
 
 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN  

 CAMPUS AVANÇADO “Prof.ª MARIA ELISA DE A. MAIA” – CAMEAM 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - DEC 

 

 

 

 

 

 

 

COMÉRCIO VAREJISTA E DINAMIZAÇÃO COMERCIAL: O CASO DE PAU DOS 
FERROS/RN 

 

 

 

 

 

 

 

JÉSSICA RAQUEL GURGEL REGO  

 

 

 

 

PAU DOS FERROS/RN 
2019 

 



 
 

JÉSSICA RAQUEL GURGEL REGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMÉRCIO VAREJISTA E DINAMIZAÇÃO COMERCIAL: O CASO DE PAU DOS 
FERROS/RN 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 
Ciências Econômicas (DEC), do Campus 
Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque 
Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN), como requisito 
para obtenção do título de Bacharel em Ciências 
Econômicas. 
 
Orientador: Prof. Me. Boanerges de Freitas 
Barreto Filho  

 

 

 

  

 

 

PAU DOS FERROS/RN 

2019 

 



© Todos os direitos estão reservados a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O conteúdo desta obra é de
inteira responsabilidade do(a) autor(a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam
infringidas as leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos
Autorais: Lei n° 9.610/1998. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu(a)
respectivo(a) autor(a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográ�cos.

Catalogação da Publicação na Fonte.
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

R343c Rego, Jéssica Raquel Gurgel
Comércio varejista e dinamização comercial: O caso

de Pau dos Ferros. / Jéssica Raquel Gurgel Rego. - Pau
dos Ferros, 2019.

60p.

Orientador(a): Prof. Me. Professor Mestre Boanerges
de Freitas Barreto Filho.

Monografia (Graduação em Ciências Econômicas).
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

1. Ciências Econômicas. I. Filho, Professor Mestre
Boanerges de Freitas Barreto. II. Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte. III. Título.

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográ�ca para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido
pela Diretoria de Informatização (DINF), sob orientação dos bibliotecários do SIB-UERN, para ser adaptado às
necessidades da comunidade acadêmica UERN.



 
 

JÉSSICA RAQUEL GURGEL REGO 

 

 

COMÉRCIO VAREJISTA E DINAMIZAÇÃO COMERCIAL: O CASO DE PAU DOS 
FERROS/RN 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

Monografia apresentada para apreciação da banca examinadora em: ___/___/___ 

 

____________________________________________________ 

Prof. Me. Boanerges de Freitas Barreto Filho 
Orientador 

 

____________________________________________________ 

Prof. Esp. Vamberto Torres de Almeida 
Membro da Banca 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Miguel Henrique da Cunha Filho  
Membro da Banca 

 

____________________________________________________ 

Jéssica Raquel Gurgel Rego 
Orientanda 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 
A diferenciação comercial alcançada por Pau dos Ferros/RN não pode ser atribuída a 
um fator específico, mas pela aglutinação de circunstâncias favoráveis que permitiram 
a diferenciação em relação ao entorno, caracterizando-a como um polo sub regional 
e com dinâmicas econômicas e urbanas que se aproximam de centros mais 
populosos. Sabe-se que a atividade comercial sempre desempenhou importante papel 
na economia de Pau dos Ferros/RN e a observação preliminar é que vem contribuindo 
para a dinamização econômica, principalmente, no período mais recente. Tem-se 
como objetivo geral: Demonstrar a importância da atividade comercial varejista para a 
dinamização econômica da cidade de Pau dos Ferros/RN, no período de 2008 a 2018. 
Para tanto, realizou-se ampla pesquisa bibliográfica e de campo, com aplicação de 
questionários e observação direta. Verificou-se que continua crescendo o interesse 
privado para investimentos em comércios varejistas e aumentando a diversificação 
comercial. A diversificação dos estabelecimentos é uma evidência desse processo 
que retroalimenta o crescimento econômico e populacional. A realização de 
importantes investimentos, mesmo num cenário econômico ainda de elevada 
incerteza, como a abertura do primeiro atacarejo, do shopping center e a inauguração 
da loja de uma rede com atuação nacional são elementos indicativos que a cidade 
continua representando uma boa oportunidade para a realização de investimentos. O 
comércio varejista em Pau dos Ferros/RN é importante para a dinamização da 
economia local, pois, traz pessoas diariamente ao município, garante emprego e 
renda para os residentes e para aqueles que se deslocam das cidades mais próximas 
para trabalharem nos estabelecimentos, vem servindo também como chamariz para 
investidores escolherem a cidade para abertura de empreendimentos e, 
consequentemente, tem assegurado ampliação de arrecadação de impostos, 
resultando em maior capacidade para a realização de investimentos em melhorias por 
parte do Poder Público municipal. 
 
Palavras chave: Comércio varejista. Dinamização econômica. Espacialização. Pau 
dos Ferros/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The differentiation commercial achieved by Pau dos Ferros/RN can not be attributed 
to aspecific factor, but by the agglutination of favorable circumstances that allowed the 
differentiation in relation to the environment, characterizing it as a sub regional pole 
and with economic and urban dynamics that approach more populous centers. It is 
known that a commercial activity has always played an important role in the economy 
of Pau dos Ferros/RN and a preliminary analysis is that it has contributed to an 
economic dynamism, mainly in the most recent period. Its first general is: Demonstrate 
the importance of commercial activity for an economic dynamization of the city of Pau 
dos Ferros/RN, in the period from 2008 to 2018. Therefore, an extensive 
bibliographical research and field research was carried out, with application of 
questionnaires and direct observation. It has been found that private interest continues 
to grow for investments in retail trades and increasing commercial diversification. The 
diversification of the establishments is evidence of this process that feeds the 
economic and population growth. The realization of important investments, even in an 
economic scenario still of high uncertainty, with the opening of the first Atacarejo, the 
shopping mall and the inauguration of the store of a national network are indicative 
elements that the city continues to represent a good opportunity for the realization of 
investments. The retail trade in Pau dos Ferros/RN is important for the dynamization 
of the local economy, since it brings people daily to the municipality, has also served 
as a decoy for investors to choose the city to open ventures and, consequently, has 
ensured an increase in tax collection, resulting in greater capacity for the realization of 
investments in improvements by the municipal Public Power. 
 
Keywords: Retail trade. Economic dynamization. Espacialization. Pau dos Ferros / 
RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade comercial varejista desempenha papel relevante na economia, 

conforme Silva (2018), apoiando-se em dados do Instituto Brasileiro de Geografia a e 

Estatística (IBGE), o segmento se manteve estável e em torno de 8% entre 1996 e 

2002, subindo continuamente até atingir 13,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país 

em 2014. O varejo é o segmento responsável para que as mercadorias produzidas 

pelas indústrias, agropecuária e agroindústrias alcancem os consumidores finais1.  

O comércio (varejista, atacadista e de veículos automotores, peças e 

motocicletas) é um segmento do Setor de Serviços que, de forma geral, vem 

ganhando importância econômica ao longo das últimas décadas. O comércio varejista 

tem como finalidade a comercialização de produtos ou serviços para os consumidores 

finais para uso pessoal, ou familiar, sem definições do local, ou de quem está 

comercializando (CASAS; GARCIA, 2007; IBGE, 2019b). 

A expansão econômica das décadas de 1960 e 1970 contribuiu para a 

intensificação do processo de urbanização no Brasil e a aglomeração crescente de 

pessoas em determinados espaços levou a metropolização. A mudança na 

distribuição espacial da população, com mais pessoas vivendo nas áreas urbanas, 

resultou também em novas formas de atendimento das necessidades, destacando-se 

o crescimento de shoppings centers, redes de supermercados e hipermercados, mais 

recentemente, com estabelecimentos de atacado e varejo (atacarejos), bem como, 

pela expansão do comércio pela internet. 

O Setor de Serviços, em geral, e o segmento varejista, em particular, vem 

despertando maior atenção de pesquisadores também em cidades médias, 

intermediárias e até cidades pequenas, pois, se consolidou em principal fator de 

dinamização da economia em boa parte dos espaços urbanos do interior. 

O comércio varejista, em algumas cidades, converteu-se no segmento que 

mais absolve mão de obra pouco especializada, principalmente de jovens, também 

funcionando como atrativo para consumidores de áreas circunvizinhas e se 

convertendo em elemento de dinamização econômica. 

                                                           
¹ O IBGE, para a realização da Pesquisa Anual de Comércio (PAC), apresenta, de forma separada, os 
dados sobre o comércio varejista, o atacadista e o comércio de veículos automotores, peças e 
motocicletas (IBGE, 2019b). 
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Neste aspecto, o comércio varejista tem despertado bastante interesse, 

especialmente, por ser cada vez mais necessário pesquisar a contribuição do 

segmento para a dinamização econômica dos espaços, inclusive de espaços 

interiorizados, como é o caso da cidade de Pau dos Ferros/RN.  

A história de Pau dos Ferros/RN iniciou como uma área de pousio de caravanas 

de vaqueiros que tangiam os rebanhos a caminho de povoados e engenhos situados 

na faixa litorânea. Nesse caminho as grandes árvores eram utilizadas para alívio do 

calor (pousio e descanso), como ponto para comercialização de animais e para marcar 

as reses. Em função dessa origem associada à atividade pecuária, o município 

recebeu a denominação de Pau dos Ferros, pois, era hábito dos vaqueiros deixarem 

as marcas dos ferros utilizados para identificação do gado nas árvores do local 

(GOMES, 2016). 

Pau dos Ferros/RN é um município com uma população residente ainda bem 

modesta, com 30.183 habitantes, mas sua dinâmica urbana se compatibiliza com 

cidades maiores, uma vez que atende demandas provenientes de inúmeros 

municípios de seu entorno e até de alguns mais distantes, destacando-se pelo 

comércio mais desenvolvido e a prestação de serviços públicos e privados (IBGE, 

2018). 

O município tem uma localização geográfica estratégica, pois, está bem no 

centro da chamada “tromba do elefante”, constituindo-se em passagem, quase 

obrigatória, para acessar as demais cidades do Alto Oeste Potiguar.  

Quanto à estrutura econômica, pode-se dizer que a agricultura tem pequena 

participação na economia, menos de 1,5% do Valor Adicionado Bruto (VAB) a preços 

correntes em 2016, com tendência de declínio, inclusive redução da população 

envolvida apenas com atividades agropecuárias. A atividade industrial não se 

desenvolveu e as pequenas indústrias presentes não representam influência 

econômica significativa para a cidade, apenas 6,5% do VAB. Já o Setor de Serviços 

era responsável por cerca de 59% do VAB a preços correntes em 2016, contribuindo 

para atrair uma grande quantidade de pessoas diariamente para a cidade, resultando 

em maiores oportunidades para a expansão do comércio varejista. A participação da 

Administração Pública, com peso relevante, completa o quadro econômico municipal 

(IBGE, 2016). 

Sabe-se que a atividade comercial sempre desempenhou importante papel na 

economia pauferrense e a observação preliminar é que vem contribuindo para a 
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dinamização econômica, principalmente, no período mais recente. Daí a ideia de 

estabelecer o recorte temporal para a última década (2008-2018), de modo a tentar 

captar os movimentos de abertura do primeiro Shopping Center da região, a 

constituição de algumas redes varejistas, o estabelecimento de supermercados, com 

a atração de concorrência de grupos de fora do município, bem como, alcançar o 

cenário de maior intensidade da crise econômica que vem assolando a economia do 

país e os prováveis rebatimentos no comércio local. 

Considerando-se tais aspectos, tem-se como problemática da pesquisa o 

seguinte questionamento: Qual a importância do comércio varejista para a 

dinamização econômica da cidade de Pau dos Ferros/RN? E como objetivo geral: 

Demonstrar a importância da atividade comercial varejista para a dinamização 

econômica da cidade de Pau dos Ferros/RN, no período de 2008 a 2018, além dos 

seguintes objetivos específicos: Descrever as características gerais do comércio 

varejista brasileiro; Examinar as características econômicas de algumas cidades 

comerciais do Semiárido; Identificar os principais fatores responsáveis pelo 

crescimento comercial em Pau dos Ferros/RN; Discutir sobre a importância da 

atividade comercial varejista para a dinamização da economia local. 

A partir desta pesquisa, tem-se a perspectiva de apontar novos elementos 

sobre a relevância do comércio varejista local, correlacionando-o com o processo de 

dinamização econômica de Pau dos Ferros/RN, no período de 2008 a 2018. A 

pesquisa pode contribuir para o entendimento do papel que o setor de serviços 

desempenha para a dinamização de espaços urbanos do interior do Brasil. No caso o 

recorte geográfico estabelecido é para demonstrar a contribuição do comércio 

varejista para a dinamização econômica de um espaço do Semiárido, Pau dos Ferros, 

cidade localizada no Alto Oeste Potiguar. 

Acredita-se que a monografia também pode servir de material de consulta para 

que outros interessados na temática busquem mais elementos explicativos sobre as 

circunstâncias sociais, econômicas, políticas, geográficas, etc., dos espaços do 

interior do país, além de se constituir num requisito obrigatório para a conclusão do 

curso de Ciências Econômicas do CAMEAM/UERN. 

O interesse pessoal pela temática veio da observação direta da realidade, 

inclusive pela atuação profissional no setor de serviços, bem como, pelo contato com 

trabalhos desenvolvidos na área, como o da professora Joseney Rodrigues Dantas 

(in memoriam), uma entusiasta sobre o papel das cidades intermediárias na rede 
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urbana interiorizada. Neste sentido, a pesquisa se insere na linha de pesquisa sobre 

as dinâmicas econômicas das cidades que, mesmo não apresentando grande 

contingente populacional, exercem influências sobre o entorno através da polarização 

sobre cidades ainda menores. 

Além desta Introdução, o trabalho foi estruturado em três capítulos e 

Conclusões. O primeiro capítulo apresenta as características gerais do comércio 

varejista brasileiro, dando-se ênfase a evolução histórica e apresentando informações 

sobre a relevância econômica do segmento. O segundo capítulo traz alguns dados 

sobre o comércio varejista por regiões do país, dados sobre a economia nordestina, 

trata dos papeis desempenhados por algumas cidades comerciais do Semiárido 

(Campina Grande/PB, Sobral/CE e Mossoró/RN) e finaliza com uma sucinta 

caracterização do comércio varejista potiguar. Já o terceiro capítulo apresenta os 

procedimentos metodológicos, em seguida, uma breve caracterização 

socioeconômica de Pau dos Ferros/RN e, finaliza com a apresentação dos dados 

coletados e os resultados. 
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CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DO COMÉRCIO VAREJISTA BRASILEIRO 

 
O comércio brasileiro teve início nas primeiras formações populacionais no 

litoral, que teve como objetivos ocupar o território colonial, bem como organizar a 

exploração das riquezas e realizar as exportações das principais mercadorias, como 

o pau-brasil, o açúcar, posteriormente o ouro e pedras preciosas das regiões de 

mineração. No início da dominação portuguesa foi predominante a captura de índios 

para submetê-los a escravidão, mas, gradativamente, o escravo indígena foi sendo 

substituído pelo escravo negro, movimentando uma intensa rota comercial África-

Brasil. De 1649 a 1759 foram criadas companhias do comércio com o intuito de 

monopolizar a venda de algumas mercadorias e monitorar as tropas que as levavam 

do Brasil para Portugal (VAROTTO, 2006). 

Baseando-se em Fausto (1998), diz Varotto (2018, p. 430): 

O ciclo do ouro leva o povoamento para o interior da colônia, e em sua esteira 
são instalados pousos e estalagens, que surgem para abastecer os viajantes 
com mantimentos, ferramentas e ferragens, além de oferecer descanso para 
as longas jornadas, o que permitiu o surgimento de pequenas vilas e cidades 
como Vila Rica (Ouro Preto), Mariana e São João Del Rei. 

 
Com a atenção voltada para a mineração de ouro e pedras preciosas, tem-se 

a necessidade em atender as demandas da população envolvida na mineração e para 

suprir as necessidades da região algumas rotas comerciais foram se estabelecendo e 

consolidando, verificando-se uma maior articulação inter-regional, destacando-se as 

caravanas de tropeiros paulistas, animais de carga e gado provenientes do Sul do 

país e a rota da Bahia que se encarregava pelo fornecimento de produtos provenientes 

do Nordeste. 

Baseando-se em Lamas (2008), diz Varotto (2018, p. 431): 

O gado nordestino chegava a Minas Gerais pela rota que ficou conhecida 
como o Caminho da Bahia. A rota era da Bahia, mas os produtos vinham do 
Maranhão, Pernambuco ou de outras capitanias do Norte e Nordeste. Além 
do gado, passavam pelo Caminho da Bahia objetos de vestuário, ‘fazendas 
sertanejas’, ferramentas de uso nas lavras, foices, machados, baralhos, 
pólvora, chumbo, azougue, facas flamengas, tabaco, armas de fogo, dentre 
outras bugigangas. 

 
Outros aspectos importantes para a ampliação do comércio varejista foi a vinda 

da família real para o Brasil e a abertura dos portos, aliás, estes eventos marcaram 

uma intensa mudança no comércio, pois, a atividade ainda era bastante limitada na 

Colônia, com exceção das culturas de exportações. Assim, o estabelecimento da corte 

portuguesa e, principalmente, a abertura dos portos resultaram numa grande 
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movimentação de navios e mercadorias nas cidades portuárias, como Rio de Janeiro, 

Salvador, Recife e Belém. Ademais, a procura por moradias no local e a abertura dos 

portos facilitaram a entrada de mercadorias europeias e modificaram os hábitos dos 

habitantes (VAROTTO, 2006). 

Saliente-se que a abertura comercial não trouxe apenas benefícios, como 

acesso facilitado para mercadorias provenientes do exterior, mas também resultou em 

importantes implicações para a estruturação de atividades manufatureiras. 

Apoiando-se em Cervo e Bueno (2002), assegura Varotto (2018, p. 431): 

A abertura dos portos se por um lado promoveu o acesso livre ao Brasil de 
mercadorias de todo o mundo, por outro lado comprometeu o 
desenvolvimento de sua incipiente indústria e a produção local de uma 
enorme gama de produtos de consumo. Juntamente com a abertura dos 
portos, por meio do tratado de livre comércio com a Inglaterra, e que foi 
posteriormente estendido às demais potencias da época, foi estabelecida 
uma taxa de 15% ‘ad valorem’ sob a pauta geral das alfândegas brasileiras, 
valor este bastante baixo e que inviabilizou a concorrência com produtos 
estrangeiros. O resultado é que praticamente tudo que se comercializava na 
época era importado, até mesmo caixões de defunto. Esta situação irá 
perdurar até 1844, quando se revogam as bases dos tratados de livre 
comércio estabelecidos em 1810. 

 
A partir de 1808 se intensificaram as iniciativas de povoamento de áreas mais 

afastadas, desbravando-se novos caminhos para o interior do país. Inúmeras 

localidades foram crescendo e se tornaram áreas de atuação para os 

mascates/comerciantes realizarem as vendas de mantimentos, tecidos, ferragens e 

demais mercadorias que transportavam para os diversos povoados, vilas e cidades 

do país. Aliás, segundo Mattar (2011, p. 8): 

Até a segunda metade do século XIX não se podia falar da existência de lojas 
de varejo no Brasil. O comércio era exercido, exclusivamente, por mascates 
que percorriam os povoados e vilarejos da época com suas carroças 
carregadas de produtos de interesse das populações. 

 
Por volta do ano de 1850, após a Independência e a proibição da 

comercialização de escravos, muitos capitais foram redirecionados para as 

importações de produtos semiduráveis. Na época a cultura, a moda e até os hábitos 

da elite eram influenciados pelos comportamentos e modismos provenientes das 

principais cidades europeias, mais especialmente, pelos hábitos mais requintados 

existentes na corte francesa. E a partir do crescimento da atividade cafeeira, tornando-

se, no ano de 1870, a principal mercadoria de exportação, verifica-se a expansão da 

atividade comercial varejista (VAROTTO, 2006; MATTAR, 2011). 

Conforme Mattar (2011, p. 8): 
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Os primeiros estabelecimentos comerciais de maior porte surgiram no final 
do século XIX e início do XX, como a Casa Masson, em 1871, no Rio de 
Janeiro, as Casas Pernambucanas, em 1906 (com adoção do nome de Casas 
Pernambucanas no Sul e Sudeste e Casas Paulistas no Norte e Nordeste), 
no Recife, a Établissements et Blatgé (Mesbla), em 1912, no Rio de Janeiro 
e o Mappin Stores, em 1913, em São Paulo. 

 

Além do comércio varejista realizado em lojas especializadas como as 

indicadas por Mattar (2011), existiam as mercearias e bodegas em praticamente todas 

as localidades do interior que aglomeravam maior número de pessoas. Esses 

estabelecimentos eram abastecidos pelos mascates e vendiam alguns poucos bens 

duráveis e semiduráveis, bem como, bebidas alcoólicas, fumo, cortes de tecidos e 

demais utensílios básicos. 

Outra característica comercial bastante difundida nos povoados, vilas e cidades 

do país era a realização da feira livre, com a comercialização, preponderante, dos 

produtos da agropecuária e demais itens de consumo corrente das populações. Para 

Varroto (2006), a feira livre tinha papel relevante porque distribuía mercadorias de 

forma mais acessível e com menor preço para a população. 

Em 1940, com o avanço do processo de industrialização e maior urbanização 

do país, o comércio varejista nos principais centros econômicos2 do país se modificou 

seguindo tendências do exterior, mas se adaptando as características do mercado 

local. Nessa época surgiram lojas especializadas em roupas, com vitrines chamativas, 

que faziam propagandas em rádio e jornal, lançando promoções que aproveitavam 

datas comemorativas (MATTAR, 2011; VAROTTO, 2006). Diz Mattar (2011, p. 9):  

O desenvolvimento da indústria provocou diversas transformações na vida do 
país, como o crescimento das cidades, o surgimento e crescimento da classe 
média e de um novo tipo de consumidor com maior renda disponível e mais 
exigente. 

 

As mudanças puxadas pela maior intensidade da industrialização do país, 

acompanhada pelo crescimento das principais cidades, bem como pelos ares da 

modernização, são refletidas nas alterações de estilo de vida de boa parte da 

população, demandando novas formas de atendimento adequadas ao perfil dos 

consumidores. Assim, em 1953, foi instalado o primeiro supermercado no Brasil3, o 

Sirva-se S.A, com layout e equipamento similares aos dos Estados Unidos. Foi o 

                                                           
2 “Em 1928, São Paulo já contava com cerca de 6.923 indústrias e cerca de 150 mil operários” 
(BELANGA, 2011 apud VAROTTO, 2018, p. 432). 
3 “Em outras capitais o modelo supermercadista também se expandiu como o Supermercados Real, de 
Joaquim Oliveira, em Porto Alegre, o Merci, em Belo Horizonte, o Tudo Tem, no Recife, Paes 
Mendonça, em Salvador e Supermercados Copacabana e Supermercados Disco no Rio de Janeiro.” 
(VAROTTO, 2018, p. 436). 
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primeiro a vender frutas, verduras e carne tudo no mesmo local (VAROTTO, 2006; 

VAROTTO, 2018). 

Na mesma linha de mudanças de hábitos dos consumidores é que surgem os 

primeiros Shopping Centers no país já década de 1960. Contudo, desde 1899, existia 

um espaço comercial com características de Shopping Center, inaugurado pelo 

empreendedor nordestino, Delmiro Gouveia, no Recife, denominado Mercado Coelho 

Cintra (MATAR, 2011). 

De acordo com Varotto (2018, p. 437): 

O primeiro Shopping Center do Brasil, o Iguatemi, foi instalado na cidade de 
São Paulo no ano de 1966. O surgimento dos shopping centers marca um 
processo de crescente urbanização da sociedade brasileira e da entrada da 
mulher no mercado de trabalho. 

 
O modelo baseado no Shopping Center requer uma elevada concentração 

populacional, sendo inicialmente adotado nas regiões metropolitanas do país, 

espraiando-se, a partir da década de 1990, para cidades do interior. Dados da 

Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE, 2017) apontavam a 

existência de 559 Shopping Centers em funcionamento no Brasil em 2017 e previsão 

de mais 22 inaugurações para o respectivo ano4. Mais recentemente o modelo de 

negócios já se tornou relativamente comum em cidades com população inferior aos 

500 mil habitantes, sendo que, atualmente, “[...] cerca de 50% dos empreendimentos 

estão concentrados no interior do país” (ABRASCE, 2017 apud VAROTTO, 2018, p. 

437). 

A década de 1970 ficou marcada pelo “Milagre Econômico”, com forte 

crescimento da economia brasileira e é período em que foram construídos os 

primeiros hipermercados, com unidades que ocupam uma área maior que 3 mil metros 

quadrados e oferecem mais opções de produtos e serviços aos clientes, congregando 

vendas de alimentos, eletrodomésticos, roupas e artigos para presentes, além de 

restaurantes e lanchonetes (VAROTTO, 2006). 

De acordo com Souza e Serrentino (2002), citados por Mattar (2011, p. 10): 

Durante a década de 1970, o grande crescimento do mercado provocou a 
expansão orgânica de diversos setores do varejo, em particular das redes de 
lojas de eletrodomésticos (Casas Bahia, Arapuã, Ponto Frio e Buri), 
supermercados (Pão de Açúcar, Sé e Bom Preço), variedades (Lojas 
Americanas e Lojas Brasileiras) e departamentos (Mesbla e C&A). 

 

                                                           
4 O setor de Shopping Centers faturou R$ 157,9 bilhões e empregou mais de 1 milhão de pessoas no 
Brasil em 2016 (ABRASCE, 2017 apud VAROTTO, 2018, p. 437). 
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Em 1980, o Carrefour vindo da França, como a maior cadeia de 

supermercados, inaugurou em São Paulo um Hipermercado. No mesmo período 

houve o surgimento e expansão de franquias como Benetton, Fórum, O Boticário, 

McDonald’s, Piza Hut e Bob’s . A década de 1980 também marca uma mudança de 

comportamento das grandes redes através da priorização da segmentação e 

diferenciação como estratégias para fidelização da clientela (produtos exclusivos, 

produtos com alta qualidade, desenvolvimento de marcas associadas distintivas de 

posição social), enquanto a década de 1970 marcou a massificação (MATAR, 2011). 

Na década de 1990 ocorre o aumento da automação das lojas e o surgimento 

do código de barras. Na mesma época as empresas varejistas passaram a cuidar com 

maior atenção para a satisfação do cliente, fazendo pesquisas para se posicionarem 

no mercado, assim como para garantir maior eficácia nas estratégias para atração de 

consumidores (MATAR, 2011). 

[...] À medida que essas empresas varejistas se expandem, passam a adotar 
avançadas tecnologias de informação e gestão, desempenhando um papel 
cada vez mais relevante na modernização do sistema de distribuição e da 
economia brasileira (MATAR, 2011, p. 25).  

 

As pesquisas levaram a resultados que instigaram qualificações e melhorias 

em tecnologias nos comércios, aumentado a concorrência e incentivando o 

crescimento, a melhoria dos produtos e qualificação do atendimento aos clientes 

(MATAR, 2011).  

O comércio varejista tem características de concorrência e concentração 

regionais, onde as grandes empresas e fornecedores estão na região Sudeste e Sul, 

exceto as empresas de eletrônicos. Alguns empreendimentos do varejo brasileiro têm 

como principal meio de chamar à atenção do cliente o estabelecimento de promoções 

e ofertas, especialmente com a redução dos preços. Esse comportamento se 

compatibiliza com motivação de parte dos consumidores que tem o preço dos 

produtos como o principal elemento para a decisão de compra (SANTOS; COSTA, 

1997; SANTOS; GIMENEZ; MATTOS, 1998).  

Outra característica/estratégia do comércio varejista brasileiro é a fidelização 

de clientes. As empresas tornam um cliente fiel ao estabelecimento fornecendo-lhe 

satisfação com o serviço prestado: bom atendimento, ambiente agradável, qualidade 

de produtos, facilidades para pagamento, etc., enfim, uma série de mimos para 

garantir o retorno e também diminuir a influência da variável preço na tomada de 
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decisões. Com a fidelização a clientela deixa de escolher o estabelecimento apenas 

pelo preço (SANTOS; COSTA, 1997). 

Após o “Plano Real” várias empresas decidiram pela realização de 

investimentos, mesmo em meio as dificuldades econômicas ainda visíveis. Passaram 

a realizar investimentos em métodos e processos destinados a elevar a eficiência 

operacional, observando as necessidades de implantar mudanças estratégicas. 

Dessa forma, elevando a competitividade na totalidade e impulsionando o faturamento 

(SANTOS; GIMENEZ, 1999). 

Com o passar dos tempos é observado a reestruturação do comércio varejista 

com o objetivo de conseguir mais consumidores, buscando-se técnicas para atender 

mais e melhor aos consumidores. As empresas que não acompanharam a 

reestruturação fecharam ou reduziram seu tamanho, pois, não conseguiram operar 

num cenário mais competitivo (SANTOS; COSTA, 1997).  

Por fim, mais recentemente, as empresas, de forma geral, e o comércio 

varejista, em particular, tiveram que estabelecer novas estratégias para 

aproveitamento do mercado criado pela internet5. O comércio eletrônico se tornou 

prioritário para as grandes redes comerciais, mas também, e cada vez mais, vem se 

constituindo numa plataforma essencial para as pequenas e microempresas. 

Destaque-se que: 

O impacto das novas tecnologias no hábito de consumo do consumidor 
brasileiro, em especial para as lojas físicas, é bastante grande. No Brasil, 
assim como na maior parte do mundo, os consumidores querem ter a 
liberdade de transitar por diferentes canais, mas ainda querem continuar a 
ver, sentir, tocar e testar os produtos, bem como sentir a atmosfera da loja. A 
configuração da loja do futuro ainda não está bem claro, mas percebe-se a 
tendência do varejo físico se transformar em um tipo de ‘hub’ que integrará 
todas as tecnologias e canais de vendas (PIOTROWICZ & CUTHBERTSON, 
2014, apud VAROTTO, 2018, p. 441). 

 

Verificou-se, preponderantemente, através dos trabalhos de Mattar (2011) e 

Varotto (2006; 2018), as inúmeras mudanças processadas no comércio varejista 

brasileiro ao longo do tempo: do papel do mascate e dos pequenos comércios ao 

domínio das grandes redes varejistas de boa parte do mercado e o crescimento do 

comércio eletrônico.  

                                                           
5 “O varejo virtual no Brasil surge em meados da década de 1990. Em 1996 é criada a Booknet, uma 
das primeiras lojas virtuais do país, que se propunha a comercializar 120 mil títulos de livros brasileiros 
e mais de 4 milhões de títulos estrangeiros, além de CDs e vídeos.” (VAROTTO, 2018, p. 440). 
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Por uma característica inerente ao segmento varejista, ou seja, a enorme 

diferenciação, tem-se a perspectiva do pequeno continuar existindo, inclusive usando 

a rede mundial de computadores para potenciar seu alcance, crescer, ocupar nichos 

especializados e contribuir, juntamente com os grandes do setor, para o 

desenvolvimento econômico. 

A relevância econômica do comércio varejista brasileiro fica evidente pelos 

dados publicados pelo IBGE a partir da publicação da Pesquisa Anual de Comércio 

(2014): 

[...] havia 1,6 milhão de empresas comerciais atuando através de 1,8 milhão 

de unidades locais, que obtiveram R$ 3,0 trilhões de receita operacional 

líquida. Essas empresas ocuparam 10,7 milhões de pessoas, às quais 

foram pagos R$ 186,3 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. 

Observa-se ainda que o segmento varejista, embora composto por 

empresas de menor tamanho médio, respondeu pela maior parte do 

pessoal ocupado do comércio (7 889 mil ou 73,7% do total), devido ao 

grande número de empresas (1 298 mil ou 78,8% do total). As empresas do 

ramo atacadista representaram apenas 12,0% das empresas do comércio 

(198 mil) enquanto as que atuaram no comércio de veículos automotores, 

peças e motocicletas representaram 9,2% do total de empresas comerciais 

(151 mil empresas). Em termos de salários, retiradas e outras remunerações, 

o comércio varejista respondeu por R$ 117,2 bilhões ou 62,9% do total 

pago na atividade comercial. O comércio por atacado respondeu por 26,6% 

dos salários, retiradas e outras remunerações do comércio e as empresas 

que atuam no comércio de veículos automotores, peças e motocicletas, por 

10,5%. No que tange à receita operacional líquida, o segmento atacadista 

(44,4%) apresentou uma pequena vantagem em relação ao segmento 

varejista (43,4%), apesar do maior número de empresas no varejo (IBGE, 

2019b). (Grifei). 

 

Ainda de acordo com a PAC do IBGE, o comércio varejista contava com 

1.297.812 empresas, o comércio atacadista com 197.950 empresas e o comércio de 

veículos, peças e motocicletas tinha 151.442 empresas, distribuídas em todo o país 

(IBGE, 2019b). 

Segundo Werneck (2017), apoiando-se em dados divulgados pela Sociedade 

Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) para o ano de 2015, “[...] o varejo total impacta 

47,4% do PIB brasileiro, enquanto o varejo restrito (excluindo automóveis e materiais 

de construção) representa 23,62% do PIB, com um volume total de R$ 1,4 trilhão [...].” 

Werneck (2017), baseando-se nos dados da SBVC, apresentou, Quadro 1, um 

panorama geral da economia brasileira (2006-2015), em que se observam nos dois 
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últimos anos da série (2014-2015) quedas no varejo ampliado, -3,7% e -17,8% e, em 

2015, -4,3% no varejo restrito6. 

 
Quadro 1 – Panorama da economia brasileira (2006-2015) – Dados selecionados. 

 
Fonte: SBVC apud Werneck (2017). 

 

Embora a situação econômica do país não esteja colaborando para a expansão 

do comércio varejista, observa-se que:  

[...] sua participação no Produto Interno Bruto (PIB), [...] se manteve 
relativamente estável e em torno de 8% entre 1996 e 2002, subiu 
continuamente até atingir 13,6% em 2014, número em torno do qual 
permaneceu no triênio seguinte (2015-2017) (SILVA, 2018). 

 

A relativa estabilidade em relação a participação do comércio varejista no Valor 

Adicionado é destacado na Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Participação dos setores econômicos no Valor Adicionado (%) – 
1996/2017. 

 
Fonte: Silva (2018) a partir de dados das Contas Nacionais/IBGE. 

                                                           
6 Excluindo automóveis e materiais de construção (WERNECK, 2017). 

https://economiadeservicos.com/wp-content/uploads/2018/06/fig1.png
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 Desde 2009 que o comércio mantém a participação no Valor Adicionado e Silva 

(2018) afirma que a situação se manteve de tal forma “[...] porque o consumo privado 

foi o principal motor do crescimento econômico nos últimos anos.” Embora não seja 

matéria de consenso7 que o consumo privado tenha sido o “motor do crescimento 

econômico” brasileiro, tem-se que a ampliação do mercado interno, em virtude de 

políticas como a valorização do salário mínimo e a expansão de programas de 

transferência de renda diretamente para os cidadãos, como o Programa Bolsa Família 

(PBF), foram determinantes para a ampliação da capacidade de consumo de parte 

relevante da população, sem perder de vista as medidas para destravamento do 

crédito e a reduzida taxa de desemprego até 2010.   

O comércio varejista opera em diferentes escalas, do global ao local, 

assumindo características diferenciadas nos espaços para aproveitar as 

especificidades existentes. No Semiárido, historicamente, algumas cidades 

desempenharam (e continuam desempenhando) papeis como centros de distribuição 

para as cidades menores e locais de visitação e consumo para milhares de pessoas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Por exemplo, ver Sicsú (2017). 
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CAPÍTULO 2: O COMÉRCIO VAREJISTA E A ECONOMIA NORDESTINA 

 

 A participação da Receita Bruta do comércio por região apresentada no Gráfico 

2 evidencia a relevância da região Sudeste para o segmento, gerando mais de 53% 

da Receita Bruta, seguida pela região Sul, com 19,2%, Nordeste responsável pela 

geração de 14,9%, Centro-Oeste com 9,2% e o Norte com 3,5%. 

 
Gráfico 2 – Participação da Receita Bruta do comércio por região (2015) 

 
Fonte: SBVC apud Werneck (2017). 

 

Dados publicados pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV, 2019) 

apontam uma evolução do varejo brasileiro (comparando-se abril/2017 com 

abril/2016) de apenas 1,9%. Desagregando-se os dados pelos estados da federação, 

tem-se o panorama apresentado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Evolução do varejo brasileiro e por estado – Variação percentual – mês 
sobre o mesmo mês do ano anterior – abril/2017 

 
Fonte: IDV (2019). 

Verificaram-se quedas bastante pronunciadas em três estados do Nordeste: 

Piauí (-8,2%), Ceará (-7,5%) e Sergipe (-7,4%), três da região Norte: Roraima (-9,5%), 
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Tocantins (-5,9%) e Pará (-5,2%), dois do Centro-Oeste: Goiás (-10,2%) e Distrito 

Federal (-7,9%) e um estado da região Sudeste: Espírito Santo (-4,6%). Já os estados 

que alcançaram resultados mais expressivos foram: Santa Catarina (+24,5%), 

Amazonas (+9,9%), Alagoas (+6,7%), Pernambuco (+6,1%) e Rio Grande do Sul 

(+5,9%). 

A média de crescimento da economia nordestina só não superior a média 

brasileira durante a década de 1990 a 2000, conforme se verifica no Quadro 2. No 

período de 2000 a 2005 o crescimento médio da economia nordestina se descolou um 

pouco mais da média de crescimento da economia do Brasil. 

 
Quadro 2 - Taxa Média Anual de Crescimento do PIB – Nordeste e Brasil. 

Período Nordeste (%) Brasil (%) 

1970-1980 8,7 8,6 

1980-1990 2,3 1,6 

1990-2000 2,0 2,5 

2000-2005 4,1 2,8 

2006-2010 4,9 4,7 

Fonte: Barreto Filho (2018, p. 59) a partir de dados do IBGE (2017). 

 

Esse crescimento médio mais acentuado no Nordeste, a ampliação da classe 

média e a redução da pobreza e extrema pobreza (Gráfico 3) que ocorreram a partir 

dos governos de Lula (2003-2010), resultaram na expansão do varejo, muito embora, 

seja evidente que o desempenho econômico nordestino “seguiu de perto a evolução 

da economia brasileira, crescendo quando esta última crescia e reduzindo a 

intensidade do seu nível de atividades quando a economia nacional registrava 

desaceleração” (GUIMARÃES NETO, 2004, apud BARRETO FILHO, 2018, p. 59). 

 

Gráfico 4 – Evolução da Pobreza e Extrema Pobreza no Nordeste (2001 – 2014). 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2016 apud BARRETO FILHO, 

2018, p. 63). 
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Como não ocorreu uma mudança estrutural na economia nordestina, observa-

se neste momento em que a conjuntura econômica se apresenta desfavorável, 

especialmente, o elevado índice de desemprego, as fragilidades que marcam as 

diferenciações socioespaciais expressivas do mosaico econômico nordestino 

reaparecerem. 

 

2.1 CIDADES COMERCIAIS DO SEMIÁRIDO: BREVES CONSIDERAÇÕES 

SOBRE OS CASOS DE CAMPINA GRANDE/PB, SOBRAL/CE E MOSSORÓ/RN 

 

No Semiárido existem cidades que exercem grande influência econômica e 

comercial, como, por exemplo, Campina Grande/PB, sendo uma das cidades de maior 

PIB do interior do Nordeste. As principais atividades econômicas são: a extração 

mineral, desenvolvimento de software, comércio, agricultura, pecuária, indústrias de 

transformação, atacadistas e serviços (INFRAERO, s/d.). De acordo com o Censo 

Demográfico (2010) a população era de 385.213 habitantes, com estimativa 

populacional em 2018 de 407.472 pessoas, com PIB per capita de R$ 20.534,71, 

IDHM (2010) de 0,720, com 26,6% população ocupada (2016) e 2,1 salários mínimos 

médio mensal dos trabalhadores formais (IBGE, 2019c). 

O crescimento comercial de Campina Grande/PB teve início através do 

mercado de farinha, constituindo-se a feira e ganhando cada vez importância regional, 

logo muitos outros produtos passaram a fazer parte do mercado. Diz Silva (2012, p. 

6): 

A primeira manifestação de um comércio local ocorre com o surgimento da 
feira de farinha. A pecuária, como também a agricultura, fizeram-se presentes 
nesse processo, abastecendo tanto a cidade como as localidades em sua 
proximidade, configurando assim uma área de influência tanto urbana como 
rural. 

 
O produto responsável por garantir grande impulso ao comércio foi a cultura do 

algodão, com a cidade se constituindo na segunda maior praça de negociação de 

algodão do mundo. Conforme Silva (2012, p. 6): 

O dinamismo econômico e social da feira contribuiu para a maior dinâmica 
comercial da cidade, bem como o financiamento e a exportação do algodão 
cultivado não apenas no interior da Paraíba, como dos estados vizinhos. Os 
ricos comerciantes da cidade recebiam, beneficiavam e exportavam o 
algodão, fazendo surgir na cidade um grupo dedicado apenas ao comércio e 
ao beneficiamento do algodão. 
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Pereira (2016, p. 139) também aponta o comércio do algodão como elemento 

principal para que a Campina Grande/PB se tornasse a maior cidade do interior 

nordestino na primeira metade do século XX. Também salienta a chegada da linha 

férrea, em 1907, como um fator relevante para o crescimento da atividade comercial 

e criação de “novas estruturas urbanas”, quase que exclusivamente, associadas às 

atividades comerciais (varejo e atacado) e beneficiamento do algodão. 

E quando a atividade algodoeira perdeu fôlego (pós 1940), processava-se a 

ascensão das atividades de beneficiamento de couros e do sisal, além de, a partir da 

década de 1960, alcançar posição privilegiada na conquista de recursos provenientes 

do sistema de incentivos existentes na Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) (PEREIRA, 2016). 

A cidade de Campina Grande/PB a partir da posição alcançada pelo comércio 

de algodão, reuniu as condições necessárias para angariar mais investimentos 

públicos em infraestrutura, atraiu população, agências bancárias, empresas, enfim, 

iniciou um ciclo de crescimento e maior dinamismo econômico, cujo protagonismo 

regional permitiu que a cidade continuasse desempenhando papel estratégico na 

distribuição de produtos pelo interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 

Ademais, a localização geográfica privilegiada de Campina Grande/PB permiti-

lhe continuar exercendo a função de entreposto comercial regional, além de ser um 

polo tecnológico no setor de informática e desenvolvimento de softwares, destaca-se 

no cenário do turismo com a realização do “maior São João do mundo” e é a segunda 

maior cidade da Paraíba (RESENDE, 2017). 

Conforme Pereira (2016, p. 184-5): 

[...] pode-se dizer que Campina Grande é, hoje, uma cidade industrial, 
comercial e, principalmente, de serviços, funcionando como polo de 
educação e saúde para todo o interior da Paraíba. Além disso, também é um 
polo difusor de conhecimentos, o seu raio de atuação ultrapassa os limites 
do próprio estado, com as suas duas universidades, uma federal e outra 
estadual, e várias faculdades particulares, recebendo alunos de outros 
estados do Nordeste, como Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte. (Grifei). 

 

A partir do fortalecimento comercial proveniente do mercado de farinha e, 

principalmente, pela atividade algodoeira, tem-se o encadeamento de situações que 

favoreceram a cidade de Campina Grande/PB se consolidar como um polo regional 

na Paraíba, mas exercendo influência também em áreas dos estados do Rio Grande 

do Norte e Pernambuco. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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A cidade de Sobral/CE, a 235 quilômetros de Fortaleza/CE, também exerce 

grande influência comercial e ocupa posição destacada na rede urbana cearense, com 

população de 188.233 pessoas em 2018 e população estimada em 206.644 

habitantes em 2018, com renda per capita de R$ 20.258,09 em 2016. A cidade oferece 

serviços nas áreas de educação e saúde, além de funcionar como polo comercial para 

os municípios circunvizinhos e tem forte presença industrial8, embora declinante em 

participação no PIB (IBGE, 2019d). 

Para Assis (2005, p. 1278): 

A cidade tem um destaque no contexto da rede urbana cearense desde o 
início do século XVIII, quando passara a ser um importante núcleo pecuário-
algodoeiro do Sertão Norte do Estado. A charque, o couro, o algodão, os 
óleos vegetais, a cera e o chapéu de palha de carnaúba [...] foram os 
principais produtos que, ao longo do tempo, inseriram a cidade nas redes do 
comércio mundial, destacando-a dos municípios adjacentes e do interior de 
todo o Ceará. 

 
A cidade de Sobral/CE teve sua formação econômica associada a expansão 

da pecuária e ao ciclo virtuoso da atividade algodoeira, diferenciando-se pela 

acentuada urbanização que, já na década de 1950, era superior à média cearense.  

Holanda (2013) também ressalta a inserção da cidade no “circuito do comércio 

internacional”, através de exportações de mercadorias pelo Porto de Camocim/CE 

ainda no século XIX, com o transporte de algodão, produtos da carnaúba, óleos 

vegetais, couro e charque sendo realizado, inicialmente, no lombo de mulas, depois, 

pela ferrovia. Em decorrência da intensa atividade econômica: “A cidade vai abrigando 

um comércio cada vez mais denso, a ponto de extrapolar até mesmo a importância 

de Fortaleza” (HOLANDA, 2013, p. 232). 

O adensamento de atividades produtivas ganhou força nas décadas seguintes 

e o dinamismo econômico se intensificou mediante o crescimento de investimentos 

no setor industrial, pela diversificação do setor de serviços e reafirmação da função 

de centro comercial regional (ASSIS, 2005). 

À medida que os serviços se diversificam e o comércio se expande, tem-se, 

evidentemente, uma mudança no perfil dos estabelecimentos comerciais. De acordo 

com Holanda (2013, p. 234): 

[...] a configuração comercial de Sobral não resguarda tanto a ligação com a 

atividade agrícola, apresentando uma diversidade de produtos. Numa visita 

                                                           
8 Em 2000, o setor industrial respondia por 64,93% e o setor de serviço (incluindo Administração 
Pública) por 33,77% do PIB de Sobral/CE (ASSIS, 2005, p. 1278). Em 2016, o setor industrial respondia 
por cerca de 27% do VAB a preços correntes (IBGE, 2019d). 
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ao mercado central e no seu entorno, encontramos de tudo: utensílios 
domésticos, secos e molhados, roupas, brinquedos, material básico para 
construção, frutas, verduras etc. [verifica-se também:] a comercialização de 
eletrodomésticos, diferentes ramos de varejo, lojas sofisticadas de roupas, 
perfumes, celulares, lanchonetes, restaurantes, entre outros [...]. 

 
A modernização também promove alterações na distribuição espacial das 

atividades, com desdobramentos na dinâmica urbana: 

Quando buscamos as atividades comerciais com características mais 
modernas, fora do centro da cidade, identificamos os supermercados como 
um desses empreendimentos. Eles têm se apresentado como um dos ramos 
que mais vem modificando a paisagem urbana de Sobral, posto que criam 
uma estrutura de centro comercial denominados de open mall. ‘Acompanham’ 
e dinamizam o espraiamento da cidade, no seu sentido norte e oeste em 
direção à Serra da Meruoca (HOLANDA, 2013, p. 234).  

 

O autor aponta a influência que os supermercados vêm desempenhando na 

paisagem urbana e a capacidade para dinamizar as áreas em que são erguidos, 

salientando o componente estratégico nas decisões de posicionamento dos 

estabelecimentos também para atendimento dos consumidores provenientes das 

cidades vizinhas (HOLANDA, 2013). 

A Figura 1 mostra a área que a cidade de Sobral/CE polariza e que, segundo 

Assis (2005), influencia cerca de 50 municípios da Zona Norte do estado.  

 
Figura 1 – Área polarizada por Sobral/CE 

 
Fonte: Assis (2005, p. 1271). 
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Outra cidade com grande influência comercial é Mossoró/RN, localizada a 281 

km da capital potiguar (Natal/RN). A cidade despontou como centro comercial regional 

em virtude da existência de recursos naturais. Inicialmente a extração de sal foi que 

permitiu a fabricação de charque (carne de sol) e a excelente aceitação do produto 

conferiu posição privilegiada a Mossoró/RN, tornando-se ponto de convergência para 

receber o gado bovino do sertão e praça de comércio para aquisição de mercadorias 

diversas. 

A implantação da Ferrovia Mossoró/RN-Sousa/PB deu maior impulso a posição 

de fornecedora de mercadorias para a área do Alto Oeste Potiguar, também permitiu 

o impulso da produção e escoamento de sal, com os rebatimentos positivos sobre a 

dinâmica econômica e urbana. Associando-se a riqueza mineral existente no entorno 

de Mossoró/RN, tem-se novo e mais vigoroso impulso com a intensificação das 

operações da Petrobrás no RN. A cidade se tornou o centro de operações da empresa 

e atraiu um leque de fornecedores da petroleira, constituindo-se, a partir da atividade 

petroleira, como principal economia do interior potiguar. 

Mossoró/RN também é o município com maior população do interior potiguar e 

principal centro urbano, excetuando-se a Região Metropolitana de Natal. Ademais, 

tem forte atuação no segmento de fruticultura irrigada e é muito forte na prestação de 

serviços privados e públicos e continua sendo uma das principais cidades do interior 

nordestino, mesmo perdendo com a reformulação estratégica da Petrobras, que 

passou a priorizar a exploração do pré-sal e vem reduzindo substancialmente os 

investimentos na região. 

 De acordo com IBGE (2019e), Mossoró/RN tinha 259.815 habitantes em 2010 

e estimativa populacional de 294.076 pessoas em 2018, com PIB per capita de R$ 

19.714,79 em 2016.  

É uma das cidades mais visitadas do estado pelos locais turísticos como: a 

Catedral de Santa Luzia, que é sede da Diocese de Mossoró, o Cemitério São 

Sebastião, a Central de Abastecimento, a Estação das Artes Elizeu Ventania, a Igreja 

São Vicente, o Mercado Municipal de Mossoró, o Mercado do Bode, o Museu Lauro 

da Escóssia, o Museu do Petróleo, o Palácio da Resistência, o Museu Zoobotânico e 

a Ponte Ferroviária de Mossoró. E ainda possui o evento “Mossoró cidade Junina”, 

que traz atrações musicais e apresentações juninas, movimentando o comércio e 

atraindo turistas para a cidade (ENCONTRA MOSSORÓ, s/d.). 

Conforme Santos (2009, p. 97):  
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A cidade de Mossoró vem se destacando como centro urbano polarizador, 
com característica marcante de uma diversificação tanto de serviços, quanto 
de produção de insumos, concentrando também maior fluxo monetário. 

A autora, baseando-se em Felipe (1982, 1988) afirma que: 

[...] o caráter polarizador de Mossoró não é recente. [É resultado de] 
diferentes períodos pelos quais Mossoró passou em seu desenvolvimento 
econômico como: empório comercial, agroindústria, produção de sal 
artesanal e, mais recentemente, a produção mecanizada de sal, a exploração 
do petróleo e a fruticultura irrigada, momentos que convivem e se sobrepõem 
na história mossoroense (SANTOS, 2009, p. 102). 

A polarização que Mossoró/RN exerce sobre o entorno, avançando por 

praticamente todos os municípios do Oeste Potiguar, é resultado de um processo 

histórico em que a cidade foi aglutinando as atividades econômicas do interior 

potiguar, com proeminência para as atividades associadas a indústria do petróleo. 

Santos (2009, p. 101) afirma que: 

[...] algumas cidades nordestinas são herdeiras de uma tradição econômica 
surgida em períodos anteriores, mas cuja especialização se perfaz em 
décadas recentes. Cidades sertanejas como Campina Grande (PB), Mossoró 
(RN), Sobral (CE) e Caruaru (PE), em um primeiro momento se conformam 
em empório comercial, ou seja, como centros repassadores da produção do 
seu espaço regional e também como sede de fábricas, indústrias e prestação 
de serviços. 

 
Nas últimas duas décadas cidades médias e intermediárias do Semiárido 

intensificaram os processos de dinamização econômica. Na área mais próxima a 

cidade de Pau dos Ferros observa-se uma maior intensidade das relações com 

Juazeiro do Norte/CE. A cidade cearense, juntamente com a Região Metropolitana, 

destacando-se Crato-Juazeiro-Barbalha (CRAJUBAR), tem ampliado sua influência 

comercial e apresentado enorme vigor econômico. Juazeiro do Norte/CE tem uma 

população superior a 250.000 habitantes e é conhecida pelo turismo religioso através 

da devoção católica ao Padre Cícero Romão da Silva. A pujança econômica 

alcançada a partir do turismo religiosos, com visitações anuais que superam 2,5 

milhões de pessoas, apresenta-se de forma evidente na efervescência comercial. De 

acordo com Costa (2007, p. 150): “Juazeiro do Norte foi um dos municípios cearenses 

que mais ampliou sua participação no PIB estadual, no período de 1997 a 2003, 

passando de 1,81%, para 2,12%”. 

Campina Grande/PB, Sobral/CE e Mossoró/RN, além de cidades como 

Caruaru/PE, Juazeiro do Norte/CE Feira de Santana/BA, Juazeiro/BA, Petrolina/PE, 

dentre outras, são capitais regionais com um importante papel na dinâmica 

econômica-espacial. Em um nível abaixo das capitais regionais na hierarquização das 
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cidades, no interior do Nordeste existem centros sub-regionais, responsáveis pela 

função de intermediação dos grandes centros e as pequenas cidades. 

Pau dos Ferros/RN, Cajazeiras/PB e Souza/PB são cidades caracterizadas 

como polos regionais, tendo como principais características a centralidade urbana e 

administrativa, desempenhando um papel importante no contexto regional. As 

principais funções que estes centros sub-regionais desempenham estão associadas 

a capacidade de oferta de serviços de saúde, educação, administrativos, comércio e 

serviços privados diversificados, bem como funcionando como amortecedor de 

potenciais migrações para as grandes cidades, especialmente da população rural dos 

municípios ainda menores que orbitam estes espaços, por ofertarem possibilidades 

de ocupações (DANTAS; CLEMENTINO, 2013). 

A cidade de Pau dos Ferros/RN, que dispõe de uma localização geográfica 

estratégica, sendo ponto de passagem quase obrigatório para as diversas cidades do 

Alto Oeste Potiguar, também dispõe de amplo setor de serviços e comércio, educação 

pública e privada, equipamentos de saúde, dentre outros diferenciais em relação ao 

entorno, é um exemplo de um centro polarizador sub-regional (DANTAS; 

CLEMENTINHO; FRANÇA 2015). 

Antes de avançar no estudo sobre o comércio pauferrense, busca-se na seção 

seguinte fazer uma breve caracterização do comércio potiguar, destacando-se alguns 

elementos da estrutura produtiva, a conjuntura econômica atual e a distribuição de 

empregos gerados por setores do comércio. 

 

 

2.2 BREVE CARACTERIZAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA POTIGUAR 

   

 De acordo com Almeida (2014), a economia potiguar, a partir da década de 

1970, foi estimulada com políticas de desenvolvimento criadas pela SUDENE e 

também se beneficiou dos investimentos do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND). Na referida década, com incentivos da SUDENE, foi instalado um complexo 

industrial têxtil, também ocorreram investimentos no segmento de produção de açúcar 

e álcool, além de outros aportes em obras de infraestrutura pública, inclusive para 

atendimento da demanda por energia elétrica, destaque-se também os avanços na 

prospecção de petróleo, especialmente na região do entorno de Mossoró/RN, com as 

instalações de empresas ligadas a extração do petróleo, cujos rebatimentos 
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promoveram modificações na sua estrutura social e levou a uma urbanização 

crescente no estado. 

A estrutura produtiva montada no RN favoreceu segmentos específicos da 

economia, como o têxtil e o sucroalcooleiro, com favorecimentos a elite econômica 

que, desde a colônia, conseguiu impor a agenda que mais lhes favorecia. Ademais, 

pode-se observar que os investimentos realizados foram concentrados 

espacialmente. Neste sentido: 

A estrutura urbana do Rio Grande do Norte reflete o tratamento que os 
programas e políticas públicas têm determinado para o estado, em função de 
interesses corporativos dos atores econômicos hegemônicos, onde algumas 
cidades são privilegiadas pelos investimentos em detrimento de outras que 
ainda estão reservados para, talvez, um uso futuro pelo capital. Com essa 
realidade, percebe-se uma maior concentração de populações e capitais nas 
duas maiores cidades: Natal e Mossoró, e um aprofundamento da fragilidade 
nos outros centros urbanos do estado, que são dependentes políticos, 
econômicos e de prestação de serviços desses dois centros maiores do Rio 
Grande do Norte (SANTOS, 2009, p. 106). 

 
  A assertiva de Santos (2009) chama a atenção para o papel que o carreamento 

de investimentos públicos para as duas principais cidades do estado desempenha 

sobre o adensamento populacional. 

O Rio Grande do Norte sempre foi caracterizado pela produção e 

comercialização de produtos com baixa intensidade tecnológica. As exportações do 

estado se concentram em produtos primários e de bens trabalho-intensivos. Na 

origem, tem-se a atividade canavieira, passando pelo ciclo virtuoso do algodão, 

atividade coureira (curtumes), subprodutos da carnaúba, sal, castanha de caju e 

pecuária, e, em décadas mais recentes, ganharam destaques a fruticultura irrigada 

(tendo o melão como o principal produto), a carcinicultura e óleo bruto de petróleo 

(SILVA; MONTALVÁN, 2008). 

De acordo com a FIERN (2016), o comércio varejista tem grande participação 

no emprego, conforme depreende-se a partir da Figura 2 (CARVALHO, 2014). 
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Figura 2 – Distribuição do emprego formal em comércio e serviços - % - 2011 

 

Fonte: FIERN (2016). 

 
O emprego formal no RN depende, predominantemente, da Administração 

Pública, com 42%, posicionando-se na segunda fonte geradora de empregos formais, 

com 17%, tem-se o comércio varejista e reparação de veículos. Em seguida: serviços 

prestados principalmente às empresas com 7%; educação com 6%; alojamento e 

alimentação com 5%; comércio e reparação de veículos com 5%; saúde e serviços 

sociais com 4%; comércio para atacado com 3%; atividades imobiliárias com 3% 

também; transporte terrestre com 2% e outras atividade ficou com 7% (FIERN, 2016). 

A estrutura produtiva potiguar, assentada na produção e algum processamento 

básico de commodities e com perda relevantes para o setor agropecuário decorrentes 

de uma seca que se estendeu de 2012 até 2017, apresenta-se como um elemento 

incapaz de potenciar o desenvolvimento econômico. Acrescente-se, nos últimos cinco 

anos, uma crise fiscal que afeta duramente a capacidade do governo estadual realizar 

investimentos e a redução das operações da Petrobras que se depara com um cenário 

econômico adverso para o segmento do comércio varejista. 
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CAPÍTULO 3: CRESCIMENTO COMERCIAL DE PAU DOS FERROS/RN (2008-
2018) 
 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O método utilizado foi o monográfico que segundo Lakatos; Marconi (2009) 

“(...) consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, 

instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações.” 

(LAKATOS; MARCONI, 2009, p.108) 

A natureza da pesquisa caracteriza-se em descritiva conciliada com a 

explicativa. Onde a pesquisa descritiva tem como propósito descrever a 

particularidade de uma população e a explicativa de demonstrar fatores que são 

contribuintes de ocorrência de determinado fenômeno (GIL, 2002).   

O estudo se direcionou ao comércio varejista de Pau dos Ferros/RN, com uma 

abordagem qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa consiste na redução dos 

dados, a categorização, interpretação e redação do relatório dos dados obtidos na 

pesquisa. E a análise quantitativa consiste no estudo dos dados e distribuição de 

dados em tabelas (GIL, 2002). 

 Foram utilizados o estudo bibliográfico e o levantamento documental. O estudo 

bibliográfico é baseado em material já desenvolvido como livros e artigos científicos, 

tendo como a pesquisa bibliográfica muito importante, pois, permite ao investigador 

uma quantidade de informações muito mais ampla do que a pesquisa direta (GIL, 

2002). 

A pesquisa documental é diferente da bibliográfica pela natureza das fontes 

pesquisadas, pois, a pesquisa documental é feita atrás de trabalhos que não 

receberam ainda um tratamento analítico, podendo ter alterações de acordo com o 

objetivo da pesquisa (GIL, 2002). 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi a observação direta e a pesquisa 

de campo, com a aplicação 40 questionários nos estabelecimentos comerciais 

varejistas com escolha aleatória de acordo com a disponibilidade dos comerciantes. 

Acredita-se que a observação das áreas com maior concentração de 

estabelecimentos comerciais varejistas, em associação com os dados prospectados 

em documentos, bancos de dados oficiais, fontes bibliográficas e na pesquisa de 
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campo, permitiram a reunião de dados e informações para demonstrar a relevância 

do comércio varejista para a dinamização econômica de Pau dos Ferros/RN. 

A área geográfica da pesquisa foi a cidade de Pau dos Ferros/RN, cuja 

localização do município é apresentada na Figura 3. 

 
Figura 3 – Localização de Pau dos Ferros/RN. 

 
Fonte: Silva (2011, p. 141). Nota: cartografia de Josué Alencar Bezerra (2010) 

 
3.2 PAU DOS FERROS/RN: CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEXTO HISTÓRICO 

E A DINÂMICA COMERCIAL ATUAL 

 

Pau dos Ferros/RN teve seu início através da expansão pecuária, logo após 

veio a produção de algodão e a cidade conquistou importante posição na 

comercialização do produto no Alto Oeste Potiguar. O comércio pauferrense tem na 

criação da feira livre, em 1859, a primeira iniciativa para ativar o comércio local. As 

pessoas iam à feira em busca de produtos da pecuária e da agricultura. A feira livre 

inicialmente era localizada em frente à Igreja Matriz, com várias barracas vendendo 

bodes, carnes, farinha, feijão e milho, atraindo gente de todos os arredores, em busca 

de vender ou comprar mercadorias (DANTAS, 2015; FARIAS, 2015). 
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Os fatores que ajudaram a expansão do comércio foram as construções do 

Mercado Público Municipal e do Açougue Público Municipal em 1868, com o intuito de 

organizar a cidade e permitir mais controle sobre as mercadorias comercializadas, 

assim possibilitando ao Poder Público uma maior arrecadação de impostos. Neste 

sentido, pode-se afirmar que a feira livre e o Mercado Público Municipal foram os 

espaços iniciais que atraíram os compradores e vendedores, especialmente na feira 

livre, de produtos provenientes da agropecuária regional. Constituíram-se em espaços 

de convivência e de realização de negócios, consequentemente, pelo crescente 

interesse, também foram sendo incorporadas mercadorias industrializadas e a cidade 

foi consolidando a função de entreposto comercial de todo o entorno (FARIAS, 2015). 

Durante as décadas de 1970 e 1980 ocorreram mudanças na feira livre, 

aumentando a quantidade de comerciantes, inclusive pela presença maior de 

vendedores provenientes de cidades do entorno. Um aspecto facilitador para 

aumentar a movimentação na feira livre e no número de vendedores foi a expansão 

da malha rodoviária com pavimentação asfáltica.  

No ano de 1990 aumentaram as formas de comercialização no município. Além 

da feira livre e mercearias situadas na área central da cidade, tornaram-se mais 

comum a presença de mercadinhos, supermercados, lojas de conveniências nos 

postos de combustíveis, passando também pela presença de mais estabelecimentos 

comerciais nos bairros mais afastados do centro. 

Mais recentemente, observou-se a entrada de concorrentes provenientes de 

outras cidades da região, como o Supermercado Queiroz (sede em Mossoró) e Nosso 

Atacarejo (São Miguel), Loja Maré Mansa (Currais Novos) e Magazine Luiza, além do 

novo marco do comércio regional que foi a inauguração do primeiro shopping center 

do Alto Oeste Potiguar, tornando mais evidente o maior dinamismo do comércio 

pauferrense. 

De acordo com Dantas (2014), Pau dos Ferros/RN se destaca entre as cidades 

do Alto Oeste Potiguar pela geração de emprego no comércio e setores de educação 

e saúde, sendo cercada por cidades pequenas com baixa participação no emprego 

formal, por isso, notabilizando-se como uma cidade polo, apesar de um contingente 

populacional reduzido. 

[...] Essa fragmentação da rede urbana somada à ampliação da oferta dos 

serviços de educação de nível superior e saúde tanto no âmbito público como 

privado, bem como a diversidade do comércio tem atraído pessoas de outros 

municípios e da área rural em busca de emprego urbano, o que aumentou a 
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mobilidade pendular de pessoas para Pau dos Ferros (DANTAS; 

CLEMENTINO; FRANÇA, 2015, p. 137). 

 

O aumento do número de universidades públicas, com a implantação da 

UFERSA e do IFRN, além da expansão da UERN9, e privadas (Anhanguera e 

FACEP), novos cursos sendo ofertados no município, ampliação da área da saúde 

pública com a instalação da Base Regional do SAMU, ampliação do Hospital Regional 

(mais leitos de UTI), Instalação da Base Regional do ITEP, construção de uma UPA 

(ainda não entrou em funcionamento) e de investimentos privados como a Clínica de 

Doenças Renais (responsável pela realização de hemodiálise nos pacientes do Alto 

Oeste Potiguar) e a instalação de diversas clínicas e laboratórios privados para 

realização de serviços de média e alta complexidade, enfim, um conjunto de 

investimentos públicos e privados que significam ampliação da movimentação diária 

de pessoas na cidade (DANTAS; CLEMENTINO; FRANÇA, 2015).  

O IBGE (2017), aponta que, em 2008, o número de empresas atuantes em Pau 

dos Ferros/RN era de 754. De acordo com a análise mercadológica feita pela Câmara 

dos Dirigentes Lojistas (CDL, 2016), a cidade contava, em 2015, com 2.227 empresas 

registradas, passando, em outubro de 2016, para 2.414, mostrando um crescimento 

de 187 empresas no período. 

Pau dos Ferros/RN, quando comparado a maioria dos municípios vizinhos, 

constitui-se num atrativo para a mão de obra buscar a inserção no mercado de 

trabalho, tanto no mercado formal como no informal. De acordo com o IBGE (2019), o 

salário médio mensal de Pau dos Ferros/RN é de 1,7 salários mínimos, em 

comparação com municípios do estado estava na posição 57 de 167. O município tem 

4.447 pessoas ocupadas (14,7% da população), posicionando-se em 13º no RN e em 

primeiro lugar na microrregião, apresenta um PIB per capita de R$ 14.287,29. O Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), entre o ano de 2000 e 2010, passou de 0,584 

para 0,678, obtendo um avanço de 0,094 no período considerado, embora 40,5% da 

população apresente um rendimento nominal mensal per capita de até meio salário 

mínimo (IBGE, 2019). 

Pau dos Ferros/RN conta com quatro agência bancárias, do Banco do Brasil, 

Banco do Nordeste, Bradesco e Caixa Econômica Federal. De acordo com o IBGE a 

                                                           
9 Pau dos Ferros/RN é a menor cidade no Brasil, no aspecto populacional, a oferecer curso de 
doutorado (DANTAS et al, 2015). 
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movimentação de operações de crédito em 2006 foi de R$ 33.763.685,00, em 2009, 

foi no montante de R$ 71.904.362,00, aumentando, em 2016, para R$ 

316.958.021,00. Dados sobre as movimentações financeiras de 2017 apontam um 

montante em operações de crédito de R$ 342.468.795,00 (IBGE, 2019). Verifica-se 

que numa década, em montantes absolutos, as operações de crédito realizadas 

decuplicaram. 

 O maior dinamismo econômico alcançado por Pau dos Ferros, no período de 

2008 a 2018, pode ser observado através dos dados apresentados, constituindo-se 

numa economia com significativa participação do terciário (inclusive Administração 

Pública), sendo responsável por 87% do PIB municipal em 2008 e, em 2016, o terciário 

foi responsável por 92% do PIB municipal (IBGE, 2019).  

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A cidade de Pau dos Ferros/RN ainda mantem a realização da feira livre. 

Inicialmente era realizada semanalmente, mas já faz bastante tempo (não foi possível 

identificar a data) que diariamente são armadas barracas para a comercialização de 

produtos diversos, embora o dia definido por lei municipal seja o sábado. Silva (2011) 

afirmou que o comércio de rua ainda se mantinha, majoritariamente, pela venda de 

produtos de origem agropecuária.  

Atualmente, conforme apresentado nas Figuras 4 e 5, tem-se um cenário 

similar, pois as barracas dispõem de inúmeros produtos de origem agropecuária, 

destacando-se grande variedade de frutas e verduras, milho e feijão verde (a 

regularidade das chuvas neste ano serviu para aumentar a oferta de produtos 

provenientes dos municípios do entorno), também especiarias e temperos e produtos 

de origem animal (carnes de suínos e aves e peixes). 
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Figura 4 – Feira livre de Pau dos Ferros/RN – Predomínio de produtos agropecuários. 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A Figura 4 mostra o acondicionamento de produtos feito de forma inadequada, 

inclusive colocando-os diretamente no solo, também não existe um padrão para as 

barracas e nem organização do espaço. 

 

Figura 5 – Feira livre de Pau dos Ferros/RN – Ocupação de vias públicas. 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A Figura 5 mostra o fechamento da rua paralela ao Açougue Público para a 

armação de barracas, colocação de bancas e estacionamento de veículos utilizados 

para a exposição de produtos, enfim, tem-se um cenário em que os vendedores 

informais ocupam os espaços públicos e, em alguns casos, quase que bloqueiam os 

acessos os estabelecimentos comerciais que se encontram nas áreas ocupadas. 

Assim, além das dificuldades em concorrerem com vendedores não formalizados, 

observa-se a restrição a circulação dos potenciais clientes. 

Em relação ao comércio formalizado, tem-se circunstâncias recentes que 

alteraram a organização de alguns ramos, como, por exemplo, a verdadeira 

reformulação que ocorreu no setor varejista de mercearias e supermercados.  
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Figura 6 – Supermercado Queiroz – Localizado no Centro de Pau dos Ferros/RN. 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

Um evento emblemático foi a inauguração do Supermercado Queiroz (Figura 

6) que ocorreu em 01/10/2009, pois foi o primeiro concorrente com maior poder 

econômico que fixou uma filial na cidade, alterando o ambiente competitivo e exigindo 

investimentos dos concorrentes locais (Figura 7) para se adaptarem ao padrão de 

ambientação dos estabelecimentos. 

 
Figura 7 – Supermercado Rio Grande - Loja 2 - Localizado no Centro de Pau dos 
Ferros/RN (entorno da área da feira livre). 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

No ano de 2019 foi inaugurado o primeiro empreendimento (Figura 8) voltado 

ao chamado atacarejo, estabelecimento especializado que reúne o comércio em 

atacado e varejo, destinando-se ao atendimento do pequeno varejista e por dispor, 

em tese, de preços mais competitivos acabam por atrair os consumidores finais. 
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Figura 8 – Loja do Nosso Atacarejo - Localizado na Avenida Independência em Pau 
dos Ferros/RN (em frente ao CAMEAM/UERN). 

 
  Fonte: Acervo da autora (2019). 
 

Em janeiro de 2019 foi inaugurado o primeiro Shopping Center de Pau dos 

Ferros/RN (Figura 9), inicialmente, com 40 lojas de varejo e praça de alimentação. 

 
Figura 9 – Shopping Plaza Center - Localizado no Centro de Pau dos Ferros/RN (em 
frente à Praça da Matriz). 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

Após a inauguração do shopping, o Magazine Luiza (Figura 10), uma rede 

varejista de eletrônicos e móveis também inaugurou uma loja na cidade, 

representando a entrada de um concorrente com atuação em todo o país e, também 

por isso, com enorme poder de dominação sobre o mercado. A loja fica localizada em 

frente à Praça da Matriz, no Centro da cidade, sendo um espaço cada vez mais 

dominado por estabelecimentos comerciais, constituindo-se no espaço com maior 

movimentação de pessoas, tanto da cidade como dos municípios do entorno, posto 
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que também é o local de parada das vans que transportam passageiros para Pau dos 

Ferros/RN. 

 
Figura 10 – Loja do Magazine Luiza - Localizada no Centro de Pau dos Ferros/RN 
(em frente à Praça da Matriz). 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A área central da cidade vem sendo cada vez mais dominada pela presença de 

estabelecimentos comerciais, contando também com a presença de prestadores 

privados de serviços na área da saúde, inclusive do Hospital Centenário (entidade 

privada), espacializando-se, principalmente, ao longo da Avenida Getúlio Vargas, 

como também de alguns órgãos públicos, como: Prefeitura Municipal e Agência do 

INSS (Avenida Getúlio Vargas), Câmara de Vereadores (ao lado do Supermercado 

Queiroz), Coletoria Estadual e Agência da Caixa Econômica Federal (em frente à 

Praça da Matriz), Agência do Banco do Brasil (Figura 11), dentre outros, que 

asseguram grande fluxo de pessoas. 

 
Figura 11 – Agência do Banco do Brasil - Localizada no Centro de Pau dos Ferros/RN 
(Avenida Independência). 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 
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Outro equipamento que tem representatividade histórica e que se localiza em 

frente à Praça da Matriz é o Mercado Público (Figura 12), recentemente reformado o 

espaço voltou a ser ocupado por inúmeros comerciantes, com atuação em diversos 

ramos do varejo. 

 
Figura 12 – Mercado Público Localizado no Centro de Pau dos Ferros/RN (em frente 
à Praça da Matriz). 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A concentração comercial no Centro da cidade, espraiando-se para a Avenida 

Getúlio Vargas e pela Avenida Independência ilustram a vocação da cidade como 

empório comercial regional. Aliás, outro componente importante na configuração 

espacial da cidade em decorrência do comércio varejista é a concentração 

impressionante de estabelecimentos que vem ocorrendo ao longo da Avenida 

Independência. 

A Figura 13 mostra a nova sede da Agência do Bradesco, que tem num raio 

de menos de 500 metros de seu entorno a presença de três postos de combustíveis. 
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Figura 13 – Agência do Bradesco - Localizada no Centro de Pau dos Ferros/RN 
(Avenida Independência). 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

As Figuras 14 e 15 apresentam outra característica impressionante na 

espacialização dos estabelecimentos comercias na cidade de Pau dos Ferros/RN. Ao 

longo de um trecho da BR 405 que, na cidade, recebe a denominação de Avenida 

Independência e se constitui na principal via da cidade, observa-se a concentração de 

16 estabelecimentos de comercialização de veículos novos e usados. 

 
Figura 14 – Concessionária Dical – Revenda de veículos da Fiat  

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A Figura 14 mostra uma concessionaria da marca Fiat e a Figura 15 é de uma 

concessionária da marca Chevrolet, observando-se ainda a existência de lojas de 

vendas de veículos usados (motos, carros, caminhões e até tratores), circunstâncias 

que demonstram a pujança da atividade comercial varejista, especialmente, por se 

tratar de uma cidade com uma população estimada em pouco mais de 30 mil 

habitantes. 
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Figura 15 – Concessionária Terrasal – Revenda de veículos da Chevrolet 

 
Fonte: Acervo da autora (2019). 

 

A pesquisa de campo mostrou forte presença feminina na condução dos 

estabelecimentos comerciais varejistas, conforme se evidencia no Gráfico 5, com 

70% de mulheres e 30% de homens. 

 
Gráfico 5 – Comerciantes pesquisados em Pau dos Ferros/RN – Por Gênero. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 
Durante o trabalho de campo foram visitados 12 tipos de comércios varejistas 

diferenciados (Gráfico 6), distribuídos da seguinte maneira: 2,5% produtos para 

marcenaria; 5% artigos de papelaria; 2,5% venda de eletrodomésticos usados; 15% 

eletroeletrônicos; 2,5% eletrodomésticos; 2,5% mercearia; 2,5% ótica; 7,5% materiais 

gráficos; 12,5% cosméticos; 5% vestuário; 10% artigos de festa; 7,5% materiais de 

construção; 25% outros. 
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Gráfico 6 – Comerciantes pesquisados em Pau dos Ferros/RN – Por tipo de 
estabelecimento. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

O Gráfico 7 apresenta a faixa etária dos comerciantes. As idades variaram 

entre 25 anos a 60 anos, com 35% na faixa etária acima de 25 até 35 anos, 30% com 

até 25 anos, 27,5% com idade acima de 35 até 45 anos e 7,5% com idade acima de 

45 até 60 anos. 

 

Gráfico 7 – Faixa etária dos comerciantes varejistas de Pau dos Ferros. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

Em relação ao grau de escolaridade dos entrevistados (Gráfico 8), verificou-se 

que 5% já fez curso de especialização; 27,5% concluiu a graduação, 50% concluiu o 

Ensino Médio e apenas 17,5% apresentaram nível de escolaridade mais baixo, como 

Ensino Fundamental completo e incompleto. 
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Gráfico 8 – Grau de escolaridade dos comerciantes varejistas de Pau dos Ferros/RN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

O Gráfico 9 apresenta a cidade de residência dos comerciantes pesquisados. 

Verificou-se que 92,5% residem em Pau dos Ferros/RN e apenas 7,5% residem em 

outras localidades (Mossoró/RN e São Francisco do Oeste/RN). Como a cidade é bem 

próxima de outras sedes municipais, como Encanto/RN, Rafael Fernandes/RN, 

Francisco Dantas/RN, Água Nova/RN e São Francisco do Oeste/RN, situando-se num 

raio de até 20 quilômetros, presumia-se a existência de comerciantes residentes em 

cidades próximas e a pesquisa levantou um percentual ainda baixo, mas 

compatibilizando-se com a percepção de que o comércio varejista pauferrense é 

atrativo para residentes das cidades vizinhas realizarem investimentos para abertura 

de negócios. 

A pesquisa também coletou informações sobre o local de origem do negócio, 

sendo que 75% dos pesquisados informaram que iniciaram seus negócios em Pau 

dos Ferros/RN e 25% informaram que a origem era outra cidade. Depreende-se mais 

uma vez que o mercado pauferrense se apresenta como uma boa oportunidade para 

a transferência ou expansão de negócios iniciados em outras localidades. 
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Gráfico 9 – Local de residência dos comerciantes pesquisados em Pau dos 
Ferros/RN. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

O Gráfico 10 apresenta dados sobre a distribuição da quantidade de 

trabalhadores por estabelecimento comercial: 55% dos estabelecimentos comerciais 

têm de dois até cinco trabalhadores; em 10% de seis a dez trabalhadores; 15% dos 

estabelecimentos têm apenas um contratado e 20% contam com mais de dez 

colaboradores contratados. O aspecto importante que merece ser ressaltado é que 

todos os estabelecimentos comerciais pesquisados indicaram que dispõem de 

trabalhadores contratados, sugerindo que os estabelecimentos comerciais 

apresentam movimentação para geração de caixa suficiente para assegurar o 

pagamento de colaboradores e tem contribuído na geração de renda e de postos de 

trabalho. 

 

Gráfico 10 – Número de trabalhadores por estabelecimento comercial varejista. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

O Gráfico 11 indica o tempo em que a empresa visitada atua no mercado. O 

resultado indicou que 57,5% das empresas pesquisadas atuam no segmento há mais 
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de 5 anos. O resultado sugere que a atividade comercial, pelo ou menos nas empresas 

pesquisadas, tem oportunizado para os empresários a manutenção dos negócios. 

Verificou-se também um expressivo percentual de empresas comerciais com pouco 

tempo de existência, uma vez que 35% dos pesquisados informaram que atuam no 

mercado há mais de um ano e menos de três anos, enquanto 7,5% atuam há mais de 

três anos e menos de cinco anos, e, por fim, não foi pesquisada nenhuma empresa 

com menos de um ano de atuação. 

 

Gráfico 11 – Comerciantes pesquisados em Pau dos Ferros/RN – Por tempo de 
atuação no mercado pauferrense. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

A pesquisa apontou também que 72,5% das empresas pesquisadas não 

possuem outras unidades do negócio em funcionamento, 17,5% possuem unidades 

em outra cidade e 10% das empresas pesquisadas já dispõem de outras unidades em 

Pau dos Ferros/RN. Mesmo sendo uma cidade com uma população que não alcança 

30 mil moradores 10% dos comerciantes pesquisados resolveram abrir mais de um 

estabelecimento comercial, com mesma atuação do negócio principal, na cidade. 
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Gráfico 12 – Estabelecimentos pesquisados – Existência de filiais. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

O Gráfico 13 aponta a movimentação mensal média da clientela, ressalte-se 

que os números se referem as vendas realizadas, nos estabelecimentos pesquisados. 

Verificou-se que 35% das empresas recebem mais de 200 até 500 clientes ao mês; 

20% das empresa recebem mais de 100 até 200 consumidores; 10% recebem mais 

de 50 até 100 consumidores mensalmente; 17,5% atendem mais de 800 

consumidores e; 17,5% recebem até 50 consumidores por mês. O intervalo de mais 

de 500 até 800 consumidores mensais não foi mencionado na pesquisa. Verificou-se 

que 47,5% das empresas pesquisadas têm até 200 consumidores por mês, 

compatibilizando-se com a característica do comércio varejista ser constituído, 

majoritariamente, por pequenos negócios. 

 
Gráfico 13 – Movimentação mensal média de consumidores com resultado positivo 
de venda. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 
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O Gráfico 14 apresenta dados sobre a participação da clientela provenientes 

de outras cidades. Para 40% dos pesquisados a participação de consumidores 

provenientes de outras cidades nas vendas mensais do estabelecimento se situa no 

intervalo com mais de 30% até 50%; para 20% das empresas a participação de 

consumidores provenientes de outras cidades foi ainda maior, pois apontaram o 

intervalo de mais de 50% até 75%; observaram-se ainda que 2,5% dos pesquisados 

apontaram mais de 75% até 90% e 2,5% indicaram mais de 90% de consumidores 

provenientes de outras cidades nas vendas mensais do estabelecimento. Para 15% 

dos pesquisados a clientela proveniente de outras cidades se situa no intervalo de 

mais de 10% até 30% e 20% dos pesquisados indicaram que a participação de clientes 

provenientes de outras cidades nas vendas mensais é de até 10%. 

 
Gráfico 14 – Participação de consumidores provenientes de outras cidades nas 
vendas mensais. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

As informações levantadas sobre a participação de consumidores oriundos de 

outras cidades nas vendas realizadas corroboram a relevância do comércio varejista 

como segmento de atração de pessoas para Pau dos Ferros/RN e, 

consequentemente, como elemento dinamizador da economia local, resultando em 

efeitos econômicos cumulativos positivos para a realização de investimentos 

(modernização e/ou ampliação dos negócios existentes; abertura e/ou atração de 

novos empreendimentos) e também para ampliar a arrecadação tributária municipal e 

elevar a capacidade para a realização de melhorias e investimentos na infraestrutura 

existente. 
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Embora a pesquisa não tenha alcançado o público consumidor para 

identificação dos fatores determinantes para a realização das compras no comércio 

varejista pauferrense, tem-se, pelo lado dos comerciantes, o reconhecimento da 

relevância da clientela proveniente de outras cidades no movimento mensal de 

vendas. 

O Gráfico 15 buscou identificar os fatores determinantes para a abertura dos 

negócios em Pau dos Ferros/RN. O resultado sugere que o fator determinante para 

ingresso no segmento varejista foi o fato de já residir na cidade. 

  
Gráfico 15 – Fator determinante para abertura de estabelecimento comercial 
varejista. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 
Para 62,5% dos pesquisados o fator determinante para abrir um 

estabelecimento comercial foi residir em Pau dos Ferros/RN, revelando-se que o 

conhecimento da realidade local e, provavelmente, a falta de outras oportunidades10 

de inserção econômica, conduziram a maioria dos pesquisados para a atividade 

comercial. Já 25% resolveram empreender em virtude da observação do fluxo elevado 

de pessoas (potenciais consumidores) existente na cidade; enquanto 7,5% dos 

pesquisados decidiram ingressar na atividade comercial varejista a partir da 

observação de casos de sucessos de outros empresários atuantes; 2,5% relataram a 

posse de local favorável para a abertura de um negócio e outros 2,5% apontaram 

fatores diversos determinantes. 

                                                           
10 Nesta perspectiva o comércio varejista se apresenta como uma atividade refúgio para quem não 
encontrou alternativas. Saliente-se que a abertura de um negócio apenas por comodidade ou por falta 
de alternativas não se configuram como as melhores decisões para se empreender. No caso de Pau 
dos Ferros/RN, como em algumas outras cidades, tem-se a vocação histórica de centro comercial como 
um elemento facilitador e até motivador para a abertura de tais empreendimentos. 
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A pesquisa buscou captar a opinião dos comerciantes sobre o potencial 

comercial existente na cidade, com 97,5% apontando a existência de elevado 

potencial e apenas 2,5% indicando ausência de potencial. Quando indagados sobre a 

disposição para realizar investimentos no corrente ano (2019) com o propósito de 

expandir o negócio, 85% dos pesquisados manifestaram a intenção de ampliação da 

atividade comercial (aumentar a operação existente; abrir novas unidades; melhorar 

o ambiente existente; ampliar o mix de produtos), enquanto 15% informaram que não 

pretendem expandir o negócio em 2019.  

Reconhecido o potencial e a disposição da maioria em realizar a expansão da 

atividade em 2019, passou-se, Gráfico 16, a identificação dos principais turbinadores 

do comércio varejista na percepção dos pesquisados. 

 
Gráfico 16 – Fator determinante para abertura de estabelecimento comercial 
varejista.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 
Para os pesquisados, nos últimos anos, os impulsionadores do comércio foram: 

para 37,5% aspectos demográficos, especialmente o crescimento populacional. 

Embora não se verifique um crescimento significativo identificado pelo IBGE através 

das estimativas populacionais, deve-se considerar que, desde o último Censo 

Demográfico (2010), diversos investimentos importantes foram realizados, 

destacando-se a consolidação do Campus Pau dos Ferros do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a inauguração do 

Campus Pau dos Ferros da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), bem 

como a abertura de vários loteamentos e construções de moradias através do 

Programa Minha Casa Minha Vida, ademais, também merecem menções a abertura 
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de faculdades particulares e a expansão de cursos oferecidos pelo Campus da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), inclusive de mestrados e 

doutorado. Tais aspectos sugerem um crescimento mais intenso da população 

residente na cidade, puxado pela fixação de servidores concursados e contratados 

para atuação em tais empreendimentos educacionais, como também do evidente 

aumento de estudantes de outras cidades que passaram a residir na cidade. 

 Neste sentido, a percepção do crescimento populacional por parte dos 

comerciantes pode não se refletir nos levantamentos populacionais em virtude de 

metodologia utilizada pelo IBGE para contabilização do número de moradores, mas é 

evidente para quem vem acompanhando os inúmeros investimentos realizados no 

setor imobiliário local destinados para atendimento da demanda crescente, 

principalmente, de alunos. 

 Para 30% dos pesquisados a diversificação do comércio varejista é o principal 

impulsionador da atividade. Para 22,5% a localização geográfica da cidade é o fator 

mais relevante. Pode-se observar que essas percepções dos comerciantes estão em 

sintonia com as funcionalidades que um centro polarizador sub-regional deve 

desempenhar. Isso porque a posição geográfica é um componente importante para 

que o centro estabeleça e exerça a influência sobre o entorno, tendo-se como 

condição necessária a facilidade de deslocamento para o polo. 

Na mesma linha, espera-se que o centro polarizador seja capaz de ofertar 

maior diversificação de oportunidades para os consumidores obterem as mercadorias. 

Dispor de maior diversidade significa atender demandas por mercadorias específicas 

e serviços mais especializados em que as cidades menores não dispõem de escala 

para que tais atividades se estabeleçam.  

Podem servir de exemplos: a instalação de uma agência bancária numa cidade 

com menos de cinco mil habitantes não se justifica, nem serviços especializados na 

área da saúde, como clínicas para realização de exames de média e alta 

complexidade. Aliás, 2,5% dos pesquisados apontaram a existência de agências 

bancárias como o elemento impulsionador do comércio varejista. 

A existência de inúmeras linhas de vans que, diariamente, transportam 

passageiros para Pau dos Ferros/RN é um aspecto facilitador para que aposentados 

do INSS, funcionários públicos e beneficiários de programas como o Bolsa Família 

recebam suas rendas nas agências bancárias da cidade e, culturalmente até, parte 

substancial aproveita para realizarem a feira principal no comércio local. E, é 
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exatamente, por essa característica que 7,5% dos pesquisados apontaram os 

programas e políticas públicas como o principal turbinador do comércio varejista. 

O Gráfico 17 buscou identificar a origem dos fornecedores dos comerciantes 

pauferrenses.  

 

Gráfico 17 – Localização geográfica dos principais fornecedores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

De acordo com 17,5% dos pesquisados os principais fornecedores do comércio 

são de Pau dos Ferros/RN, representando um adensamento da cadeia comercial com 

o estabelecimento de comerciantes atacadistas na cidade; conforme 37,5% dos 

pesquisados os principais fornecedores são da região Alto Oeste Potiguar, 

excetuando-se Pau dos Ferros/RN; para 15% dos comerciantes dos fornecedores são 

do RN, exceto Alto Oeste Potiguar; 5% indicaram fornecedores do Nordeste, exceto 

RN e; 25% dos comerciantes indicaram fornecedores das demais regiões do país, 

exceto do Nordeste. Assim, para 70% dos pesquisados a cadeia de fornecedores 

existentes no RN (em Pau dos Ferros/RN, Alto Oeste Potiguar e demais regiões do 

RN) consegue suprir as principais demandas.  
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4 CONCLUSÕES 

 

 A economia brasileira vem se notabilizando por ser, cada vez mais, uma 

economia preponderantemente dependente do setor terciário. Essa configuração 

sustenta acalorado debate sobre a adequação (ou não) para que o país alcance níveis 

mais satisfatórios de desenvolvimento. Esta pesquisa não se dedicou ao 

esclarecimento destas questões: a hipertrofia do terciário é demonstrativo de 

amadurecimento econômico do Brasil? Ou é sinal de debilidade precoce da estrutura 

industrial? 

 O fato é que o Setor de Serviços é o mais representativo da economia nacional, 

assim como também ocorre em boa parte dos municípios brasileiros. A área 

geográfica em que esse estudo ocorreu, a cidade de Pau dos Ferros/RN, tem forte 

presença do terciário, além de acentuada participação da Administração Pública, na 

composição econômica. 

 Conforme foi demonstrado ao longo do trabalho, observou-se que a vocação 

comercial da cidade remonta as origens da vila, com a expansão da feira livre, 

servindo como local de compras e vendas dos produtos agropecuários. Passando-se 

em seguida para a comercialização de mercadorias diversas e pelos investimentos 

realizados para erguer o Mercado e o Açougue. 

 A posição geográfica também é reconhecida como um diferencial favorável 

para que a cidade desempenhasse a função de centro comercial, aglutinando as 

pequenas populações dos municípios do entorno e fortalecendo a capacidade da elite 

política local buscar a atração de investimentos públicos em infraestrutura, como 

também para a implantação de representações de diversos órgãos públicos e, mais 

recentemente, para a implantação de universidades, hospital regional, além de outros 

importantes equipamentos públicos para atendimento da demanda regional. 

 Considerando-se o contexto, a posição geográfica favorável, a captação de 

investimentos públicos, a oferta de serviços administrativos públicos diferenciados, 

tem-se a realização de investimentos privados para oferecer serviços especializados 

e uma ampla diversificação de estabelecimentos comerciais que, cumulativamente, 

foi realçando a diferenciação regional de Pau dos Ferros/RN, ao ponto de 

pesquisadores (como DANTAS [2014]; DANTAS, CLEMENTINO e FRANÇA [2015], 

GOMES [2016], BARRETO FILHO [2018], dentre outros) apontarem características 
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próprias de cidades médias (ou intermediárias) numa cidade com pouco mais de 30 

mil habitantes. 

 Apontando-se, ainda que sinteticamente, os casos de cidades como Campina 

Grande/PB, Sobral/CE e Mossoró/RN, percebe-se as recorrências, como as origens 

das formações econômicas associadas a expansão da pecuária e demais produções 

agropecuárias, a importância da feira livre, a localização geográfica e a capacidade 

de arregimentação de recursos e investimentos públicos para ampliação da 

infraestrutura existente em tais localidades. Também ficam evidentes as 

particularidades, como a força do algodão em Campina Grande/PB, a industrialização 

em Sobral/CE e a atividade petroleira em Mossoró/RN. 

 A diferenciação alcançada por Pau dos Ferros/RN não pode ser atribuída a um 

fator específico, por isso, optou-se por reunir dados e informações para demonstrar 

que o comércio varejista vem desempenhando papel relevante para a dinamização 

econômica da cidade de Pau dos Ferros/RN. 

 O crescimento populacional do município nos últimos anos se deu em parte 

pelo investimento público e privado em universidades, fixando pessoas concursadas, 

empregadas e grande quantidade de estudantes vindo de diversas cidades do Brasil, 

aumentando o fluxo de pessoas diariamente no município, crescendo o interesse 

privado para investimentos em comércios varejistas e aumentando a diversificação 

comercial. Pau dos Ferros/RN é uma cidade com oportunidade para expansão de 

negócios, conforme demonstrado na pesquisa, pois os comerciantes investiram, 

abrindo filiais ou a primeira empresa na cidade, dessa forma trazendo mais 

oportunidades de emprego e geração de renda.  

 Desde o início da cidade, Pau dos Ferros/RN foi favorecida por sua localização 

geográfica, sendo ponto de passagem principal para diversas cidades. A vinda de 

diversas vans de cidades próximas todos os dias facilita o deslocamento das pessoas, 

permitindo que se dirijam a cidade a fim de realizarem operações bancárias, 

resolverem situações nos diversos órgãos públicos estabelecidos, buscarem e 

acessarem serviços especializados não disponíveis nas cidades menores e também 

para a realização de compras nos comércios da cidade. 

 A circulação de pessoas das cidades vizinhas, associadas as demandas dos 

habitantes de Pau dos Ferros/RN, estimulam o crescimento comercial. A 

diversificação dos estabelecimentos é uma evidência desse processo que 

retroalimenta o crescimento econômico e populacional. A realização de importantes 
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investimentos, mesmo num cenário econômico ainda de elevada incerteza, como a 

abertura do primeiro atacarejo, do shopping center e a inauguração da loja de uma 

rede com atuação nacional são elementos indicativos que a cidade continua 

representando uma boa oportunidade para a realização de investimentos. E, como 

não poderia ser diferente, tais estabelecimentos potenciam a geração de emprego, 

renda e serve como elemento de atração para as pessoas do entorno.  

 A cidade de Pau dos Ferros/RN cresceu através do comércio, pois desde seu 

início que chama a atenção de visitantes vizinhos para comprarem mercadorias na 

praça pauferrense, contribuindo para a consolidação de polo sub regional e como local 

preferencial para a atração de investimentos privados no Alto Oeste Potiguar, em que 

a distribuição espacial, a partir da área de realização da feira livre e da construção do 

Mercado Público, concentrou a estruturação dos estabelecimentos no entorno e, mais 

recentemente, ocupando às margens da Avenida Independência. 

 A área central é a que recebe as diversas linhas de vans provenientes das 

cidades do entorno, dessa forma facilitando para a movimentação da clientela 

potencial, contudo o adensamento tem implicado em dificuldades para a circulação de 

veículos, especialmente nos horários de pico, bem como pela exorbitância dos preços 

de alugueis e de terrenos, servindo como estímulos para a dispersão de 

estabelecimentos comerciais ao longo da Avenida Independência, como foi o caso do 

Nosso Atacarejo, cuja loja foi erguida num espaço em frente ao Campus da UERN, a 

2,46 km do Centro. 

 O comércio varejista em Pau dos Ferros/RN é importante para a dinamização 

da economia local, pois traz pessoas diariamente ao município, garante emprego e 

renda para os residentes e para aqueles que se deslocam das cidades mais próximas 

para trabalharem nos estabelecimentos, vem servindo também como chamariz para 

investidores escolherem a cidade para abertura de empreendimentos e, 

consequentemente, tem assegurado ampliação de arrecadação de impostos, 

resultando em maior capacidade para a realização de investimentos em melhorias por 

parte do Poder Público municipal. 

Por fim, por todos os aspectos compilados nesta pesquisa, acredita-se que 

restou demonstrada a importância da atividade comercial varejista para a dinamização 

econômica da cidade de Pau dos Ferros/RN, bem como, os rebatimentos que a 

atividade vem desempenhando na configuração espacial da cidade. 

 



55 
 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 
 
ALMEIDA, José Elesbão de. Economia potiguar... In: ALMEIDA, José Elesbão de; 
ALVES, Agassiel de Medeiros. (Orgs.). Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Alto Oeste Potiguar: Microrregiões de Pau dos Ferros, São Miguel e Umarizal. 
Mossoró/RN: Queima Bucha, 2014. 
 
ASSIS, Lenilton Francisco de. As redes de comércio e de serviço entre a cidade 
média de Sobral e algumas cidades pequenas da região norte do Ceará. Anais do X 
Encontro de Geógrafos da América Latina–20 a, v. 26, 2005. Disponível em: 
<http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal 
10/Geografiasocioeconomica/Geografiaregional/04.pdf>. Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
BARRETO FILHO, Boanerges de Freitas. ALTO OESTE POTIGUAR (1700-2017): 
Estrutura econômica, dinâmica urbana e regionalização. Dissertação (Mestrado em 
Programa de Pós- Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no 
Semiárido). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. - Pau dos Ferros/RN, 
2018. Disponível em: < https://sucupira.capes.gov.br/su 
cupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup
=true&id_trabalho=6373239>. Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
BARRETO FILHO, Boanerges de Freitas. Breve histórico da criação do município 
de Pau dos Ferros. Disponível em: <http://blogsertaopotiguar. 
blogspot.com/2012/09/breve-historico-da-criacao-do-municipio.html>. Acesso em: 15 
nov. 2018. 
 
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS (CDL), 2016. Disponível em: 
<http://site.cndl.org.br/publicacoes/acao-de-proposta-mercadologica//>. Acesso em: 
15 nov. 2018. 
 
CARVALHO, Cícero Péricles de Oliveira. O novo padrão de crescimento no 
Nordeste semiárido. Revista Econômica do Nordeste, v. 45, n. 3, p. 160-184, 2014. 
 
CASAS, Alexandre Luzzi Las; GARCIA, Maria Tereza. Estratégias de marketing 
para varejo: inovações e diferenciações que fazem a diferença. São Paulo: Novatec 
Editora, 2000. 
 
COSTA, Odorico de Morais Eloy da. O Arranjo Produtivo de Calçados em 
Juazeiro do Norte: Um Estudo de Caso para o Estado do Ceará. 2007. Tese de 
Doutorado. Doctoral dissertation submitted to Instituto de Economia of Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
 
DANTAS, Joseney Rodrigues de Queiroz; CLEMENTINO, Maria do Livramento 
Miranda. O PAPEL DAS CIDADES (INTER) MÉDIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL: um estudo a partir dos centros subregionais 
(Pau dos Ferros-RN, Cajazeiras-PB e Sousa-PB). Geo UERJ, v. 1, n. 24, p. 228-255, 
2013. 
 

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal%2010/Geografiasocioeconomica/Geografiaregional/04.pdf
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal%2010/Geografiasocioeconomica/Geografiaregional/04.pdf
https://sucupira.capes.gov.br/su%20cupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6373239
https://sucupira.capes.gov.br/su%20cupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6373239
https://sucupira.capes.gov.br/su%20cupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6373239
http://blogsertaopotiguar.blogspot.com/2012/09/breve-historico-da-criacao-do-municipio.html
http://blogsertaopotiguar.blogspot.com/2012/09/breve-historico-da-criacao-do-municipio.html
http://site.cndl.org.br/publicacoes/acao-de-proposta-mercadologica/


56 
 

DANTAS, Joseney Rodrigues de Queiroz. As cidades médias no 
desenvolvimento regional: um estudo sobre Pau dos Ferros (RN). 2014. 
 
DANTAS, Joseney Rodrigues de Queiroz; CLEMENTINO, Maria do Livramento 
Miranda; FRANÇA, Rosana Silva de. A cidade média interiorizada: Pau dos Ferros 
no desenvolvimento regional. Revista Tecnologia e Sociedade, v. 11, n. 23, p. 129-
148, 2015. Disponível em: <http://www.ric.ufc.br/observatorio/tes_ odoricocosta.pdf>. 
Acesso em: 03 abr. 2019. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO). 
Aeroporto de Campina Grande/PB. Características. Disponível em: 
<http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-campina-grande-presidente-
joao-suassuna/sobre-o-aeroporto/caracteristicas/>. Acesso em 03 de nov. de 2018. 
 
ENCONTRA MOSSORO. Sobre Mossoró. Disponivel em: 
<http://www.encontramossoro.com.br/mossoro/>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
 
FARIAS, Fablênia Tatiany de. Comércio e cidade: processos e formas espaciais 
em Pau dos Ferros/RN. 2015. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. 
 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
(FIERN). Programa Mais RN. Disponível em <http://www.maisrn.org.br/perfil-
rn/diagnostico-socioeconomico/setores-economicos/>. Acesso em: 28 out. 2018. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, v. 5, n. 61, 
p. 16-17, 2002. 
 
GOMES, Hortência Pessoa Rêgo. PAU DOS FERROS/RN: UMA CIDADE 
PEQUENA COM CARACTERÍSTICAS DE CIDADE MÉDIA, 2016. Disponível em: 
<http://www.editorarealize.com.br/revistas/conidis/anais.php>. Acesso em: 03 nov. 
2018.  
 
HOLANDA, Virginia Célia Cavalcante. Sobral-CE: Os dois circuitos da economia 
urbana em uma cidade média do nordeste brasileiro. Okara: Geografia em debate, v. 
7, n. 2, 2013. Disponível em: <http://www.periodicos.uf 
pb.br/index.php/okara/article/viewFile/17842/10430>. Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produto 
Interno Bruto dos Municípios 2010 – 2014. 2015. Disponível em: 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2014/>. Acesso 
em: 03 nov. 2018.  
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pau dos 
Ferros/RN. Panorama. Vários anos. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov. 
br/brasil/rn/pau-dos-ferros/panorama>. Acesso em: 20 out. 2018. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Campina 
Grande/PB. Panorama. 2019c. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/ 
brasil/pb/campina-grande/panorama>. Acesso em: 07 abr. 2019. 

http://www.ric.ufc.br/observatorio/tes_%20odoricocosta.pdf
http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-campina-grande-presidente-joao-suassuna/sobre-o-aeroporto/caracteristicas/
http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-de-campina-grande-presidente-joao-suassuna/sobre-o-aeroporto/caracteristicas/
file:///C:/Users/CLIENTE/Downloads/Disponivel%20em:%20http:/www.encontramossoro.com.br/mossoro/
file:///C:/Users/CLIENTE/Downloads/Disponivel%20em:%20http:/www.encontramossoro.com.br/mossoro/
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2014/


57 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sobral/CE. 
Panorama. 2019d. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/ 
brasil/ce/sobral/panorama>. Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Mossoró/RN. 
Panorama. 2019e. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/ 
brasil/rn/mossoro/panorama>. Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Índice de 
Desenvolvimento Humano. 2010. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/ 
brasil/rn/pau-dos-ferros/pesquisa/37/30255>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Instituições 
financeiras. Vários anos. Disponível em:<https://cidades.ibge.gov .br/brasil/rn/pau-
dos-ferros/pesquisa/29/21905>. Acesso em: 11 dez. 2018. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pau dos 
Ferros/RN. Panorama. 2019a. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/bras 
il/rn/pau-dos-ferros/panorama>. Acesso em: 03 abr. 2019. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Brasil em 
Síntese. Comércio. 2019b. Disponível em: <https://brasilemsintese.ibge.gov.br 
/comercio.html>. Acesso em: 03 abr. 2019. 
 
INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAREJO (IDV). Evolução do 
varejo brasileiro e regional – dezembro 2016. 2019. Disponível em: <http://w 
ww.idv.org.br/varejo-em-numeros/varejo-brasileiro/>. Acesso em: 03 abr. 2019. 
 
LAKATOS, Eva Maria; DE ANDRADE MARCONI, Marina. Metodologia científica. 
São Paulo: Atlas, 1991. 
 
MATTAR, Fauze Najib. Administração de varejo. Elsevier Brasil, 2011. 
 
PEREIRA, William Eufrásio Nunes. Reestruturação do Setor Industrial e 
Transformação do Espaço Urbano de Campina Grande-PB a partir dos anos 
1990. 2017. Disponível em:<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123 
456789/23164/7/Reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20do%20Setor%20Industrial%20
e%20Transforma%C3%A7%C3%A3o%20do%20Espa%C3%A7o%20Urbano.pdf>. 
Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
RESENDE, André. De vila a cidade, expansão urbana de Campina Grande 
seguiu avanço econômico. Disponível em: <https://g1.globo.com/pb/paraiba/ 
noticia/de-vila-a-cidade-expansao-urbana-de-campina-grande-seguiu-avanco-
economico.ghtml>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
 
ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. Expansão urbana de Mossoró: período de 
1980 a 2004. 2005. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/1234 
56789/18882>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
 

https://cidades.ibge.gov.br/%20brasil/rn/pau-dos-ferros/pesquisa/37/30255
https://cidades.ibge.gov.br/%20brasil/rn/pau-dos-ferros/pesquisa/37/30255
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pau-dos-ferros/panorama%3e%20.%20Acesso%20em:%2020%20de%20outubro%20de%202018
https://g1.globo.com/pb/paraiba/%20noticia/de-vila-a-cidade-expansao-urbana-de-campina-grande-seguiu-avanco-economico.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/%20noticia/de-vila-a-cidade-expansao-urbana-de-campina-grande-seguiu-avanco-economico.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/%20noticia/de-vila-a-cidade-expansao-urbana-de-campina-grande-seguiu-avanco-economico.ghtml


58 
 

SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins; COSTA, Cláudia Soares. Características 
gerais do varejo no Brasil. 1997. Disponível em: <https:// 
web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7125>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
 
SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins; GIMENEZ, Luiz Carlos Perez. 
Reestruturação do comércio varejista e de supermercados. 1999. Disponível 
em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9642>. Acesso em: 15 nov. 
2018. 
 
SANTOS, Ângela Maria Medeiros Martins; GIMENEZ, Luís Carlos Perez; MATTOS, 
Carolina Barbosa. Hiper e supermercados no Brasil. Rio de Janeiro: Banco 
Nacional de Desenvolvimento, 1998. Disponível em: 
<https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquiv
os/conhecimento/relato/hiperm3.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
 
SANTOS, Camila Dutra dos. A cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte: processo 
de formação e produção do espaço urbano. Mercator-Revista de Geografia da 
UFC, v. 8, n. 17, p. 97-108, 2009. Disponível em: 
<http://www.mercator.ufc.br/mercator/article/view/251>. Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
SICSÚ, João. Governos Lula: a era do consumo. Texto para discussão-Instituto 
de Economia UFRJ, n. 21, 2017. Disponível em: <http://www.ie.ufrj. 
br/images/pesquisa/publicacoes/discussao/2017/tdie0212017sicsu.pdf>. Acesso em: 
06 abr. 2019. 
 
SILVA, Caio Assumpção. Breve panorama sobre o setor de comércio no Brasil. 
2018. Disponível em: <https://economiadeservicos.com/2018/06/12/brev e-
panorama-sobre-o-setor-de-comercio-no-brasil/>. Acesso em: 5 abr. 2019. 
 
SILVA, Franciclézia de Sousa Barreto. As faces e os disfarces da informalidade 
no capitalismo contemporâneo: um estudo do comércio de rua em Pau dos 
Ferros/RN. 2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br /jspui/handle/123456789/17917>. 
Acesso em: 22 abr. 2019. 
 
SILVA, Jorge Luiz Mariano da; MONTALVÁN, Daniel Borja Valdez. Exportações do 
Rio Grande do Norte: estrutura, vantagens comparativas e comércio intra-indústrial. 
Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 46, n. 2, p. 547-568, 2008. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
20032008000200010&script=sci_arttext>. Acesso em: 15 jan. 2019. 
 
SILVA, Rafaela Fernandes e. A formação econômica e espacial da cidade de 
Campina Grande. Anais do Simpósio Cidades Médias e Pequenas da Bahia. 2012. 
Disponível em: <http://periodicos.uesb.br/index.php/ascmpa/issue/ 
view/66/showToc>. Acesso em: 07 abr. 2019. 
 
VAROTTO, Luís Fernando. Varejo no Brasil–Resgate Histórico e Tendências. 
Revista Brasileira de Marketing, v. 17, n. 3, p. 429-443, 2018. Disponível em: 
<http://revistabrasileiramarketing.org/ojs-2.2.4/index.php 
/remark/article/viewArticle/3897>. Acesso em: 06 abr. 2019. 

https://economiadeservicos.com/2018/06/12/breve-panorama-sobre-o-setor-de-comercio-no-brasil/


59 
 

VAROTTO, Luís Fernando. História do varejo. GV executivo, v. 5, n. 1, p. 86-90, 
2006. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecu 
tivo/article/view/34379>. Acesso em: 03 out. 2018. 
 
VIANA, Karoline. Sobral é referência para a história do Ceará. 2010. Disponível 
em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/sobral-e-
referencia-para-a-historia-do-ceara-1.749353>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
 
WERNECK, Ticiana. O PAPEL DO VAREJO NA ECONOMIA BRASILEIRA. 2017. 
Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE). Notícias do setor - 
13/06/2017. Disponível em: <https://abrasce.com.br/noticia/4654>. Acesso em: 06 
abr. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


