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Introdução: O ato de empreender se refere a uma capacidade de desenvolver uma
tarefa ou produto que tenha um alto valor simbólico com grande capacidade de
significância. Na produção arquitetônica é um pilar fundamental, responsável por
promover uma forte identidade e transformar o resultado em uma marca.
Apesar de toda importância, ainda hoje é visível a fraca utilização de uma arquitetura
intencional e até mesmo multissensorial dotada de simbolismo para promover o
fortalecimento da marca. A não utilização de um planejamento espacial, como forma
de atrair olhares e desenvolver desejos nos consumidores ocasiona em projetos fracos
simbolicamente e genéricos.

 Objetivo: Entender a função que a arquitetura exerce a serviço da atividade comercial,
através de uma análise das estratégias adotadas na produção de um espaço comercial a
fim de estimular a atividade de compra. Para isso, deve-se ter entendimento da
evolução do comércio desde o início da civilização até momento contemporâneo.
Metodologia: A metodologia exploratória foi utilizada para alcançar esse estudo,
através da leitura de textos, artigos, dissertações e teses. Para entender como podem ser
aplicados os elementos presentes na arquitetura, a pesquisa analisou as relações entre
corpo e espaço na arquitetura comercial, as relações entre arquitetura, marketing,
ambiente virtual e as estratégias de vendas, além do estudo do planejamento
arquitetônico dentro da produção e exposição dos produtos de um espaço comercial.
Além disso, foi realizado uma análise de empreendimentos no Vale do Aço para
verificação das estratégias implantadas, resultando em um comparativo entre
arquiteturas.  Resultados: A pesquisa contribuiu para entender que os comércios que
desejam oferecer qualidade e se sobressair perante a concorrência adotam a arquitetura
como o ‘cartão de visita’, pois, ela é essencial pelo fato de estar carregada de
simbologias e elementos que são responsáveis por determinadas estratégias embutidas
com potencial de atrair olhares, ao organizar o espaço e provocar o estímulo ao corpo
que se encontra presente, possibilitando experiências de forma transformadora e com
credibilidade conduzindo a compra de produtos.
A pesquisa sobre o uso da arquitetura como estratégia de produção comercial
possibilitou concluir que os artifícios físicos estão ligados diretamente às
características culturais, devendo um elemento ser auxiliador do outro, pois eles
interferem diretamente na percepção e sensação das pessoas nesses espaços. 
Estudando as relações corpo e espaço, foi possível compreender que os sentidos
corporais podem garantir o sentimento de identificação com a marca, despertando nos
indivíduos o desejo de adquirir os produtos para se tornar pertencente. 
Com base nesses entendimentos, é notório que incorporar os elementos arquitetônicos
nos espaços comerciais é essencial, pois muitas empresas oferecem ambientes
genéricos, incapazes de promover os estímulos de sentimentos. 
 Conclusão: Atualmente, ambientes comerciais devem ser capazes de atingir pessoas
por meio de métodos que estimulem outros sentidos corporais, além do visual e tátil e
estimulem novas percepções espaciais. Por isso, foi possível compreender que a
produção comercial precisa constantemente se reinventar, pois novas maneiras de
comercializar demandam novas estruturas arquitetônicas.
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