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Territórios comerciais temporários: como as lojas pop-up 
expandem os limites territoriais das marcas 

Temporary retail territories: how pop-up stores expand the territorial boundaries of 
brands 

Territorios comerciales temporales: cómo las tiendas pop-up amplían los límites 
territoriales de las marcas 

DAITX, Maíra Cristo; Doutoranda em Teoria e História da Arquitetura e do 
Urbanismo; Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU – USP São 
Carlos) 
mairadaitx@gmail.com 

Resumo 

Este artigo busca elucidar as transformações que a arquitetura de comércio e 
consumo, bem como a cidade, passou até atingir formas contemporâneas mais 
temporalizadas. Entendo que a cidade já não é mais o espaço de produção, mas sim 
do consumo, onde a "marca" (brand) expandiu seu poder de atuação tornando-se 
símbolo de identificação social e cultural, a cultura de consumo contemporânea, que 
valoriza o efêmero e o temporário, fez surgir as pop-up stores – espaços temporários 
que refletem e modificam a forma como os consumidores absorvem os produtos e 
suas marcas. Com exemplos variados, desde explosões globais "pop-ups" até 
grandes "espaços-acontecimento" instalados em espaços públicos, que valorizam a 
surpresa e a intensidade de experiências, busca-se questionar como esta nova 
forma espacial tem conquistado territórios até então inatingíveis dentro do espaço 
urbano, inclusive no Brasil, confrontando ou não as questões do público e privado. 

Palavras-chave: Lojas Pop-up. Produção do espaço urbano. Marca. 

Abstract 
This article seeks to elucidate the transformations that the retail and consumption 
architecture, as well as the city, had passed through until reaching more 
temporalized contemporary forms. Starting from the understanding that the city is no 
longer the space of production, but rather of consumption, one sees that the brand 
has expanded its acting power, becoming a symbol of social and cultural 
identification. This contemporary consumer culture, which values the ephemeral and 
the temporary, has given rise to pop-up stores - temporary spaces that reflect and 
modify the way consumers absorb products and their brands. With examples ranging 
from global pop-ups to large “space-events” installed in public spaces, both valuing 
the surprise and intensity of experiences, one questions how this new space form 

mailto:mairadaitx@gmail.com
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has conquered territories hitherto unattainable within urban space, including in Brazil, 
by confronting (or not) public and private issues. 

Keywords: Pop-up stores. Urban space production. Brand.  

Resumen 
Este artículo busca elucidar las transformaciones que la arquitectura de comercio y 
consumo, así como la ciudad, han atravesado hasta llegar a formas contemporáneas 
más temporalizadas. Partiendo de la comprensión de que la ciudad ya no es el 
espacio de producción, sino más bien el consumo, se ve que la marca ha ampliado 
su poder de actuación, convirtiéndose en un símbolo de identificación social y 
cultural. Esta cultura de consumo contemporánea, que valora lo efímero y lo 
temporal, ha dado lugar a tiendas pop-up, espacios temporales que reflejan y 
modifican la manera en que los consumidores absorben los productos y sus marcas. 
Con ejemplos que van desde pop-ups globales hasta grandes "espacios-
acontecimiento" instalados en espacios públicos, valorando la sorpresa y la 
intensidad de las experiencias, uno cuestiona cómo esta nueva forma espacial ha 
conquistado territorios hasta ahora inalcanzables dentro del espacio urbano, incluso 
en Brasil, enfrentando o no las cuestiones del público y privado. 
 

Palabras clave: Tiendas pop-up. Producción del espacio urbano.  Marca.  

 

* Este artigo baseia-se parcialmente no conteúdo de pesquisa sendo realizada com 
financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) (Processo 2017/10218-4). As opiniões, hipóteses e conclusões ou 
recomendações expressas neste material são de responsabilidade da autora e não 
necessariamente refletem a visão da FAPESP. 

 

1 Da cidade industrial à cidade do consumo – o apelo ao “novo” e 
ao “singular” 

 
Ao longo dos anos, pudemos observar transformações econômicas e 

tecnológicas que nos direcionaram a uma maior flexibilidade territorial (de pessoas e 
capital), onde a cidade deixou de ser o espaço da produção (convencional, de bens 
materiais) para se fortalecer como espaço do consumo, do lazer, da cultura e do 
turismo (MUÑOZ, 2008). Esta reestruturação das atividades funcionais modificou 
não só a paisagem urbana, com suas diferenças e continuidades, como também as 
relações espaciais e temporais entre o indivíduo e esta cidade contemporânea. 

Por volta dos anos 70, a atividade produtiva começou a transformar-se 
internamente e reestruturar-se territorialmente superando o ciclo anterior de 
acumulação fordista. Segundo Muñoz (2008), isso ocorreu devido a três processos 
interrelacionados: 1) a desindustrialização, resultado de crises nos setores 
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produtivos primários, como a metalurgia e a siderurgia, e modelos de produção de 
massa, como a automobilística, que deixaram de exercer um papel principal na 
economia dos centros urbanos; 2) a disponibilidade de novas tecnologias e melhoria 
de outras, como a microeletrônica, a robótica, os transportes e as TICS, que 
eliminaram algumas etapas do processo de produção e possibilitaram sua migração 
e fragmentação territorial – acelerando o processo de globalização –; 3) a 
emergência potencial do setor terciário nos antigos núcleos urbanos industriais e as 
mudanças na esfera do consumo, este último migrando de um modelo de massas e 
perfis homogêneos para um modelo mais personalizado e fragmentado (tal como o 
território) – a “hierarquização dos estilos de vida” (Idem, p. 15) –, o que acarretou em 
um modelo mais flexível de produção (small batches e just-in-time) e consumo, 
baseado na destruição criativa, no desenvolvimento especulativo, no individualismo, 
na efemeridade (moda), no espetáculo e na inovação (HARVEY, 2012 [1989]). 
Segundo o Muñoz: 

La nueva economía productiva del just-in-time se correspondía así con un 
nuevo tipo de consumidor mucho más influenciado por la moda, que 
compraba productos con un ciclo de vida mucho más corto y una amplísima 
variedad de modelos adaptados específicamente a cada segmento del 
mercado de consumo. Compañías como Toyota o Benetton fueron de las 
primeras en poner en práctica este tipo de producción pero, sin duda, ha 
sido Nike la empresa que mejor ha representado esta orientación hacia un 
consumo individual, segmentado y diversificado (MUÑOZ, 2008, p. 15-6). 

Lipovetsky (2009 [1989]) vai nos mostrar que esta cultura de consumo 
individual e personalizada, apesar de ter encontrado seu auge nos modelos de 
produção mais flexíveis, já estavam presentes desde o século XVIII156, com o 
surgimento da moda. Neste período, a moda (das vestimentas e acessórios) passou 
a ser um dos principais veículos simbólicos de status, mecanismo de regulação e 
signo de pretensão social, no qual a inovação e atualização eram fatores 
importantes dessa escalada hierárquica. O aumento no consumo de bens 
descartáveis (ou no acúmulo destes), por sua vez, é parte integrante de uma 
ascensão da burguesia nos circuitos da nobreza e sua competitividade, onde sua 
posição era determinada pelo poder econômico e a capacidade de alguns indivíduos 
em se dar ao luxo da compra e descarte de bens. 

Entretanto, segundo o autor, a evolução em padrões de consumo de ciclos de 
vida mais curtos não são resultados somente desse enfrentamento social, mas 
também da formação e consolidação de uma cultura “moderna”, baseada na 
diferenciação individual em relação a um conjunto coletivo (diferenciação horizontal 
e não vertical), e na formação de estilos de vida. Assim, o gosto pelo “Novo” e 
daquilo que é singular cresceu simultaneamente à cultura individualista, à rejeição 
da “ordem imóvel da tradição” (Idem, p.62) e do passado. 

Assim, os modelos pós-fordistas de produção encontraram na arena do 
consumo uma potencialidade de expansão de seus lucros, mobilizando ainda mais a 

                                                      
156

 Ou até mesmo antes, como o autor indicará em alguns comportamentos da Idade Média. 
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moda e seus mercados de massa (não mais restritos às camadas abastadas). Uma 
primeira tendência, segundo Harvey (2012), foi o reforço do consumo da moda como 
um mecanismo simbólico de reconhecimento identitário, aliando-a a hábitos de lazer, 
esporte, estilos musicais, etc. Já a segunda foi a “passagem do consumo de bens 
para o consumo de serviços” (HARVEY, 2012, p. 258), não apenas essenciais 
(como educação, saúde, etc.), mas principalmente os de entretenimentos (eventos, 
espetáculos, de diversão, etc.). O “tempo de vida” desses últimos itens é bem mais 
curto que o de bens duráveis, pois responde a uma insaciabilidade humana, a busca 
por prazeres – um hábito de consumo hedonista –, ilimitados para a exploração 
lucrativa dos mercados (BAUMAN, 2010 [2008]): 

Lo que los poderes de la sociedad consumista parecen haber descubierto (y 
aprovechado en propio beneficio) es que hay poco que ganar poniéndose al 
servicio de los “hechos sociales” inertes y aplicables a rajatabla […], y que 
la atención al principio del placer promete beneficios comerciales tan 
expansibles hasta el infinito como el propio principio en sí (BAUMAN, 2010, 
p. 77). 

2 A marca como transformadora dos espaços de consumo da 
cidade 

 
Os fenômenos anteriormente descritos irão, por sua vez, refletir em novos 

hábitos de consumo em nossa contemporaneidade (ainda muito modernos) e em 
novas formas de produção de espaços da cidade, especialmente aqueles destinados 
para as trocas comerciais. O comércio de produtos que se iniciou nas feiras, depois 
armazéns, boutiques e lojas de departamento, até chegarem aos shopping centers e 
outros conglomerados comerciais, hoje despontam um território a-geográfico: a 
internet. 

Estas “lojas” virtuais, na verdade, são: (a) uma exposição de referências 
imagéticas produzidas por programadores e designers gráficos; (b) onde as 
operadoras das transações são empresas financeiras distribuídas entre diversos 
países; (c) seus estoques se encontram em galpões sem identificação; (d) empresas 
terceirizadas de transporte de mercadorias buscam e levam o produto através de 
códigos de identificação (muitas vezes, sem saber o que estão transportando); e, por 
fim, (d) em que os produtos são feitos em fábricas terceirizadas na China, Taiwan ou 
Bangladesh, com suas próprias rotas de transporte mundiais (que levam estes 
objetos até as centrais de estoque e distribuição). Ou seja, um conjunto de 
atividades terceirizadas unidas por uma marca. 

Recentemente, a “loja de varejo” vem diminuindo sua participação no volume 
de transações comerciais de bens de consumo (SILVA, 2015), enfraquecendo a 
antiga relação entre consumidor e vendedor (hoje, são os posts, comentários e 
estrelas que irão ajudar o comprador na decisão sobre o produto, dentro do território 
digital), e entre estes e o espaço físico das cidades. 

Pode-se afirmar que o consumidor obteve, diante destas evoluções 
tecnológicas, mais autonomia na hora da compra – pesquisa de preços, comparação 
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entre produtos similares, comodidade de receber o produto em casa, etc. Entretanto, 
esta aparente liberdade é resultado também – e talvez majoritariamente – de uma 
reestruturação nas próprias relações de comércio e consumo que vão além das 
transformações dos espaços físicos, mas sim da criação de signos e imagens de 
consumo. 

A marca (ou brand, em inglês) é parte integrante dos sistemas de propaganda, 
e foi resultado do crescimento da produção em massa e da necessidade de 
identificação e distinção entre itens de qualidade similar, nos finais do século XIX 
(COURTOIS, 2010; KLEIN, 2003 [2000]). Com ela o produtor passou a criar um 
discurso sobre seu produto, assumindo uma identidade visual e simbólica (de 
valores) que uniria o consumidor direto a si. Por sua vez, o antigo vendedor dos 
armazéns, antes responsável por averiguar a qualidade do que era oferecido a seu 
cliente, perdeu esta função para a de simples distribuidor (KLEIN, 2003). Em um 
contexto contemporâneo volátil e efêmero das modas, o domínio de signos e 
imagens se torna um fator muito importante para a manutenção da dinâmica de 
crescimento capitalista das empresas. Não mais com o objetivo de identificar e 
informar sobre um produto, a publicidade busca cada vez mais manipular os gostos 
e desejos do consumidor. 

No que se referem às resultantes espaciais destas transformações, algumas 
marcas (principalmente as de bens de consumo conspícuo, vestuário e acessórios) 
passaram a possuir seus próprios locais de comercialização, cujos produtos ali 
vendidos (ou expostos) faziam parte somente de sua linha de criação e distribuição. 
Estas lojas, chamadas por Naomi Klein (2003) de “publicidades tridimensionais” 
(Idem, p.44), não eram destinadas a um público consumidor de produtos (aquele 
que compara preços, qualidade, modelos, etc.), mas sim de conceitos ou 
experiências (cada vez mais momentâneas) – uma forma de consumo mais 
hedonista (como apresentado anteriormente), cujo foco da relação de troca está no 
prazer do ato da compra, em detrimento ao prazer advindo da funcionalidade do 
produto. Voltados para a criação de experiências sensoriais e estéticas que 
atraíssem consumidores fieis ou novos experimentadores, estes espaços contêm 
produtos exclusivos, atendimento mais personalizado, vendedores que conhecem a 
história da marca, imagens de celebridades, músicas-ambiente personalizadas, etc., 
buscando formar uma conexão emocional e psicológica com o consumidor. 

Essa evolução da marca que modificou os espaços de varejo, claramente, não 
poderia ter se tornado possível se alguns fatores sociais e culturais do consumo não 
tivessem sido identificados: 1) a marca dá uma sensação de poder ao consumidor, 
que passa a escolher seu produto baseado em códigos pré-estabelecidos de valor, 
qualidade e identificação (mesmo que mediados pela propaganda nas redes de 
televisão, rádio, em revistas e jornais, etc.); 2) alguns produtos, como roupas, 
acessórios e gadgets são meios de expressão de identidades, tornando-se objetos 
facilmente manipuláveis na construção de estilos – logo, a marca é um signo que 
pode ser facilmente associado e identificado com um determinado status econômico, 
grupo social ou vertente cultural, ou seja, é um meio muito efetivo para a construção 
de imagens. 
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Assim, é possível afirmar que o crescimento econômico de algumas 
corporações, nas últimas décadas, foi resultado de uma boa construção e 
administração de seu valor como marca157. Com suas fusões, cooperações, 
parcerias, etc. estas passam a ser conglomerados distribuidores de uma produção 
diversificada, com itens de venda que vão desde combustíveis, calçados até 
produtos alimentícios. Estas reestruturações na produção e no comércio são 
resultado de: 1) maiores investimentos nas fases de consumo, ao invés da 
produção; e 2) um bom entendimento e domínio das funções sociais e culturais dos 
padrões e grupos de consumo contemporâneos, considerando-se, principalmente, 
seu caráter cambiável. 

Segundo Baudrillard (1981), a maneira como o capitalismo flexível se 
desenvolveu fez com que a visão marxista sobre a produção tornasse-se 
ultrapassada, já que o sistema está mais interessado, hoje, na produção de 
imagens, signos e sistemas (cultura), do que com as próprias mercadorias. Como a 
marca é o principal item “vendido” pelas grandes corporações – com seu valor 
simbólico de associação cultural, econômica ou social –, seus produtos reais – como 
tênis, roupas, acessórios, etc. – não passarão de meros instrumentos 
concretizadores do ciclo “produção-consumo”158. A liberdade que este arranjo 
econômico de marcas alcança é observável, novamente, na expansão de seus 
círculos de atuação para a produção e comercialização de “bens” imateriais (e de 
espaços) de consumo, como eventos culturais, musicais ou esportivos159 – nichos 
mais lucrativos devido ao seu impacto midiático. 

A cidade, portanto, evoluiu e se transformou de acordo com os novos sistemas 
produtivos, aparatos tecnológicos e hábitos de consumo. Em um contexto 
contemporâneo de venda de marcas – e não só de produtos –, no qual a internet 
reestruturou também os territórios de transações comerciais de bens, como 
podemos repensar os espaços de consumo, na atualidade? 

                                                      
157

 Já existem índices econômicos específicos para medir-se o impacto de algumas marcas no 
mercado de capitais fictícios. Assim, os lucros da empresa-conglomerado são, de fato, medidos na 
produção, mas é seu poder de crescimento e gerência da marca que definirá sua competitividade 
dentro deste sistema especulativo como as ações da bolsa de valores, por exemplo. Esses índices, 
portanto, vão além dos resultados financeiros e econômicos da empresa, passando por avaliações de 
reconhecimento da marca entre consumidores, resiliência econômica, flexibilidade de aplicação de 
capitais, estratégias marketing, etc. 
 
158

 Em alguns casos, o investimento na construção da marca supera os investimentos na própria 
produção. Ver Harvey (2012) e Klein 2003. Exemplos destas empresas: Microsoft, Nike, Mc Donald’s, 
Tommy Hilfiger, Apple, etc. Segundo Klein, essas empresas não mais fazem produtos e os 
distribuem, elas compram produtos lhes dão sua marca. 
 
159

 Muitas marcas são concebedoras de eventos culturais e esportivos, mais do que simples 
patrocinadoras. No Brasil, podemos citar como exemplos o Tim Festival, Nivea Viva, Net Claro 
Festival, Red Bull Music Academy Festival, Festival Varilux de Cinema Francês. 
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3 Lojas Pop-Up: da formação de novos estilos de vida urbanos à 
criação de territórios temporários de consumo 

A queda de vendas em lojas físicas de marcas únicas ou multimarcas, o 
declínio do modelo shopping center (principalmente nos Estados Unidos e Europa) e 
a retomada das ruas comerciais e das feiras (ou a transformação destes shoppings 
em simulacros de “ruas” e “praças”) são reflexos de uma reestruturação nos hábitos 
de consumo, mas também da transformação dos modos de construção de 
identidades, essencialmente as identidades urbanas. 

É crescente a participação de grupos jovens que “retomam” os espaços 
coletivos da cidade, requestionando aspectos do urbano, como a mobilidade e o 
transporte, os sistemas de espaços públicos, livres e verdes, a consciência de 
bairro, entre outros. Apesar de estes novos hábitos parecerem um caminho para 
construirmos e habitarmos cidades de uma maneira mais sustentável (econômica, 
cultural e socialmente) que poderiam implicar em um possível caráter de resistência, 
eles não passarão despercebidos pelos caçadores de tendências, nem deixarão de 
se tornar públicos-alvo de campanhas publicitárias, num processo de cooptação. 

Ademais, as recentes transformações tecnológicas e nos meios de transporte, 
bem como os modos de produção do espaço baseados na constante construção e 
destruição, tornaram nossas cidades cada vez mais um espaço de fluxos (espaciais 
e temporais) (CASTELLS, 1999), experienciado a tempo parcial (MUÑOZ, 2008), de 
maneira acelerada, e com relações mais temporalizadas, instantâneas e 
simultâneas. Essas transformações nas formas de apreensão e “vivência” espaço-
temporal (CARRERAS, 2005), por sua vez, também refletirão em transformações e 
construção de novos estilos de vida – dos quais esses jovens citados anteriormente 
são os grupos mais significativos – e espaços urbanos, exaltados e reproduzidos 
nos discursos tanto do mercado, do Estado, quanto dos grupos criativos (designers, 
arquitetos e urbanistas), os agentes modificadores do ambiente construído e de sua 
paisagem. Essa nova cultura da velocidade, do descarte e da simultaneidade, por 
sua vez, afetará os hábitos de consumo (do espaço, de bens, de informação, e até 
mesmo de relações), e estes, por sua vez, serão afetados por essas formas 
hegemônicas de apreensão espaço-temporal.  

Assim, entendendo o espaço como um produto das relações sociais, e também 
como mercadoria hoje amplamente comercializada (e consumida), é possível afirmar 
que o espaço urbano está sendo modificado para atender a este novo público 
consumidor e seus “estilos de vida”. Se o espaço é percebido e apreendido de 
maneira cada vez mais veloz, efêmera e transitória – e se essas pessoas já estão 
mais acostumadas a verem constantes transformações na paisagem –, ele, por sua 
vez, estaria sendo produzido igualmente dentro destes mesmos moldes, atendendo 
a padrões de consumo espacial, num processo de retroalimentação (DAITX, 2017). 
Para Bauman (2010), cada vez mais a construção de novos edifícios não se inicia, 
hoje, sem que já se tenha emitido a permissão necessária para demoli-los quando o 
momento chegar, nem sem se firmar contratos com validade pré-estabelecida. Cada 
vez mais pode se observar o surgimento de espaços temporários sobre o tecido 
urbano (a “popupificação” da cidade) e isto, sem dúvida alguma, é reflexo de 
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transformações que não operam somente no âmbito econômico, mas principalmente 
social e cultural.  

Dentro do nicho de produção de espaços de varejo, é notável o crescimento na 
discussão, concepção e confecção de “lojas pop-up”160, efêmeras ou móveis, que 
superam o antigo formato das feiras ou stands promocionais. Cada vez mais estes 
espaços estão sendo pensados estrategicamente em relação a seu design, local de 
aplicação, tempo de duração e eventos associados, devido à popularização do 
formato. São espaços que buscam criar acontecimentos no cotidiano urbano, 
gerando surpresa tanto por sua qualidade estética, quanto pela aparente 
imprevisibilidade de sua instalação no local escolhido. Não obstante, são temas 
recorrentes de publicações em sites de cultura hype, cool e “alternativa”, que 
discutem, principalmente, arte, arquitetura, design e entretenimento urbanos. 

 

 

Figuras 1, 2 e 3: Acima à esquerda, guerilla store da marca Comme des Garçons em 
Warsaw, Polonia, considerada a pioneira em pop-up stores “não oficiais”. Abaixo à 

esquerda, os horários da loja de Cingapura, que teve duração de um ano e ocupou um 
edifício abandonado. À direita, as “regras” de sua edição em Paris. 

Fontes: (1) hypebeast.com; (2) sg.asia-city.com; (3) flickr.com 

Esse modelo espacial de vendas iniciou-se em meados dos anos 90 com a 
marca Comme des Garçons numa tentativa de inserir sua identidade e seus 
produtos em áreas ainda não “gentrificadas” de Berlim, com um custo mínimo de 
instalação. Surgia então o termo “guerilla store”, uma termo propagandístico que 

                                                      
160

 “Pop-up stores”, também conhecidas como “temporary stores”, “temporary retail”, “pop-up retail”, 
“guerilla stores”. Antes dos anos 90, estas espacialiades já podiam ser observadas moldando 
microterritórios urbanos, mas é só no final do sec. XX que estas instalações ganham um nome. 
 



 
          Porto Alegre, 03 a 06 de setembro de 2018 

 

 

762 

também simbolizava uma crítica às formas convencionais e difundidas de comércio, 
as flagship stores (lojas “de marca”).161 Nesta ação a marca buscava eliminar seus 
estoques de coleções passadas, bem como questionar a inserção de marcas 
menores nos circuitos urbanos comerciais. 

O custo de uma propriedade ou o aluguel de imóveis em áreas metropolitanas 
comerciais valorizadas tornava o espaço acessível somente para algumas marcas. 
Mesmo os espaços temporários legalizados (como locais para estacionamento de 
foodtrucks, por exemplo) também tinham altos valores de manutenção e 
permanência, além de dificuldades burocráticas para a aquisição destas licenças. 
Assim, o território aberto pelas pop-ups logo foi dominado pelas grandes marcas, 
únicas com budget suficiente para financiar essas instalações. Marcas de luxo, como 
a Burberry, a Dior, a Louis Vitton, a Prada, entre outras, entraram no circuito de lojas 
temporárias, mas suas intenções claramente são outras que não a de eliminar 
estoques, como a CDG, (já que estas lojas contam com seus próprios outlets).162 

As lojas pop-up se tornaram uma importante arma de marketing e branding163 
na contemporaneidade, principalmente em seu nicho de criação de experiências. O 
experiential marketing é uma estratégia recente de propaganda que busca induzir o 
consumidor a formar uma relação afetiva, emocional, social e física com os valores 
da marca através de uma ação pontual realizada no espaço físico urbano e que não 
necessariamente está atrelada à comercialização de produtos. Dentro desta 
proposta, as lojas criam espaços expositivos (que por seu design diferencial já são 
eles próprios um objeto de consumo) que proporcionem experiências sensoriais 
imersivas (um novo espaço-tempo), onde o consumidor pode se desconectar 
parcialmente da realidade cotidiana e se apropriar daquele espaço a partir também 
de outras formas de consumo – como bebidas ou alimentos, serviços de estética ou 
lazer (massagens, cortes de cabelo, etc.), música, esportes, etc. Essas intervenções 
tornam-se espaços de sociabilidade entre os consumidores e espaços de troca entre 
eles e a marca. 

Operando sob uma condição de escassez (a temporariedade da ação), elas 
estimulam um consumo de “urgência”, devido à sua disponibilidade limitada, seja 
pelo número de unidades comercializadas, ou pelo tempo da instalação. Este fator 
também é estimulador de critérios de seletividade entre indivíduos de um mesmo 
grupo de consumo, conferindo um status identitário diferencial – uma das 
características da cultura de consumo contemporânea. Assim, mais do que espaços 
de varejo, as lojas pop-up são espaços-acontecimento (DAITX, 2017), eventos de 
marketing (POMODORO, 2013) que se apoderam de seu “fator surpresa” para 

                                                      
161

 Ver “How Comme des Garçons made Pop-Ups so prevalent”, por Contributor in Style, Dez. 2016. 
In: http://www.highsnobiety.com/2016/12/22/pop-up-shops-comme-des-garcons/ 
 
162

 Essas marcas preferem abrir suas pop-up stores em shoppings ou ambientes fechados, pensando 
que seu nicho de atuação convencional já circula entre espaços deste tipo. 
 
163

 Marketing: propaganda sobre um produto ou marca, podendo ser realizada de distintas maneiras. 
Branding: Ativação de uma marca, sem necessariamente veicula-la a um produto. É uma parte 
integrante do marketing. 
 

http://www.highsnobiety.com/2016/12/22/pop-up-shops-comme-des-garcons/
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potencializar suas ações de branding (divulgação, reforço ou aumento do valor da 
marca, inclusive feito pelos próprios consumidores através de hashtags em suas 
redes sociais) ou da temporariedade de outro grande evento simultâneo 
(cobranding) para o lançamento de produtos de edição limitada (como as 
Olimpíadas, Copa do Mundo, etc) – muito específicos no tempo e que não 
necessitariam a criação de um espaço permanente de varejo. 

Warnaby et. al. (2015) identificam três estágios temporais na criação de 
“atividades pop-up”164, sejam elas lojas ou outros eventos instantâneos e efêmeros: 
1) a pré-experiência, que compreendem as decisões e atividades de planejamento e 
instalação – ex.: diálogo com as municipalidades ou com os administradores de 
centros comerciais para a obtenção de autorizações para a intervenção temporária –
; 2) a própria experiência pop-up; e 3) a pós-experiência, como a desmontagem ou 
destruição do espaço construído e seu território temporário – dentro do qual o 
campo da Arquitetura vem crescendo exponencialmente, na construção de 
edificações móveis e temporárias (desmontáveis ou descartáveis) –, e ações de 
marketing posteriores (como a divulgação do evento nas mídias sociais). Assim, 
num contexto de varejo, “as atividades comerciais pop-up podem facilitar a 
comunicação [da marca] experiencial de uma maneira mais aberta do que as lojas 
mais convencionais, com a vantagem extra de uma maior flexibilidade a partir de sua 
temporariedade e efemeridade” (WARNABY et. al., Idem, p.313, tradução nossa). 
Segundo os autores, esses territórios temporários (territorialidades, segundo 
Crestani, Daitx & Sé (2015)) constituiriam toda a ambiência criada pela instalação do 
espaço temporário, afetando e definindo novas formas de controle e de 
comportamento sobre aquele entorno e suas práticas associadas. Seus “limites” 
seriam definidos por uma combinação de materialidades físicas e sociais 
(KÄRRHOLM, 2008). 

Estes territórios temporários podem ser usados também como forma de testar 
a receptividade da marca sobre uma determinada localidade ou de um produto sobre 
um determinado grupo consumidor local. Novamente, a Comme des Garçons foi 
pioneira em inovação na estratégia de marketing pop-up ao inaugurar lojas em 
múltiplas localidades ao mesmo tempo (uma explosão pop-up), tática repetida por 
outras marcas, como a Kanye (do rapper Kanye West), que inaugurou 21 lojas 
simultaneamente para divulgar um item de edição limitada. 

 

                                                      
164

 Observe-se aqui a inexistência de um termo que enfatiza o “espaço”, ele é muito mais um 
acontecimento, uma ação, do que algo pensado como construção duradoura. 
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Figuras 4 e 5 : À esquerda, localização das lojas temporárias. À direita, inauguração da 
unidade de Londres. Todas foram em espaços vazios de lojas pré-existentes e/ou 

desocupadas. Tiveram uma divulgação massiva através de hashtags no Instagram, 
inclusive de famosos – parte integrante da campanha de marketing. 

Fontes: (4) kanyewest.com; (5) highsnobiety.com 

Em outros casos, essas lojas são uma alternativa para a criação de 
experiências físicas de consumo, principalmente de marcas que são acessíveis via 
internet, mas inacessíveis espacialmente. Nestes exemplos, algumas lojas sequer 
disponibilizam produtos para a compra in loco, somente para prova. Os itens 
escolhidos podem ser adquiridos on line na própria loja temporária, e entregues no 
endereço do consumidor (WARNABY et. al., 2015) através de sua rede de 
distribuição pré-existente.  

E por fim, as lojas pop-up podem ser usadas como espaços de varejo 
sazonais, em épocas como o Carnaval, Páscoa ou Natal, por exemplo; ou dentro 
dos períodos promocionais das marcas, como forma de eliminar o estoque junto a 
uma ação de marketing. 

As “lojas pop-up” são uma evolução das “lojas-conceito”, reflexos de uma 
realidade temporal contemporânea que estimula a alta rotatividade de bens de 
consumo. Assim, um produto novo pode ser lançado a cada 3 meses (ou menos) 
com uma ação de marketing (preferencialmente o live e/ou street marketing – 
estratégias de propaganda que buscam conectar o consumidor à marca e ao 
produto oferecido no espaço físico das cidades), instigando o consumidor a manter 
uma rotina de consumo, bem como uma sensação de atualização em relação às 
novas tendências (principalmente de acessórios e itens de vestuário – a “moda”), 
tornando-o “moderno” ou “cool”. Assim, é possível afirmar que as “lojas-conceito” 
buscam criar uma identidade permanente da marca, enquanto que as “lojas pop-up” 
criam sua identidade temporária e mutante – parte muito importante para a 
manutenção dos padrões de consumo contemporâneos baseados na 
descartabilidade e criação/seguimento de tendências. 

Em seus formatos mais “crus” ou nos mais elaborados, a escolha do local da 
instalação da loja é essencial para a associação da imagem da marca a um 
determinado público-alvo (consumidores com hábitos urbanos de consumo 
específicos) e, quase sempre, localizam-se fora de epicentros da moda, 
conquistando áreas intocadas pelo ofuscamento comercial (esse “fator surpresa” 
torna a instalação mais hype): edifícios abandonadas, áreas degradadas (como 
portos, áreas ferroviárias, áreas industriais, etc.), praças ou parques públicos. 
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Podem operar de forma itinerante ou sedentária, mas sempre formando 
territorialidades (territórios temporários). 

 
 
 
 

  

 Figuras 6 e 7: À esquerda, a Puma City – pop-up store da Puma criada para acompanha 
a regata Volvo, em 2014, e instalada no porto de Boston; à direita, uma das lojas pop-up 
da UniQlo, que foi instalada junto a um ringue de patinação no gelo, nas imediações do 

High Line Park, em Nova York. Ambos são exemplos de instalações em espaços 
públicos da cidade que contaram com a realização de eventos simultâneos. 

Fontes: (6) jamjarapp.com.au; (7) porpetee.com 

4 Invasão ou assimilação? Como as pop-up stores atingiram novos 
limites territoriais para a privatização 

A cidade pós-industrial, repleta de espaços abandonados de temporalidades 
anteriores ainda não transformadas, torna-se um campo aberto para ocupações-
surpresa, onde estas lojas revitalizam temporariamente edifícios ou lotes vazios, 
trazendo de volta a vida urbana e requestionando a própria função (social ou não) de 
fragmentos da cidade. 

Entretanto, este fenômeno de crescimento de lojas temporárias faz emergir 
outras formas de apropriação, dessa vez de espaços públicos, que não estão 
voltados ao interesse de formas coletivas e heterogêneas de sociabilidade, nem 
interessados em estimular uma discussão sobre os antigos zoneamentos funcionais, 
e configuram-se, por fim, como um novo formato (temporário) de privatização 
urbana. 

Em uma política global neoliberal competitiva onde as corporações 
empresariais passaram a ter o mesmo (ou maior) peso nas tomadas de decisão 
sobre o espaço urbano que os órgãos públicos – minando ainda mais o poder da 
sociedade civil no domínio sobre este –, as lojas temporárias configuram novas 
formas de flexibilização e desregulação na direção de cidades cada vez mais 
vendidas. “O modelo gerador de marcas tende a invadir todo tipo de espaço físico ou 
mental, em particular os espaços políticos e socioculturais” (COURTOIS, 2016, 
p.107) Assim, a transformação definitiva do espaço e do tempo urbanos em 
mercadoria, através destas novas formas de arrendamento, também hierarquiza os 
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espaços da cidade de acordo com seus valores simbólicos comerciais. Um bom 
vendedor de espaços urbanos, para atrair seus consumidores e compradores, deve 
também gerir seu valor de marca, alterando a paisagem para melhor receber estas 
novas formas de produção do espaço, um novo reforço para o fenômeno do 
citybranding. 

Mas onde estão os focos de resistência? Ou melhor, por que eles não existem? 
Uma possível resposta poderia vir de três caminhos: 

1) a transformação dos cidadãos em consumidores minimiza ou anula a luta 
por direitos que não sejam os direitos de consumo – assim, o consumo de bens 
simbólicos, formadores de identidades, é entendido como um direito tão importante 
quanto os outros (habitação, educação, segurança, etc.), formando parte de nossa 
cultura contemporânea (SANTOS, 2007; CANCLINI, 2001). Nestes casos, os novos 
marcos topológicos urbanos tornam-se as Nike Towns, lojas da Apple e circuitos de 
luxo, que atualmente competem em sua arquitetura espetacular com os edifícios 
corporativos, culturais e governamentais, evidenciando a importância sociocultural, 
hoje, destes templos do consumo. 

2) a luta anti-privatização só alcança impactos quando as empresas falham nas 
estratégias de instalação temporária de suas marcas, podendo vir de uma 
identificação psico-emocional errônea de seus consumidores, escolha do recorte 
espaço-temporal, bem como a oferta experiencial de consumo (ambiência, design, 
produtos, etc.). Assim, não haveria lutas contra a privatização espacial generalizada, 
mas uma luta contra algumas corporações que não souberam gerir suas marcas 
espacialmente. Os combates são reflexos mais da falta de criatividade da ação, do 
que suas implicações políticas, sociais e culturais. A instalação do mascote da Copa 
do Mundo na praça do Mercado Municipal em Porto Alegre gerou protestos em 
2012165, mas a instalação de uma loja/museu pop-up da Nike em 2016 na Praça XV 
no Rio de Janeiro atraiu curiosos para assistir as “performances” artísticas e 
experienciar o ambiente interno da loja, sem maiores conflitos de território. Assim, 
nesse contexto de privatizações brandificadas do espaço público, vence mesmo a 
empresa que souber fazer o melhor marketing de sua intervenção sem que se 
perceba a real situação a que nós, enquanto indivíduos consumidores, estamos 
expostos. 

3) a temporariedade das instalações não só é importante para a criação de 
sensações de escassez – nos ciclos de consumo -  como também para evitar 
possíveis conflitos entre os atores urbanos. Uma política de Estado de exceção é 
aberta para a instalação desses espaços, em que o público toma consciência da 
temporariedade do fato e o aceita, já que também possui um interesse de consumo 
sobre ele e que sabe que isso não se expandirá ao ponto de mudar suas relações 
cotidianas. Temporariamente, essas marcas vão expandindo seus territórios de 
divulgação e inserção (possivelmente, elas nem possuem um interesse de 
permanência), cumprindo seus objetivos, e o público não possui tempo hábil para se 

                                                      
165

 Para mais informações sobre os protestos sobre a retomada dos espaços públicos ver: 
SCHEEREN, Rodrigo & ALVES, Manoel R. “Os fatos que precederam as manifestações de 2013 em 
Porto Alegre: a cidade, o espaço público e a luta por direitos”, Revista arq.urb.,  nº 11, 1º sem/2014. 
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organizar em um movimento de resistência, caso o uso público do espaço seja 
questionado. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Figuras 8, 9 e 10: Durante as Olimpíadas do Rio 2016, várias formas de manifestações 
de marketing com a construção de edifícios temporários, Acima à esquerda, Pop-Up 

Store da Nike com o slogan “Rio Sem Limites”, instalada na Praça XV, e que teve 
“performances” de artistas e atletas. Acima à direita, o pavilhão da Samsung na Cidade 

Olímpica, não vendia produtos, mas teve uma imensa produção espacial para a 
divulgação da marca. Abaixo, a “Parada Coca-Cola”, instalado no Armazém 3, na área 

portuária do Píer Mauá. Todos, sem exceções, usam em seu discurso a criação de 
“experiências” narrativas e imersivas e tiveram a participação de escritórios de 

arquitetura e design para sua concepção. 

Fontes: (8,9,10) archdaily.com 
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