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Resumo

A decisão de um grupo de empresários que decidiu investir na construção do primeiro Shopping do
município de Cariacica, com o objetivo de conquistar um mercado com grande potencial de consumo é o
contexto deste artigo, tendo a pesquisa como principal objetivo, embasada em dados estatísticos forneci-
dos por institutos de pesquisa com alta credibilidade no mercado e levantamentos realizados pelos pró-
prios autores, discutir os impactos sócio-econômicos da inauguração do Vita Shopping para o município
de Cariacica. Há que se destacar que a construção de tal empreendimento trará mudanças significativas,
na parte comercial e social do município, proporcionará ambientes de lazer que hoje simplesmente ine-
xistem, melhorando a qualidade de vida e a sensação de bem estar social da população, além de valorizar
o município que ainda não possui um empreendimento desse porte.
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Introdução

No mundo dos negócios faz-se necessário que os profissionais de diversas áreas procurem sempre alterna-
tivas que sejam eficazes e pioneiras na busca da conquista de mercados e da obtenção de grandes receitas.

É nesse contexto que se pode enfatizar a decisão de um grupo de empresários que decidiu estabele-
cer no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, um shopping center, o Vita Shopping, com
objetivo de conquistar um mercado com grande potencial de consumo, valendo destacar que a principal
avenida da sede do Município, a Expedito Garcia, atualmente atrai milhares de consumidores diariamen-
te. Tal decisão foi, também, embasada em dados estatísticos fornecidos por institutos de pesquisa com
alta credibilidade no mercado, os quais desenvolveram ampla avaliação de mercado a fim de constatar se
a região comporta um shopping do porte projetado, e qual área de influência o mesmo exerceria na
região, já que o Vita Shopping será o primeiro do gênero no município.

Segundo diagnósticos do Plano Estratégico da Cidade de Cariacica 2003/2022, feito a pedido da CVRD - Compa-
nhia Vale do Rio Doce à Agência 21, Cariacica possui nítida vocação para o comércio e serviços. No ano de 2000, ano
do lançamento do Plano, já se podia constatar a expansão dessas áreas no município. (“Cariacica Vale Mais”, 2000).

Esse empreendimento traz em seu projeto boas opções de lazer, já que as pesquisas apontaram para
essa direção, o que não é difícil constatar, pois Cariacica hoje é um dos municípios mais desprovidos de
opções de lazer da Região Metropolitana da Grande Vitória. A idéia é oferecer um serviço de qualidade
agregado em um só lugar, buscando oferecer maior comodidade e conforto para seu público.

O Espírito Santo hoje passa por profundas transformações e desponta como uma força emergente no
país, chegando a conquistar índices invejáveis na economia nacional, como o apurado em 2005, quando
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teve um crescimento acima da média nacional.
O município de Cariacica não poderia continuar

inexpressivo perante os demais municípios da Região
Metropolitana. Este empreendimento poderá alavancar
não só a economia do município, como também erguer
a auto-estima daqueles que residem no município.

Este estudo, baseando-se em pesquisas de campo
e bibliográfica, analisa os impactos sociais e econômi-
cos da construção do primeiro shopping na sede de
Cariacica, e assim, espera-se contribuir para o conheci-
mento de pesquisadores locais e demais interessados.

Os Shoppings no Brasil e
suas definições

Segundo o International Council of Shopping

Centers (ICSC) [apud Portugal e Goldner (2003)],
“shopping center é definido como um grupo de esta-
belecimentos comerciais unificados arquitetonica-
mente e construídos em terreno previamente plane-
jado e desenvolvido”. Deverá ser administrado como
uma unidade operacional, sendo o tamanho e o tipo
de lojas existentes relacionados diretamente com a
área de influência comercial a que essa unidade ser-
ve. Deverá, também, oferecer estacionamento com-
patível com todas as lojas existentes no projeto.

Para a Associação Espanhola de Centros Comer-
ciais (AECC) [apud Portugal e Goldner (2003)], “shop-
ping center é o lugar de encontro em cujo espaço
aberto, o público busca satisfazer suas necessidades
tanto de consumo como de lazer e relação social, em
um cenário no qual consumidores e comerciantes in-
teragem, dentro de um esquema integrador de equilí-
brio e qualidade”. A essas características, a Associa-
ção Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) [apud
Portugal e Goldner (2003)] acrescenta que o shopping
center deve ter ainda as seguintes características:

a)ser composto de lojas destinadas à exploração
de ramos diversificados de comércio e presta-
ção de serviços, e que permaneçam, em sua
maior parte, objeto de locação;

b)estejam os locatários sujeitos às normas contratuais
padronizadas, visando à manutenção do equilíbrio
da oferta e da funcionalidade, para assegurar, como
objetivo básico, a conveniência integrada;

c)varie o preço da locação, ao menos em parte,
de acordo com o faturamento dos locatários.

A origem dos shoppings centers ocorreu nos
Estados Unidos, na década de 1950, com a necessi-
dade de ampliar e atingir um significativo número
de consumidores que, na época, se direcionavam
para os subúrbios das cidades. No entanto, verifi-
cou-se, ao longo do tempo, uma mudança em rela-
ção ao perfil inicial e tradicional, predominando, atu-

almente, empreendimentos destinados a atender às
necessidades específicas de cada segmento de consu-
midores, como os outlet centers ou os clubes de com-
pras, impulsionados principalmente pela excessiva
oferta de shoppings em relação ao crescimento popu-
lacional apresentado (Santos, Costa & Carvalho, 1996).
Essa tendência ocorre não só nos Estados Unidos, mas
também em outros países, devido à combinação de
alguns fatores como:

a)o crescimento urbano;
b)o desenvolvimento dos transportes, facilitando

e agilizando o fluxo de mercadorias e serviços;
c)a entrada da mulher no mercado de trabalho;
d)a necessidade de segurança e de maior conforto.

O primeiro shopping brasileiro foi construído
em 1966, na cidade de São Paulo, com o nome de
Shopping Center Iguatemi São Paulo. Entretanto, se-
gundo Santos, Costa & Carvalho (1996), pode-se res-
saltar que os modelos brasileiros ainda se asseme-
lham aos usados originalmente pelos norte-ameri-
canos, com grandes dimensões e o aporte de lojas-
âncora e lojas-satélite. Em nosso país, a indústria
de shopping centers evoluiu de maneira surpreen-
dente, num intervalo de 10 anos (1991/2001), com
um crescimento de aproximadamente 116%, pas-
sando de 72 para 167 shoppings filiados à Abrasce.
A partir de 2001, entretanto, a Abrasce atingiu seu
pico, e houve então uma redução até fevereiro de
2004, quando caiu para 162 o número de membros
associados. Ressalta-se que existem outras associa-
ções que buscam agregar e representar os demais
shoppings centers, como é o caso da Abrascenter.

A indústria de shopping centers brasileira tem
contribuído para a geração de renda, tanto dos in-
vestidores, frente ao crescente mercado a ser ex-
plorado no país, quanto do Estado, que recolhe um
montante significativo de recursos financeiros, ob-
tidos na forma de impostos e taxas. No entanto, o
grande crescimento do setor afetou os tradicionais
centros comerciais de rua, devido à forte concor-
rência promovida pelos shoppings centers, geran-
do em alguns casos, até o fechamento de lojas.

A indústria de shoppings também auxilia o desen-
volvimento urbano das cidades, já que tende a moderni-
zar a área na qual se localiza, assim como produz um
grande afluxo de serviços, mercadorias e consumidores,
o que pode contribuir para a valorização da região.

As Mudanças existentes na
fase intermediária da

construção do Vita Shopping

O cotidiano dos moradores do município de
Cariacica está sendo beneficiado com o grande em-
preendimento – o Vita Shopping – em sua fase in-
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termediária. Esse empreendimento é responsável pe-
las modificações em torno da região em que está lo-
calizado, aumentando o fluxo econômico da comuni-
dade. Antes mesmo da sua inauguração, o impacto
do Shopping já pode ser observado facilmente.

Como conseqüência da sua fase intermediária,
houve uma valorização de todo o entorno e a re-
gião, que era predominantemente residencial, de-
verá atrair também outros empreendimentos comer-
ciais, tornando a área mais atrativa e valorizada.

Os bairros Rio Branco e Dom Bosco já são exem-
plos dessa valorização. O morador do bairro Rio Bran-
co, Sr. Francisco Gomes da Silva, residente desde
1997, adquiriu um terreno na época por R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Hoje, com a construção do Vita Sho-
pping e melhorias dela decorrentes, o mesmo terreno
foi avaliado pela Torezani Imobiliária por R$
25.000,00, uma valorização de 400%, o que é consi-
derável, uma vez que é difícil no ramo imobiliário
alcançar-se tal índice em tão pouco tempo.

Com o crescimento e valorização dos imóveis que
o empreendimento está trazendo aos bairros adjacen-
tes, está havendo uma migração para a região no entor-
no do Shopping, e até mesmo especulação imobiliária.

Em relação à infra-estrutura do bairro, também
haverá mudanças. Segundo o Subsecretário de Obras
da Prefeitura Municipal de Cariacica, Manoel Rodri-
gues da Vitória, foi decidido junto à comunidade,
através do orçamento participativo da Prefeitura,
melhorias na iluminação pública e pavimentação das
ruas, uma vez que apenas a avenida central do Bair-
ro Dom Bosco encontra-se pavimentada.

Outros benefícios que podem ser destacados é a
geração de empregos, tanto na fase de construção como
após a inauguração do empreendimento, com a de-
manda de pessoal para vendas, e também o aqueci-
mento do mercado de locações de salas comerciais,
áreas administrativas e publicidade, além da significa-
tiva geração de tributos e taxas para os cofres públicos.

Benefícios a serem gerados
após implantação do

shopping

Para se iniciar um empreendimento, é preciso que
se façam pesquisas para avaliar as possibilidades de
sucesso do negócio. Um dos conceitos de marketing
de Kotler (1995) diz que as empresas precisam conhe-
cer o mercado em que elas pretendem se instalar, e o
que podem oferecer para fazer um julgamento do seu
próprio sucesso relativo e a força de concorrentes.

Segundo Kotler

“Para que as empresas tomem decisões de merca-
do eficientes, é preciso que possam prever a de-
manda futura, através de testes de mercado ou ob-
servando o que elas fizeram no passado. [...] Os
principais métodos baseados no comportamento

passado são as análises de séries temporais, o estu-
do dos indicadores guias e as análises estatísticas
da demanda” [...] (KOTLER, 1995, p.154).

Sendo assim, como base de estudos serão utili-
zadas pesquisas realizadas pelo IPF (Instituto de Pes-
quisa Futura), em abril de 2003, que tinham como
objetivo avaliar o potencial de mercado para insta-
lação de um shopping center no município de Cari-
acica, e ainda pesquisa do IPDM (Instituto de Pes-
quisa e Desenvolvimento de Mercado), realizada
em janeiro de 2004, que tinha como objetivo anali-
sar o mercado e a área de influência que um shop-
ping poderia alcançar na região.

Daí, conclui-se que, para que o Vita Shopping
se torne um empreendimento viável, isto é, que o
fluxo de pessoas e de consumo proporcione lucra-
tividade a desejada, alguns pontos devem ser con-
siderados, como destacamos a seguir.

O Vita Shopping será um grande centro de lazer,
o que hoje inexiste no município, como foi compro-
vado através de pesquisa de campo realizada pelo Ins-
tituto Futura, o qual constatou que a população não
demonstra satisfação quanto às opções de lazer hoje
oferecidas, visto que 44% dos entrevistados estão in-
satisfeitos. Quando perguntados sobre quais opções
de lazer gostariam que existissem ou que fossem me-
lhoradas em Cariacica, 33,17% responderam: praças
e parques, 11,89%: praça de esportes, 10,45%: cine-
mas, 3,32%: shopping center, 0,83%: restaurantes,
0,66%: barzinhos, 0,50%: lanchonetes. Juntas, essas
opções totalizam 60,82% dos entrevistados, o que é
um bom indicativo ao empreendimento em questão,
pois o Vita Shopping oferecerá todas essas opções.

Maiores detalhes estão descritos na tabela abaixo:

Tabela 1: Opções de lazer

Opções (%)
Praças e Parques 33,17
Praças de esportes 11,89
Cinema 10,45
Parque aquático 5,47
Shopping center 3,32
Boate 0,83
Restaurante 0,83
Barzinhos 0,66
Lanchonete 0,50
Shows musicais 0,50
Teatro 0,50
Nenhuma 3,80
NS/NR 25,70
Outros 13,00

Total 110,62

O total é maior que 100%, pois os entrevista-
dos podiam citar mais de uma opção de resposta.
(Futura, 2003).

Com a implantação do Shopping, a população
não terá que se deslocar de Cariacica para se diver-
tir, pois o empreendimento contará com espaços
para lazer em família ou para atividades físicas, como
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parques temáticos, cinemas e praça de alimentação.
Existe a possibilidade de instalação de várias lo-

jas de âmbito nacional, que ainda não operam no
município. Um exemplo é a Casas Bahia, a maior rede
varejista do país, que já reservou um espaço para suas
instalações no shopping. Em pesquisa realizada pelo
IPF, a população também apontou algumas opções
de lojas que gostaria que existissem no município,
sendo que as mais citadas foram: C&A, Lojas Ameri-
canas, Riachuelo, McDonald’s e Toulon. Alguns ser-
viços também foram indicados como deficitários na
região de instalação do empreendimento, sendo os
mais citados: cinema, bancos, casas lotéricas, diver-
sões eletrônicas, restaurantes. (Futura, 2003).

Dentro dos esforços de corretores e empresários,
algumas lojas de renome estadual já aderiram ao em-
preendimento: Elmo Calçados, Tecelagem Avenida,
Los Neto, Itapuâ, Ricardo Eletro, e várias outras.

Atualmente, Cariacica é vista como um municí-
pio violento e pobre. Essa visão, extremamente su-
perficial e preconceituosa, poderá sofrer mudanças
com a implantação desse grande empreendimento,
visto que os empreendedores conseguiram enxergar
novas oportunidades. Um exemplo de crescimento
e geração de renda é hoje o centro de Campo Gran-
de, que é tido como um “Shopping a céu aberto”,
com um grande mix de lojas concentradas na
Av. Expedito Garcia, que durante todo ano atrai mi-
lhares de consumidores.

Mas, é preciso salientar que esse polo de com-
pras está saturado, e a região não suporta uma expan-
são. Hoje consumidores encontram bastante dificul-
dade para estacionar, uma vez que as ruas do bairro
já se tornaram insuficientes para comportar o grande
fluxo de veículos que passa pela região diariamente.
Outro ponto caótico é a segurança de lojistas e con-
sumidores, que são alvos constantes de marginais, o
que não é exclusividade da região, uma vez que isso
é um problema nacional, que se torna mais acentua-

do em grandes cidades e principalmente em grandes
centros de consumo.

Nesse ponto, os shoppings centers levam vanta-
gem, pois têm como atrativo a oferta de facilidade
de estacionamento, conforto na hora das compras e
segurança privada. Hoje, segundo a ABRASCE, mais
de 30% dos custos condominiais dos shoppings cen-
ters são destinados à área de segurança, o que inclui
aquisição de equipamentos, e contratação e treina-
mento de mão-de-obra. Excluindo o controle de es-
tacionamento, o gasto é de quase 25%. É um valor
elevado, mas necessário, segundo executivos do se-
tor. Assim como também o é para o país, que gasta
84 bilhões anuais no setor, o equivalente a 10,5%
do PIB nacional, de acordo com a ABRASCE.

O Vita Shopping abrirá 1.800 vagas de estacio-
namento para atender a demanda de pessoas que
circularão diariamente pelo estabelecimento, garan-
tindo a segurança dos consumidores.

O Shopping trará mudanças no comportamen-
to de consumo da população do município, já que
pela tradição as compras são feitas em lojas de rua,
principalmente no bairro Campo Grande, e a utili-
zação de serviços é feita pela população em locais
próximos às suas residências.

Segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvi-
mento de Mercado, o IPDM, a área de influência do
Shopping abrangerá as cidades de Cariacica, Viana,
Santa Leopoldina, Domingos Martins, Marechal Flo-
riano, e parcialmente as cidades de Vitória e Vila
Velha. Esse mercado conta com uma população ur-
bana atual estimada em aproximadamente 563 mil
habitantes e 166 mil domicílios residenciais, exclu-
indo os moradores de opção subnormal (favelas, pre-
sídios, asilos, cortiços, etc.). Essa população deverá
chegar a 588 mil habitantes até o final de 2006, caso
a taxa de crescimento anual de 2,19%, ocorrida en-
tre 1991 a 2000, continue a mesma, como demons-
trado na tabela a seguir e no Anexo A.

Bairros
Cariacica: Dom Bosco, Campo Grande.
Cariacica: Santo André, Cruzeiro do Sul.
Cariacica: São Conrado, Progresso.
Cariacica: Vale dos Reis, Mucuri, Ceasa.
Cariacica: Itacibá, Tucum, Parque Santana.
Vitória: Vila Rubim, Parque Moscoso.
Vitória: Inhanguetá, Estrelinha.
Vila Velha: Cobilândia
Vila Velha: Paul, Vila Garrido, Alvorada.
Cariacica: Planeta, Flexal, Porto Novo.
Vitória: Centro, Forte São João, Monte Belo.
Cariacica: Centro, Porto Belo.
Município de Viana
Município de Santa Leopoldina,
Município de Domingos Martins
Município de Marechal Floriano
Total

Domicílios
19.070

6.921
6.050
5.423
9.771
8.346
6.316

24.942
18.374
14.788
11.860
11.396
15.565

928
1.907
2.084

165.741

População
62.185
22.680
26.272
19.195
33.148
27.761
21.914
86.709
63.033
53.854
36.846
40.986
51.827

2.928
6.225
7.156

562.719

%população
11
4
5
3
6
5
4

15
11
10
7
7
9
1
1
1

100

População Urbana

Fonte: Censos de 1991 e 2000. Composto e projetado para 2004 pelo IPDM. Exclui os moradores de domicílios de ocupação

subnormal (favelas, presídios, asilos, cortiços, pensões, etc.)
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A população economicamente ativa do muni-
cípio é formada principalmente pela classe C. O
Vita Shopping abrirá várias lojas e serviços volta-
dos para o público A/B, mudando assim o compor-
tamento de consumo desse público específico que
costuma efetuar suas compras em locais fora do
município.

Atualmente, entre a Rodovia BR-262 e o Shop-
ping, existe um espaço sem grande fluxo de pesso-
as. Com a implantação do Shopping, o local se tor-
nará de mais fácil acesso e conseqüentemente mais
povoado. Para tornar mais fácil o acesso ao Shop-
ping, será construída uma passarela na BR visando
tornar o fluxo de pedestres mais seguro, e também
pensando na força de consumo de Campo Grande,
que poderá se locomover mais facilmente para o
Shopping.

O shopping terá a opção de livraria e lojas de
material de informática preenchendo uma lacuna
do setor. Terá também serviços de bancos, floricul-
turas, correios e casas lotéricas, que hoje são utili-
zadas em Campo Grande.

Conforme informação da empresa encarregada
na comercialização do empreendimento, milhares
de empregos serão gerados. Assim parte da popula-
ção de Cariacica não terá que se deslocar do muni-
cípio em busca de emprego, pois após a implanta-
ção do shopping haverá a necessidade de mão-de-
obra qualificada.

A renda do município aumentará, gerando as-
sim maior arrecadação de impostos para os cofres
públicos, possibilitando investimentos em obras de
infra-estrutura da cidade.

Por outro lado, a região está sendo valorizada
a cada dia. Em pouco tempo essa região, que é ape-
nas residencial, se tornará uma área comercial mais
atrativa e valorizada, como aconteceu em Vila Ve-
lha, com a implantação do Shopping Praia da Cos-
ta. A região da Praia da Costa era apenas residenci-
al, hoje é um bairro com crescimento comercial e
habitacional bem significativo, pois atraiu peque-
nas empresas para a região, como cita a reporta-
gem do jornal A Tribuna, edição de 29 de outubro
de 2002 (Anexo). O mesmo ocorreu na Enseada do
Suá, na Capital do Estado, que na época da implan-
tação do Shopping Vitória, contava com pouquíssi-
mos edifícios e escritórios comerciais e grandes pro-
blemas estruturais no trânsito da região, como di-
vulgado no jornal A Tribuna, edição de 29 de ju-
nho de 1993 (Anexo).

Para a inauguração do Vita Shopping serão me-
lhoradas as vias de acesso, com pavimentação e ur-
banização da área, bem como o trânsito do local
que deverá sofrer alterações.

O Vita Shopping será um ponto de encontro
para uma grande parcela da população do municí-
pio e poderá servir como novo meio de difusão cul-
tural, servindo para divulgação e apresentação de
shows e eventos, contribuindo, portanto, para a pro-
moção de novos artistas capixabas, também.

Pontos negativos
identificados com a
implantação do Vita

Shopping

Em pesquisa feita com a população no entorno
do Vita Shopping, um dos primeiros pontos negati-
vos ocorreu já no início da construção, com as ex-
plosões de rochas para a fundação do prédio, que
causaram rachaduras em casas vizinhas, tendo que
ser feitos reparos na estrutura, ocorrendo prejuízos
para os moradores.

Após início da construção, ou seja, já com a
estrutura do Shopping em fase de acabamento, ou-
tro ponto negativo apresentado pelos moradores foi
o uso do local para atividades ilegais como o uso e
tráfico de drogas, já que ao redor ainda há uma ilu-
minação provisória, sem a eficácia que se deseja,
causando uma sensação de insegurança aos mora-
dores que moram no entorno da construção.

O Vita Shopping, conforme avaliação, irá mu-
dar completamente os costumes da população ao
seu redor. A implantação irá causar impacto negati-
vo referente ao tráfego de veículos, que irá aumen-
tar significativamente, gerando transtornos caso não
sejam providenciadas no trânsito local as mudan-
ças que o empreendimento requer. Como sugeri-
ram o IPF e o IPDM em seus relatórios de pesquisa,
com a duplicação da rua em frente ao empreendi-
mento, e se as providências acima citadas não fo-
rem executadas, a população terá que se adaptar a
um novo ambiente de engarrafamentos e poluição
sonora e ambiental, muito diferente do hoje viven-
ciado na região.

Segundo (Portugal e Goldner, 2003).

[...] o shopping pode gerar impactos ao tráfego
local se indevidamente localizado e dimensio-
nado, provocando engarrafamento e maior po-
luição ambiental e sonora,devido à grande con-
centração de veículos atraídos pelo empreendi-
mento.

Foi feita uma estimativa do fluxo de veículos
após a inauguração do Vita Shopping;



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 5. - Agosto/200638

Em uma entrevista feita com o corretor de imó-
veis do Vita Shopping, Anderson Soares Ribeiro, o
mesmo informou que não há apoio nenhum da pre-
feitura e do município de Cariacica para a constru-
ção do empreendimento. A única coisa que a pre-
feitura de Cariacica se responsabilizou em fazer foi
a duplicação da avenida que dá acesso ao Vita Sho-
pping e a passarela que facilita a ligação entre o
Vita Shopping e a Avenida Expedito Garcia, para
maior facilidade e segurança para os pedestres que
desejarem se deslocar para o shopping, porém até
o momento nada saiu do papel.

Oferta de postos de trabalho
gerados pelo Vita Shopping

 “A nossa missão é trabalhar a todo vapor para
entregar esse empreendimento o mais rápido possí-
vel à população” destacou o corretor de imóveis do
empreendimento, Sr. Anderson Soares Ribeiro.

O empreendimento iniciou-se com 320 funci-
onários, em 2003, nas áreas de construção civil, en-
genharia, arquitetura, e afins. Em 2004 ocorreu uma
redução de 240 funcionários, ficando o quadro com
80 empregados. Atualmente, a obra possui apenas
15 funcionários na construção do shopping, o que
é um número totalmente inexpressivo para o porte
empreendimento. Até o final de 2006 a perspectiva
para o quadro de funcionários atuando na constru-
ção civil é de aproximadamente 1.000 pessoas.
Depois de inaugurado, está previsto que o empre-
endimento estará empregando nas lojas internas
aproximadamente 2.000 a 2.500 pessoas, entre os
anos 2006/2007, como pode ser visto no gráfico
abaixo.

está prevista ainda para 2006.

Destacam-se, também, pequenos empreende-
dores que procuraram se aproximar do local onde
está sendo construído o Vita Shopping, para implan-
tação de bares, lanchonetes, estacionamentos rota-
tivos particulares e outros pequenos investimentos,
devido a grande promessa de uma intensa movi-
mentação nas proximidades do Bairro Dom Bosco
e o respectivo crescimento do comércio na locali-
dade. Com esse crescimento, cresce também a es-
trutura física do município e conseqüentemente a
estrutura da população que nele reside, principal-
mente os mais próximos do shopping.

Segundo Costa & Carvalho (1996), a indústria
de shopping centers tem sua importância pela con-
tribuição bastante significativa para geração de em-
pregos no país. Em 1996, havia 232 mil empregos
para atender à demanda dos shoppings, com uma
média de 1.700 empregados por empreendimento.
Já em 2003, os shoppings brasileiros empregaram
461 mil funcionários, tendo sua média passado para
1.882 empregos por empreendimento, o que repre-
senta um aumento superior a 10%.

Estima-se que, com a implantação desse shop-
ping no município, a renda familiar do município
de Cariacica terá uma enorme mudança, pois com
mais oportunidades de empregos, mais pessoas te-
rão um salário fixo para usufruir mensalmente.

A tabela abaixo mostra dados precisos e atuais
da renda das famílias de cariacica.

Tabela 3 – Renda Familiar

Opções (%)

Até R$ 262,00 22,10

De R$ 263,00 a R$ 496,00 25,60

De R$ 497,00 a R$ 1064,00 35,80

De R$ 1065,00 a R$ 1770,00 8,90

De R$ 1771,00 a R$ 2943,00 4,60

De R$ 2944,00 a R$ 5554,00 2,60

Acima de R$ 5554,00 0,30

Total 100

Renda média da população de cariacica R$ 776,35

Fonte: Banco de dados da Futura (2003)

Apresentação do
empreendimento

O Vita Shopping, após a inauguração, terá
em seu interior 205 lojas de comércio em geral,
alocadas em três pisos. Um dos focos principais
do empreendimento é a torre com oito pavimen-
tos e quarenta salas, destinadas a negócios como,
consultórios, corretores, agências de turismo, es-
critórios de contabilidade e outras empresas com
fins administrativos.

A atual redução drástica no quadro de funcio-
nários da construção do shopping se deu por falta
de recursos financeiros. Atualmente, quem está man-
tendo as obras do empreendimento são os próprios
empreendedores. Está sendo solicitado, para o tér-
mino das obras do Vita Shopping, financiamento
de R$ 15.000.000,00 junto ao BANDES - Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo S/A , BRADES-
CO E BANCO REAL. A liberação desses recursos
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Para dar maiores condições à população de Ca-
riacica de ter momentos de lazer, haverá também,
no interior do shopping, um centro de convenções,
8 salas de cinema da empresa Box Cinemas, 14 lo-
jas destinadas a alimentação, área de diversão e
jogos eletrônicos dirigidos pela empresa Aventura
Ilimitada, umas das maiores empresas destinadas a
diversão e mais respeitadas do Brasil.

Um dos pontos mais discutidos, e que tem pre-
visão de gerar um grande movimento no Vita Shop-
ping, é a faculdade do grupo UNIVITA.

O Shopping contará, também, com um amplo
estacionamento, com vagas para 1.800 veículos,
com controle rígido de entrada e saída, dando as-
sim tranqüilidade e segurança para o visitante.

Considerações Finais

Nesse momento em que as políticas públicas
buscam resolver os problemas sociais com medi-
das paliativas, é de suma importância o papel da
iniciativa privada.

A ação desse grupo de empreendedores no mu-
nicípio reflete bem essa idéia. São investimentos
do porte do Vita Shopping que abrem postos de tra-
balhos e trazem mudanças que beneficiam a popu-
lação, como investimentos em urbanização, e no-
vos centros econômicos e de consumo que erguem
a arrecadação de impostos da região, gerando ri-
quezas e bem estar social.

A decisão de investir deve ser feita com bas-
tante segurança e conhecimento da área, pois gera
riscos de perdas que podem ser irreparáveis. Para
investir no município de Cariacica, é preciso ul-
trapassar essas barreiras e outras que advêm da
cultura e mentalidade da população que reside no
município. Uma população, ressalte-se, em sua
maioria de reconhecida baixa auto-estima e sem
orgulho do lugar onde reside.

Por outro lado, a construção de tal empreendi-
mento trará mudanças significativas, na parte co-
mercial e social do município, proporcionará am-
bientes de lazer que hoje simplesmente inexistem,
melhorando a qualidade de vida e a sensação de
bem estar social da população, além de valorizar o
município que ainda não possui um empreendimen-
to desse porte.
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