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A Região Metropolitana de Porto Alegre é uma das cinco regiões mais 
populosas do Brasil (IBGE, 2015), com mais de 4 milhões de 
habitantes e 72,78% de sua economia baseada no setor de serviços 
(2012). O consumo total urbano das famílias equivale a 
aproximadamente 70% do valor do P.I.B. dos municípios da região. A 
nova organização econômica da Região Metropolitana, conjuntamente 
com o resto do mundo, faz com que o setor de Serviços atenda às 
necessidades humanas do capitalismo atual e ao mesmo tempo 
transforma as zonas urbanas em novos centros de consumo e 
especializados nesta nova dinâmica econômica. 

 

METODOLOGIA 
	  Conforme dados do IPC Marketing sobre potencial de consumo dos 
municípios no Brasil e dados disponibilizados pelo IBGE e FEE/RS foi 
possível obter uma análise quantitativa que auxiliasse ao mesmo 
tempo as teorias geográficas sobre as novas centralidades urbanas e 
os espaços de consumos na geografia econômica e urbana 
contemporânea. 
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INTRODUÇÃO 

CLASSES	  
RENDA	  MÉDIA	  
FAMILIAR	  

A1	   >30	  sal.mín.	  

A2	   15-‐30	  sal.mín.	  

B1	   10-‐15	  sal.mín.	  

B2	   5-‐10	  sal.mín.	  

C1	   4-‐5	  sal.mín.	  

C2	   3-‐4	  sal.mín.	  

D	   1-‐3	  sal.mín.	  

E	   <1	  sal.mín.	  
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CONSUMO	  

PARTICIPAÇÃO	  DAS	  CLASSES	  SOCIOECONÔMICAS	  NA	  REGIÃO	  METROPOLITANA	  DE	  PORTO	  ALEGRE	  	  

REFERÊNCIAS 

A presença de grandes superfícies de consumo, como “shoppings 
centers”, nos municípios da região metropolitana, especialmente em 
cidades com maior participação de classes sociais de maior poder 
aquisitivo na população, eleva o potencial de consumo destas cidades 
fazendo com que estes espaços possuam um poder de atração para 
os serviços. Com isso cria-se uma rede de fluxos de pessoas e de 
capital , formando, assim, novas centralidades. 
 

Estas centralidades, conformam um espaço simultaneamente 
hierarquizado e dinâmico em relação aos outros espaços das cidades. 
Portanto, o consumo presente nas grandes superfícies e nas novas 
centralidades propiciam a valorização do espaço em seu entorno e 
nas regiões onde se concentram, introduzindo então novos conteúdos 
e complexidade ao espaço urbano.  


