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Resumo 
Atualmente, a presença de estabelecimentos comerciais intensifica-se nas cidades, 

gerando discussões sobre a qualidade dos espaços produzidos e a relação entre os 

ambientes de comércio e seus usuários. Dessa forma, o estudo, que se inicia, tem 

como objetivos gerais: (i) determinar como os estabelecimentos comerciais 

influenciam nas atitudes dos indivíduos, identificando e analisando os fatores físicos 

da forma arquitetônica capazes de atrair o público almejado e fazer com que ele se 

sinta instigado a conhecer o estabelecimento pelo o que representa a sua fachada; e 

(ii) fornecer subsídios teóricos para a produção de estabelecimentos comerciais mais 

satisfatórios para os usuários e que contribuam para a qualidade visual do ambiente 

urbano. Assim, a investigação se inicia a partir das variáveis associadas ao problema 

de pesquisa, as quais envolvem parâmetros relativos às diferenças existentes entre as 

percepções de diferentes grupos de usuários, aos atributos formais das fachadas dos 

estabelecimentos comerciais e aos aspectos simbólicos do ambiente que podem 

influenciar na percepção do observador. Dessa forma, pretende-se considerar as 

percepções de diferentes categorias da população, sendo elas de: arquitetos e 

urbanistas, consumidores das classes sociais A e B e consumidores das classes C e 

D, todas elas divididas em grupos de homens e mulheres. A partir dos resultados 
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obtidos pretende-se formular diretrizes de projeto de fachadas onde serão descritos os 

aspectos relevantes para percepção positiva dos indivíduos quanto a esses espaços. 

Assim, com os princípios de ordenação e os aspectos formais bem aplicados, as 

cidades obterão centros comerciais, mais agradáveis. 

Palavras-chave: estabelecimentos comerciais; percepção ambiental; fachadas. 

 

Abstract 
Currently, the presence of commercial establishments intensifies in cities, generating 

discussion about the quality of the produced spaces and the relationship between the 

commercial environment and their users. Thus, the study, which begins, has as general 

objectives: (i) determine how the shops influence the attitudes of individuals, identifying 

and analyzing the physical factors of architectural form would attract the desired public 

and make him feel instigated by the establishment to know what represents its facade, 

and (ii) provide theoretical support for the production of commercial establishments 

more satisfying for users and contribute to the visual quality of urban environment. The 

investigation starts from the variables associated with the research problem, which 

involve parameters related to differences between the perceptions of different user 

groups, the formal attributes of the facades of shops and symbolic aspects of the 

environment that may influence perception of the observer. Therefore, we intend to 

consider the perceptions of different population groups, which are: architects and 

planners, consumers of social classes A and B and consumers of class C and D, all of 

which are divided into groups of men and women. From the results we intend to 

formulate design guidelines for facades which will describe the relevant aspects for 

positive perception of individuals about these spaces. Thus, with the principles of 

ordering and the formal aspects well applied, the cities will get commercial centers, 

more enjoyable.  
Key words: shops; environmental perception; facades. 
 

1. Introdução: identificação do estudo 
 

A abordagem perceptiva e cognitiva na avaliação de projetos urbanos e de 

edificações, ao considerar o seu usuário, assume que a qualidade deles está 

diretamente ligada às atitudes e aos comportamentos desses indivíduos, como 

conseqüência das experiências espaciais possibilitadas por esses projetos (REIS, A. 



 
 
 

3 
 

T. DA L.; LAY, M. C. D., 2006, p. 22). Dessa forma, o planejamento de ambientes 

qualificados é uma preocupação atual, que engloba a importância de aspectos 

estéticos na qualidade visual das edificações e dos espaços abertos (NASAR, 1988, 

1998; STAMPS, 2000). Além disso, atualmente, a presença dos estabelecimentos 

comerciais1 intensifica-se nas cidades, gerando, muitas vezes, discussões sobre a 

qualidade dos espaços produzidos e a relação entre esses ambientes de comércio e 

os seus usuários. Nesse âmbito, devem ser considerados tanto os aspectos físicos do 

ambiente urbano, quanto os processos perceptivos e cognitivos envolvidos na 

avaliação realizada pelos usuários. 

Portanto, a percepção do indivíduo quanto a esses locais deve ser considerada 

de extrema importância, pois cabe a ele a decisão de entrar ou não em uma loja e, 

para tanto, percebe-se que um projeto bem feito pode ser um fator determinante para 

a atração do consumidor, bem como para a qualificação dos centros comerciais que, 

em geral, são ambientes de muita desordem (Figuras 1 e 2). Com isso, para que a 

qualidade visual dos espaços comerciais seja interessante e agradável para os 

indivíduos existem uma série de aspectos estéticos que podem ser considerados e 

aplicados nos projetos desses locais. Dessa forma, o presente estudo pretende 

abordar o modo como as pessoas percebem e avaliam esses espaços onde se 

desenvolve a atividade comercial, focando na composição das fachadas de 

estabelecimentos, buscando descobrir os atributos que devem fazer parte do projeto 

das diversas tipologias comerciais. Assim, é introduzida a pesquisa a ser 

desenvolvida, sendo, inicialmente, identificado o problema de pesquisa, bem como a 

importância do desenvolvimento desta. Também, são apresentados os diferentes tipos 

de variáveis associados às questões relativas à qualidade visual dos estabelecimentos 

comerciais no meio urbano, buscando a solução para a desordem e a poluição visual 

da maioria dos centros comerciais. Por fim, é exposta a proposta de investigação, bem 

como as hipóteses formuladas e o objeto de estudo. 

                                                
1  Nesta investigação o termo “estabelecimentos comerciais” corresponde a todas as lojas que serão estudadas, desde 
lojas de vestuário, calçados, acessórios e móveis, por exemplo. 
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Figura 1 e 2: Imagens do centro comercial de Pelotas-RS. Destaque para a desordem e 

poluição visual (Fonte: autora, 2010). 

2. Identificação e importância do problema de pesquisa  
 
 O problema central do estudo é identificar e analisar quais fatores formais de 

configuração da forma de estabelecimentos comerciais que, focando no aspecto 

estético das fachadas, despertam o interesse dos indivíduos a ir nesses locais. Assim, 

ao saber quais os aspectos estéticos que mais interferem na qualidade visual de 

estabelecimentos comerciais, será possível a realização de projetos mais agradáveis e 

interessantes para os consumidores, assim como a qualidade visual dos centros 

comerciais das cidades melhorará significativamente.  

 Para que se consiga isso é preciso, primeiramente, que se conheça quais 

atributos formais interferem na percepção do indivíduo; quais são mais manipuláveis; 

quais refletem um determinado público alvo; quais são positivos em um consenso 

geral – tornando os centros comerciais mais agradáveis e interessantes. 

 Sabe-se que para diferentes classes sociais, um projeto deve ter preocupações 

diversas. Um exemplo disso pode ser a cor (Figuras 3 e 4); em fachadas de 

estabelecimentos comerciais mais populares se utiliza, em geral, cores mais 

chamativas como: vermelho, verde, amarelo e laranja; já em lojas mais elitizadas 

costuma-se trabalhar com cores mais sóbrias e neutras, como tons de pastéis, pretos 

e brancos. Se o enfoque for por sexo também pode haver uma aplicação de cores 

diversificadas para atrair um ou outro grupo. 
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Figuras 3 e 4: A mesma loja em galerias de classes sociais diferentes de Pelotas-RS (fig. 3 

classe C e D e fig. 4 classe A e B) destaque para as cores e acabamentos utilizados na 

fachada (Fonte: autora, 2010). 

 Outra característica que pode ser observada em lojas de diferentes classes 

sociais é a materialidade e textura, em lojas voltadas para as classes A e B pode-se 

encontrar revestimentos com pedras, madeiras, tecidos entre outros materiais, com o 

intuito de se ter uma idéia de requinte e exclusividade (Figuras 5 e 6). Continuando 

nessa análise de classes sociais pode-se observar as vitrines de diferentes lojas, nas 

mais populares é explorada a quantidade, enquanto que nas mais elitizadas são 

expostas poucas peças, remetendo a uma idéia de exclusividade. 

        
Figuras 5 e 6: Destaque para os materiais e acabamentos utilizados nas lojas voltadas para as 

classes A e B de Pelotas-RS (Fonte: autora, 2010). 

 Ainda, nesse sentido pode-se explorar a iluminação de uma vitrine, ou de uma 

entrada de loja, esse aspecto pode fazer com que o consumidor se sinta valorizado, 

ou que o produto em destaque é mais especial que outro, por exemplo (Figuras 7 e 8). 
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Outro aspecto físico que interfere muito na percepção do usuário e na qualidade visual 

do espaço urbano é o anúncio publicitário, ele pode tanto destacar um 

estabelecimento, positivamente, quanto negativamente. Na maioria das vezes um 

anúncio esconde a fachada de um prédio de valor arquitetônico, destoa do entorno ou 

até mesmo compete com os demais anúncios de lojas, isso tudo gera uma desordem 

no espaço público, tornando esses centros comerciais poluídos visualmente e 

desagradáveis para a população que circula nessas regiões (NASAR, 1988, pp. 300-

301) (Figuras 9 e 10). 

 

   
Figuras 7 e 8: Vitrines voltadas para classe AB e CD respectivamente (Pelotas-RS). Observar a 

distribuição dos produtos nas vitrines e a iluminação de destaque (no caso da fig. 7) e da 

iluminação homogênea (na fig. 8) (Fonte: autora, 2010). 

     
Figuras 9 e 10: Anúncios publicitários que escondem as fachadas dos prédios de valor histórico 

e a poluição visual do centro comercial de Pelotas-RS (Fonte: autora, 2010). 
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 Dentro desses aspectos físicos, que devem ser estudados para o projeto de 

estabelecimentos comerciais que atraíam o olhar do indivíduo, deve-se considerar 

ainda: escalas, proporções e dimensões (STAMPS, 2000, pp. 38-58), observando 

como as pessoas percebem esses aspectos. Além disso, também deve ser 

considerada a Teoria da Gestalt, visando um melhor resultado da percepção das 

pessoas. 

 A experiência de compra, muitas vezes, faz parte de um encantamento do 

indivíduo, uma espécie de transe o leva a querer entrar em um estabelecimento 

comercial e vir a consumir determinado produto. Em muitos casos, a existência de 

barreiras físicas ou visuais no acesso dessas lojas, ou até mesmo na vitrine pode 

romper esse encantamento e fazer com que a pessoa retorne ao seu estado de alerta 

e não tome atitudes impensadas (Figuras 11 a 14). Essa ruptura pode acontecer por 

causa de uma luz que atinge os olhos do transeunte, um reflexo na vitrine ou uma 

rampa de acesso mal executada, por exemplo. 

   
Figuras 11 e 12: Destaque para o reflexo existente nas vitrines das lojas de rua da cidade de 

Pelotas-RS, mostrando uma deficiência na iluminação das vitrines que não conseguem 

competir com a iluminação externa (Fonte: autora, 2010). 
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Figura 13: Aspectos que dificultam na percepção do consumidor e criam ruídos visuais 

(Pelotas-RS): a fraca iluminação da vitrine que causa reflexos e ofuscamento no usuário; o 

reflexo das luminárias da galeria; e o material utilizado no forro da galeria. Figura 14: Luminária 

utilizada para destacar o letreiro ofusca o transeunte. (Fonte: autora, 2010). 

 Outra questão importante de se considerar é que atualmente empresas lojistas 

têm implantado suas unidades em prédios de valor histórico e cultural; muitas dessas 

empresas ao tomar esta atitude entendem que o imóvel pode valorizar o seu negócio, 

representando solidez e até mesmo status diante da sociedade local (Figuras 15 e 16). 

Contudo, em muitas cidades brasileiras as zonas centrais ainda possuem um grande 

acervo de imóveis antigos de valor histórico e cultural; e em muitos casos os 

estabelecimentos comerciais acabam por se implantar nesses imóveis adaptando-os 

para o novo uso e, na maioria das vezes, descaracterizando-os completamente – 

principalmente as suas fachadas e volumetrias. Portanto, o crescimento econômico 

das cidades pode prejudicar muito esse patrimônio, sendo esse mais um motivo para 

que se tenha conhecimento de como projetar estabelecimentos comerciais que 

considerem e preservem o patrimônio arquitetônico desses centros. 
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Figuras 15 e 16: Lojas pelotenses que utilizam prédios de valor histórico para instalar suas 

lojas, esses exemplos bem sucedidos evidenciam a preocupação dos arquitetos e empresários 

em conservar a história da cidade e mostrar através dessas intervenções a solidez dessas 

empresas. (Fonte: autora, 2010). 

 Por fim, todos os aspectos físicos comentados, entre outros, muitas vezes não 

são considerados em diversos projetos arquitetônicos, principalmente em cidades de 

médio e pequeno porte, pois tanto os empresários quanto muitos profissionais da 

construção não consideram relevante essa preocupação estética, pois a concorrência 

tende a ser menor do que em cidades de grande porte. Além disso, mesmo quando há 

uma preocupação estética, não há, claramente, uma preocupação com a percepção 

dos indivíduos que consomem nos estabelecimentos comerciais e até mesmo com os 

que transitam nas proximidades desses locais. E, portanto, esse estudo busca 

identificar e analisar os fatores físicos da forma arquitetônica que geram 

estabelecimentos comerciais capazes de atrair o olhar do público almejado e fazer 

com que ele sinta vontade de conhecer o estabelecimento pelo o que representa a sua 

fachada. Se o cliente poderá gostar ou não do que há no interior da loja depende de 

outra série de fatores que não serão abordados no presente estudo. 
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3. Variáveis associadas ao problema de pesquisa 
 

São diversos os fatores que influenciam a relação entre usuários e 

estabelecimentos comerciais. As variáveis associadas ao problema de pesquisa 

envolvem parâmetros relativos: às diferenças existentes entre as percepções de 

diferentes grupos de usuários; aos atributos formais das fachadas dos 

estabelecimentos comerciais; e aos aspectos simbólicos do ambiente que podem 

influenciar na percepção do observador (NASAR, 1998, pp. 6-28). 

A análise e a comparação dos modos de percepção e de avaliação da 

qualidade visual das fachadas dos estabelecimentos comerciais, por diferentes grupos 

de usuários, se faz necessária, pois, locais como centros comerciais, são freqüentados 

por diferentes tipos de indivíduos (STAMPS, 2000, p. 114; LYNCH, 1997, p. 8). 

Segundo Kevin Lynch (1997, p. 8) existem vários fatores que interferem na percepção 

e cognição das pessoas e, portanto na avaliação dos espaços construídos, que 

independem do observador, tais como: valores sociais e culturais. Presumivelmente, a 

probabilidade de que qualquer forma dada evoque uma imagem forte entre 

observadores é cada vez mais precisa à medida que os observadores sejam 

agrupados em classes cada vez mais homogêneas de: idade, sexo, cultura, profissão, 

temperamento ou grau de familiaridade. Isso porque cada indivíduo cria e assume sua 

própria imagem, mas existe um consenso entre os membros do mesmo grupo. E são 

essas imagens de grupo, que estando em concordância para um número significativo 

de observadores, que podem auxiliar no projeto de estabelecimentos comerciais que 

venham a atrair possíveis consumidores. 

Quanto aos atributos formais das fachadas dos estabelecimentos comerciais é 

importante considerar que eles correspondem às características formais dos 

elementos constituintes, no caso deste estudo, as fachadas de estabelecimentos nos 

centros comerciais, sendo consideradas propriedades como: cor, textura, 

materialidade, iluminação, distribuição, forma, proporção, equilíbrio, volumetria, altura, 

dimensão, entre outros. Esses aspectos devem seguir princípios de organização para 

que se obtenha um bom resultado visual (WEBER, 1995; NASAR, 1988; ARNHEIM, 

1977), pois segundo Weber (1995, p. 113) para que a análise da qualidade visual de 

um espaço urbano seja avaliada como positiva é imprescindível que haja ordem. Em 

muitos casos não há nenhum ou quase nenhum tipo de ordenamento dessas 

características a serem trabalhadas, podendo, assim, muitos estabelecimentos 
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comerciais serem considerados pelos indivíduos como desagradáveis ou 

desinteressantes. 

Já os aspectos simbólicos, por sua vez, se referem ao fato de que muitas 

características físicas podem influenciar na cognição do usuário por terem para eles 

algum valor simbólico (NASAR, 1988, p. 3; LANG, 1987, pp. 188-215), ou seja, o que 

pode ser agradável para uma pessoa pode ser desagradável para outra, pois 

depende, também, de aspectos inerentes ao observador – como, por exemplo, 

questões profissionais e culturais – sendo que esses aspectos podem gerar opiniões 

diferentes sobre uma mesma composição formal (LANG, 1987, p. 24). Portanto, é 

importante considerar que essas divergências podem ocorrer; e, assim, para que o 

trabalho obtenha um resultado relevante é necessário trabalhar com uma amostra de 

indivíduos por categoria maior, a fim de que esses aspectos simbólicos não alterem o 

resultado da pesquisa. 

 

4. Proposta de investigação 
4.1. Objetivos 

Este estudo apresenta como objetivos gerais: 

(1)  Determinar como o ambiente influencia nas atitudes dos indivíduos quanto aos 

estabelecimentos comerciais, buscando descobrir os motivos pelos quais o usuário se 

sente instigado a conhecer ou não determinando ambiente e a linha tênue entre o 

porquê de achá-lo agradável ou não; interessante ou não. 

(2)  Fornecer subsídios teóricos para a produção de estabelecimentos comerciais 

mais satisfatórios para os consumidores e, consequentemente, mais produtivos para 

os proprietários. E, ainda, que contribuam para a qualidade visual do ambiente urbano. 

Pretende-se considerar as percepções de diferentes categorias da população, 

sendo elas de: (i) arquitetos e urbanistas – dois grupos um de homens e outro de 

mulheres -, (ii) consumidores das classes sociais A e B – também em dois grupos de 

homens e mulheres – e (iii) consumidores das classes C e D – também em grupos de 

homens e mulheres. Essas percepções serão analisadas quanto à influência das 

variáveis associadas aos atributos formais das fachadas de estabelecimentos 

comerciais para o interesse dos indivíduos. Considerando esses aspectos, para o 

desenvolvimento dessa investigação, são delimitados os seguintes objetivos 

específicos: 
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(1)  Investigar quais os atributos formais das fachadas de estabelecimentos 

comerciais mais interferem na preferência dos indivíduos, considerando todas as 

categorias estudadas, visando obter um consenso entre as categorias; 

(2)  Investigar quais os atributos formais das fachadas de estabelecimentos 

comerciais mais interferem na preferência dos indivíduos das três categorias - (i) 

arquitetos e urbanistas; (ii) consumidores das classes sociais A e B e (iii) 

consumidores das classes C e D -, porém de sexos diferentes; 

(3)  Investigar quais as diferenças entre os atributos formais dos estabelecimentos 

comerciais devem ser considerados em projetos para as diferentes classes sociais de 

consumidores; 

(4)  Investigar quais os atributos formais existentes no ambiente urbano de 

estabelecimentos comerciais que podem tanto prejudicar quanto auxiliar na qualidade 

visual desses e como esses espaços podem ser melhorados para o senso comum; 

Diante disso, o presente trabalho busca definir quais os fatores que fazem com 

que as pessoas sintam-se atraídas a entrar em determinado estabelecimento 

comercial. E, a partir desse conhecimento, formular diretrizes de projeto de fachadas 

que atinjam esse objetivo de forma que auxiliem os profissionais para saber quais os 

aspectos que são relevantes para percepção positiva dos indivíduos. Além de 

comprovar que tipos de atributos formais – como cor, materialidade, textura, forma, 

disposição da vitrine, etc. - devem ser utilizados para públicos diversos como: homens 

e mulheres, classes A B e C D. Assim, com os princípios de ordenação e os aspectos 

formais bem aplicados as cidades obterão ambientes urbanos, especialmente os 

centros comerciais, mais agradáveis para toda a população. 

4.2. Hipóteses 

Tendo em vista os dados expostos quanto à importância da pesquisa e em função 

dos objetivos definidos, são determinadas as hipóteses que seguem na tabela 1. 
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Hipótese 1 Há divergências entre as percepções estéticas dos grupos de usuários quanto à 
avaliação da qualidade visual das fachadas de estabelecimentos comerciais. 

Hipótese 2 
As percepções estéticas dos grupos de usuários quanto à avaliação da qualidade 
visual das fachadas de estabelecimentos comerciais tende a ser semelhante entre 
os grupos de arquitetos e urbanistas e o de consumidores da classe A e B. 

Hipótese 3 
Pessoas do grupo da classe C e D tendem a ser mais facilmente ludibriadas pelas 
ações e estratégias de publicidade e propaganda implementadas nos 
estabelecimentos comerciais para a venda de produtos. 

Hipótese 4 
Pessoas do grupo de arquitetos e urbanistas tendem a ser mais exigentes2 quanto 
aos atributos formais que compõem a fachada de estabelecimentos comerciais do 
que os integrantes dos demais grupos estudados. 

Hipótese 5 
Pessoas do grupo de consumidores da classe A e B tendem a ser mais exigentes 
quanto aos atributos formais que compõem a fachada de estabelecimentos 
comerciais do que os consumidores das classes C e D. 

Hipótese 6 
Características como: exposição de produtos na vitrine, iluminação, cores, 
materiais e texturas empregadas nas fachadas de estabelecimentos comerciais 
indicam a que classe social visam atender. 

Tabela 1: Hipóteses da pesquisa. 

 

4.3. Objeto de estudo 

O objeto de estudo é delimitado ao estudo de caso de um município caracterizado 

por possuir em seu centro comercial problemas nos projetos de estabelecimentos 

comerciais, com foco nas fachadas. Pretende-se estudar três tipologias de 

estabelecimentos comerciais diversos, sendo: (i) galerias comerciais, (ii) lojas de rua 

de pequeno porte e (iii) lojas de rua grande porte. 

Dessa forma, é selecionada a cidade de Pelotas, localizada no Estado do Rio 

Grande do Sul, como objeto de estudo dessa pesquisa, pois a mesma se encaixa no 

perfil a ser estudado. Soma-se a isso, o fato de que as tipologias comerciais 

estudadas não são locais degradados ou que só atendam a classe C e D, pois o 

centro comercial da cidade localiza-se próximo ao centro histórico e na cidade não 

existe nenhum shopping center.  

Após a escolha do município, os critérios para a seleção dos estabelecimentos 

comerciais são que esses locais possuam características que as agrupem em três 

tipologias diversas, como: galerias comerciais, lojas de rua de pequeno porte e lojas 

de rua de grande porte; para cada grupo serão estudadas cinco representantes de 

cada categoria, de modo que seja pertinente a análise de suas singularidades.  

 

 

 

                                                
2  Nesta investigação a palavra exigente corresponde ao grau de valorização e reconhecimento que os indivíduos de 
determinada categoria dão para a importância de determinado aspecto formal na composição de fachadas de 
estabelecimentos comerciais.  
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5. Encaminhamento da investigação 
 

Para que se alcance os objetivos da pesquisa e se defina quais os fatores que 

fazem com que as pessoas sintam-se atraídas a entrar em determinado 

estabelecimento comercial; primeiramente, será realizada a revisão da literatura de 

fontes primárias e secundárias acerca das variáveis associadas à proposta de 

investigação, sendo apresentadas as justificativas para a seleção das hipóteses a 

serem examinadas. 

Posteriormente serão apresentados dados pertinentes sobre a seleção dos grupos 

de indivíduos e os principais aspectos ligados à realização do trabalho de campo, bem 

como os métodos de coleta de dados – análise documental, entrevistas, questionários 

e focus group -, seleção das amostras e métodos de análises dos dados – 

quantitativos e/ou qualitativos. Abordando, ainda, a operacionalização das variáveis e 

o teste das hipóteses.  

Após a metodologia são apresentados a análise dos dados e os resultados 

obtidos, sendo verificadas se as hipóteses testadas são confirmadas ou não. E, 

finalmente, serão revistos os objetivos da pesquisa, os principais resultados obtidos, 

bem como a importância e as implicações dos mesmos para futuras investigações. 

 
6. Relevância e interesse do estudo 
 

Atualmente, a presença dos estabelecimentos comerciais intensifica-se nas 

cidades, gerando discussões quanto à qualidade dos espaços produzidos e a relação 

entre esses locais de comércio e os seus usuários, como já foi explicitado 

anteriormente. Dessa forma, como foi destacado ao longo do estudo, é importante 

considerar tanto os aspectos físicos do ambiente urbano, quanto os processos 

perceptivos e cognitivos envolvidos na avaliação realizada pelos usuários, sendo esse 

o diferencial da pesquisa, pois ele não só busca estudar os estabelecimentos 

comerciais, mas também, e principalmente, como os consumidores reagem a esses 

locais. 

Assim, torna-se relevante destacar a importância desta investigação, visto que 

além de ser do interesse de proprietários de estabelecimentos comerciais – por buscar 

descobrir os motivos pelos quais os consumidores são atraídos para suas lojas - e 

arquitetos e urbanistas – pois esse estudo visa contribuir para o projeto de 

estabelecimentos comerciais mais agradáveis e interessantes esteticamente -; é, 
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também, do interesse do público em geral – visto que o desenvolvimento dessa 

pesquisa irá contribuir para a melhoria da qualidade visual dos centros comerciais, tão 

desordenados atualmente. 

Esta investigação contribui com o debate acerca dos aspectos que interferem na 

percepção do usuário e como esses devem ser considerados na elaboração de 

projetos de fachadas de estabelecimentos comerciais. Ademais, esta pesquisa é de 

fundamental relevância na área de Arquitetura e Urbanismo, pois informará os fatores 

que devem ser considerados na elaboração de normas de controle estético de centros 

comerciais. Assim como fachadas de estabelecimentos comerciais desordenadas 

podem afetar negativamente a percepção do usuário, quando esses elementos estão 

ordenados podem aumentar a qualidade de vida dos indivíduos, sendo que essa 

qualidade de vida está relacionada aos efeitos psicológicos que ambientes ordenados 

podem causar nas pessoas.  

Além disso, a partir do conhecimento obtido ao longo do estudo poderão ser 

formuladas diretrizes de projeto de fachadas que atinjam o objetivo principal da 

pesquisa - definir quais os fatores que fazem com que as pessoas sintam-se atraídas 

a entrar em determinado estabelecimento comercial - de forma que auxiliem os 

profissionais para saber quais os aspectos que são relevantes para percepção positiva 

dos indivíduos. Além de mostrar que tipos de atributos formais devem ser utilizados 

para públicos diversos como: homens e mulheres, e diferentes classes sociais. Assim, 

com os princípios de ordenação e os aspectos formais bem aplicados, as cidades 

obterão centros comerciais, mais agradáveis para toda a população. 
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