linhas podem 

ser imaginadas, assim como acontece nos gráficos justificados, em níveis, onde, escolhendo-

se a “raiz”, ou o ponto de partida para analisar o conjunto, as linhas são representadas em 

níveis através de gradação de cores, de acordo com a profundidade, ou a proximidade que 

cada uma está em relação a todas do conjunto. Na prática, este mapa pode ser construído com 

o auxílio do computador, ou manualmente, cada linha axial é ligada à outra que seja visível e 

acessível a partir dela. Este gráfico preliminar, já oferece, visualmente, a possibilidade de um 

primeiro entendimento de como se dá o movimento dentro da malha (Hillier, et al, 1993).

Fig. 3.4 - Mapa axial de integração global do centro de Londres
Gradação de cores entre vermelho e azul, vermelho significando integração máxima, e azul, mínima.

Fonte: http://www.bartlett.ucl.ac.uk/spacesyntax/publications

A representação do plano em espaços convexos e gráficos justificados e mapas axiais será 

utilizada para analisar o objeto de estudo, o objetivo do capítulo 4. A seguir, na próxima 

seção, serão abordadas as propriedades espaciais que serão abordadas para medir e analisar o 

espaço sinteticamente representado por esta técnica.
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3.3.2 Medidas sintáticas

A seguir serão apresentadas algumas propriedades espaciais através das quais o espaço é 

“medido”, uma vez representado utilizando as formas descritas na seção anterior.

Conectividade é a propriedade que mede, em um espaço, quantos outros nós são diretamente 

acessíveis a partir dele (Hillier, et al, 1993).

Controle mede o grau em que um espaço controla o acesso para seus vizinhos, este cálculo é 

feito somando-se as reciprocidades de conectividades entre vizinhos, ou seja, se um espaço é 

a única forma de conexão para outro, este espaço tem valor de controle 1, se ele é uma entre 

duas formas de conexão, tem valor de controle 1/2, e assim por diante. Em suma, o valor de 

controle representa ou quantifica o grau de escolha que se permite de um espaço para os 

outros da vizinhança imediata (Hillier, et al, 1993).

Escolha global indica o quão freqüentemente cada linha é usada, e está localizada a menos 

passos das outras do sistema (Hillier, et al, 1993).

Inteligibilidade é medida através da correlação entre conectividade e valor de integração. 

Indica o que visualmente pode ser visto através de determinada linha e, de acordo com seu 

grau de integração, indica o que isto significa para o sistema como um todo.

Profundidade entre um conjunto de espaços sempre expressa o quão diretamente as funções 

daqueles espaços estão separadas ou integradas de cada um, e então quão fácil e natural é 

gerar relações entre eles. Enquanto que a presença ou ausência de anéis (ligações entre 

espaços que formam um polígono fechado no gráfico justificado) expressa o grau em que 

esses relacionamentos são controlados, ou marcados pela falta de escolhas, forçando a 

permeabilidade de um espaço para outro só ser possível através de outros espaços.
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Integração mede a profundidade de cada espaço do sistema, em relação a todas outras. Os 

espaços mais integrados são aqueles em que são mais rasos, ou a menos passos de todos os 

outros, e os mais segregados são aquelas que estão mais profundas ou que seja necessário um 

maior número de passos para até eles chegar (Hillier, et al, 1993). Os mapas convexo e axial 

descritos na seção anterior e exemplificados através das figuras 3.2 e 3.4 podem ser coloridos, 

de acordo com o valor de integração de cada espaço, utiliza-se uma gradação de cores que vai 

do vermelho ao azul escuro, sendo em vermelho os espaços mais integrados, passando pelo 

laranja, amarelo escuro, amarelo claro, verde claro, verde escuro, azul claro e, por fim, azul 

escuro, representando o espaço mais segregado. Esta escala de oito cores é definida 

subtraindo-se o maior valor de integração pelo menor e dividindo o resultando por oito, 

obtendo-se, portanto, o valor do incremento que deve ser adicionado para definir os intervalos 

entre as cores. Dependendo dos resultados obtidos, nem todas cores serão utilizadas, depende 

do grau de integração entre os espaços e as correspondências desses valores com os intervalos 

de cores. 

É de interesse deste estudo em especial a medida de integração. Os mapas axiais 

desenvolvidos serão analisados segundo esta medida. Para calcular o valor de integração, foi 

utilizado o programa Mindwalk31, o software foi desenvolvido em Pernambuco, por Lucas 

Figueiredo. O programa funciona da seguinte maneira: para analisar mapas axiais tradicionais, 

deve-se desenhá-los em plataforma CAD e transformá-los em formato DXF versão 12, que é a 

versão máxima suportada pelo programa; então, o autor recomenda fazer uma cópia de 

segurança e pode-se abrir o arquivo, através do menu “Arquivo” da barra de ferramentas; 

depois, no menu “Medir” seleciona-se “Construir Grafo”, o que torna o programa apto a 

realizar as análises desejadas. Para o caso, para obter os dados relativos à integração global, 

seleciona-se o menu “Medir”, em seguida “Padrão”, e, por fim, “Integração Global”. O 

sistema gera, então, o gráfico, que foi colorido em escala de cores do vermelho ao azul. Os 

  
31 O Mindwalk é distribuído gratuitamente para uso acadêmico. É escrito em linguagem Java, funcionando em qualquer sistema operacional. 
Maiores informações acessar http://www.mindwalk.com.br.
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valores de integração são dispostos em tabela, que pode ser acessada no menu “Tabela” e em 

seguida, “Abrir”. Então a tabela com as medidas sintáticas são disponibilizadas, colorida pela 

escala de cores desejada, que também pode ser escala de cinza. Pode-se ainda modificar cores 

de fundo. Essa configurações de cor estão disponíveis no menu “Exibir”. A tabela exibe, além 

dos valores de integração global, medidas como: conectividade, controle, profundidade e 

escolha rápida, mostrando ser uma ferramenta útil, versátil e simples para estudos de 

configuração espacial.

Integração é uma medida de centralidade, mede a acessibilidade topológica de uma linha a 

partir de todo sistema. Onde conclui-se que linhas integradas são facilmente acessíveis, e as 

segregadas, pouco acessíveis. (Figueiredo, 2005)

Figueiredo (2005) descreve o procedimento pelo qual integração global é calculada:

1. MDi é a profundidade média de todas as linhas j a partir de uma linha i para um sistema 

com k linhas.

MDi = • d ij i•j

k-1

Equação 3.1 – Profundidade média

2. RAi é assimetria relativa de uma linha, que varia entre zero e um, onde linhas integradas 

estão próximas de zero, e linhas segregadas perto de um.

RAi = 2 (MDi -1)

k- 2

Equação 3.2 – Assimetria Relativa

Este valor só é válido para sistemas espaciais de mesmo tamanho, sistemas com o mesmo 

número de espaços convexos e linhas axiais, para permitir a comparação, tornar a medida 

normalizada, a Assimetria Relativa é corrigida pela Assimetria Relativa Real, conforme 

expressão:
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RRAi = RAi

Dk

Equação 3.3 – Assimetria Relativa Real

Na expressão acima, D representa um arranjo espacial teórico.

Dk = 2 [k(n-1)+1]

(k-1)(k-2)

Equação 3.4 – Arranjo espacial teórico

Integração Global é o inverso da Assimetria Relativa Real:

Ii = 1

RRA

Equação 3.5 – Integração Global

Os espaços integrados são aqueles de maior valor de integração global, e os menos integrados, 

são os de menor valor. Considerando que a identificação de espaços integrados e a 

correspondência da localização de determinados produtos pode sugerir ou guiar a 

identificação de padrões espaciais que se deseja verificar, indicando, inclusive, prováveis 

rotas de compras, fluxos mais prováveis.

Além do valor de integração, receberão atenção medidas como: profundidade, controle e 

visibilidade, esta última detalhada na próxima seção.

3.3.3 O gráfico de visibilidade (Visibility Graph Analysis – VGA)

Os gráficos de visibilidade serão aqui apresentados em subseção específica por se tratarem de 

uma aplicação da Sintaxe Espacial a uma tradicional forma de representação do espaço, sendo 

ele mesmo, uma nova metodologia de análise dentro da própria Sintaxe. Esta ferramenta 

também será utilizada no sentido de colaborar não apenas a responder a questão aqui 

proposta, mas ao entendimento dos fenômenos espaciais proporcionados pela configuração 

espacial estudada.
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Nesta subseção será explorada a metodologia de obtenção dos gráficos de visibilidade através 

do Depthmap versão 6052r, como o gráfico é construído e quais as medidas sintáticas que 

podemos obter dele, o que servirá de suporte para a as análises dos supermercados realizadas 

no próximo capítulo.

O gráfico de visibilidade ou o termo Visibility Graph Analysis tem sua origem em 1994, no 

trabalho de De Floriani, Marzano e Puppo para o International Journal of Geographical 

Information Systems, intitulado “Line-of-sight communication on terrain Models”.

Gráficos de visibilidade representam, de maneira sintética, a incorporação de medidas 

sintáticas as isovistas. Instrumentos já utilizados na colaboração para compreensão de 

configuração espacial.

Isovista é a representação em planta, em duas dimensões, da área visível a partir de um 

determinado ponto dentro do espaço, dentro de uma determinada configuração espacial. O 

conceito de isovista tem história na arquitetura, na geografia e na matemática. O termo foi 

criado por Tandy em 1967 em “The isovist method of Landscape survey”. Seu argumento era 

que isovistas mostram intuitivamente um caminho atrativo de se pensar sobre o espaço, 

porque mostram uma descrição do ponto de vista das pessoas, como elas percebem, interagem 

e se movem através dele (Fig. 3.5).

Fig. 3.5 Isovista a partir do quarto do casal – Residência Milton Medeiros
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Benedikt iniciou os estudos com isovistas acrescentando-lhes propriedades, medidas, de 

maneira a ser possível descrever quantitativamente o espaço. Benedikt leva em conta as 

propriedades geométricas das isovistas, como área e perímetro. A partir daí ele começa a 

quantificar o espaço e fazer relações com a percepção das pessoas e seu uso potencial. No 

decorrer de seus estudos (as análises de Benedikt estão relacionadas à classificação de tipos 

arquitetônicos), Benedikt nota que para quantificar um sistema espacial é necessário mais do 

que uma isovista e sugere a sobreposição delas, passa a verificar as relações e medidas da 

intercessão entre isovistas. Ele acreditava que esses mapas, essas medidas, poderiam 

corresponder a maneira como as pessoas caminhavam, utilizavam os edifícios. (Turner et al 

2001)

Este tipo de análise desenvolvido por Benedikt foi pouco explorado por outros pesquisadores.  

A questão é que as medidas geométricas utilizadas para classificação de tipos considera 

apenas as propriedades locais do espaço, e não o sistema como um todo. Além de Benedikt 

não deixar claro como interpretar de maneira consistente o resultado das medidas geométricas 

apresentadas, apesar de mostrar como a percepção do espaço está relacionada a diversas 

características das isovistas e suas medidas geométricas. Sente-se falta, no trabalho de 

Benedikt, de uma relação com um campo teórico que guie as relações entre isovistas e os 

aspectos sociais e estéticos.

A metodologia do gráfico de visibilidade intenta suprimir essa limitação do trabalho de 

Benedikt. O argumento de seu trabalho, sobre as relações que medidas geométricas de 

isovistas possam ter com padrões de movimento, encontra correspondência na teoria da 

Sintaxe Espacial.  Partindo da premissa de que é necessário relacionar características espaciais 

com uma interpretação social, o gráfico de visibilidade combina isovistas com Sintaxe 

Espacial de maneira a obter a medida do quão integrada essas isovistas são dentro do sistema 

configuracional. Integração é uma das medidas que se pode obter a partir do gráfico, outras 
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medidas sintáticas são possíveis de serem extraídas pelo gráfico de visibilidade,mas para este 

estudo, será utilizada apenas a medida de integração.

O gráfico de visibilidade utiliza múltiplas isovistas, isovistas a partir de múltiplos pontos, de 

uma malha, isovistas que se interceptam, e formam o gráfico. Esta é uma nova (e mais uma) 

metodologia para estudo e análise de configuração espacial dentro da sintaxe do espaço. O 

gráfico de visibilidade descreve configuração espacial baseado nos conceitos de 

acessibilidade e visibilidade. Permite, assim, comparar diferentes espaços dentro de uma 

configuração, de um sistema espacial e, ainda, comparar diferentes sistemas configuracionais.

As propriedades de visibilidade, permeabilidade e acessibilidade, associadas, são ferramentas 

chaves para análise da configuração espacial dos supermercados. Estão estreitamente 

relacionadas às manifestações de percepção espacial, como: movimento, noção de espaço e 

orientação.

“In moving around in buildings, people orientate themselves by reference to what they can see and where they 
can go. [In addition,] in looking at the visual and volumetric qualities of architecture, we need not to be 
constrained by the pragmatics of everyday space use and movement. Indeed, we should not be, since
architectural speculation almost invariable brings into play the relationship between visibility (what you can 
see) and permeability (where you can go)”.32

Segundo Fernando Guerra, visibilidade é uma propriedade que está diretamente relacionada 

ao ato de comprar. As pessoas compram porque vêem, conforme afirmado em entrevista:

“É uma estratégia, também, é outra estratégia, eu tenho que fazer com que o cliente compre por impulso, essa é 
um...é um conceito que ele embasa todo o processo de implantação, o conceito de impulso, ou seja, eu 
coloco...quando você entra na loja, os primeiros produtos que estão à sua mão, são os supérfluos, essa é a 
estratégia, é, não comprei nada ainda, então você está ainda motivada pela compra, você veio comprar 
alimento, mas você passa inevitavelmente por área de não alimento, você passa por livros, você passa por 
roupa, isso eu estou falando de hipermercado, veja só, hipermercado, porque quando eu falei no mercado de 
poucos produtos, eu estou falando do mini, super e hiper, são três níveis, não é?, e essa variação de tamanho é 
função também da variedade de produtos, quanto maior a variedade, evidentemente, que exige mais espaço. 
Então a arrumação de produtos no salão, é função do consumo, do impulso da compra, eu tenho que 
impulsionar a pessoa a comprar, essa é a grande estratégia, aí você vai, aí depois você entra numa área de 
tecidos não é?, de roupas, confecções, depois vai para uma área de eletro, que são coisas que você não compra 
todo dia, mas você está por lá, você viu a geladeira nova, o fogão novo, aí quando vira, na área de mercearia, 
você entra em bazar, porque, ferramentaria para casa, plásticos, nada para comer, comida está lá dentro, aí 

  
32 “Movendo-se pelos edifícios, as pessoas se orientam pela referência de o que elas podem ver e onde elas podem ir. [E ainda,] olhando para 
as qualidades visuais e volumétricas da arquitetura, nós precisamos não nos sentir constrangidos pelo pragmático uso do espaço e movimento 
no dia-a-dia. De fato, nós não poderíamos estar constrangidos, desde especulações sobre arquitetura, quase que invariavelmente nos 
surpreendemos com as relações entre visibilidade (o que podemos ver) e permeabilidade (onde podemos ir)”. Citação de Turner et al (2001) 
que cita Hanson em Decoding Homes and Houses (1998). 
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você vai andando, de repente, você desemboca aí numa padaria, você vai ter uma feira de frutas, aí você vai 
comprar, mas você já passou, já caminhou, não é?, então esse caminho, essa é a estratégia do supermercado...”  

Diversos softwares podem ser utilizados para construção das isovistas e dos gráficos de 

visibilidade. O Omnivista, para usuários Apple, criado por Nick Dalton; Fathom, pelo 

Intelligent Space Partnership e o Ajanachara pelo alemão Gerald Franz, dentre outros. 

Dependendo do objeto a ser analisado e da disponibilidade de uso, um ou outro software pode 

ser mais adequado. 

Para o caso das questões do varejo, principalmente levando em conta a pertinência das 

propriedades de visibilidade e acessibilidade exploradas pelos gráficos de visibilidade, será 

utilizado, neste trabalho, o Depthmap versão 6052r33 para realização das análises dos 

supermercados.  Desenvolvido pelo Laboratório de Realidade Virtual da Universidade de 

Londres a partir dos estudos sobre isovistas iniciados por Benedikt, parece adequado para 

tratar as questões que se pretende abordar. Ele permite a criação de isovistas com valores de 

integração e outras medidas sintáticas que serão abordadas a seguir (os chamados de gráficos 

de visibilidade). A partir daí pode-se perceber, através dos resultados, quais os pontos mais 

utilizados do espaço, normalmente os mais integrados, quais e como são os campos visuais e 

quais produtos estão onde dentro do supermercado.

Para construir o gráfico de visibilidade é necessário ter em mente de que se deve obter um 

número adequado de isovistas e quais as relações significantes para o estudo. Como foi visto 

anteriormente, o gráfico de visibilidade constitui-se de um conjunto de isovistas, isovistas 

obtidas a partir de uma malha, um grid. Essas isovistas devem ser suficientes para descrever o 

sistema espacial, a configuração do espaço, devem ser obtidas a partir de um grid adequado 

ao objeto que se quer analisar. No caso dos supermercados, ou edifícios de uma maneira 

geral, a escolha do grid está relacionada à escala humana, um intervalo, uma resolução 

compatível com até onde o homem chega, compreende, apreende este espaço. Um metro é 

  
33 O Depthmap é desenvolvido pelo Space Syntax Laboratory. A licença é gratuita para pesquisa acadêmica comprovada. Pode ser solicitada 
através de: http://www.spacesyntax.org/register.aspx.
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considerado um intervalo razoável, conforme verificado em outras análises do edifício. Mas 

para este trabalho, será utilizado um grid de 0,60m. Este intervalo também pode sofrer 

variações em função do grau de precisão necessário e, também, em função da capacidade de 

processamento do computador. Pode-se optar, em casos de análises de grandes espaços, ou do 

espaço urbano, onde o número de isovistas geradas em um grid de alta de resolução pode 

inviabilizar a obtenção do resultado, sendo limitado pela capacidade de processamento do 

computador, em baixar a resolução e obter um resultado muito próximo do adequado de 

maneira mais rápida.

Para o tipo de análise que desenvolvemos, utilizando o Depthmap versão 6052r, as isovistas 

são construídas no plano, ao nível do chão, não são consideradas as alturas dos elementos 

configuracionais, que dão forma ao espaço, que são, de fato, barreiras, mas essas barreiras 

estão, neste estudo, ao nível do chão, que representa um gráfico de permeabilidade. Com um 

gráfico de permeabilidade podemos perceber como as propriedades espaciais mudam em 

função da adição de obstáculos, de barreiras ao sistema configuracional.

Matematicamente, o gráfico de visibilidade/permeabilidade (G) consiste em dois conjuntos: o 

conjunto de vértices (V) e o conjunto de conexões que juntam pares de vértices (E). G = (V, 

E). Para este estudo, que considera a visibilidade no nível do chão, os vértices são sempre 

mutuamente visíveis, já que não há variação de altura entre os pontos.

Para utilizar o Depthmap, é necessário transformar a configuração que se deseja analisar em 

formato DXF (drawing exchange format), em duas dimensões. A unidade do grid estará

relacionada à unidade do desenho, ou seja, se o desenho foi executado em metros um grid de 

1x1 significa um grid de 1m x 1m. A configuração em DXF deve ser importada para o 

programa, a partir daí, cria-se o grid, nos espaços vazios, para que, a partir desses pontos, 

sejam geradas as isovistas.
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O programa funciona da seguinte maneira: o primeiro passo é criar um novo gráfico, através 

do menu ‘File’, seleciona-se ‘new’o gráfico aparece como uma folha em branco, e então, 

deve-se importar a configuração em extensão DXF que se pretende analisar selecionando 

'import' através do mesmo menu ‘file’ da barra de ferramentas [o programa só permite abrir 

diretamente gráficos por eles produzidos, com a extensão graph];

Em seguida, escolhe-se o grid que se considera adequado para realizar a análise, conforme 

abordado anteriormente. Para gerar o grid, o conjunto de pontos pelos quais as isovistas serão 

geradas, utiliza-se o comando “Fill” da barra de ferramentas, clica-se no espaço que deve 

receber o grid e escolhe seu espaçamento em função da unidade da configuração em formato 

DXF. O espaço vazio é então preenchido pelos pontos, pela malha do grid. Esses pontos 

podem ser excluídos, individualmente ou em conjunto, de acordo com o que se deseja, mas 

apenas malhas lineares podem ser feitas. Uma vez estabelecido o grid, o gráfico de 

visibilidade pode ser feito, através do menu “Tools”, selecionando “Make Graph”. Assim, o 

programa encontra todos os espaços visíveis a partir de cada ponto do grid dentro do leiaute.

Com o gráfico construído, o Depthmap disponibiliza várias opções de análise, considerando 

diferentes medidas que podem ser extraídas através da gradação em cores ou em escala de 

cinza. A gradação em cores compreende o azul marinho, azul claro, verde, amarelo, laranja, 

vermelho e roxo e significam, nessa ordem, dos valores mais baixos aos mais altos sinalizados 

nas medidas do gráfico. As medidas sintáticas disponíveis para análise através do Depthmap

podem ser de caráter global ou local. As medidas globais formam um gráfico de visibilidade 

que leva em conta informações de todos os vértices do gráfico, de todos os vértices do sistema 

configuracional, as medidas locais formam um gráfico de visibilidade gerado por informações 

de vértices imediatamente vizinhos. A análise é feita a partir do menu “Tools”, selecionando 

“Run Analysis”. Para selecionar a medida sintática que se deseja obter basta escolher, na 

janela do próprio gráfico, a medida desejada.
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Para este estudo será abordada apenas a medida global de integração. Essa propriedade tem 

uma relação direta com a teoria e metodologia da sintaxe espacial, que indica a acessibilidade 

visual do espaço através da quantidade de percursos conectados àquele espaço. Já o gráfico de 

visibilidade quantifica acessibilidade visual de cada ponto no sistema espacial, propriedade 

que tem relação com profundidade e integração. Acredita-se que o movimento seja 

privilegiado em áreas visualmente mais acessíveis. 

Neste estudo, busca-se, através também de gráficos de visibilidade, verificar se as 

mercadorias escolhidas para análise, que serão descritas a seguir, estão localizadas em pontos 

com características espaciais diferentes em supermercados voltados para classes sociais 

diferentes. Pretende-se comparar as características espaciais onde as mercadorias estão 

localizadas entre os supermercados e responder a questão se existe um padrão espacial de 

ordenamento dos produtos para cada classe social.

Esta seção encerra a abordagem sobre os procedimentos que serão experimentados no 

próximo capítulo. Na próxima seção, um exemplo de análise sintática em um objeto 

relacionado ao varejo reforça a pertinência da escolha do método para o experimento.

3.4 Exemplo de aplicação do método

Vários temas relacionados ao varejo têm sido tratados utilizando como ferramenta a Sintaxe 

Espacial. Um dos estudos que mais colaborou para escolha deste método de análise foi o de 

Gordon Brown: Design and Value. Nele, o autor faz uma comparação entre dois shopping 

centers, um que faliu, o Beau Monde, e um de sucesso comercial, o Tamarac Square. Através 

do estabelecimento e análise de medidas sintáticas ele explica os desempenhos dos dois 

centros de compras. O estudo mostra, através da comparação dos valores de integração, das 

isovistas e das linhas axiais, que a configuração espacial pode facilitar ou não o desempenho 

das vendas. Medidas como acessibilidade e visibilidade são pontos observados com atenção. 
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A comparação é curiosa porque os edifícios situam-se em locais com as mesmas condições de 

acessibilidade e fluxo de pessoas, há muitas semelhanças entre eles, a diferença básica está na 

configuração espacial. As análises dos gráficos justificados, mapas convexos, isovistas e 

valores de integração permitem descrever os edifícios de acordo com suas propriedades 

sintáticas: o primeiro, possui um maior número de espaços convexos, áreas isoladas, é mais 

profundo, possui vários níveis, como mostra o gráfico justificado (Fig. 3.6). O segundo não 

possui áreas isoladas (segregadas), possui menos espaços convexos, menos linhas axiais e é 

mais raso (Fig 3.7).

Fig. 3.6 Gráfico justificado de Beau Monde
Fonte: Gordon Brown

Fig. 3.7 Gráfico justificado de Tamarac Square
Fonte: Gordon Brown

Brown conclui estabelecendo propriedades sintáticas desejadas para um empreendimento 

comercial: espaços integrados e contínuos, minimizar os espaços convexos, gerar poucas e 

longas linhas axiais, poucos ou nenhum anel, estabelecer conexões diretas entre os níveis e 

não permitir que propriedades locais dominem as globais. Estima-se que as análises sintáticas 
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possam prever 64% dos movimentos de circulação de pessoas. Uma conclusão mais ampla a 

que chegou é que a inteligência de um edifício está na sua configuração espacial. 

Decisões de leiaute são influenciadas pelo entendimento das questões mercadológicas 

relativas ao lucro e as questões mercadológicas relativas ao lucro são influenciadas pelo 

desenho (Brown, 2001). Será que os supermercados a serem estudados utilizam o 

conhecimento do mercado e da sociedade e geram um mix de produtos que muda de lugar em 

função de sua lógica de vendas, e essa lógica de vendas varia de acordo com a classe social? É 

curioso notar, através da literatura pesquisada, que ainda que intuitivamente, especialistas em 

leiaute têm adotado métodos de percepção do espaço, tentando compreender como as pessoas 

o usam. Isso fica claro através do seguinte relato:

“O importante, portanto, é que você tenha as mercadorias agrupadas por departamentos e distribua os 
departamentos em sua loja de forma a tê-la inteiramente visitada por seus fregueses. Uma boa forma de saber 
se isto está acontecendo é fazer pequenas plantas da loja e mandar uma pessoa (qualquer menino executa a 
tarefa) acompanhar os fregueses desde que entram na loja até a saída, descrevendo seu trajeto com um lápis 
macio e bem preto. No fim do dia, as partes claras da planta denunciarão áreas pouco visitadas e as partes 
muito escuras as áreas de muita visitação. Lembre-se de que os riscos são os mesmos da escassez: o acúmulo de 
pessoas, congestionando uma região, faz cair as vendas.”·34

Ainda que se persiga uma teoria que aborde os fenômenos espaciais de maneira inclusiva e 

pertinente; e admita-se que a teoria da sintaxe espacial possa cumprir este papel de maneira 

adequada, por caracterizar-se pela abordagem objetiva e descritiva dos fenômenos espaciais, 

buscando entender o espaço ou a configuração espacial através de seus padrões espaciais, o 

que resulta na lógica de ordenamento e uso do lugar, ao contrário das teorias prescritivas, que 

tentam dizer como as coisas devem ser, pré-determinando valores; é necessário destacar que a 

teoria, por si só, não resolve todos os problemas, apesar de seu caráter inclusivo na 

abordagem dos fenômenos espaciais, deve ser usada apenas como instrumento no sentido de 

favorecer o esclarecimento de questões. 

  
34 Trecho extraído da Revista SuperHiper, edição de abril de 1975. Artigo escrito por Eloy Nogueira.
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4. Analisando os supermercados

Os sistemas espaciais podem, de uma maneira geral, ser classificados como abertos e 

fechados, com variações de proporção entre essas classificações, quando as edificações 

podem ser um misto entre aberto e fechado, tendendo mais para um tipo do que outro.

Para cada tipo de estrutura espacial, existem metodologias de análise específicas, ou medidas 

espaciais específicas, de acordo com suas características. Sistemas espaciais fechados 

caracterizam-se por um alto controle, as relações se dão separadamente, sem continuidade, o 

seja, cada coisa acontece em seu devido espaço, com começo, meio e fim, como um ritual. O 

oposto ocorre em sistemas espaciais abertos, onde as interações, as relações humanas, 

ocorrem de maneira contínua, menos ou nada ritualísticas.

O supermercado, como edificação, é um misto entre os dois sistemas, o aberto e o fechado, 

pois funciona de uma maneira para quem o utiliza, os clientes, e de outra para quem trabalha, 

e gere o espaço, diferentes categorias de usuários são definidas pelo grau de controle que cada 

um possui. As áreas restritas aos funcionários possuem controle, compartimentação, e, em 

algum grau, um certo ritual para realização de atividades, separadas por compartimentos, 

como, por exemplo, o processo de preparação dos frios, que tem o compartimento de 

recebimento, onde a entrega é controlada, segue, de maneira ainda controlada, para a 

distribuição e empacotamento em porções menores, já em outro compartimento e, partir daí, 

ainda passa por um controle até chegar às prateleiras onde o consumidor pode livremente 

circular, escolher e levar para casa todos os produtos disponíveis. Este espaço, o espaço do 

chamado 'salão de vendas' é um espaço aberto, onde os movimentos não são exatamente 

controlados, apesar de ser uma edificação privada, funciona de maneira semelhante a um 

espaço público, onde as pessoas podem ir e vir, sem controle, apenas obstáculos, obstáculos 

proporcionados pela configuração espacial, que gera um controle de visibilidade e 

acessibilidade. 



76

O leiaute é o fator de primário de geração de encontros, ele potencialmente gera a 

possibilidade de uso, desde que não sofra intervenção de outras regras, de regras 

organizacionais. Ou seja: um espaço livre, ou uma planta livre é potencialmente um espaço 

que privilegia encontros informais, interação entre pessoas. Isso só não acontece, caso esse 

espaço seja regido por regras sociais/organizacionais que determinem outro comportamento. 

O plano é o principal instrumento de análise da configuração espacial. É através dele que 

identificamos as propriedades que descrevem como o sistema espacial é formado, através da 

descrição analítica do espaço. As edificações carregam um tipo de conhecimento que pode ser 

percebido nas categorias espaciais, no tipo de controle do espaço e também nas categorias de 

usuários, e, ainda, principalmente nas relações entre eles.

Esse controle de visibilidade e acessibilidade, essa configuração espacial, é quem direciona os 

fluxos, fluxos que favorecem ou não percursos por determinadas áreas, áreas que 

selecionamos para estudar, conforme dito no capítulo 2.

Neste capítulo, será aplicado o método da sintaxe espacial para reconhecimento da estrutura 

espacial do objeto de estudo, os supermercados em Recife.

Será utilizado um conjunto de técnicas para representação, qualificação e interpretação da 

configuração espacial, que toma como princípio fundamental que idéias estão presentes na 

configuração espacial e pode-se recuperar os valores sociais das estruturas espaciais e a base 

metodológica de análise pode ser resumida em três procedimentos: 1. identificação e 

representação de elementos espaciais [identificação dos limites do espaço e

identificação das formas de conexão] 2. categorização e análise de padrões espaciais e 3. 

identificação de padrões espaciais.

Os limites e conexões representados através de duas dimensões espaciais: a convexa e a axial. 

A linha axial é o lugar onde ocorre a interação, são linhas de movimento, que se conectam. O 
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mapa de convexidade representa a menor quantidade de maiores espaços convexos. O mapa 

de axialidade representa a intercessão do menor número de linhas retas que passam pelos 

espaços convexos. Estes dois mapas podem representar qualquer sistema espacial. Este estudo 

faz um experimento com a utilização das ferramentas de análise da sintaxe do espaço. Foi 

desenvolvido em algumas fases, descritas a seguir.

4.1 Supermercados classe AB

Nesta seção serão apresentadas algumas características históricas, geográficas e sociais dos 

bairros onde estão situados os supermercados estudados35. Em seguida, apresenta-se a análise 

espacial de cada um deles, de acordo com a teoria e método explorados no capítulo 3. A 

análise espacial consiste sinteticamente nas seguintes etapas:

1. Reconhecimento da planta baixa de arquitetura, mapeando, sobre ela, os produtos que 

servirão de base para a análise, a saber: mercearia, carnes/aves, hortifrutigranjeiros, 

frios/laticínios, congelados, refrigerantes, bebidas, padaria, promoções e peixaria. Esses são 

produtos chaves para elaboração do leiaute da loja, conforme verificado na seção 2.2;

2. Elaboração do mapa convexo do salão de vendas, seguindo a metodologia descrita na 

subseção 3.3.1, colorido de maneira a identificar os produtos que servirão de base para a 

análise, a exemplo do reconhecimento feito a partir da planta baixa de arquitetura;

3. Elaboração do mapa axial, ainda seguindo a metodologia descrita na subseção 3.3.1, 

apresentando-o colorido segundo o valor de integração global, medida sintática apresentada 

na subseção 3.3.2 e calculada através do programa Mindwalk, conforme explicitado nas 

subseções 3.3.1 e 3.3.2, apresentando, em seguida, a tabela exportada pelo programa contendo 

  
35 Grande desta descrição é baseada na lei 16.293/97 que dispõe sobre as regiões Político-administrativas do Município do Recife.
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os valores de integração de cada linha axial, que estão numeradas de acordo com o mapa 

convexo previamente apresentado e que serviu de base para o traçado das linhas axiais. A 

tabela que contém o valor de integração global serve de base para elaboração das inequações

que descrevem a localização dos produtos no supermercado de acordo com essa medida 

sintática;

4. Elaboração do gráfico de permeabilidade justificado a partir do acesso, numerado e 

colorido segundo o critério do mapa convexo. Este gráfico também serve de base para 

elaboração de inequações que descrevem a localização dos produtos nos supermercado de 

acordo com sua permeabilidade;

5. Por fim, será apresentado o gráfico de visibilidade, elaborado pelo programa Depthmap, 

colorido pelo valor de integração global, conforme explorado na subseção 3.3.3;

Essas análises servirão de suporte e justificativa para a resposta ao questionamento feito no 

capítulo 1: acreditando-se na premissa de que o espaço é ordenado segundo uma determinada 

lógica que seria dirigida pela sociedade, e a sociedade, por sua vez age influenciada pela 

configuração espacial, seria possível identificar padrões de organização espacial de 

supermercados em bairros voltados para uma mesma classe social, uma mesma sociedade?

4.1.1 Bompreço Boa Viagem

O edifício localiza-se à Av. Conselheiro Aguiar, 4930, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul 

do Recife. 

A Região Sul do Recife começou a sua urbanização a partir da década de 1920, quando foi 

construída uma ponte, atravessando a bacia do Pina e a Avenida Beira Mar. Esta ponte ligava 

o centro às ilhas do Pina, ocupadas por pescadores e às areias de Boa Viagem, que foram se 

transformando em local de veraneio. 
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Após a II Guerra Mundial, com a popularização do gosto pelo banho de mar e a proximidade 

do aeroporto, os bairros de Boa Viagem e do Pina começaram a ter acentuado crescimento 

urbano, principalmente durante as décadas de 1960, 1970 e 1980. Nesta época, o local passa 

por profundas modificações, impulsionadas pelo deslocamento de população provenientes de 

outras áreas do Recife, sobretudo aquelas castigadas pelas enchentes; bem como pela abertura 

da ponte Paulo Guerra, que ampliou seu sistema viário facilitando o acesso a esta área. 

O Bairro de Boa Viagem é hoje um dos lugares mais disputados do Recife, um dos que mais 

crescem em investimentos no comércio, e o mais atingido pela especulação imobiliária. Nele 

está a praia de Boa Viagem, reconhecida como uma das melhores em áreas urbanas, um dos 

maiores shopping centers do Brasil, os melhores hotéis e restaurantes da cidade, além de uma 

vida noturna agitada. A infra-estrutura básica em supermercados, lojas de conveniência, 

postos de combustíveis e farmácias de funcionamento 24 horas são outros atrativos do bairro.

É numa região com estas características que está situado o Bompreço Boa Viagem. 

A análise começa, conforme dito anteriormente, a partir da planta baixa de arquitetura, que 

segue o leiaute apresentado pela figura 4.1. Preliminarmente, percebe-se a distribuição dos 

produtos seguindo o seguinte critério: mercearia – ao centro, à direita, carnes/aves – ao fundo, 

hortifrutigranjeiros – à entrada, frios/laticínios – ao fundo, à saída, congelados –ao fundo, 

refrigerantes – ao centro, bebidas – ao centro, padaria – à entrada, após hortifrutigranjeiros, 

promoções – à entrada e peixaria – ao fundo. De acordo com esta descrição, a loja pertence à 

terceira geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS vista na seção 2.2.
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MERCEARIA
CARNES/AVES
HORTIFRUTIGRANJEIROS
FRIOS/LATICÍNIOS

CONGELADOS

REFRIGERANTES

BEBIDAS

PADARIA
PROMOÇÕES

LEGENDA

PEIXARIA

Fig. 4.1 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Boa Viagem
Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.2 e 4.3.
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Fig. 4.2 Mapa Convexo – Bompreço Boa Viagem
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O mapa convexo recebeu uma cor diferente nos corredores onde estão localizados os produtos 

de referência que servirão de base para a análise. Corredores onde estão localizados mais de 

um produto, foi colorido de maneira a sinalizar esta situação. Cada conecção entre os espaços 

convexos é representado por um retângulo preto. A numeração utilizada para identificar os 

espaços convexos foi a mesma gerada pelo programa Mindwalk, de maneira a uniformizar e 

melhor trabalhar com os dados.

Fig. 4.3 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Boa Viagem

O mapa axial, desenhado manualmente sobre o mapa convexo, segundo os conceitos 

explorados na subseção 3.3.1 é colorido numa gradação de cores que vai do vermelho, para as 

linhas mais integradas do sistema, até o azul escuro, para as linhas menos integradas. Esta 

gradação passa pelas cores laranja, amarelo escuro, amarelo claro, verde claro, verde escuro e 

azul claro, estando, nas extremidades, como já foi dito, as cores vermelha e azul escura. Esta 

escala de oito cores é definida subtraindo-se o maior valor de integração pelo menor e 

dividindo-o por oito, obtendo-se, portanto, o valor do incremento que deve ser adicionado 

para definir o intervalo entre as cores. Dependendo dos resultados obtidos, nem todas as cores 
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serão utilizadas, depende do grau de integração entre os espaços e as correspondências desses 

valores com os intervalos de cores. O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, 

segue os números apresentados pela tabela 4.1.

ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL

51 Hortifrutigranjeiros 8 2,4019 0 0,4384 2,1122

23 13 5,9583 1 0,2686 2,0332

33 8 2,7083 1 0,3303 2,0332

11 22 10,5 3 0,4311 1,96

32 3 0,5038 2 0,1993 1,9425

34 2 0,1705 2 0,0315 1,8918

42 4 1,0833 1 0,1403 1,713

13 Congelados 2 0,1224 2 0,098 1,6997

14 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

15 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

16 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

17 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

18 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

19 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

20 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

21 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

22 2 0,1224 2 0,0315 1,6997

30 3 0,625 2 0,0877 1,6482

24 3 1,0769 2 0,0622 1,5004

46 Padaria 5 1,7917 1 0,1295 1,48

12 Frios/laticínios 2 0,3788 3 0,0514 1,4504

31 2 0,2917 2 0,0315 1,4408

55 4 1,9583 1 0,1361 1,4313

28 6 2,4167 3 0,0942 1,4219

47 2 0,325 1 0,0315 1,3946

50 2 0,4583 1 0,0544 1,3683

59 2 0,625 1 0,069 1,3683

10 Refrigerantes/bebidas 3 0,3955 4 0,0403 1,3597

35 3 0,7917 2 0,0564 1,3597

36 3 0,7917 2 0,0582 1,3597

26 3 0,4621 4 0,0494 1,3513

5 2 0,1455 4 0,0857 1,3347

6 2 0,1455 4 0,0315 1,3347

7 2 0,1455 4 0,0315 1,3347

8 2 0,1455 4 0,0315 1,3347

9 2 0,1455 4 0,0315 1,3347

29 Mercearia 2 0,2121 4 0,0315 1,3266



83

3 Carnes/aves 2 0,3788 4 0,0784 1,3185

61 2 0,5769 2 0,0416 1,3106

44 3 1,0833 2 0,0673 1,2503

25 4 0,9333 4 0,0441 1,2432

40 2 0,5 2 0,0572 1,2086

49 3 0,7833 2 0,07 1,145

27 2 0,2667 4 0,0315 1,1214

4 Peixaria 10 4,4167 5 0,0978 1,1043

54 3 0,8333 2 0,0491 1,0932

48 3 1,0333 2 0,0585 1,0878

45 2 0,5333 2 0,033 1,0824

62 2 0,8333 3 0,032 1,0665

56 2 0,5833 2 0,0441 1,0613

2 3 1,1 5 0,0605 1,0459

58 Promoções 2 0,8333 2 0,0446 1,0459

37 3 0,9167 3 0,0325 1,0409

38 3 0,9167 3 0,0335 1,0409

43 3 1,1667 3 0,067 1,0262

60 1 0,25 2 0,0315 1,0214

39 4 1,6667 3 0,0408 0,9756

52 4 1,3333 3 0,0486 0,9297

53 3 0,9167 3 0,0358 0,8953

57 3 1,25 3 0,0388 0,888

0 2 0,6 6 0,0348 0,8498

41 2 0,5833 4 0,0396 0,8335

1 2 0,8333 6 0,0325 0,8148

Tab. 4.1 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk- Bompreço Boa Viagem

A tabela 4.1 foi ordenada em ordem decrescente de integração global, facilitando a elaboração 

da inequação que caracteriza a disposição dos produtos segundo essa medida sintática. A 

tabela foi completada, relacionando a identificação gerada pelo programa para a linha axial

com os produtos que estão nela situados.

Para a construção da inequação que caracteriza a disposição dos produtos na loja foi 

considerado sempre o espaço mais integrado em que se encontram, quando da existência do 

mesmo produto em várias linhas axiais. Desta forma, de acordo com a tabela, a loja apresenta 

a seguinte inequação: hortifrutigranjeiros> congelados> padaria> frios/laticínios> 

refrigerantes/bebidas> mercearia> carnes/aves> peixaria> promoções.
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O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.4. 
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Fig. 4.4 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Boa Viagem

O gráfico de permeabilidade também será usado para elaboração de inequações, uma 

propriedade local que será também utilizada para descrição espacial do edifício, colaborando 

com evidências que respondam à questão central proposta.

Este gráfico gera a seguinte inequação: hortifrutigranjeiros> promoções> padaria> 

congelados> frios/laticínios> carnes/aves/bebidas/refrigerantes/mercearia> peixaria.

Por fim, será analisado o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.5. Sua pertinência foi explorada na subseção 3.3.3. O gráfico de visibilidade, apesar de ser, 

por natureza, visual, enriquece o debate sobre os resultados obtidos com as medidas sintáticas, 

que será tratado na próxima seção. A idéia é que o valor de integração possa sinalizar áreas 

potencialmente privilegiadas visualmente, e visibilidade é considerada uma propriedade 

determinante para o resultado positivo de vendas no varejo. De acordo com esta descrição, a 

loja pertence à segunda geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.
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Fig. 4.5 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Boa Viagem

A seguir, serão apresentados, de maneira mais sintética do que o exposto para a loja de Boa 

Viagem, os resultados das análises para as outras 9 lojas, uma vez que os conceitos e 

intenções de análise serão repetidos para todas as lojas.

4.1.2 Bompreço Domingos Ferreira

O edifício localiza-se à Av. Domingos Ferreira, 1380, também no bairro de Boa Viagem, na 

Zona Sul do Recife, mesmo bairro do Bompreço Boa Viagem, apresentado na subseção 4.1.1.

O Bompreço Domingos Ferreira utiliza o seguinte leiaute, de acordo com a planta baixa de 

arquitetura apresentada pela figura 4.6: mercearia – ao centro, à direita, carnes/aves – ao 

fundo, hortifrutigranjeiros – ao fundo à saída, frios/laticínios – ao fundo, antes das carnes, 

congelados – ao fundo, antes das carnes, refrigerantes – ao centro, bebidas – ao centro, 

padaria – ao fundo à entrada e peixaria – ao fundo. De acordo com esta descrição, a loja 

pertence à segunda geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.
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Fig. 4.6 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Domingos Ferreira
Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.7 e 4.8.
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Fig. 4.7 Mapa Convexo – Bompreço Domingos Ferreira



87

Fig. 4.8 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Domingos Ferreira

O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.2.

ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA
INTEGRAÇÃO 

GLOBAL

12 21 8,4524 0 0,4771 2,653

2 Hortifrutigranjeiros 7 2,631 1 0,1269 2,0174

3 7 2,631 1 0,099 2,0174

23 12 3,8857 2 0,195 1,9966

42 Peixaria 15 7,0333 2 0,321 1,9966

57 Mercearia 3 0,4476 1 0,0508 1,9175

4 4 1,131 1 0,0342 1,8987

8 4 1,131 1 0,099 1,8987

9 4 1,131 1 0,0342 1,8987

13 4 1,131 1 0,1379 1,8987

26 Carnes/aves 2 0,1143 1 0,1787 1,8622

27 2 0,1143 1 0,0342 1,8622

28 2 0,1143 1 0,0342 1,8622

29 2 0,1143 1 0,0342 1,8622

30 Refrigerantes/bebidas 2 0,1143 1 0,0342 1,8622

35 Congelados 2 0,1143 1 0,0342 1,8622

36 Frios/laticínios 2 0,1143 1 0,0342 1,8622

37 2 0,1143 1 0,0342 1,8622
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54 3 0,881 1 0,0844 1,8445

5 2 0,131 1 0,0342 1,8271

6 2 0,131 1 0,0342 1,8271

7 2 0,131 1 0,0342 1,8271

10 2 0,131 1 0,0342 1,8271

11 2 0,131 1 0,0342 1,8271

24 10 4,4167 3 0,2051 1,7607

53 3 0,8667 2 0,0755 1,6696

52 Padaria 4 0,7167 3 0,1489 1,6553

51 5 1,5167 3 0,1825 1,6139

41 3 0,9167 2 0,0482 1,6006

50 2 0,5333 2 0,0342 1,5746

55 3 0,4 4 0,0598 1,5746

56 5 1,15 3 0,0806 1,5013

0 10 4,5333 4 0,1367 1,4137

34 4 0,85 3 0,049 1,3736

16 2 0,2857 2 0,0342 1,3265

17 2 0,2857 2 0,0342 1,3265

20 2 0,2857 2 0,0342 1,3265

25 2 0,2 4 0,0342 1,3086

43 2 0,2 4 0,0342 1,3086

44 2 0,2 4 0,0342 1,3086

45 2 0,2 4 0,0342 1,3086

46 2 0,2 4 0,0342 1,3086

47 2 0,2 4 0,0342 1,3086

48 2 0,2 4 0,0342 1,3086

49 2 0,2 4 0,0342 1,3086

32 2 0,3167 3 0,077 1,2998

40 2 0,3167 3 0,0342 1,2998

14 2 0,3929 2 0,0342 1,2911

15 2 0,3929 2 0,0342 1,2911

18 2 0,3929 2 0,0342 1,2911

19 2 0,3929 2 0,0342 1,2911

31 1 0,0667 3 0,0342 1,2658

21 2 0,5 2 0,0342 1,2415

22 2 0,5 2 0,0342 1,2415

1 4 1,1167 4 0,0541 1,1809

38 3 0,7833 4 0,0345 1,07

33 4 1,5833 4 0,0615 1,0247

39 3 0,8333 5 0,0375 0,9179

Tab. 4.2 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Domingos Ferreira
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A tabela 4.2 permite elaborar a seguinte inequação que caracteriza a disposição dos produtos 

segundo essa medida sintática: hortifrutigranjeiros> peixaria> mercearia> 

carnes/aves/refrigerantes/bebidas/congelados/frios/laticínios> padaria.

O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.9. 
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Fig. 4.9 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Domingos Ferreira

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: padaria>

hortifrutigranjeiros/carnes/aves/congelados/frios/laticínios/bebidas/refrigerantes/mercearia> 

peixaria.

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.10.
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Fig. 4.10 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Domingos 
Ferreira

4.1.3 Bompreço Espinheiro

O edifício localiza-se à Av. Rosa e Silva, 902, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. 

É uma região que compreende os bairros: Aflitos, Alto do Mandú, Apipucos, Casa Amarela, 

Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Monteiro, Parnamirim, Poço, 

Santana, Sítio dos Pintos, Tamarineira, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Mangabeira, 

Morro da Conceição, Vasco da Gama, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, Córrego de 

Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Nova Descoberta, Passarinho e Pau Ferro. 

Esta parte do Recife foi ocupada até o final do século XVIII por sítios e engenhos canavieiros. 

E durante o século XIX, os engenhos da margem norte do Capibaribe, se transformaram em 

localidades de residências temporárias cada vez mais permanentes, dando origem aos bairros 

residenciais de Casa Forte, Poço e Arraial. 

No processo de evolução urbana desta área destaca-se a construção do Mercado do Derby 

(hoje quartel da Polícia Militar) e o Mercado de Casa Amarela. 

A ocupação dos morros aconteceu a partir dos anos de 1940 constituindo o maior 

assentamento popular contínuo da Cidade. O primeiro morro a ser ocupado foi o da 

Conceição (lugar de romaria deste o início do século). Sendo expressivo o contingente 
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populacional que ocupou esse morro, vindos dos mangues centrais do Recife, em função da 

Política de Erradicação dos Mocambos, implantada pelo então interventor de Pernambuco 

Agamenon Magalhães e nas décadas posteriores de 1940 a 1970, a fase do êxodo rural 

também contribuiu para a intensificação da população desse morro, e dos morros vizinhos. 

A expansão dos bairros ocupados pela população mais abastada, como Casa Forte, 

Parnamirim, Aflitos, Tamarineira, Jaqueira e Espinheiro, tem sido fruto do interesse do setor 

imobiliário que, nesses últimos quinze anos, transformou a fisionomia desses bairros com o 

crescimento dos altos edifícios. 

O bairro dos Aflitos tem hoje cerca de cinco mil habitantes e é um dos poucos da cidade onde 

as diferenças sociais entre os moradores são mínimas. O bairro não possui favela e mais de 

99% dos imóveis residenciais são atendidos pelos serviços de abastecimento de água, esgoto e 

coleta de lixo.

O índice de analfabetos entre as crianças de 10 a 14 anos é baixíssimo (apenas 1,2%) e apenas 

2% dos chefes de famílias residentes no bairro têm três anos ou menos de escolaridade. 

Quanto à renda dos moradores, apenas 3,6% têm renda mensal igual ou menor que dois 

salários-mínimos36. É numa região com estas características que está situado o Bompreço 

Espinheiro. 

A análise, a partir da planta baixa de arquitetura, utiliza o seguinte leiaute, de acordo com a 

planta baixa de arquitetura apresentada pela figura 4.11: mercearia – ao centro, carnes/aves –

ao fundo,  hortifrutigranjeiros – à entrada, frios/laticínios – ao fundo, refrigerantes – ao 

centro, bebidas – próximas à entrada, padaria – ao fundo à entrada e peixaria – ao fundo. De 

acordo com esta descrição, a loja pertence à terceira geração de leiautes, segundo a 

denominação da ABRAS.

  
36 Dados do IBGE, 1996.
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Fig. 4.11 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Espinheiro
Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.12 e 4.13.
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Fig. 4.12 Mapa Convexo – Bompreço Espinheiro
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Fig. 4.13 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Espinheiro

O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.3.

ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL

20 Hortifrutigranjeiros 10 2,7429 0 0,3809 2,7255

21 10 3,9333 1 0,353 2,5273

34 7 1,3167 1 0,1082 1,9857

25 6 1,95 2 0,2042 1,9306

23 6 1,1762 1 0,0898 1,8784

45 Padaria 3 0,5583 1 0,1593 1,8784

24 6 1,15 1 0,0964 1,8533

7 6 3,1714 2 0,199 1,8052

40 10 3,1762 2 0,1985 1,7821

8 2 0,1714 2 0,043 1,6747

9 2 0,1714 2 0,043 1,6747

10 2 0,1714 2 0,043 1,6747

11 2 0,1714 2 0,043 1,6747

12 2 0,1714 2 0,043 1,6747

13 Bebidas 2 0,1714 2 0,043 1,6747

35 3 0,5762 1 0,043 1,6548

36 3 0,6 1 0,0591 1,6163

22 3 0,6 1 0,044 1,5977

31 2 0,2667 1 0,043 1,5977
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0 14 6,6667 3 0,1829 1,5795

17 2 0,2667 2 0,043 1,5795

33 3 0,7667 1 0,0766 1,5795

44 Peixaria 8 3,6667 2 0,2046 1,5795

19 4 0,7667 2 0,051 1,5109

39 6 1,8929 2 0,0803 1,4946

41 2 0,35 3 0,0893 1,433

43 3 0,7083 2 0,1002 1,433

28 5 0,9929 2 0,052 1,39

27 3 0,5833 2 0,043 1,3495

42 4 1,3333 3 0,1092 1,3365

2 Frios/laticínios/congelados 2 0,1964 3 0,043 1,3238

3 2 0,1964 3 0,043 1,3238

4 Refrigerantes 2 0,1964 3 0,043 1,3238

5 Mercearia 2 0,1964 3 0,043 1,3238

6 2 0,1964 3 0,043 1,3238

16 2 0,2381 3 0,043 1,3238

18 Carnes/aves 2 0,1964 3 0,0685 1,3238

32 4 0,7167 2 0,0435 1,3238

30 4 0,8929 2 0,0525 1,287

26 1 0,1667 3 0,043 1,1983

37 3 0,8333 2 0,0515 1,1983

29 3 0,55 3 0,0477 1,1681

14 1 0,1667 3 0,043 1,1488

15 1 0,1667 3 0,043 1,1488

1 1 0,1 3 0,043 1,1393

38 3 0,75 3 0,0444 1,1301

Tab. 4.3 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Espinheiro

A tabela 4.3 foi ordenada em ordem decrescente de integração global, gerando a seguinte

inequação, que caracteriza a disposição dos produtos segundo essa medida sintática: 

hortifrutigranjeiros> padaria> bebidas> peixaria> 

frios/laticínios/congelados/refrigerantes/mercearia/carnes/aves.

O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.14. 
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Fig. 4.14 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Espinheiro

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: hortifrutigranjeiros> bebidas> 

padaria> carnes/aves/congelados/frios/laticínios/refrigerantes/mercearia/peixaria. 

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.15. 

Fig. 4.15 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Espinheiro
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4.1.4 Bompreço Parque Amorim

O edifício localiza-se à Praça Parque Amorim, 34, no bairro do Parque Amorim. Situa-se na 

mesma região do bairro do Espinheiro, apresentado na subseção anterior.

Iniciando a análise a partir da observância da planta baixa, verifica-se que o Bompreço Parque 

Amorim utiliza o seguinte leiaute, de acordo com a planta baixa de arquitetura apresentada 

pela figura 4.16: mercearia – ao centro, carnes/aves – ao fundo, hortifrutigranjeiros – à 

entrada, frios/laticínios – ao fundo, refrigerantes – à entrada, à direita, bebidas – ao fundo, 

padaria – ao fundo, à entrada, promoções – à entrada. De acordo com esta descrição, a loja 

pertence à terceira geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.
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Fig. 4.16 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Parque Amorim
Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.17 e 4.18.
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Fig. 4.17 Mapa Convexo – Bompreço Parque Amorim

Fig. 4.18 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Parque Amorim

O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.4.
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ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL

30 Hortifrutigranjeiros 8 2,8333 0 0,4433 1,9311

11 Carnes/aves 4 0,875 1 0,3455 1,7555

24 4 1,0417 1 0,2019 1,5146

16 Padaria 3 0,8333 2 0,1956 1,4304

15 2 0,375 1 0,1811 1,4044

19 3 0,7083 1 0,0968 1,4044

20 Promoções 4 1,375 1 0,1571 1,3793

17 4 1,2917 1 0,1155 1,3551

8 4 0,8929 2 0,0957 1,3318

12 6 2,1667 2 0,2882 1,3318

22 3 0,6429 2 0,0656 1,2874

23 3 1,3929 2 0,1634 1,2069

1 3 0,9167 3 0,1727 1,1883

18 2 0,375 1 0,0635 1,1883

21 2 0,375 1 0,0635 1,1883

2 4 1,3333 2 0,1759 1,1703

14 3 0,9167 2 0,0905 1,1529

4 Refrigerantes 7 2,5833 3 0,1155 1,1359

25 2 0,5833 2 0,1301 1,1035

7 Congelados/bebidas 3 0,8095 3 0,1217 1,0031

10 Frios/laticínios 3 0,8095 3 0,0635 1,0031

28 4 1,4167 4 0,1426 0,9903

5 Mercearia 2 0,3095 3 0,0635 0,9778

6 2 0,3095 3 0,0635 0,9778

26 3 1,0833 3 0,1103 0,9655

0 4 1,3333 3 0,103 0,9536

13 4 1,0833 3 0,0801 0,9306

29 3 0,8333 4 0,0853 0,8878

3 1 0,3333 3 0,0635 0,8306

27 2 0,5 4 0,0645 0,8046

9 2 0,6667 4 0,0635 0,7427

Tab. 4.4 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Parque Amorim

A tabela 4.4 gera a seguinte inequação, que caracteriza a disposição dos produtos segundo 

essa medida sintática: hortifrutigranjeiros> carnes/aves> padaria> promoções> refrigerantes> 

congelados/bebidas/frios/laticínios>mercearia.

O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.19. 
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Fig. 4.19 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Parque Amorim

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: promoções/refrigerantes> 

hortifrutigranjeiros/mercearia/bebidas/frios/laticínios/congelados> padaria/carnes/aves.

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.20. 

Fig. 4.20 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global  – exportado do programa Depthmap – Bompreço Parque Amorim
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4.2 Supermercados classe BC

4.2.1 Bompreço Aflitos

O edifício localiza-se à Av. Rosa e Silva, 1644, no bairro dos Aflitos. Situa-se na mesma 

região do bairro do Espinheiro, apresentada na subseção 4.1.3.

O Bompreço Aflitos apresenta o seguinte leiaute, de acordo com a planta baixa de arquitetura 

mostrado pela figura 4.21: mercearia – ao centro, carnes/aves – ao fundo, hortifrutigranjeiros 

– à entrada, frios/laticínios – à saída, refrigerantes – ao centro, bebidas – ao centro, padaria –

ao fundo, à entrada, promoções – à entrada, à saída e ao fundo. De acordo com esta descrição, 

a loja pertence à terceira geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.
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Fig. 4.21 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Aflitos
Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.22 e 4.23.
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Fig. 4.22 Mapa Convexo – Bompreço Aflitos

Fig. 4.23 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Aflitos

O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.5.
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ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL

17 4 0,869 0 0,395 1,3987

18 Hortifrutigranjeiros/padaria 7 3,5833 1 0,3756 1,3987

19 3 0,7262 1 0,2213 1,3329

15 4 1,0357 1 0,1675 1,1926

16 7 2,1667 1 0,2794 1,168

20 3 1 2 0,2063 1,168

22 6 2,4167 3 0,26 1,1107

0 Promoções 7 2,4167 2 0,2013 1,0894

28 2 0,6429 2 0,1281 1,0894

14 2 0,6429 2 0,0969 1,0207

25 2 0,6429 2 0,0969 1,0207

4 Congelados 3 0,7857 2 0,0494 0,9683

5 3 0,7857 2 0,0956 0,9683

6 3 0,7857 2 0,0494 0,9683

7 Mercearia/refrigerantes/bebidas 3 0,7857 2 0,0681 0,9683

10 Carnes/aves/frios/laticínios 3 0,7857 2 0,1056 0,9683

32 4 1,3333 4 0,1825 0,9683

38 2 1,1429 2 0,0969 0,9683

26 1 0,1429 2 0,0494 0,9521

21 2 0,5 3 0,0494 0,9441

27 2 1 3 0,1069 0,9441

12 2 0,4762 3 0,175 0,9064

13 2 1 3 0,0781 0,9064

24 2 1 3 0,0781 0,9064

3 2 0,8333 4 0,0931 0,8851

31 3 0,9167 4 0,0656 0,8851

1 3 1,0833 5 0,1869 0,8715

8 2 0,5833 2 0,0494 0,8648

23 2 0,6667 4 0,0756 0,8648

30 2 0,6667 4 0,0756 0,8648

35 3 1,8333 6 0,1713 0,821

11 3 1,3333 4 0,1563 0,8151

2 2 0,6667 6 0,135 0,7813

36 3 1,3333 5 0,1338 0,776

9 2 0,6667 3 0,0494 0,7405

39 2 0,6667 3 0,0494 0,7405

33 2 0,5833 5 0,0494 0,7357

37 1 0,5 3 0,0494 0,7309

29 2 0,6667 5 0,0494 0,6951

34 1 0,3333 7 0,0494 0,6437

Tab. 4.5 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Aflitos
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A tabela 4.5 mostra a seguinte inequação que caracteriza a disposição dos produtos:

hortifrutigranjeiros/padaria> promoções> 

congelados/mercearia/refrigerantes/bebidas/carnes/aves/frios/laticínios.

O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.24. 
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Fig. 4.24 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Aflitos

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: hortifrutigranjeiros> promoções> 

carnes/aves/frios/laticínios/congelados/refrigerantes/bebidas/mercearia> padaria. 

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade, conforme figura 4.25. 

Fig. 4.25 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Aflitos
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4.2.2 Bompreço Arruda

O edifício localiza-se à Av. Beberibe, 1165, no bairro do Arruda. 

Essa região do Recife é formada por uma parte plana e uma parte de morros. 

Até o final do século XVIII a parte plana da cidade era ocupada por alagados, sítios e 

caminhos rurais. Através desta parte da cidade, ligava-se o centro do Recife com Olinda e 

Beberibe, favorecendo-se com isso a sua urbanização. A construção do Mercado da 

Encruzilhada expressa o adensamento ocorrido ao longo das estradas para Olinda e Beberibe.

O uso residencial predomina nesta área da Cidade. Os imóveis destinados ao comércio 

representam menos de 7% do total de imóveis da Região. Apenas os bairros de Encruzilhada, 

Água Fria e Campo Grande apresentam percentuais de imóveis comerciais superiores a 10%. 

O comércio e serviços de pequeno porte, principalmente o de gêneros alimentícios a exemplo 

de mercados e supermercados populares, concentrando-se exatamente nas áreas comerciais de 

Campo Grande, Encruzilhada, e ao longo dos eixos de transporte da região. 

Encontra -se ainda na Região as Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS de Casa Amarela 

(parte), Dois Unidos, Linha do Tiro, Fundão de Fora, Saramandaia, Capilé, Vila da Prata, 

Chão de Estrelas, Nova Esperança, Senador Aderbal Jurema, Vila do Arruda, Vila Redenção e 

Beira Rio; além de assentamentos populares como Chão de Estrelas, Ilha de Joaneiro e Chié, 

além de córregos e de altos espalhados por toda área. 

Numa região com estas características situa-se o Bompreço Arruda, que de acordo com sua 

planta baixa de arquitetura apresenta o seguinte leiaute, conforme mostra figura 4.26:

mercearia – próximo à entrada ao fundo, carnes/aves – ao fundo da loja, hortifrutigranjeiros –

à entrada, frios/laticínios – ao fundo, à esquerda, refrigerantes – ao centro, bebidas – ao 

centro, padaria – ao fundo, à entrada, peixaria – ao fundo da loja, promoções – à entrada. De 
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acordo com esta descrição, a loja pertence à terceira geração de leiautes, segundo a 

denominação da ABRAS.
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Fig. 4.26 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Arruda
Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.27 e 4.28.
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Fig. 4.27 Mapa Convexo – Bompreço Arruda
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Fig. 4.28 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Arruda

O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.6.

ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE
ESCOLHA 

RÁPIDA

INTEGRAÇÃO 

GLOBAL

INTEGRAÇÃO LOCAL 

R3

17 Hortifrutigranjeiros 17 4,7182 0 0,5285 4,479 4,479

19 18 8,5588 1 0,3586 3,2401 3,6579

20 Carnes/aves/peixaria 13 5,235 1 0,3228 2,9286 2,9286

23 Padaria 7 1,2286 1 0,0754 2,6717 2,6717

45 7 1,6953 1 0,0775 2,4965 2,4965

48 6 1,1953 1 0,0995 2,4562 2,4562

18 10 4,5588 1 0,0404 2,4172 2,5741

42 5 1,4691 1 0,0725 2,3795 2,3795

28 13 3,9929 2 0,1787 2,3429 2,9814

43 4 0,9691 1 0,0587 2,3429 2,3429

31 4 0,5112 1 0,0404 2,1755 2,2064

27 4 1,1422 1 0,0787 2,1151 2,1424

39 3 0,4588 1 0,0691 2,1151 2,1424

26 Promoções 4 1,1422 1 0,0533 2,0861 2,1118

32 5 0,9634 2 0,0812 2,0861 2,4629

35 2 0,2588 1 0,0404 2,0579 2,0821

46 2 0,2017 1 0,0404 2,0305 2,0532

36 2 0,3088 1 0,0404 2,0038 2,025
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40 2 0,2588 1 0,0404 2,0038 2,025

0 Frios/laticínios/congelados 2 0,1325 2 0,0737 1,9277 2,1362

1 2 0,1325 2 0,0404 1,9277 2,1362

2 2 0,1325 2 0,0404 1,9277 2,1362

3 2 0,1325 2 0,0404 1,9277 2,1362

4 2 0,1325 2 0,0404 1,9277 2,1362

5 2 0,1325 2 0,0404 1,9277 2,1362

6 2 0,1325 2 0,0404 1,9277 2,1362

7 Mercearia 2 0,1325 2 0,0404 1,9277 2,1362

25 2 0,3088 1 0,0404 1,9277 1,9857

33 3 0,4436 2 0,0404 1,8129 1,9876

30 3 0,4198 2 0,0404 1,7916 1,9842

38 5 1,9103 2 0,065 1,6735 2,0876

8 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

9 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

10 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

11 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

12 Bebidas 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

13 Refrigerantes 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

14 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

15 2 0,1556 2 0,0404 1,6553 1,9757

16 2 0,1556 2 0,0446 1,6553 1,9757

29 3 0,5769 2 0,0479 1,6375 1,9806

44 3 0,4698 2 0,0404 1,6375 1,9806

47 3 0,3864 2 0,0404 1,6201 1,9311

22 2 0,5769 2 0,065 1,603 1,8077

41 2 0,2769 2 0,0404 1,5863 1,8391

34 2 0,45 2 0,0425 1,4503 1,5491

24 2 0,5769 3 0,055 1,4101 1,7874

37 2 0,2769 3 0,0404 1,4101 1,8337

21 2 1 3 0,0421 1,269 1,3753

Tab. 4.6 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Arruda

A tabela 4.6 foi ordenada em ordem decrescente de integração global, gerando a seguinte

inequação que caracteriza a disposição dos produtos segundo essa medida sintática: 

hortifrutigranjeiros> carnes/aves/peixaria> padaria> promoções> 

frios/laticínios/congelados/mercearia> bebidas/refrigerantes.

O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.29. 
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Fig. 4.29 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Arruda

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: hortifrutigranjeiros/promoções> 

carnes/aves/peixaria/padaria> bebidas/refrigerantes/frios/laticínios/congelados/mercearia.

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.30. 

Fig. 4.30 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Arruda
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4.2.3 Bompreço Benfica

O edifício localiza-se à Rua Benfica, 870, no bairro da Madalena.

A expansão urbana desta região deve-se aos caminhos que permitiam a interligação do porto e 

do Centro do Recife ao interior, como a Av. Caxangá, que seguia em direção ao bairro da 

Várzea, centro histórico e sede paroquial que atendia aos engenhos da região (Torre, 

Madalena, Cordeiro, Engenho do Meio, São João e Santos Cosme e Damião), situados na 

planície do Capibaribe. Até a metade do século XX conservou sua feição tradicional de 

subúrbio circundada por grandes propriedades. 

Numa região com estas características situa-se o Bompreço Benfica, que de acordo com sua 

planta baixa de arquitetura apresenta o seguinte leiaute, conforme mostra figura 4.31: 

mercearia – ao centro, carnes/aves – ao fundo, hortifrutigranjeiros – à entrada, frios/laticínios

– ao fundo, refrigerantes – ao centro, bebidas – ao centro, padaria – ao fundo à entrada, 

peixaria – ao fundo no centro, promoções – à entrada. De acordo com esta descrição, a loja 

pertence à terceira geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.
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Fig. 4.31 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Benfica
Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.32 e 4.33.
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Fig. 4.32 Mapa Convexo – Bompreço Benfica
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Fig. 4.33 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Benfica

O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.7.

ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL

32 16 7,0833 0 0,636 2,0579

7 Hortifrutigranjeiros 2 0,3125 1 0,3665 1,6921

21 Bebidas 3 0,5625 1 0,1112 1,493

22 Refrigerantes 2 0,2292 1 0,0404 1,4503

35 2 0,2292 1 0,0404 1,4503

48 4 1,3667 2 0,354 1,4367

19 Mercearia 4 0,9792 1 0,1054 1,4101

11 Congelados 3 0,4958 1 0,1087 1,3844

16 3 0,6625 1 0,0758 1,3719

20 3 0,7292 1 0,0404 1,3719

33 Frios/laticínios 3 0,6458 1 0,1295 1,3719

17 3 0,8125 1 0,0641 1,3597

12 2 0,1625 1 0,0404 1,3477

13 2 0,1625 1 0,0404 1,3477

14 2 0,1625 1 0,0404 1,3477

15 2 0,1625 1 0,0404 1,3477

2 6 2,6667 2 0,1466 1,3358

31 3 0,8958 1 0,0908 1,3016

18 1 0,0625 1 0,0404 1,2586
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3 3 0,6667 2 0,0421 1,2381

47 5 1,375 3 0,1637 1,2183

24 6 2,1667 2 0,0941 1,1991

30 Carnes/aves/peixaria 10 4,25 2 0,1183 1,1897

0 4 0,85 2 0,0516 1,1805

9 Promoções 3 0,575 3 0,1145 1,1714

34 Padaria 2 0,6667 3 0,1274 1,1714

42 3 0,95 3 0,1108 1,1197

26 3 0,6833 2 0,0512 1,0956

10 8 2,7833 4 0,2574 1,08

29 2 0,3333 3 0,0675 1,0724

1 4 2,1667 2 0,0962 1,0431

37 2 0,625 4 0,1141 1,0431

6 2 0,2667 3 0,0587 1,0085

23 2 0,6667 2 0,0404 0,9953

25 2 0,5833 2 0,0404 0,9953

27 3 1,1667 2 0,0458 0,9889

46 3 0,6583 4 0,0708 0,9762

28 2 0,6667 2 0,0404 0,9578

5 2 0,35 3 0,0462 0,9174

45 2 0,6667 4 0,08 0,8803

39 4 1,125 5 0,087 0,846

43 3 0,7917 5 0,0641 0,846

38 3 0,875 5 0,0437 0,8322

36 2 0,4583 5 0,0404 0,8144

4 1 0,25 3 0,0404 0,789

44 3 1 5 0,0458 0,789

8 3 1,1667 5 0,0583 0,7614

40 3 0,9167 6 0,0496 0,6986

41 3 0,9167 6 0,0429 0,6922

Tab. 4.7 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Benfica

A tabela 4.7 foi ordenada em ordem decrescente de integração global, facilitando a elaboração 

da inequação que caracteriza a disposição dos produtos segundo essa medida sintática. A 

inequação: hortifrutigranjeiros> bebidas> refrigerantes> mercearia> congelados> 

frios/laticínios> carnes/aves/peixaria> promoções/padaria.

O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.34. 
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Fig. 4.34 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Benfica

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: promoções> hortifrutigranjeiros> 

padaria> frios/laticínios/congelados/mercearia/refrigerantes/bebidas/carnes/aves/peixaria.

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.35. 

Fig. 4.35 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Benfica
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4.2.4 Bompreço Casa Amarela

O edifício localiza-se à Rua Dona Ana Xavier, 35, no bairro de Casa Amarela. 

O bairro de Casa Amarela pertence à mesma região do bairro dos Aflitos, onde encontra-se o 

Bompreço Espinheiro e Bompreço Aflitos, conforme relatado nas subseções 4.1.3 e 4.2.1.

Nesta mesma região situa-se o Bompreço Casa Amarela, que de acordo com sua planta baixa 

de arquitetura apresenta o leiaute conforme mostra figura 4.36. Preliminarmente, percebe-se a 

distribuição dos produtos seguindo o seguinte critério: mercearia – ao centro, carnes/aves – ao 

fundo, hortifrutigranjeiros – ao fundo, à saída, frios/laticínios – ao fundo à saída antes dos 

hortifrutigranjeiros, congelados – ao fundo, refrigerantes – ao centro, bebidas – ao centro, 

padaria – ao fundo, à saída. De acordo com esta descrição, a loja pertence à segunda geração 

de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.
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Fig. 4.36 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Casa Amarela
Fonte: F. Guerra Design Comercial
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A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado o mapa convexo, que serviu de base para 

o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.37 e 4.38.
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Fig. 4.37 Mapa Convexo – Bompreço Casa Amarela

Fig. 4.38 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Casa Amarela
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O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.8.

ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL

27 18 7,7262 0 0,5731 6,3371

9 Hortifrutigranjeiros 7 2,6465 1 0,1891 2,9045

20 Frios/laticínios/congelados/padaria 6 1,7576 1 0,3151 2,6811

8 11 4,5595 2 0,3543 2,5818

10 4 1,1465 1 0,0678 2,3236

11 3 0,6465 1 0,1296 2,1784

12 3 0,6465 1 0,0678 2,1784

22 3 0,2576 1 0,0678 2,1784

3 3 0,6667 1 0,1296 2,0502

4 Mercearia 3 0,6667 1 0,0678 2,0502

13 2 0,1465 1 0,0678 2,0502

14 2 0,1465 1 0,0678 2,0502

15 2 0,1465 1 0,0678 2,0502

16 2 0,1465 1 0,0678 2,0502

19 Carnes/aves 9 3,6667 2 0,0678 1,9917

1 2 0,1667 1 0,0678 1,9363

2 2 0,1667 1 0,0678 1,9363

5 Refrigerantes/bebidas 2 0,1667 1 0,0678 1,9363

6 2 0,1667 1 0,0678 1,9363

7 2 0,1667 1 0,0678 1,9363

0 1 0,0556 1 0,0678 1,8344

21 2 0,3095 2 0,0678 1,4831

23 2 0,3095 2 0,0678 1,4831

28 2 0,3095 2 0,0678 1,4831

24 2 0,3929 2 0,0678 1,4226

25 2 0,3929 2 0,0678 1,4226

26 1 0,0909 3 0,0678 1,2909

18 2 0,6667 2 0,0678 1,2229

17 2 0,6667 2 0,0678 1,1815

Tab. 4.8 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Casa Amarela

A tabela 4.8 foi ordenada em ordem decrescente de integração global, facilitando a elaboração 

da inequação que caracteriza a disposição dos produtos segundo essa medida sintática: 

hortifrutigranjeiros> frios/laticínios/congelados/padaria> mercearia> carnes/aves>

refrigerantes/bebidas.
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O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.39. 
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Fig. 4.39 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Casa Amarela

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: hortifrutigranjeiros>

padaria/congelados/frios/laticínios> carnes/aves> mercearia/refrigerantes/bebidas.

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.40. 

Fig. 4.40 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Casa Amarela
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4.3 Supermercados classe C

4.3.1 Bompreço Aeroporto

O edifício localiza-se à Av. Recife, 2830, no bairro do Ipsep. Situa-se na mesma região das 

lojas Bompreço Boa Viagem e Bompreço Domingos Ferreira, na Zona Sul da cidade, com 

características que foram abordadas na subseção 4.1.1.

Nesta região, uma região de bairros predominantemente de classe AB, situa-se o Bompreço 

Aeroporto, que de acordo com sua planta baixa de arquitetura apresenta o leiaute conforme 

mostra figura 4.41. Preliminarmente, percebe-se a distribuição dos produtos seguindo o 

seguinte critério: mercearia – ao fundo, antes dos hortifrutigranjeiros, carnes/aves – ao fundo, 

hortifrutigranjeiros – à saída, frios/laticínios – ao fundo, refrigerantes – ao centro, bebidas –

ao centro, padaria – ao fundo à saída. De acordo com esta descrição, a loja pertence à segunda 

geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.

ACESSO

MERCEARIA
CARNES/AVES
HORTIFRUTIGRANJEIROS
FRIOS/LATICÍNIOS
CONGELADOS

REFRIGERANTES
BEBIDAS

PADARIA
PROMOÇÕES

LEGENDA

PEIXARIA

Fig. 4.41 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Aeroporto

Fonte: F. Guerra Design Comercial
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A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.42 e 4.43.
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Fig. 4.42 Mapa Convexo – Bompreço Aeroporto

Fig. 4.43 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Aeroporto
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O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.9.

ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL INTEGRAÇÃO LOCAL R3

13 14 5,5 0 0,6384 4,604 4,604

5 Hortifrutigranjeiros 6 2,0476 1 0,3696 2,302 2,4653

11 6 2,0476 1 0,0784 2,302 2,4653

18 Mercearia/congelados 4 1,1825 1 0,1488 2,1249 2,2509

17 Padaria 4 1,1825 1 0,2704 2,0462 2,1571

12 3 0,4048 1 0,0784 1,9731 2,0709

19 3 0,6825 1 0,0784 1,9731 2,0709

20 2 0,1825 1 0,0784 1,8416 1,9175

21 2 0,1825 1 0,0784 1,8416 1,9175

22 2 0,1825 1 0,0784 1,8416 1,9175

23 Refriferantes/bebidas 2 0,1825 1 0,0784 1,8416 1,9175

6 2 0,2143 1 0,0784 1,7822 1,849

7 2 0,2143 1 0,0784 1,7822 1,849

8 2 0,2143 1 0,0784 1,7822 1,849

9 2 0,2143 1 0,0784 1,7822 1,849

15 Carnes/aves 9 4,3333 2 0,2736 1,6742 2,2641

0 7 3,3333 2 0,152 1,5785 2,0258

16 Frios/laticínios 2 0,3611 2 0,0784 1,3475 1,5396

2 2 0,3333 2 0,0784 1,2277 1,3272

3 2 0,3333 2 0,0784 1,2277 1,3272

4 2 0,3333 2 0,0784 1,2277 1,3272

10 2 0,5 2 0,0784 1,201 1,283

14 2 0,5833 2 0,0784 1,1755 1,2416

24 1 0,1111 3 0,0784 0,9866 1,2989

1 1 0,1429 3 0,0784 0,9526 1,1366

Tab. 4.9 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Aeroporto

A tabela 4.9 foi ordenada em ordem decrescente de integração global, facilitando a elaboração 

da inequação que caracteriza a disposição dos produtos segundo essa medida sintática: 

hortifrutigranjeiros> congelados/mercearia> padaria> refrigerantes/bebidas> carnes/aves>

frios/laticínios.

O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.44. 
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Fig. 4.44 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Aeroporto

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: hortifrutigranjeiros>

padaria/mercearia/congelados/refrigerantes/bebidas> frios/laticínios/carnes/aves.

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura 

4.45. 

Fig. 4.45 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Aeroporto
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4.3.2 Bompreço Afogados

O edifício localiza-se à Estrada dos Remédios, 162, no bairro de Afogados.

Esta Região tem seu processo de urbanização iniciado a partir do século XVII, no bairro de 

Afogados, quando ocorre a ocupação holandesa e surge o forte do Príncipe Guilherme. No 

século XVIII, inicia-se um grande aterro nesta localidade, agilizando o seu crescimento.

A expansão urbana desta região tem início a partir do eixo de ligação entre o porto e o centro 

da cidade ao interior, que teve como marco referencial a rota do açúcar que iniciou a abertura 

destes caminhos, como o eixo de Afogados/ Jaboatão, em torno do qual situavam-se as 

localidades de Areias, Estância, Barro e Tejipió. O açúcar vinha das regiões mais distantes e 

descarregava nos "Passos", pequenos entrepostos de trocas, como Afogados e Jiquiá. 

No século XIX, estes caminhos foram se desenvolvendo, com o surgimento dos novos meios 

de transporte, e foram se consolidando os pequenos aglomerados localizados em suas 

margens. 

O bairro de Afogados, até o início do século XX, foi famoso pelos seus viveiros de peixe, 

situados nos seus imensos alagados, próximos ao rio Capibaribe e concentrava intensa 

atividade econômica. 

No século XX, o bairro consolida seu comércio, localizado no Largo da Paz, agiliza a 

ocupação dos espaços e a conseqüente aglomeração da área física, formando um conjunto 

diferenciado. A sua população se distribui por entre as vilas em formação, destacando-se São 

Miguel, das Crianças, dos Inocentes, Vila Canal, Favela do Caranguejo, Largo dos Pescadores 

e Marrom-glacê, organizadas sócio-economicamente em função de suas fábricas e da 

rotatividade do setor informal.
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Nesta região, uma região predominantemente comercial, situa-se o Bompreço Afogados, que,

de acordo com sua planta baixa de arquitetura, apresenta o leiaute conforme mostra figura 

4.46. Preliminarmente, percebe-se a distribuição dos produtos seguindo o seguinte critério: 

mercearia – ao centro, carnes/aves – ao fundo, hortifrutigranjeiros – ao fundo, depois dos 

cereais, frios/laticínios – ao fundo à saída, congelados – ao fundo, à saída, refrigerantes –

próximos à entrada, no segundo bloco de gôndolas, bebidas – próximos à entrada, no segundo 

bloco de gôndolas, padaria – ao fundo, à entrada. De acordo com esta descrição, a loja 

pertence à segunda geração de leiautes, segundo a denominação da ABRAS.
ACESSO

MERCEARIA
CARNES/AVES
HORTIFRUTIGRANJEIROS
FRIOS/LATICÍNIOS

CONGELADOS

REFRIGERANTES

BEBIDAS

PADARIA
PROMOÇÕES

LEGENDA

PEIXARIA

Fig. 4.46 Planta baixa de arquitetura – Bompreço Afogados

Fonte: F. Guerra Design Comercial

A partir da planta baixa de arquitetura, foi elaborado manualmente o mapa convexo, que 

serviu de base para o traçado das linhas axiais, conforme figuras 4.47 e 4.48.
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Fig. 4.47 Mapa Convexo – Bompreço Afogados

Fig. 4.48 Mapa axial colorido pelo valor de integração global – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Afogados

O valor de integração, obtido pelo programa Mindwalk, segue os números apresentados pela 

tabela 4.10.
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ID PRODUTO CONECTIVIDADE CONTROLE PROFUNDIDADE ESCOLHA RÁPIDA INTEGRAÇÃO GLOBAL

0 14 5,4524 0 0,3916 2,7959

13 Hortifrutigranjeiros/congelados 7 2,7143 1 0,2686 2,3166

14 Mercearia 7 2,7143 1 0,1182 2,3166

24 Carnes/aves 7 2,0952 2 0,3271 2,2522

30 7 2,7262 3 0,3643 2,027

8 3 0,4325 1 0,0771 1,9776

12 Frios/laticínios 3 0,7143 1 0,1416 1,8856

15 3 0,7143 1 0,0615 1,8856

16 2 0,2143 1 0,0615 1,8018

17 Refrigerantes/bebidas 2 0,2143 1 0,0615 1,8018

10 9 3,75 2 0,1865 1,7626

11 4 0,7873 2 0,2021 1,7626

1 3 0,6825 1 0,1436 1,7251

2 3 0,6825 1 0,0615 1,7251

3 2 0,1825 1 0,0615 1,6547

4 2 0,1825 1 0,0615 1,6547

5 2 0,1825 1 0,0615 1,6547

6 2 0,1825 1 0,0615 1,6547

7 2 0,1825 1 0,0615 1,6547

19 2 0,2857 2 0,0615 1,3292

20 2 0,2857 2 0,0615 1,3292

21 2 0,2857 2 0,0615 1,3292

22 2 0,2857 2 0,0615 1,3292

18 2 0,4762 2 0,0615 1,287

23 2 0,4762 2 0,0615 1,287

26 Padaria 3 0,8429 4 0,0908 1,2101

31 5 2,0833 3 0,0615 1,2101

25 2 0,4762 4 0,0615 1,1924

27 2 0,3429 4 0,0615 1,1924

28 2 0,3429 4 0,0615 1,1924

29 2 0,3429 4 0,0615 1,1924

9 2 0,6667 2 0,0615 1,0811

Tab. 4.10 Valor de integração global e outras medidas sintáticas – exportado pelo programa Mindwalk – Bompreço Afogados

A tabela 4.10 foi ordenada em ordem decrescente de integração global, facilitando a 

elaboração da inequação que caracteriza a disposição dos produtos segundo essa medida 

sintática: congelados/hortifrutigranjeiros/mercearia> carnes/aves> frios/laticínios>

refrigerantes/bebidas> padaria.
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O mapa convexo também foi a base para elaboração do gráfico de permeabilidade, como 

mostra a figura 4.49. 
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Fig. 4.49 Gráfico de permeabilidade justificado – Bompreço Afogados

O gráfico de permeabilidade gera a seguinte inequação: padaria> carnes/aves>

frios/laticínios/hortifrutigranjeiros/congelados/mercearia/refrigerantes/bebidas

Por fim, apresenta-se o gráfico de visibilidade com a medida de integração, conforme figura

4.50. 

Fig. 4.50 Gráfico de visibilidade colorido pelo valor de integração global – exportado do programa Depthmap – Bompreço Afogados
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Nesta seção, foram apresentados os resultados das análises sintáticas de cada loja. As análises 

incluíram: reconhecimento da planta baixa de arquitetura, elaboração do mapa convexo, 

elaboração do mapa axial colorido pelo valor de integração global, apresentação da tabela 

com as medidas sintáticas exportada pelo software utilizado, elaboração do gráfico de 

permeabilidade justificado e gráfico de visibilidade. Os resultados obtidos serão analisados e 

comparados na próxima seção, com o objetivo de responder a pergunta elaborada inicialmente 

no capítulo 1: seria possível identificar padrões de organização espacial de supermercados em 

bairros voltados para uma mesma classe social, uma mesma sociedade?  

4.4 O significado dos resultados

De maneira preliminar, a análise da localização dos produtos foi feita segundo as 

denominações dos técnicos da ABRAS, utilizando-se de referenciais como: frente, fundos, 

centro, a partir do reconhecimento da planta baixa de arquitetura. De acordo com a premissa 

que se acredita e suporta a metodologia, esses referencias não são suficientes para 

compreensão da estrutura espacial das lojas, compreensão que permitirá responder a questão 

proposta. Apenas quando do entendimento e medida das propriedades espaciais é que se pode 

concluir se há ou não um padrão de configuração espacial. A mudança de lugar não é 

suficiente para conclusões, pois pode existir uma mudança de localização, no entanto, pode-se 

ter propriedades espaciais semelhantes. É isso que foi verificado com o auxílio da Sintaxe 

Espacial, através das análises realizadas na seção anterior. Nesta seção, serão apresentados os 

resultados com o objetivo de compará-los e responder a questão proposta.

4.4.1 Integração

Os valores de integração encontrados para as linhas axiais onde se encontram os produtos que 

servirão de base para comparação das estruturas espaciais podem ser sintetizados conforme 

tabela 4.11.
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Loja Mercearia Carnes/aves Hortifrutigranjeiros Frios/laticínios Congelados Refrigerantes Bebidas Padaria Promoção Peixaria

Classe AB

Boa Viagem 1,3266 1,3185 2,1122 1,4504 1,6997 1,3597 1,3597 1,480 1,0459 1,1043

Domingos Ferreira 1,9175 1,8622 2,0174 1,8622 1,8622 1,8622 1,8622 1,6553 - 1,9966

Espinheiro 1,3238 1,3238 2,7555 1,3238 1,3238 1,3238 1,6744 2,7255 - 1,5795

Parque Amorim 0,9778 1,7555 1,9311 1,3318 1,0031 1,1359 1,0031 1,4304 1,3793 -

Classe BC

Aflitos 0,9683 0,9683 1,3987 0,9683 0,9683 0,9683 0,9683 1,3987 1,0894 -

Arruda 1,9277 2,9286 4,479 1,9277 1,9277 1,6553 1,6553 2,6717 2,0861 2,9286

Benfica 1,401 1,1897 1,6921 1,3719 1,3844 1,4503 1,4930 1,1714 1,1714 1,1897

Casa Amarela 2,0502 1,9917 2,9045 2,6811 1,9363 1,9363 1,9363 2,6811 - -

Classe C

Aeroporto 2,1249 1,6742 2,302 1,3475 2,1249 1,8416 1,8416 2,0462 - -

Afogados 2,3166 2,2522 2,3166 1,8856 2,3166 1,8018 1,8018 1,2101 - -

Tabela 4.11 – Valores de integração global das linhas axiais onde encontram-se os produtos base para análise

A tabela mostra os valores de integração das linhas axiais onde os produtos se encontram, 

para cada loja. As células contendo os valores de integração foram coloridas de acordo com a 

relação entre o maior e o menor valor de integração entre os produtos de cada loja, 

estabelecendo uma escala de oito cores, para que os valores sejam contextualizados em seu 

significado, não apenas seu valor absoluto. 

Para todas as lojas, sem exceção, a área mais integrada do sistema é a que contém os 

hortifrutigranjeiros. Os hortifrutigranjeiros funcionam como o centro, ou o fio condutor que 

distribui os outros produtos pela loja. Os outros produtos não aparecem tão padronizadamente 

localizados, quer observe-se cada classe social em separado, quer observe-se todas as lojas em 

conjunto. A próxima categoria de produtos a se apresentar como mais integrada do sistema

entre os produtos analisados, em quatro lojas, lojas tanto para as classes AB, BC e C, como 

verificado na tabela os valores para as lojas Domingos Ferreira, Benfica, Aeroporto e 

Afogados é a de refrigerantes e bebidas, que, conforme destacado por Fernando Guerra em 

entrevista, é uma área que vem recebendo tratamento especial, dentro do conceito de “loja 

dentro de loja”, ou seja, dentro do conceito de gerenciamento por categorias, conforme visto 
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na seção 2.2, onde cria-se um área especialmente tratada e ambientada para o produto, como 

maneira de atrair o consumidor especializado no assunto, como, para o caso, enólogos. 

Paradoxalmente, a área destinada a refrigerantes e bebidas apresentam-se, para supermercados 

classe AB e BC, como verificado para as lojas Espinheiro, Parque Amorim, Aflitos, Arruda e 

Casa Amarela, dentro da faixa mais segregada do sistema entre os produtos analisados. A 

explicação para este fenômeno relaciona-se a criação do mix de produtos. Para estas lojas, que 

potencialmente receberão mais clientes com conhecimentos especializados em bebidas, por 

serem voltadas para as classes AB e BC, este espaço diferenciado, esta “loja de vinhos e 

bebidas” dentro do supermercado, é uma área que será procurada, e visitada, ainda que não 

esteja em uma das áreas mais integradas do sistema, e ainda que não seja um produto de 

primeira necessidade. Então, o mix de produtos, ou seja, a disposição dos produtos dentro do 

supermercado, utiliza deste conhecimento, de maneira a otimizar os percursos dos clientes 

pela loja, gerando um maior volume de compras, especialmente as não programadas, que 

incrementam o lucro. O mesmo ocorre com as seções de mercearia, congelados e padaria.

Apresentam-se entre as mais segregadas entre as categorias analisadas para os supermercados 

classe AB e BC, conforme verificado para as lojas Espinheiro, Parque Amorim, Aflitos, 

Arruda e Casa Amarela. No entanto, para as lojas classe C, Aeroporto e Afogados, e uma loja 

de classe AB, a Domingos Ferreira, estão entre as mais integradas do sistema entre as 

categorias analisadas. Estas categorias são consideradas de primeira necessidade, e podem 

fazer parte do mix de produtos quer em áreas mais integradas ou não, seu posicionamento, 

segundo Fernando Guerra, está relacionado a uma decisão gerencial, não sofrendo impacto no 

volume de vendas onde quer que se encontrem.

De acordo com estes resultados, não se observa um padrão típico para as classes sociais em 

separado. A configuração espacial das lojas é bastante semelhante, de uma maneira geral, as 
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diferenças pontuais identificadas, como para o caso da seção de refrigerantes e bebidas não é 

suficiente para considerá-las diferentes. 

4.4.2 Permeabilidade

A exemplo dos valores de integração, os gráficos de permeabilidade também podem ser 

sintetizados, como mostra a tabela 4.12.

Loja Mercearia Carnes/aves Hortifrutigranjeiros Frios/laticínios Congelados Refrigerantes Bebidas Padaria Promoção Peixaria

Classe AB

Boa Viagem 5 5 1 4 3 5 5 2 1 6

Domingos Ferreira 3 3 3 3 3 3 3 1 - 4

Espinheiro 5 5 2 5 5 5 3 4 - 5

Parque Amorim 3 4 3 3 3 2 3 4 2 -

Classe BC

Aflitos 3 3 1 3 3 3 3 5 2 -

Arruda 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2

Benfica 4 5 1 4 4 4 4 2 0 5

Casa Amarela 4 3 1 2 2 4 4 2 - -

Classe C

Aeroporto 4 5 1 5 4 4 4 4 - -

Afogados 3 2 3 3 3 3 3 1 - -

Tabela 4.12 – Síntese dos gráficos de permeabilidade justificados a partir do acesso

Da mesma forma que não foi identificado um padrão espacial específico para cada classe 

social observando os valores de integração, não se identifica um padrão espacial distinto por 

classe social para os valores de permeabilidade. Percebe-se, através da tabela 4.12, que a 

distinção por classe social é ainda menos evidente do que as análises feitas com base nos 

valores de integração. As semelhanças relativas à profundidade dos produtos sugerem até um 

gráfico de permeabilidade tipo, como mostra a figura 4.51.



131

0

legenda

mercearia
carnes/aves
hortifrutigranjeiros
frios/laticínios
congelados
refrigerantes
bebidas
padaria
promoções
peixaria

1

2

3

4

Figura 4.51 – Gráfico de permeabilidade tipo

O gráfico mostra que, considerando as características espaciais desejáveis abordadas na seção 

3.4, os supermercados, como edifícios, atendem grande parte delas, com estruturas rasas, 

espaços contínuos, longas linhas axiais, poucos anéis e conexões diretas entre os níveis. É, 

portanto, segundo essas condições um edifício de configuração espacial inteligente.

4.4.3 Visibilidade

Os gráficos de visibilidade mostram que as áreas privilegiadas são as de maior amplitude 

métrica. As prateleiras são evidentemente uma barreira natural contra a visibilidade. Nos 

trechos em que as prateleiras ou gôndolas não estão dispostas ortogonalmente ou linearmente, 

a visibilidade torna-se ainda menos favorecida. Observa-se de uma maneira padrão este tipo 

de disposição para as áreas de hortifrutigranjeiros, a exemplo das lojas Boa Viagem, 

Espinheiro, Parque Amorim, Aflitos, Arruda e Benfica, representantes das classes AB e BC. 

O seccionamento de uma linha de prateleiras e/ou gôndolas gera pequenas áreas de 

visibilidade desprestigiada [entre as secções]. Isso ocorre, em maior ou menor grau, em todas 

as lojas, sempre na área dedicada aos hortifrutigranjeiros, quer estejam dispostos de maneira 

ortogonal ou não. A área de hortifrutigranjeiros, conforme verificado na seção 2.2, faz parte 

do grupo de produtos considerados de necessidade básica, produtos que funcionam, dentro da 

loja, sobretudo como atrativo visual, ou seja, é um produto que invariavelmente é procurado, 
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mas também pode chamar atenção do ponto de visual, relativo à beleza das frutas e verduras 

frescas estrategicamente expostas. Seu posicionamento nas áreas mais “rasas” e mais 

integradas do sistema, confirma serem uma excelente vitrine para loja.37

As áreas de visibilidade privilegiada são os corredores de circulação, que dão acesso aos 

corredores de produtos. Isto confirma o que foi observado em visitas às lojas.38 Não raro, 

esses corredores são utilizados para eventualmente disporem produtos em promoção, ainda 

que a circulação seja comprometida, esta é uma estratégia bastante utilizada conforme 

verificado. Independentemente de as lojas terem ou não um espaço reservado às promoções, 

essas áreas identificadas pelo Depthmap como de visibilidade privilegiada são onde se 

concentram os produtos em promoção em destaque, como os lançamentos, e são, ainda, 

pontos de degustação da loja. Qualquer que sejam os produtos dispostos em determinado 

corredor, em determinada linha axial, são os produtos chaves dentro da mesma categoria de 

produtos [produtos em promoções, marcas novas, reedições, lançamentos] que situam-se nas 

extremidades dos corredores, nas áreas de melhor visibilidade, incrementando, assim, as 

vendas, conforme desejado por qualquer loja de varejo. Confrontando esses resultados obtidos 

pelo Depthmap com a tabela com medidas sintáticas exportadas pelo Mindwalk, 

especialmente a medida controle, verifica-se que essas áreas de visibilidade favorecida são as 

que se encontram as linhas axiais com maior valor de controle, ou seja, são as linhas que estão

conectadas a um maior número de outras linhas, o que permite que, assim, “controlem” o 

sistema. Isso pode ser verificado observando o mapa convexo e o mapa axial, onde, os 

espaços a que se referem essas linhas axiais com maiores valores de controle são espaços que 

possuem maior número de outros espaços a eles conectados.

  
37 A lógica de disposição dos hortifrutigranjeiros apresentada é baseada em relato de Fernando Guerra, da F. Guerra Design Comercial.
38 Foi realizado um trabalho de observação nas lojas, de maneira a perceber, conhecer, analisar, verificar as características mais específicas 
das lojas, de maneira a auxiliar a comparação e validar os resultados obtidos pelas análises. No entanto, registros fotográficos são eram 
permitidos. 
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Do ponto de vista da estrutura espacial e suas relações de visibilidade, as lojas apresentam-se 

[conforme verificado nas figuras 4.5, 4.10, 4.15, 4.20, 4.25, 4.30, 4.35, 4.40, 4.45, e 4.50] 

similares, sendo as relações de visibilidade as mesmas entre elas.  
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Conclusões

O caminho percorrido até agora será aqui sintetizado. Toda pesquisa científica nasce de uma 

inquietação, uma questão que se deseja responder, esclarecer. Este é o ponto em que se quer 

chegar desde o princípio, a conclusão, ou conclusões. Os resultados muitas vezes não 

confirmam as hipóteses iniciais que sugerem normalmente respostas positivas. Foi o que 

ocorreu aqui. Isso de maneira alguma é frustrante, antes, pelo contrário, tais resultados tem se 

mostrado ainda mais ricos como exercício de pesquisa, pois normalmente, quando uma 

hipótese é confirmada, a questão se encerra. O oposto ocorre com questões não confirmadas. 

Abre-se um vasto leque de outras hipóteses em que se permite pensar, num exercício mais 

profundo que o oposto.

Ao decidir estudar os supermercados, numa pesquisa científica, tem-se em mente que ela deve 

seguir uma estrutura organizacional reconhecida, ou seja, ela deve ter um método. O método 

que correlaciona configuração espacial com estrutura social e sua teoria instigaram a 

definição do foco de análise do objeto de estudo. Então, decidiu-se por estudar os 

supermercados, estudar sua configuração espacial, e sua relação com o que se chama classe 

social. A facilidade na obtenção dos dados dos supermercados da rede Bompreço foi outro 

condicionante que dirigiu o encaminhamento da pesquisa. O professor Fernando Guerra, ex-

funcionário do Grupo Bompreço, atual Wall-Mart, e hoje consultor em design comercial, 

forneceu em meio eletrônico todo material para pesquisa, as plantas baixas das lojas, com a 

definição de sua departamentalização. A partir de todo esse extenso material disponível, tratar 

e trabalhar com estes dados tornou-se irresistível. 

Então, iniciou-se as etapas necessárias para o desenvolvimento efetivo da dissertação, como a 

revisão bibliográfica, inicialmente focada no desenvolvimento da fundamentação teórica, fase 

em que era necessário conhecer o objeto com foco no objetivo, que era relacionar 

configuração espacial com classe social. A partir daí, foi desenvolvido um verdadeiro trabalho 
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de garimpagem em busca de publicações que pudessem, tecnicamente, colaborar para o 

entendimento de como se desenvolve o leiaute da loja, quais os pontos chaves, como tudo é 

pensado. Esse material só está disponível na sede da ABRAS em São Paulo, é encomendado 

por telefone e recebido como encomenda expressa. São publicações do órgão de divulgação 

da ABRAS, a revista SuperHiper, onde foram localizados artigos técnicos datados a partir de 

1975, que tratavam da importância do desenvolvimento do leiaute, e da importância de 

conhecer o consumidor para obter sucesso, sendo este conhecimento o fio condutor da 

configuração espacial dos supermercados. Desde 1975 esta já era a tônica.

Conhecer o consumidor era o fator primário, então, outra etapa da fundamentação teórica 

focava essa questão: conhecer o consumidor, como ele se comporta, como compra, e, ainda, 

explorar o conceito de classe social já tão debatido da escola de sociologia. Para isso, a 

professora Salete Cavalcanti, do Mestrado em Sociologia da Universidade Federal de 

Pernambuco colaborou de maneira decisiva na escolha da bibliografia, dos autores e 

adequação da abordagem.

A partir daí, o objetivo era explorar e conhecer as possibilidades do método escolhido. Um 

método que usa de várias formas de representação do espaço, e de muitas medidas sintáticas. 

Foi a fase de extensa leitura, na busca por, além de compreender os conceitos e dados 

relatados nos artigos, viabilizar a execução de análises independentes. O artigo de Brown 

(2001) foi importante como exemplo de análise sintática para edifícios comerciais, apesar de 

sua análise ser de um ponto de vista mais macro da que foi aqui desenvolvida, este artigo 

mostra, de maneira didática, a correspondência de características espaciais e uso. Brown tinha 

dados importantes, como resultados dos lucros de dois tipos de estrutura espacial de 

supermercados, e explica o sucesso de um e o fracasso do outro relacionando configurações 

espaciais que desfavorecem o uso. O exemplo é importante porque mostra a diferença apenas 

de configuração espacial, pois os edifícios situam-se sob as mesmas condições de acesso e 
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localização. O trabalho de Brown serviu como estímulo, mostrando que análise de 

configuração espacial era um caminho viável sim.

Outras leituras seguiram-se, com foco na elaboração dos mapas, das formas de representação 

do espaço, e na maneira de obter as medidas sintáticas propriamente ditas. Neste ponto, foi de 

fundamental importância o conhecimento do trabalho de Lucas Figueiredo, que através de sua 

dissertação de mestrado para o MDU, intitulada “Linhas de Continuidade no Sistema Axial” 

apresenta o programa Mindwalk, com licença disponível para pesquisa acadêmica. Assim, 

torna possível realizar experimentos e análises independentes. Além de explorar a viabilidade 

das linhas de continuidade, sua sugestão para corrigir falhas nos resultados obtidos pela 

análise do sistema axial, o Mindwalk também trabalha com as medidas clássicas da Sintaxe 

Espacial, e, também, com mapas axiais tradicionais, aqui utilizado. Em paralelo o Space 

Syntax Laboratory aprova o pedido de licença para o Depthmap, programa desenvolvido para 

execução de gráficos de visibilidade. Assim, um conjunto de análises torna-se viável, e é 

repetido para as dez lojas estudadas: inicialmente, elabora-se, sobre a planta baixa de 

arquitetura, o mapa convexo do plano do salão de vendas, área de interesse de estudo. Apesar 

da edificação se constituir de vários compartimentos, o enfoque da pesquisa está na 

localização dos produtos no salão de vendas, então, elabora-se o mapa convexo do salão de 

vendas das lojas e, em seguida, seu gráfico de permeabilidade justificado a partir do acesso. 

Esta fase de construção da representação do espaço, segundo a Sintaxe Espacial, teve suporte 

da disciplina Morfologia do Espaço Arquitetônico e Urbano, ministrada pelo Professor Luiz 

Amorim. Na ocasião, foi feito um estudo sobre a casa moderna em Pernambuco, onde, com o 

objetivo de identificar as características espaciais, desenvolveu-se a análise espacial de 

residências projetadas pelos arquitetos Mário Russo e Glauco Campelo, para compará-las,

foram executados os mapas convexos e gráficos justificados, que eram coloridos pelo valor de 

integração, este calculado pelo professor, em software sob licença individual e plataforma 

Apple. Então, as análises estavam sempre sujeitas à disponibilidade de tempo e recursos do 
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professor. Com a possibilidade de uso do Mindwalk, essa limitação de dependência foi 

suprimida e, sobre os mapas convexos foram desenhados os mapas axiais, segundo indica a 

bibliografia: as mais longas e em menor quantidade possível, desenhada sobre os espaços 

convexos. Assim, com as linhas desenhadas, foi possível importá-las para o Mindwalk e obter 

o valor de integração global de cada uma, identificada por uma numeração que foi repetida no 

mapa convexo, de maneira a melhor tratar os dados, e fazer rápidas correspondências entre a 

linha axial, seu valor de integração e que produtos nelas se encontram mapeados no mapa 

convexo. O valor numérico possibilita a comparação. Inicialmente a idéia era trabalhar apenas 

com gráficos de visibilidade, pela disponibilidade do programa, o Depthmap, cuja licença 

tinha sido gentilmente cedida pela professora Circe Monteiro para as primeiras análises. Mas 

os gráficos de visibilidade acabaram por se tornar um complemento para análise, que,

relacionados a outra medida sintática disponível pelo Mindwalk: controle, confirma as áreas 

que controlam, inclusive visualmente o sistema. Os gráficos de permeabilidade justificados 

também complementaram a análise, identificando características do sistema como um todo, 

sua natureza “rasa” e, portanto, naturalmente integrada.

O experimento feito com Sintaxe Espacial aponta três propriedades espaciais: integração, 

permeabilidade e visibilidade. Analisando estas três propriedades não foi possível identificar 

um padrão espacial. A não validação da hipótese gera outras hipóteses: talvez a escolha de 

apenas uma rede de supermercado não seja suficiente para fazer essa distinção no campo da 

classe social, na perspectiva aqui adotada. Talvez, ainda, os supermercados tenham como foco 

o mesmo cliente, o mesmo consumidor, com o mesmo estilo de vida, que direciona as 

decisões de igual maneira para todas as lojas. O público de classe C pode utilizar outros 

supermercados, de outras redes, para fazer suas compras. Evidente que o trabalho não encerra 

a questão, faz apenas um exercício que pode ser repetido em outras amostras, de maneira a 

identificar diferenças espaciais em reais diferenças sociais.
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Anexos



Anexo A - Entrevista Fernando Guerra
Arquiteto – Grupo Bompreço

Quais são os pontos básicos que são observados na execução de um projeto de um 
supermercado?

Primeira coisa, é a pesquisa com o cliente, o supermercado, ele dispõe os produtos e a forma 
de arranjo no salão conforme a vontade do cliente, a coisa é... bom, os produtos estão no 
mercado já, não é? À disposição, na verdade o supermercado é um canal de distribuição de 
produtos, tá? A coisa ela não é tão democrática, como aparenta ser não é? A gente faz a 
pesquisa junto ao consumidor, para disponibilizar o produto da maneira mais acessível, mais 
prazeirosa possível, mas, é... e colocamos e dispomos de uma maneira que eles tenham acesso 
fácil não é?...tenha uma variedade grande, então a pesquisa junto ao cliente, é mais a 
comodidade de como eles gostariam que os produtos fossem expostos, mas nem sempre eu 
posso atender a tudo o que o cliente quer, não é? A gente tem essa dificuldade.

Como é que vocês fazem essa pesquisa?

A pesquisa é boca a boca. Vai para loja, aí tem formulário, questionário, como toda pesquisa, 
não é?...o que é que ele...a gente manda, deixamos nas lojas caixinhas de sugestão, não é? 
Então de um modo geral os clientes participam muito. Eles são muito efetivos na pesquisa, 
eles sugerem muito, e as pessoas que são... que moram vizinhas não é?...elas sempre deixam 
recadinhos lá não é? na sugestão, isso não tá bom, aquilo não tá bom, é nisso é naquilo, e 
quando a gente  quer fazer uma pesquisa de mudança, mais aprofundada do lay-out, a gente 
vai e convida, os clientes mais assíduos, porque é uma outra arma que as grandes empresas 
têm, os clientes que compram muito eles são cadastrados, tá?, por exemplo, o cliente paga no 
cartão Hipercard, o cartão Hipercard tem todo o cadastro dele, não é?, a maior compra que ele 
faz, como ele compra mais, o que ele gosta mais, está tudo registrado lá. Então a gente chama 
os clientes que mais compram. Tem um número, 80% do que uma loja dessas vende está na 
mão de 20% dos clientes; 80% do que se vende, ele vende a 20% dos frequentadores, aí você 
vê como é significativo um determinado grupo de clientes, e esse o Bompreço vai buscar, 
agora a outra é: por que que esses 80% não estão indo não é?, o que é que está acontecendo, 
então vai a pesquisa, porque falta às vezes é poder aquisitivo, não é?, às vezes esse público é 
flutuante, não é um público que está em volta, então a pesquisa de mercado é fundamental 
para o varejo. É ligado ao entorno não é? Como em arquitetura a gente trabalha o entorno, 
esse é o contexto econômico-social deles.

Na sua opinião qual é o segredo de um supermercado dar certo?

Ah, são muitas variáveis, muitas variáveis, é como arquitetura, não é?, porque que uma obra 
ficou bonita e a outra ficou feia, não é isso mesmo? São muitas variáveis, para que um 
negócio dê certo; mas eu diria que a coisa, uma delas é a localização dela na cidade. 
Localização é fundamental para o sucesso efetivo de uma loja de varejo, como um 
supermercado.

Eu não sei se o senhor já pensou alguma coisa sobre o MP, porque os MPs eles são muito 
bem localizados, a gente tem o Mercado da Boa Vista, Mercado de São José, agora, 
porque que eles não dão tão certo quanto os supermercados?

É, aí faltou o outro trabalho, faltou a outra parte, bem localizado, porque ponto fundamental, 
não é? Por exemplo, a gente não vive só do coração não é? O coração é vital, que exista, mas 
é necessário uma série de outros órgãos para que a gente viva; a mesma coisa é um mercado, 



o que falta para um mercado dar certo é que haja um trabalho de marketing um trabalho de 
conquista do cliente, saber o que o cliente quer, falta uma é...que a comunidade do mercado, 
que são vários negócios, um MP tem vários negócios ali dentro, não é?, um vende peixe, 
outro vende carne, outro vende cereais, não é?, separado, mas que, a nível de cooperativa, eles 
se unissem para fazer um marketing do mercado, um marketing; aí só assim pode haver um 
sucesso mercadológico; esse é o sucesso do supermercado, está entendendo? No 
supermercado você encontra carne, você encontra peixe, você encontra pão, você encontra a 
farinha, você encontra o arroz, não é?, você resolve tudo dentro de um supermercado, a 
mesma coisa que tem no mercado, a diferença é que um tem um estudo mercadológico, que o 
outro não tem. É, o mercado, na verdade, é uma organização da feira livre, a feira livre, ela, a 
Prefeitura, as organizações governamentais, dizem: aqui nessa rua, como aqui, Bomba 
Grande, como, em outras áreas aí, Água Fria, tem feiras livres, então o cara vai, e compra ali, 
mas mesmo assim, é uma organização natural, você veja, as verduras estão juntas, as frutas 
estão juntas não é?, as farinhas  estão juntas, mas isso não é suficiente para que haja sucesso, 
agora, a feira vende, todo mundo tem seu ponto ali, não é?, tem a clientela, mas precisa de 
mais coisas para o sucesso de um mercado. Publicidade, por exemplo, o mercado não faz 
publicidade, não faz promoção, não é? Então esse é o ponto, esse é o grande sucesso...é um 
processo em cadeia, não é? Eu distribuo o produto, boto na sua mão o produto, mas eu tenho 
que ir atrás de você, é uma conquista, ou seja, ninguém vai lá só porque o produto tá lá, ele 
tem que ser motivado, tem que ser conquistado, não é?, e aí, o que falta para um mercado ter 
mais sucesso, eu acredito, isso é uma tese, não é?, de que haveria, de que existia um grupo, de 
organização do marketing do mercado, como tem assim um condomínio, esse condomínio 
devia estrapolar as necessidades administrativas, apenas para cuidar do edifício, limpeza, 
água, energia, mas estrapolar um pouco e montar um comitê mercadológico para o mercado, 
aí eu acredito que possa ter algum sucesso, mas da forma como é, cada um por si e Deus por 
todos, não dá.   

Qual é basicamente o programa de um supermercado?

Olhe, o supermercado, como é um canal de distribuição de produtos, aí varia bastante, porque 
a gente tem três níveis de distribuição de alimentos, o cliente é que determina o programa, o 
tipo de cliente que você quer, o alvo, o público alvo é quem determina o supermercado, por 
exemplo, se eu colocar um supermercado lá em Água Fria, ou na periferia, a variedade de 
itens é muito pequena, a variedade de itens, de produtos, ou seja, eu não vou oferecer 
importados, não oferecer produtos mais sofisticados, congelados, eu vou ter que oferecer 
produtos do dia a dia, e é a mercearia, é o pesado, é o que movimenta, é a farinha, é o feijão, é 
o arroz, é o café, é a limpeza básica, sabão, etc., está entendendo, então o programa, ele é 
função do público, e quando eu falo programa, aí para nós, de arquitetura, ele é mais amplo, 
não é, porque o programa arquitetônico, é o salão de vendas, e as preparações, e as trocas, 
estacionamento, não é, isso é o programa geral do edifício, mas existe um outro programa, 
que é fundamental para o negócio, que é a área de vendas, esse é que é o mais importante, no 
supermercado, a coisa mais importante, como programa, é o salão de vendas, porque aí no 
salão, é que eu determino a quantidade de produtos que vai Ter e faço um zoneamento aí 
dentro, é um zoneamento, o que é alimento, o que é não alimento, o que é perecível.

Como é que isso funciona?

É uma estratégia, também, é outra estratégia, eu tenho que fazer com que o cliente compre por 
impulso, essa é um...é um conceito que ele embasa todo o processo de implantação, o 
conceito de impulso, ou seja, eu coloco...quando você entra na loja, os primeiros produtos que 
estão à sua mão, são os supérfluos, essa é a estratégia, é, não comprei nada ainda, então você 
está ainda motivada pela compra, você veio comprar alimento, mas você passa 



inevitavelmente por área de não alimento, você passa por livros, você passa por roupa, isso eu 
estou falando de hipermercado, veja só, hipermercado, porque quando eu falei no mercado de 
poucos produtos, eu estou falando do mini, super e hiper, são três níveis, não é?, e essa 
variação de tamanho é função também da variedade de produtos, quanto maior a variedade, 
evidentemente, que exige mais espaço. Então a arrumação de produtos no salão, é função do 
consumo, do impulso da compra, eu tenho que impulsionar a pessoa a comprar, essa é a 
grande estratégia, aí você vai, aí depois você entra numa área de tecidos não é?, de roupas, 
confecções, depois vai para uma área de eletro, que são coisas que você não compra todo dia, 
mas você está por lá, você viu a geladeira nova, o fogão novo, aí quando vira, na área de 
mercearia, você entra em bazar, porque, ferramentaria para casa, plásticos, nada para comer, 
comida está lá dentro, aí você vai andando, de repente, você desemboca aí numa padaria, você 
vai ter uma feira de frutas, aí você vai comprar, mas você já passou, já caminhou, não é?, 
então esse caminho, essa é a estratégia do supermercado, que é uma estratégia que os 
mercados não têm. Você entra num mercado, e você esbarra logo com um açougue, e se você 
tiver um bazar para vender alumínio lá dentro, coitado, vai morrer. Porque não houve essa 
estratégia, e isso é muito do sentido humano do mercado, a gente compra pelo cheiro, pelo 
visual, não é?, então esse sentimento no mercado, ele não é resolvido, absolutamente, ele é
anárquico, é um modelo anárquico, ele vende, porque vende, não é?, ele não vende com um 
pensamento estratégico, mercadológico, não vende.

Quais são os profissionais envolvidos num projeto de supermercado, o projeto de um 
supermercado é de especialidade do arquiteto?

Não, não é de especialidade de um arquiteto, isso é uma coisa até que eu estou trabalhando em 
cima disso, tanto é verdade que eu, arquiteto, estou fazendo um mestrado em Planejamento 
Organizacional, para entender a estratégia, isso que eu estou falando é exatamente o que eu 
estou estudando, tá?, então o que acontece é para o arquiteto projetar o supermercado, como 
um cara que vai projetar um aeroporto, para você que vai projetar um mercado, isso que eu 
estou dizendo é fundamental...
Não, não é projeto
É só um trabalho...
É um estudo.
A gente está querendo montar um roteiro de projeto, como projetar um MP.
Ah, ótimo, ótimo. É exatamente, a metodologia.
É.
Exatamente, você vai montar a  metodologia de projeto.
Planejamento para MP.
Isso.
Inclusive, Gilson queria que você participasse da banca.
Ah, tudo bem. Ë final do ano? Ou meio do ano?
Meio do Ano.
Estou por aí. Eu estou de licença da universidade, para exatamente esse ano, esse ano é minha 
dissertação também, minha manografia, eu estou virado aí. Então, veja bem, é interessante, 
para mim tem sido um desafio, porque a minha formação, como a nossa, não é?, é 
compositiva, não é?, é planejamento do edifício, e a gente entrar na área de mercado, entender 
essas nuances, tem sido muito... Mas sua pergunta foi?
Quais são os profissionais envolvidos?
Veja só, como em arquitetura a gente desenvolve também interdisciplinarmente, não é, 
engenharia, instalações especiais, cálculo não é?, ar condicionado, dependendo do porte às 
vezes toma uma dimensão muito grande, não é? Então, em, no planejamento do 
supermercado, é a estratégia de vendas, o supermercado se resume a um salão, onde se vende, 



onde movimenta a mercadoria, aí se envolve um diretor de vendas, um homem que entende de 
mercado, tem que Ter esse homem, um diretor de vendas, ou um homem de marketing, é um 
gerente de vendas mesmo, não é um gerente, é um diretor não é?, um cara desses é um cara 
que tem uma noção muito grande de mercado, ele tem uma visão global, não é?, tem uma 
visão global, para projetar local, não é?, porque ele conhece de produtos, ele conhece de..., ele 
é um homem que trata com pesquisa de mercado, não é?, o gosto do cliente, ele conhece de 
gente, entendeu? Então um diretor de vendas. Esse é uma pessoa que tem que fazer parte da 
equipe. Nós temos depois... esse homem é que determina o lugar da loja, não é o arquiteto, 
interessante, não é? O arquiteto coopera com ele, o diretor de vendas ele vai para a rua e diz: 
aqui é um ponto, ele tem o faro do negócio, ele tem um faro, ele sente; aqui tem trânsito bom, 
aí ele pergunta ao arquiteto, e o arquiteto coopera com ele; dizendo: aqui tem um bom fluxo, 
os carros vão por aqui, eu vou apoiando ele, no sentido de dar as informações técnicas, eu 
digo a ele o que é fluxo, digo o que é demanda, eu explico: a legislação permite, o tipo dessa 
coisa, é apoio técnico, mas o homem de vendas é quem determina o local. Segundo, ele 
determina a área desse supermercado, o tamanho dele; eu quero um salão de vendas de três 
mil metros quadrados; porque essa área aqui não comporta mais do que isso, ele já fez uma 
pesquisa de mercado dizendo que tem tantos clientes, com poder aquisitivo tal, e que vai 
comprar essa linha de produtos, e com um volume tal que pode comprar aquilo, então ele faz 
toda uma pesquisa, para determinar que programa vai ter aquele salão;
Qual o tipo de empreendimento que cabe.
Sim, exatamente, é um risco, de qualquer forma todo... a iniciativa privada, ela vive em cima 
do risco, não é? O risco calculado. Então, o diretor de vendas é um deles. O segundo chama-
se um homem de merchandising, uma vez estabelecida a loja, tem o merchandising, o que é o 
merchandising? É aquele camarada, é uma outra pessoa, que é encarregado de fazer a 
departamentalização do salão de vendas, ele diz o que vai ficar aonde e quanto. Quanto de 
calcinha, por exemplo, quanto de sutiã, quanto de calça comprida, e aonde, e como arrumar. 
Arruma assim, bota assim, bota assado, não é? Comunicação visual clara, para o cliente, isso 
é um trabalho para o homem de merchandising. Porque não é bastante botar o pão, ...
É ele que faz a sinalização?
Não, ele brifa mas a sinalização é feita por um comunicador visual. É como o diretor de 
vendas diz como quer o salão de vendas, e o arquiteto desenha. Só que, nessa minha pesquisa, 
para mim, eu descobri que antes de chegar no arquiteto, para projetar o edifício, existe um  
homem chamado designer de loja, é um designer, um homem que é... ele projeta loja, ele não 
projeta arquitetura, mas ele cria o espaço onde se vai comprar, está entendendo? Ou seja, você 
entra num supermercado, aí tá lá uma gôndola, mas ela tem algumas coisas, ela tem 
iluminação, ela tem comunicação visual, ela tem cor, não é? Então isso é...então quem 
transforma a idéia do homem de vendas no espaço de vendas, é o designer, ainda não é o 
arquiteto. Eu posso bolar o salão, aí depois de o salão pronto, aí eu digo olha, bola a 
arquitetura, aí vem o arquiteto e veste a camisa, final. Agora se o arquiteto tiver a visão 
completa, aí achou, não é? Se tivera visão do processo.

É isso que você está tentando fazer?

É, exatamente. Então um diretor de vendas, tem o homem de merchandising, aí depois tem o 
homem de compras, esse cara tem que fazer parte da minha equipe, porque ele é quem vai 
dizer como é o produto, que tamanho tem o produto, que espaço o produto precisa, está 
entendendo? Vamos supor pneu, então eu estou comprando pneu para vender, onde é que eu 
vou botar o pneu? O pneu é assim tem 70cm de diâmetro, tem que ser exposto dessa forma, 
então, o cara que compra, ele vai me dizer, que tipo de produto tá querendo vender, não é? 
Para eu saber o tamanho, para saber cor, para eu saber onde ele deve ser localizado; e, por 
último, que não é por último, mas na equipe, é o homem de lojística, é aquele camarada que 
trabalha no depósito e manda os produtos para a loja; a loja ela recebe produtos, e coloca no 



salão, então ela recebe, o que chama docas, o caminhão encosta, o produto desce, e vai para 
loja, então eu tenho que saber dimensionar uma plataforma, quantos caminhões vão chegar, 
qual é o horário que vai chegar, não é, que produtos vem nesse caminhão, é alimento, é... são 
não alimentos, não é? Se é roupa, se é eletro, tem uma plataforma, se são alimentos, é outra 
plataforma, ou seja: um recebe de uma maneira refrigerada, para não haver contaminação, e o 
outro recebe, a céu aberto, vamos dizer, sem muitos cuidados. Então o homem de lojística, é o 
homem que determina o tamanho do depósito, conforme o salão, é o homem que me diz se o 
depósito vai ter empilhadeira ou não, se o depósito é pequeno, ele cresce verticalmente, não 
é? Então por aí vai, então, eu preciso desses homens, um diretor de vendas, um homem de 
merchandising, um homem de compras e um homem de lojística.
É muita gente.
É muita gente, e, coordenando tudo, o designer de loja, o arquiteto, que pode ser o arquiteto. 
Uma equipe de, no mínimo, cinco pessoas, básicas, não é?   

O senhor acha que tem alguns conceitos de supermercado que o mercado poderia 
absorver?

E o inverso também é verdade.
A pergunta seguinte seria essa.
Veja só, é interessante; o que o mercado poderá copiar do supermercado, é a estratégia, que o 
mercado não tem. E o que o supermercado pode copiar do mercado, é o despojamento, porque 
o supermercado tende a ser sofisticado, e isso afugenta o cliente, um pouco.
Existe até pequenas estratégias, pelo menos no Grupo Bompreço, nota-se uns carros de 
madeira, algumas coisas propositadamente desarrumadas...
Pronto é isso aí, pronto isso... exatamente, propositadamente desarrumada, você usou a 
palavra certa. É, quando você arruma muito a loja, o cliente se afugenta.
Por que, ele acha que é caro?
Não, ele se sente à vontade, para ir lá e mexer. É como uma vitrine, ninguém mexe numa 
vitrine, não é?, mas se tiver um baú, cheio de roupa lá, todo mundo mete a mão. É, isso é 
muito estratégico. Então o que o supermercado está copiando do mercado, é o despojamento, 
é o despojamento mais organizado, é aquela mulher que se veste despojada, mas 
propositadamente. Entende a história, não é? Então é mais ou menos esse jogo. É um jogo de 
cintura. Agora o que o mercado deve copiar do super, é a estratégia de vendas, o que fica 
aonde, é um mix, o que os shopping centers fazem; se o MP descobrir isso daí, ou for atrás 
disso, arrumar as lojinhas lá dentro, e ter um mix, mix que eu falo é: as coisas afins juntas, em 
posições estratégicas, não é? Por exemplo, um mercado pode ter uma lanchonete, mas num 
ponto tal que gere fluxo, que as pessoas vão para aquele ponto ali, e que vejam o resto todo. 
Então isso é uma estratégia que evidentemente o mercado deverá copiar.
Uma estratégia simples não é?
Estratégia muito simples, muito simples, mas que tem resultados. Eu digo a você com certeza 
que isso aumentaria a venda de muita loja em 30%, 35% de vendas, só porque gerou mais 
fluxo, o resto é com eles não é?

O que, para o senhor, em essencial, garante a existência de um supermercado?

O quê que garante? Trabalho incansável. É, simplificadamente um trabalho incansável. 
Porque o que garante também a nossa subsistência é o nosso trabalho. Em tese é isso, mas o 
que garante a existência dele é uma pesquisa constante do que o cliente quer. Uma renovação 
constante da entrada, uma gama nova de produtos, a reciclagem constante da comunicação 
visual, com a reciclagem constante dos conceitos mercadológicos, hoje está comprando assim, 
amanhã está comprando assim. Então, é uma coisa extremamente dinâmica. O mercado, o 
varejo, é extremamente dinâmico, entendeu?  



Anexo B - Entrevista com Heitor Maia Neto
Arquiteto aposentado – Grupo Bompreço

Eu conheço o Bompreço, mas antes do Bompreço já tinha gente aqui.

Mas da iniciativa privada?

Sim. Tinha duas cadeias grandes. Uma era Quitandinha, certo?! Que tinha uma cadeia de nove 
ou dez lojas, e tinha o Comprebem, que depois desapareceu, passou para cadeia Pão de 
Açúcar, depois do Pão de Açúcar, passou para Minibox e Superbox e passou o Pão de Açúcar 
voltou a ser Comprebem também, um franchising. Em 30 anos passados, quer dizer em 
1970/80, é por aí assim, foi que entrou o Bompreço.

Aquele de Casa Amarela não é anterior, de 65?

É, o primeiro, é, de 65 entrou o Bompreço, exato.

É de 1965 o Bompreço Casa Amarela.

Bompreço Casa Amarela foi a primeira loja minha do Bompreço. Quer dizer, mas não é este 
que está lá não.

Sim, sim, claro, ele já sofreu reformas.

Antes ele era pequenino...

Mas no mesmo lugar, não é isso? Ele só ampliou...

No mesmo lugar, é, aí ele virou Hiper, com dois pavimentos, depois, agora, há muito tempo tá 
sem Hiper, né?! Só tá o supermercado funcionando na parte de cima, a não ser que tenha 
virado agora, há muito tempo que não tem. Então a primeira loja do Bompreço foi aquela, 
mas já tinha outras lojas aqui. Tinha uma cadeia chamada Quitandinha e tinha as lojas do 
Comprebem que era do grupo da Torre de Jorge Batista da Silva.

Mas hoje, o senhor sabe se elas ainda existem?

Não, veja bem, a Quitandinha fechou, agora o Comprebem existe, não só elas mudaram para 
Pão de Açúcar, depois parte voltou para Comprebem de volta, depois veio Minicomprebem, 
muda muito de nome conforme as lojas vão crescendo.

A evolução do Bompreço é que eu conheço mais

A gente quer estudar os que começaram e continuam até hoje, então eu acho é que só o 
Bompreço é que continua talvez essa...

As outras continuam com nomes diferentes.

Mas no mesmo lugar, na mesma loja? Porque a gente quer estudar o projeto de 
supermercado, e talvez o Grupo Bompreço tenha sido o primeiro que projetou para ser 
supermercado.



Não, os outros também projetaram para ser supermercado, apenas era pequenininho.

Mas existia um projeto arquitetônico, com um programa?

Existia, o Comprebem tem, aquilo que hoje é... aqui na Torre, tinha um que era considerado 
enorme, até outro dia foi Comprebem e depois virou, hoje é uma casa de vinhos, que vende 
muito vinho e padarias e...

É um de esquina?

É um de esquina. Ali era o maior que existia na época. Eu sei que o Comprebem existiu onze 
lojas e o Quitandinha nove. E quando, houve até um fato curioso. Quando eu fui procurado 
pela primeira vez pelo grupo que veio de Aracaju para aqui, para fazer, deixou eu procurar, 
escolher o terreno e tudo mais, então, o meu sócio, na frente, que era o pai de Luizinho, 
Delfim Amorim, virou-se para ele e disse: o senhor não tem muita pretensão para aqui 
encontra já dois supermercados aqui, e tal etc, que na época nem se chamava supermercado, 
chamava mercadinho, eu vou fazer um mercadinho. E foi isso que ele disse. Acontece que 
vocês não têm supermercado só tem mercadinho, vocês vão ver o que é supermercado agora. 
E realmente ele botou o dele de Casa Amarela e foi um sucesso, o povo saía de Boa Viagem 
para comparar em Casa Amarela, esses sucesso de organização, foi um sucesso de tamanho, 
aquela loja enorme, uma loja de mil e poucos metros quadrados, mil e quinhentos, mil e 
seiscentos.

A primeira loja foi realmente aquela, todo sucesso dela, também, pouco tempo depois, não 
chegou a um ano depois, ele resolveu fazer a segunda loja, num jogo financeiro vamos dizer 
assim, fabuloso porque eles não tinham, quer dizer, eu sei porque eu convivi com eles, quando 
eles chegaram aqui não somente se tornaram meus clientes, como também não tinha amizade, 
não conhecia ninguém, fizemos amizade de família e hoje ainda somos muito amigos do 
pessoal e isso, por isso que eu sei de detalhes de coisas assim, do Bompreço que muita gente 
nem sabia nem poderia saber. Por exemplo, ele deu uma jogada fabulosa para fazer o 
segundo, ele chamou todos os fornecedores, que, entusiasmados com o crescimento dele, 
certo?! Aí propôs, vamos dizer atrasar os pagamentos, porque ele vendia à vista não é, o 
grande sucesso é vender à vista e comprar a prazo. No tempo que não tem inflação isso é um 
negócio fabuloso. Então na realidade ele propôs atrasar, então ele ganharia uma quantia 
enorme para começar a pagar tudinho depois, essa quantia enorme podia ser toda a loja, 
praticamente, mas lógico que entrou outro dinheiro e fez aqui, na Madalena, e hoje tá fechado. 

Que virou uma loja de brinquedos?

Depois virou uma loja de brinquedos Super Toy e...

Parece que é o arquivo do Bompreço.

O que é praticamente nada, porque é o arquivo morto. Bom, então foi a segunda. Logo em 
seguida, eles aí resolveram fazer o escritório, como um grande depósito, o sucesso era grande, 
que é o escritório hoje da Av. Caxangá. O escritório era só em cima, tudo foi projeto meu, em 
cima, e para se estacionar os carros, e atrás naqueles grandes, que hoje é o grande escritório 
central era o depósito, certo?! Fizeram um depósito que era... depois do depósito foi a loja que 
eu me lembro como se fosse hoje, Raimundo da Fonte, quando a gente inaugurou Parque 
Amorim, que inclusive, até aí eu trabalhava muito com Delfim e Delfim tava na época a 
mania de fazer concreto aparente e nós fizemos aquele primeiro andar todo de concreto 
aparente, detalhamos as formas, a maneira de contraventar a estrutura e foi feito de concreto 



aparente. Hoje 99% do concreto aparente é tudo fingido, é alvenaria enche de cimento, de sei 
lá o quê mais e fica... aquele não, é concreto mesmo do sujeito não botar um prego. E aí o 
dono do Bompreço, toda vez que ele me vê ele diz: vocês me fizeram gastar uma fortuna 
numa parede que podia ser de tijolo para ser de concreto aparente. Mas Delfim, que não era 
muito afeito a esses problemas de supermercado, o que ele adorava fazer era residência. Aí 
quando eles vieram para a quarta loja, aí Delfim disse olha, tu fica com isso í que eu não me 
dou muito com esses negócios não, aí ainda deu alguns pitacos e tal, etc e foi a última, tanto 
assim que na inauguração da loja de Parque Amorim já tinha a perspectiva, que não era 
maquete, era perspectiva, da loja do Arruda e ele no discurso inaugural já anunciava que 
estava inaugurando outra loja. O comentário que eu ia fazer da inauguração da loja que hoje é 
bem verdade que ela hoje tá um pouquinho ampliada, que foi de Raimundo da Fonte, que é 
contra-parente é tio de gente de minha mulher, na hora de inaugurar, a gente do lado de fora 
ele disse: Heitor, onde é que isso vai parar? Esse tamanho de loja,. A loja tinha dois mil e 
trezentos, dois mil e quatrocentos metros quadrados, era uma coisa enorme, escandalizou 
Raimundo, e ele lá, entrando, e no dia, hoje, tinha uns depósitos laterais, tinha uns apoios 
laterais que hoje comeu aquela folga para obedecer à forma do terreno e tal e se achou 
sensacional, logo em seguida fez uma maior, que foi Arruda, aí novamente na inauguração da 
loja de Arruda, quando lançava Arruda, aí ele foi para Boa Viagem, daí para Boa Viagem 
começou a procurar terreno, é outro fato curioso que aconteceu: quando ele tava comprando 
terreno que comprou um terreno, o terreno tinha um problema sério e tinha sido aberta a Av. 
Canal e sobrava uma nesga entre o terreno todinho que ele tinha comprado e a Av. Canal, e 
foi uma polêmica muito grande, porque este terreno não permitia ninguém construir e para ele 
valia muito porque ele pegava tudo ali. Então ele foi em cima do camarada, o camarada pediu 
fortuna, porque disse, ele precisa desse terreno, pediu fortuna. Aí ela arranjou uma 
desapropriação por parte da Prefeitura, por que isso é proibido por lei, totalmente e a 
desapropriação para poder se transformar para ele, ele teve que dar uma área verde em 
qualquer outro lote correspondente aquele que ele... comprou uma área, que aí agora não me 
lembro onde foi e fez uma permuta com a Prefeitura, então se fez aquela loja. E aquela loja 
marcou o Brasil todo. Isso é importante e tem que ressaltar, foi comentada eu sei porque vinha 
correspondência e existia uma revista, existe ainda uma revista da época que fez menção 
daquela loja, pela arquitetura da loja.

Qual é a revista?

É Hipermercado.

Ah, tinha uma revista chamada Hipermercado?

E existe ainda essa revista Hipermercado. Antigamente era mensal, no tempo que João Carlos 
foi presidente da ABAS, Associação Brasileira de Supermercado, essa revista passou a ser 
mensal. Não sei se ela hoje ainda é Supermercado, mais ainda existe. Existe e não só faz a 
divulgação de todas as lojas do Brasil que são inauguradas e tudo mais, como faz também 
divulgação de equipamentos de loja, e logicamente que é quem sustenta... todo 
supermercadista tem esta revista e pra gente é imprescindível. Por exemplo, o camarada 
lançava um equipamento de padaria, Perfect lançava um equipamento de padaria, eu via na 
revista e pá, de imediato eu encontrava em contato com eles para saber, quer dizer era uma 
revista de utilidade fabulosa. Era uma revista que a parte de marketing... à base de números... 
as inovações que todo mundo devia buscar na realidade nos Estados Unidos. Só eu fiz três 
viagens aos Estados Unidos, duas à Europa, por causa de supermercado.

Só para estudar.



Só para estudar. Aí, lançou-se Arruda, depois de Arruda foi essa de Boa Viagem que foi 
muito custoso. A inauguração da loja de Boa Viagem, que ele fazia, até a última loja ele fazia 
um coquetel, e inauguração e tudo mais, veio gente do Rio Grande do Sul, veio de todo canto, 
porque a revista Hipermercado já tinha feito a... o projeto já tinha aparecido e todo mundo 
queria ver uma loja toda de vidro... toda... foi a sensação da época. Ela passou um tempo aqui 
até como um postal que se vendia no Correio, depois, passou. Depois aí encheu-se de... 
desapareceu tudo, é como a Casa do Navio, não sei se você sabe a Casa do Navio...

Também era cartão postal.

B6, depois de B6, eu to me lembrando assim pela ordem, pra ver se eu me lembro de todos... 
Ah, veio uma loja de muito sacrifício que hoje me goza, dizendo, mas, como é que o senhor 
imagina um negócio... comprou um terreno, desse tamanho, Largo da Paz, que tinha uma 
galeria em baixo, e não tinha estacionamento. 

Bompreço Afogados.

Bompreço Afogados. Certo?! Ora, ele olhou de lado, o senhor inventa de botar um 
estacionamento no primeiro andar! Eu invento não!

Não tinha outra solução.

Não tinha! Era uma galeria comercial que tem hoje ainda, que eles invadiram, começa a botar 
tudo... que é um desrespeito total às leis, não é?! Invadiram começaram a botar carrinho... 
hoje bota na recepção para poder ganhar espaço nas lojas, não é?! 

E a loja?

A lojinha pequena estreita, aí lá trás tinha um pedaço de terreno assim, outra nesga... nessa 
nesga era depósito, era isso, era recepção, de tudo, etc e aí saiu o primeiro andar, agora para o 
povo saber que tinha um estacionamento no primeiro andar... quer dizer, esse sacrifício que é 
uma loja super sacrificada... logicamente que é uma loja... mas mesmo assim é uma loja de 
alto faturamento que é um poder aquisitivo baixo, e ela é uma loja de... como é que se diz... 
junto da feira, junto da coisa, que o Mercado era ali.

Junto do Mercado

Não é?! Então é uma loja ainda que tem...

Continua o estacionamento no piso superior?

Continua.

Foi o primeiro da cidade?

Foi o primeiro da cidade, foi. Certo, porque o problema é que ninguém sabe... é, existia ainda 
por parte dele uma deficiência, que podia ter mais divulgação, mais outdoor, mais qualquer 
coisa.

Depois de B07, B08... foi... a ... tenho pra mim, não tenho certeza, que B08 é uma que até que 
fechou também, hoje é, perto do Esuda.



Boa Vista.Tá fechada.

Boa Vista. Certo?! Tá fechada. Era B08. Era uma loja também que o terreno era pequeno, e, 
diga-se de passagem, que foi a única loja que na hora que ele comprou o terreno, eu disse essa 
loja não vai... Por que não vai doutor, aqui tem muita gente morando, que o bairro é 
residencial? Eu digo: porque a tendência de Recife é desaparecer essas residências daí. Mas 
ele achava que não porque se houvesse desenvolvimento daquele bairro de Santo Amaro, e 
tudo mais e coisa, e principalmente que na época se falava muito e começou a existir os 
primeiros projetos, que eu fiz uns dois projetos, na avenida, ali atrás do Palácio do Governo, 
que tem aquele... o encontro do Beberibe com o Capibaribe. Começou a aparecer uns edifícios 
de apartamentos muitos altos, eu fiz uns dois prédios ali, eu fiz o Iemanjá, e nisso ele disse:
olhe doutor isso aqui vai estourar, porque vai ser a coisa mais linda de Recife. E tinha tudo 
para ser, mas ninguém contou, começou a aparecer os primeiros prédios... um problema 
seriíssimo, que hoje em dia quase desapareceu, mas ainda existe muito é as fuligens dos 
navios.

Aí ninguém queria morar.

Levantava ali, e quem comprou apartamento ali, com menos de um ano, dois, enlouqueceu 
porque não conseguia, você...

Não consegue limpar.

Não, não consegue, era tudo que é ambiente, e os filhos começavam com alergia, e tudo mais 
aí caiu o valor daqueles terrenos todinho caiu desesperadamente. Quer dizer, e começou com 
os problemas vizinhos, todos os prédios começaram a surgir ali até o Parque 13 de Maio, tudo 
aquilo ali desvalorizou muito e os prédios deixaram de aparecer, então a loja sofreu as 
conseqüências, quer dizer, aquele bairro que tava em grande desenvolvimento residencial, 
caiu. Aí apareceu já o desenvolvimento de escola, a Universidade Católica... essa loja então...

Depois dessa loja veio uma experiência que ele fez em atacado, que se falava, começou a falar 
em vendas de atacado. Chegou o ... hoje nós temos aqui também esse grupo holandês que... 
agora tradicionalmente atacado só era atacado.

Não sei o nome.

Sabe, peraí, quando eu disser... Na Av. Recife, quando vai pegar aquele viaduto de Jarbas...

O Makro.

Makro. O Makro tinha chegado, foi uma sensação e, vem o Makro pra cá, vem não vem, vem 
não vem, aí ele disse: vamos fazer, se fez, projetei a loja, e chamava-se Bompreço 4000 e, por 
coincidência, o terreno tinha o número 4000, aí se fez aquela loja para o atacado, foi aí que 
apareceu pela primeira vez comunicação visual nas lojas, e teve um problema foi logo na 
época da revolução, e ele tinha sido meu aluno e tava se especializando em comunicação 
visual, era Peixe, já ouviu falar em Peixe?
Não.

É, era um arquiteto que iniciou comunicação visual, e era do PT, presidente do PT, fundador 
do PT, e tudo mais aí, como era meu amigo, eu indiquei, João Carlos começou a compreender 
a necessidade, era a tal coisa, como eu tava à frente de todos os projetos, ele entendeu a 
necessidade, aí mandou contratar. Mas menina deu um bolo, não te conto. Quando chegou no 



dia da inauguração tava Peixe lá, na época que ainda tinha a revolução em 60 e... não é?! 65, 
64, por aí assim , ainda tava... a revolução em 70 por aí, aí daqui a pouco bate a polícia... 
federal...

Atrás dele?

Atrás dele não. Atrás de João Carlos, pra saber de João Carlos, se era gente dele, quem foi que 
indicou esse negócio aqui, Peixe, aí a polícia toda em cima de mim. Quem, o senhor... o 
senhor sabe que ele é PT? Eu digo: sei e daí?! Ele é um comunicador visual, o Bompreço 
precisava de um comunicador visual... um dos melhores que existe aqui, temos dois ou três 
aí... eu indiquei. Mas o senhor não podia indicar aquele do PT. Eu disse olha meu amigo, eu 
não tenho nada que ver com política, e seu João Carlos também não tem. Nós estamos 
indicando pelo valor do rapaz. Aí ficaram na dúvida se prendiam ou não dentro da loja que 
Peixe tava lá comigo. Inauguração né?! Aí foram falar com João Carlos, João Carlos tinha já 
muito prestígio político, aí contornou a estória, a polícia federal foi embora. Foi a primeira 
vez que apareceu comunicação visual dentro de loja.

Foi para tratar dessa loja de atacado, o Bompreço 4000?

De atacado, é, o 4000. E depois, os atacados, o Makro não veio, aí as lojas de atacado não 
funcionavam, o São Luiz botou uma também que hoje é a Casa do Grão. Sabe onde é?

Sei. Na Abdias.

Na Abdias de Carvalho, o São Luiz botou Atacado São Luiz começou a surgir o São Luiz, 
começou com atacado, depois veio com varejo. Não é?! Então depois, aí, não vingou o 
Bompreço aí resolveu virar o supermercado e o hipermercado, aí começou a aparecer os 
hiper, não, antes dos hiper ainda teve uma grande loja, que foi a primeira de Maceió, que tem 
outra peculiaridade. A loja de Maceió já estava sendo construída, que é B14, quando João 
Carlos, ele ia todo maio, cinco, primeira semana de maio, ele ia pro Congresso Internacional 
de Supermercadistas, nos Estados Unidos. Um dia, uma vez era na Califórnia, em Dallas, 
em... vários estados diferentes que eles faziam. Os grandes centros de convenções, foi aí que 
eu comecei a ver o que era Centro de Convenções. Até aqui, nunca que eu tinha visto, São 
Paulo não tinha, aqui não tinha, aí foi, fora. Aí João Carlos chegou e disse: doutor Heitor, o 
senhor vai comigo até o supermercado, nos Estados Unidos. Aí eu disse: por quê? Eles estão 
vendendo carne dentro do supermercado. Aí a gente vende também,e daí? Ele disse, mas eu 
não sei como é. Eu só vejo quando uma boquinha assim sai e... a carne embalada. E precisa 
saber como é. O senhor vai comigo. Aí eu digo, mas... aí eu disse pra ele que eu não andava 
de avião. Tá fazendo treze anos, desde a inauguração de Brasília, que eu levei uma equipe de 
estudantes, antigamente fazia-se muito excursão de estudantes, para ver a inauguração de 
Brasília, a gente chegou uma semana antes para ver Brasília, era uma coisa sensacional. A 
gente arranjou os estudantes né, arranjaram e liberaram um professor ...

Você estudou arquitetura aqui?

Estudei arquitetura aqui.

Tem vários alunos e ex-alunos que eu fui para... que era... Geraldo Santana ainda tá por lá não 
é?

Tá por lá.



Moisés Agamenon foi nessa excursão, jovem... foi Armínio, Leão da Costa ainda tá lá, é 
professor, não?

Não.

Já aposentou. Bom, era um grupo enorme, a gente foi pra Brasília pra ver, na volta de 
Brasília, o avião balançou que não foi brinquedo, entre Brasília e São Paulo eu morria de 
medo. Cheguei aqui em Recife: nunca mais viajo de avião. Fiquei onze anos sem viajar de 
avião, sei lá... Foi aí que João Carlos disse: vamos pros Estados Unidos. Aí eu digo: como? 
Ele disse: ôxente, não se incomode não, sou eu que vou pagar tudo para o senhor, vai dona 
Zélia, que o senhor não se separa de dona Zélia e tal...tudinho o Bompreço vai pagar. Eu disse 
não, como em quê navio. Ele disse: que navio doutor! Ai meu Deus, não vou de avião de jeito 
nenhum, eu não entro num avião. Ele na hora não se conformava. Aí arranjou uma outra 
pessoa qualquer da equipe dele e foi, aí quando voltou, ele disse: bom, o senhor tem um ano, 
contrate psicólogo, seja lá o que for, mas para o ano o senhor vai, porque eu preciso.  ... Aí 
fui. Quando eu cheguei lá, entre fatos interessantíssimos, entre outros... Miami, tal, depois 
visitou um bocado de loja, ele disse: é aqui doutor que tá começando vender carne... falou 
com o dono da cadeia, o dono da loja lá de Dallas, e ele aparecia lá como Presidente de uma 
cadeia de supermercados também, era uma coisinha pequena, ainda muito pequena, mais era. 
Aí chegou lá, falou, aí o camarada, pois não, aí mandou o gerente da loja, os sujeitos 
importantes lá de Dallas receber, a gente foi recebido na porta, chegou, se apresentou, e 
começamos a rodar a loja, aí disse: olha pra ali doutor, é ali que sai a carne, e o balcão na 
frente. Aí eu disse: eu tô igual com você, sai dali mas... Ele disse: o senhor vai ter que entrar, 
pra ir lá pra trás. Nos Estados Unidos você não tira nem fotografia da loja, coisa nenhuma. 
Normalmente eles pedem a máquina para você deixar no balcão de entrada. Aí quando... ele 
disse: o senhor vai ter que entrar aí. Aí Egídio, hoje é Superintendente do Jornal do 
Commercio, que era, um dos funcionários do Comprebem, porque ele trabalhava para Jorge 
Batista, que veio para João Carlos, passou para João Carlos e era quem falava fluentemente 
inglês, tava lá. Aí Egídio virou e disse: João Carlos, se ele entrar aí vai preso. Aí João Carlos 
disse: mas a gente solta ele, solta, eu não tô acompanhado aqui com o dono, o representante aí 
dos diretores da loja?! Aí ele disse: como é doutor, o senhor veio aqui para entrar, para ver. 
Eu disse: o senhor me garante que me solta! Aí, eu entrei, com cara de leso, e fui direto pelo 
corredor, dentro da fabricação de carne, aí vi tudo não é?! É a gente, o arquiteto tem essa 
facilidade, não só noção de espaço e tudo, mas o funcionamento não é? Aí eu vi como é que 
chegava a carne, e prepara e serrava, e botava num... quando eu tô nisso, chegam dois, com 
aquele chapelão de couro, e tome a falar comigo, eu disse: eu não falo inglês, não sei de nada, 
ele disse: então o senhor me acompanhe. E quando eu vou saindo, ficou um na porta de trás, e 
outro na frente não é?! Aí eles me levaram pra frente, quando começou a sair... aquela 
confusão, aí o diretor que tava acompanhando a gente disse: o que foi que houve, e tal, aí os 
seguranças na certa devem ter dito: pegamos esse cara lá dentro, tal, etc. Aí ele chegou e disse 
que não, que eu era, fazia parte da equipe dele, e tal etc, era um funcionáriozinho tal etc. E 
que não falava nada de inglês, e por isso que ele não tinha entendido que era proibido entrar, e 
tal etc, pediu mil e uma desculpa, aí então, aí soltaram. Aí João Carlos virou-se e disse: o 
senhor viu? Eu disse: vi. Sabe fazer igual? Eu disse: sei. Então vamos embora. Ainda fomos 
ver outras coisa e tal etc. Quando chegou, aí chegou aqui, a loja B14, em Maceió já tava em 
andamento. Aí entrou pra lá e disse, sabe de uma coisa, não vou esperar que ninguém faça no 
Brasil não, vamos fazer carne na loja B14. Vá se embora pra Maceió, tinha quatro ou cinco 
dias que eu tinha chegado aqui. Vá se embora pra Maceió, veja o que é necessário fazer, e 
mande fazer. Eu digo: João Carlos, mas aquela loja vai derrubar muito, porque não tem 
condições... Modifique o que quiser, tem carta branca, toca o cacete. Aliás eu trabalhava o 
tempo todo assim. Aí chegou lá, todo mundo ficava, doutor não pode, a gente tava na 
construção, porque eu ia muito na construção.



Acompanhava a obra.
De quinze em quinze dias, às vezes semanalmente, tendo necessidade eu ia. Aí eu cheguei lá, 
aí disseram: mas vai atrasar a obra. A minha ordem é fazer. E tá, tá, tá, derruba aqui faz aqui, 
teve umas certas adaptações, a zona de carne ficava longe, porque não dava pra vir pra cá, 
preparação de carne, um ambiente, derruba tudo e fez, e inaugurou a loja de B14 e daí foi a 
sensação. Aí estourou na revista Hipermercado, que o Bompreço tava botando carne dentro de 
loja e tal, etc. Todo mundo ia para Maceió pra ver, aí começou a botar...

...Outra viagem que eu fiz foi frutas e verduras, era uma coisa parecida, mas dessa vez já foi 
mais fácil. Porque 90% das frutas e verduras nos Estados Unidos existia... na cidade de 
Minessota que faz parte do Estado de Indianápolis, que aliás é uma coisa linda. Estou 
gastando sua fita, mas é ... basta que diga o seguinte: nas placas dos carros tem escrito: a 
cidade dos mil lagos. Você já imaginou? Mil lagos. O campo americano é uma coisa assim, 
você imagina o Caxangá Golfe Clube, que é tudo cortadinho, tudo limpo, parece um gramado 
de uma casa, de uma residência. Você vai ali a auto-estrada vai passando assim, aí é um lago 
aqui, é uma coisa de, um matinho assim, tem um lago, tem isso, e aí, tem as sedes das grandes 
empresas. A sede dessa empresa era do lado, foi a primeira vez que eu vi um formato daquele 
em arquitetura. Ele disse: vá ver projetar através de computador. Aí entrei, um diretor lá foi, 
me mostrou, eu olhei assim e disse: olhe, o arquiteto não perde nunca, todos eles que estão 
trabalhando nos computadores são arquitetos, e a criatividade o computador não tem. Nessa, 
aí nós vimos a parte, esta firma, que fazia distribuição de todos os ... de supermercado, em vez 
de você procurar comprar nos representantes, nos fabricantes, ela tinha. Compra e revende, 
ganhando uma diferençazinha. Principalmente foi ela quem inventou é... fornecimento de 
frutas e verduras. Aí os supermercados tiveram frutas e verduras, aí eu tive contato direto com 
tudo, com manuseio, preparação de frutas e verduras, máquinas, que eu vi coisa que hoje em 
dia é besteira, pegar o milho, descascar o milho, cortar o milho, fazer tudinho, a máquina fazia 
tudo, tudo. Aí ele só fazia: o senhor sabe? Eu digo: sei. Aí nós íamos para as grandes 
exposições, porque todo evento de convenção internacional, porque toda vez a gente ia na 
época, tinha a feira. E na feira eram lançados todos os equipamentos: balcões as grandes 
máquinas, enfim, máquinas... no Brasil, quem tinha, aí a evolução também em São Paulo, no 
Rio, tudinho, a indústria que acompanha supermercado começou...

Quais eram os subsídios que o senhor usava para projetar, quais eram os dados que 
eram dados para o senhor?

Os dados para fazer todos os projetos, era um: João Carlos Paes Mendonça, o dono. Até ele 
vender tudinho eu conversei com Fernando Guerra, não sei se você foi aluna de Fernando 
Guerra, ele tá lá me substituindo, Fernando Guerra passou sete anos comigo, sete anos, eu 
peguei ele no segundo ano de arquitetura, passou, quatro ou cinco anos depois de formado 
ainda tava dentro do meu escritório. Fez doze ou quinze supermercados. Aí eu tive com 
Fernando, Fernando disse: doutor Heitor, o grande problema que nós temos agora é o 
seguinte: não tem mais seu João Carlos. ... ele inclusive adorava. E ele dizia que nós éramos 
desenhistas dele. Aí continua a dizer que Fernando é o desenhista dele. Na hora que explodia 
no avião, João Carlos era tão louco por trabalhar em supermercado que no avião, entre Miami 
e Dallas, ele tava sentado na primeira classe, vinha pra cá, mandava a mulher dele para a 
executiva, aonde eu tava, e eu ia pra lá, ele dizia: não vamos passar duas horas perdidas, 
vamos trabalhar! Eu tinha na minha pastazinha um papel milimetrado que ele já sabia que eu 
tinha, vamos fazer como é esses leiaute de loja que agente viu, como é o leiaute daquela loja, 
como é o leiaute... eu riscava. Então ele conhecia de leiaute desde a formação da loja, o 
embrião de uma loja de supermercado era o leiaute da loja, daí dá os reflexos dos apoios, 
tudo, da comunicação visual, do número de check-outs, de tudo que acontece. Ele dizendo o 



tipo de loja que queria. Ele dizia o tipo de loja que queria. Ele dizia: eu quero loja assim, 
assim,assim, eu quero...

Mas o tipo de loja, como era que ele dizia, o tamanho...

Tamanho. A única coisa que a vida toda eu debatia muito com ele era a escolha do terreno. 

Era um pergunta que eu ia fazer. Quem escolhe?

É. Porque ele nunca deu aos técnicos escolher o terreno. Ele dizia: doutor, duas coisas eu não 
posso fazer pra você: se o senhor escolhe o terreno, vai fazer pesquisa, isso... aí eu perco a 
oportunidade de comprar o terreno que eu quero. É a mesma coisa que reclamava o advogado: 
só compra terreno encrencado! Ele diz: se eu for comprar os terrenos sem ser encrencado... se 
lembra de Boa Viagem? De uma nesga, encrencado? É encrencado o advogado comia da 
banda podre. Ele dia: João Carlos não é possível! Procure a gente antes de fechar negócio. Ele 
disse: se eu procurar não compro, tem que ser na oportunidade, passei, ops, comprou! Doutor 
Heitor, faça isso! Seu Edimir, resolva o problema jurídico. Então os terrenos ele nunca deu a 
oportunidade da gente indicar. Às vezes, por exemplo, Tacaruna, ele dizia: eu quero comprar 
um ali. Aí a gente foi, eu... encontramos aquele terreno, e tal eu disse: olhe, do lado direito, na
mão certa, e isso e aquilo, porque, Olinda, cidade dormitório, então 90% das pessoas compra 
supermercado quando você está em casa, a dona de casa vem, ou então quando vai pra casa. 
Quem trabalha entra em supermercado quando vai pra casa. Então ser do lado direito tem uma 
importância fundamental para escolha do terreno, por exemplo, para posicionar a loja e tudo 
mais. Mas, ele aí comprava, não dava. Aí eu dizia: mas. E agora? 

E ele comprava baseado em quê?

Ah! Na intuição dele. ... mas ele era fabuloso, tanto assim que ele entrou como eu disse, ele 
tinha um, o outro tinha onze, e ele com um fez a cadeia que fez. E quando eu saí tinha 195 
lojas, se expandiu no Brasil todo. No meio disso, estourou, por causa de crise econômica, ele 
era até presidente da ABRAS nessa época, na ditadura, ... foi Geisel, não sei qual era o 
presidente, o militar, ... o Minibox, na cidade de São Paulo, as lojinhas pequenas espalhadas 
na cidade toda, e era a loja baseado no seguinte: não tinha as gôndolas, ... muito pouco 
equipamento que em geral era para parte fria, equipamento de loja mesmo era feita pela gente 
na hora, sem requinte nenhum, não tinha propaganda, não tinha coisa, vendia o mesmo 
produto mais barato. E apareceu o Minibox, e o dele foi o Balaio. Aí foi febre de Balaio, eu 
tinha semana, que eu tinha de fazer dois, três Balaio por semana, mas não podia nem pensar. 
Porque você diz: como é que dois três Balaio? Mas porque não era só aqui. Era Recife, era 
Maceió, era Natal, era isso, o Nordeste todinho tinha que fazer, e não tinha tempo de pensar.

Existia uma metodologia para fazer o projeto de supermercado?

Ah, existia, quer dizer, aí já é a metodologia de minha parte.

Qual era sua metodologia?

É, é porque eu digo, eu queria escolher o terreno, mas como não escolhia, era, posicionava o 
terreno, certo? Aí pegava a planta da cidade, para estudar as vias de acesso a esse terreno, 
primeiro passo que eu dava, ou seja, como eu vou chegar, ou o povo, pra comprar, e como vai 
chegar a mercadoria por trás. Por trás, ou de lado, sei lá, ou pela frente, mas tem que chegar. 
Era a primeira coisa estudar, que era pra depois... pra estudar a posição que tinha que ficar o 
supermercado dentro do terreno. Quem determinava praticamente esta posição eram os fluxos 



de tráfego, certo? Logo em seguida, quando eu determinava a posição do supermercado, aí 
vinha seu João Carlos, discutia: ah, por aqui vende melhor!... Aí eu dava minhas 
argumentações, dizia, e ele dava as dele, certo? Não era sempre as minhas argumentações, 
que ele dizia: olhe, mas se a gente fizer isso aqui... Por isso que eu digo: ele era uma pessoa 
que conhecia de tudo, se ele disser: tem razão, pode ser até por aqui mas em compensação eu 
levo pro juízo assim, assim, assado, eu prefiro fazer desse outro jeito... bom, aí eu perco.

Quando determinada o tráfego, a via de acesso, tudo mais, ele aí determinava o tamanho do 
salão de loja que ele queria, aí em geral, 90% que ainda acontece hoje, ele quer maior de que, 
coisa, você que se vire. Quer dizer, o apoio da loja devia ter 1/3 ou mais de 1/3 de área de 
construção... 5000m de terreno queria botar uma loja de dois, e tirar um área non aedificandi, 
para estacionamento, uma área disso... e cadê? Mas ele dizia: eu não posso comprar, ter num 
local desse uma loja menor do que tantos mil metros quadrados de área. O senhor se vire!

Como é que ele dimensionava isso?

Ah, aí é um problema de marketing, aí ele tinha uma equipe, que trabalhava com ele dando 
orientação de marketing, ele tinha muita pesquisa, pagava muita pesquisa, do, da vizinhança, 
a capacidade de compra, aí ele diz: por essa capacidade de compra minha loja deve ter tantos 
mil metros quadrados de área. Às vezes eu dizia... aí ele dizia: o senhor não vê o Carrefour 
faz? Eu disse é, mas o Carrefour sai do centro, compra um terreno colossal, e o camarada fica 
ali dentro, faz. Esse terreno aqui era sem exceção, nunca teve um Carrefour dentro do centro 
da cidade como o daqui não. São Paulo, Rio, tudo é distante do centro. Ele achou aqui, porque 
ele viu que se ele fosse pra distante ia morrer, mas ainda hoje, o Carrefour de Recife é o pior 
de toda cadeia dele no Brasil. Mas por quê? Porque João Carlos, como se preparou pro 
Makro, se preparou pro Carrefour, entrou nos Hiper, nos Hiper, que o Carrefour vinha com 
Hiper, ele nessa época já... conseguiu fazer a pressão, para agüentar a pressão de um grupo, 
Carrefour.

Então, tinha essa pesquisa, determinava a área, o resto, tudinho, aí vinha: eu saía do leiaute, 
certo? Para os apoios, e aí, com a minha experiência, eu já tinha a proporção. Por exemplo: 
tem tantos metros de balcão de carne, vai ter tantas áreas lá trás, aí tudo mais ou menos 
proporcional. Então vem a proporcionalidade de todos os apoios, nesta época, que ainda hoje 
é feito, lá com Fernando e tudo mais, quando começou por exemplo: carne, eu fui para os 
Estados Unidos, aprender. Então a gente fazia o leiaute do apoio todinho, setor de carne fazia 
o leiaute. Por quê? Porque quando começou a padaria, por exemplo, aí eram umas padarias 
colossais, enormes, outra coisa dele... você projetava uma padaria e tal, do tamanho que devia, 
as padarias dos portugueses, e isso e aquilo, aí ele disse: doutor, eu não vou fazer uma loja de 
supermercado dentro de uma padaria não, eu vou fazer uma padaria dentro de supermercado. 
Vá estudar com o padeiro pra fazer. Aí os padeiros só faltavam dar porrada em mim. Porque 
eles acostumado... aí eu só conseguia convencer porque nós organizávamos o espaço, eu 
organizava por ingrediente, a farinha tá aqui, depois da farinha vai pra onde, vai pra... aí nas 
padarias qualquer, o trigo entrava aqui, a batedeira tava lá em baixo, o sujeito vinha aqui, 
pegava o trigo, levava lá em baixo, fazia isso, depois vinha pra cá, quer dizer... então eles 
queriam os espaços grandes porque eles ficavam rodando o tempo todo, e perdendo tempo, aí 
eu disse: não, aí eu discutia com o padeiro, você não faz isso? Faz. Você não tem que fazer 
isso? Tem. Então porque não faz um junto do outro? Aí o padeiro ficava, mais doutor, a gente 
é acostumado aquele espaço grande, o senhor vem com esse espaço pequeno. Eu digo: é o 
dono, ele vai fazer uma padaria dentro da loja dele, não é a loja dentro da padaria não.

Mas nessa época então eu era muuuito respeitado por isso, porque eu conhecia, eu sabia fazer 
o pão. Eu sabia como é que se limpava a carne, se tratava a carne, como é que se faz... os 



homens tudinho, então eu... o chefe de carne chegava lá dizia: vai, vai, vai... eu disse: olhe, é 
assim, e ninguém desdizia... eu tô dizendo que eu tô num avião uma vez aqui, em São Paulo, 
as confeitarias, que é a parte de bolo, certo? Era em ambiente separado das padarias, e aqui a 
gente facilitava, tal... projeto, cheguei lá, viajei daqui, cheguei em São Paulo, de noite, dia 
seguinte de manhã, de seis horas da manhã, cheguei dentro da loja, uma parede, eu disse: 
ôxente, eu não projetei essa parede não. Vem pra cá pegou o projeto... Em São Paulo, a 
primeira loja, aí eu falei, não, você não vai fazer isso não, essa parede aqui... Daqui a pouco 
chega... Você não pode mandar construir essa parede. Aqui o leiaute todinho foi estudado 
para isso. Ele disse: oh! Para mim, o senhor manda lá na sua arquitetura, aqui dentro da minha 
loja, em São Paulo, eu fui contratado para fazer a loja assim. Eu digo: como é?! A minha 
arquitetura aqui... Não?! Ele disse: não. Não chamou nem de arquitetura, chamou de desenho. 
Seu desenho, não vale muito aqui não. Eu não dei nenhuma satisfação, peguei o avião... De 
noitinha eu tava aqui, entrei na sala de seu João Carlos ele disse: oi, não foi para São Paulo 
ontem não, eu disse: fui. Mas aconteceu isso. Ele disse: o quê?! ... Ele disse horrores, esse 
camarada ele tinha tirado na Matarazzo, que era uma grande cadeia de supermercado lá, que 
depois virou Pão de Açúcar. ... Matarazzo, que era um sujeito que... Não desfaça o que doutor 
Heitor falou não, porque eu investi nesse homem, esse homem é muito caro... Eu já mandei 
pros Estados Unidos e tudo mais para aprender isso aqui. Se você discordar, você telefone, 
debata com ele e telefone pra mim, mas não desfaça. Aí mandou eu voltar de novo...

Existia alguma interação com os profissionais, o pessoal da comunicação visual, estoque, 
logística, com o senhor, como é que era?

Comunicação visual fui eu que introduzi, comecei com Peixe e... Mas daí pra frente, eu 
contatava com Peixe, dialogava com Peixe e começava os estudos dele já de acordo com o 
meu leiaute, ele começava... E segundo, como eu viajava pra todo canto, pra São Paulo, pros 
Estados Unidos, mais isso, aquilo e aquilo outro, tava vendo as novidades que estavam 
aparecendo, de comunicação visual também, chegava pra ele e transmitia isso. Quer dizer: eu 
dava o caminho das pedras, eu não fazia a comunicação visual.

Mas o senhor tinha uma interação com ele, o senhor conversava...

Total interação com ele, eles faziam os projetos de comunicação visual e apresentavam para 
mim.

Com quem mais o senhor trabalhava, além do comunicador?

O sujeito de marketing, que fazia os cartazes, os cartazistas... terminou trabalhando dentro da 
minha sala. De Marketing... É…paisagismo, porque era obrigado deixar área verde, também 
se fazia... eu ficava supervisionando tudo! Tudo, tudo, tudo, tudo, leiaute, compra de 
equipamentos, é, ele tinha confiança em mim, inclusive, uma vez, que eu mandei comprar 
uma coisa, o irmão dele, que era do departamento de compras comprou outra, aí eu cheguei e 
disse: mas, comprou o equipamento errado. Aí ele chamou o irmão e disse: por que...


