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RESUMO 

 

O trabalho ora apresentado busca fazer uma análise da dinâmica sócio-espacial das 
redes associativistas de supermercados e sua importância na redefinição dos papéis 
urbanos de pequenas cidades norte-rio-grandenses. O enfoque teórico prioriza o 
comércio como um elemento constituinte da cidade cuja compreensão, permitiu a 
apreensão das novas dinâmicas sócio-espaciais de pequenas cidades em face do 
processo de globalização e que ensejou transformações no âmbito de suas formas 
comerciais. Outro fator importante na construção do trabalho foi à contextualização 
das mudanças no sistema de produção capitalista com o advento da produção 
flexível e das determinações do processo de globalização econômica que 
propiciaram novas formas de organização do comércio.  A análise empírica da 
pesquisa contempla duas redes associativistas de supermercados, a “Rede 10” e a 
“Rede Seridó”, que congregam elementos basilares para a compreensão da gênese 
e evolução desse novo modelo organizacional do comércio em pequenas cidades do 
Estado, assim como permitiu compreender as principais mudanças ocorridas neste 
segmento da atividade comercial. Como metodologia utilizou-se levantamento 
bibliográfico em livros e periódicos, levantamento de dados secundários coletados 
principalmente junto ao SEBRAE e a ABRAS e ainda foi encaminhada uma pesquisa 
de campo onde foram realizadas entrevistas junto aos gestores de redes 
associativistas de supermercados, proprietários de estabelecimentos associados e 
com os consumidores das redes pesquisadas. Por fim, conclui-se que a formação e 
expansão das redes associativistas de supermercados no contexto de pequenas 
cidades potiguares constitui-se essencialmente em uma alternativa de sobrevivência 
do pequeno comércio tradicional, que partilhando dos princípios associativistas 
ainda que de forma pouco rígida, conseguem não apenas permanecer no mercado, 
mas se impor enquanto um novo agente no processo de reprodução do capital. 
Deste modo, as redes associativistas de supermercados, na busca de novos 
espaços, em especial no âmbito de pequenas cidades acabam promovendo uma 
nova dinâmica nestas cidades propiciando diferentes fluxos e interconexões com os 
diferentes lugares, atribuindo novos conteúdos e papeis urbanos. Ao assumir não 
somente a condição de lugar do viver, mas também o lugar de reproduzir o capital, 
as pequenas cidades oferecem a sua população melhores condições de realização 
de compras, evitando assim os deslocamentos obrigatórios da população para 
outros centros urbanos com o objetivo de satisfazer as suas necessidades de 
consumo. 

 

Palavras-chave: Comércio. Pequenas cidades. Redes associativistas de 

supermercados.  
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ABSTRACT 

 

The work presented here aims to make an analysis of the socio-spatial dynamics of 
associative supermarket chains and their importance in redefining the roles of small 
urban North Rio Grande cities. The theoretical approach gives priority to business as 
a city constituent whose understanding allows us to seize the new socio-spatial 
dynamics of small towns in the face of globalization and which caused changes in the 
scope of its commercial forms. In this sense, we understand that trade, as an 
essentially urban activity has a very specific characteristic, with respect to its ability to 
transform the content and meaning of places. Another important factor in the 
construction work was the context of changes in the capitalist production system with 
the advent of flexible production and the determinations of the economic globalization 
process that brought new ways of organizing trade. The empirical analysis of the 
research includes two associative supermarket chains, the “Rede 10” and the “Rede 
Seridó”, bringing together basic elements for understanding the genesis and 
evolution of this new organizational model of trade in small towns of the state, as well 
as allowed -In understand the main changes in this segment of commercial activity. 
The methodology we used literature in books and periodicals, collected mainly 
secondary data collection with the SEBRAE and the ABRAS and was still a field 
research where interviews were conducted forwarded along to the associative 
network managers to supermarkets, owners of associated facilities and with 
consumers of the surveyed networks .Finally, we conclude that the formation and 
expansion of associative supermarket chains in the context of small cities potiguares 
is essentially in a survival alternative traditional small traders, that sharing the 
associative principles albeit somewhat rigidly guided by the training cooperation 
networks can not only stay in the market , but to impose as a new agent in the capital 
of the reproduction process. Thus, the associative supermarket chains in the search 
for new spaces, particularly within small towns end up promoting new momentum in 
these cities providing different flows and interconnections with different places, giving 
new content and urban roles. By taking not only the condition of the place of living, 
but also the place to reproduce the capital, small towns offer their population better 
able to make purchases, thus avoiding the mandatory population shifts to other urban 
centers in order to meet their consumption needs. 

 

Keywords: Trade. Small towns. Associative supermarket chains. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nossa pesquisa de mestrado tem como título: Dinâmicas de reprodução do 

comércio e os novos papéis urbanos em pequenas cidades norte-rio-grandenses: 

um olhar a partir das redes associativistas de supermercados. Cabe ressaltar que a 

expressão empregada neste trabalho de “olhar”, não foi utilizada como um simples 

adereço ou metáfora. Corroboramos com as ideias de Gomes (2013), para quem o 

“olhar” constitui-se num importante formador ou conformador epistemológico para os 

geógrafos. Esse “olhar” ensinou-nos a observar e permitiu-nos tecer questões 

peculiares acerca do nosso objeto de pesquisa. 

Quando se elege um objeto de estudo, através de um recorte empírico, este 

passa a representar o nosso ponto de vista. O ponto de vista neste caso constitui um 

inequívoco comprometimento espacial, pois representa, antes de tudo, uma posição 

que assumimos no espaço, a partir do qual se “ver”. Foi subsidiada por esse “olhar” 

atento e privilegiado da paisagem urbana de pequenas cidades, que o nosso ponto 

de vista foi aguçado para identificar um elemento novo na nova composição da 

dinâmica comercial destas cidades, perceptíveis, a priori, pela mudança que se 

efetivava nas fachadas de alguns estabelecimentos comerciais dessas cidades, 

como em mercadinhos e mercearias que, paulatinamente, passavam a receber um 

moderno arranjo físico. 

À medida que desvelávamos as fachadas dos mercadinhos e das mercearias, 

percebia-se que essas mudanças não se restringiam apenas ao exterior desses 

estabelecimentos, o seu interior também tinha se modificado. Havia uma maior 

variedade de produtos a serem comercializados; novos terminais de pagamento, 

agora informatizados com leitura óptica do código de barras; novos equipamentos 

para frios e, além disso, com um maior número de funcionários distribuídos pelas 

diferentes seções, com destaque para a padaria e o açougue, que até então não 

existiam. Além desse cenário, mercearias e mercadinhos, em suas novas fachadas, 

se apresentavam assumindo um novo status, integrante de uma “Rede de 

Supermercados”. 

Ainda sob um olhar atento da paisagem, ficou nítido que a “rede” aparecia 

também em outros segmentos da atividade comercial, porém as redes de 
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supermercados se apresentavam em maior número, se fazendo presente nas mais 

diversas cidades do estado do Rio Grande do Norte.  

No universo da atividade comercial, marcado pelos múltiplos formatos e 

dinamicidade de mudanças, as redes associativistas de supermercados ganharam o 

destaque do nosso “olhar”, impondo-se à visão, como um elemento novo, moderno, 

não apenas no âmbito da geografia do comércio, mas principalmente de pequenas 

cidades do Rio Grande do Norte, marcadas historicamente pela preeminência das 

formas tradicionais de comércio. Num olhar descomprometido para a atividade 

comercial em pequenas cidades o que se observa é um fluxo das continuidades e 

permanências associado às suas formas tradicionais, como as bodegas, a feira livre, 

os mercados públicos, as mercearias, resquício das diversas fases do 

desenvolvimento urbano. Mas também o olhar atento nos conduz a perceber que 

estas formas apresentam novos conteúdos “técnico-informacionais”. Foi desse misto 

tradicional-moderno que conseguimos extrair as redes associativistas de 

supermercados. 

Ao capturarem o nosso olhar, as redes associativistas de supermercados 

tornaram-se objeto de atenção criteriosa, uma vez que estas se apresentavam como 

uma nova estrutura organizacional do pequeno comércio varejista em pequenas 

cidades do Rio Grande do Norte. Constatou-se que em fins da década de 1990, no 

segmento supermercadista, a “Rede Mais”, com sede na cidade de Natal/RN, 

ocorreu a formação da primeira rede. E, a partir de 2001, tem-se um processo de 

expansão e interiorização dessas redes nas diversas cidades, com ênfase na 

concentração destas, em pequenas cidades do Estado. 

Ao individualizar esse objeto no contexto da dinâmica comercial de pequenas 

cidades, observou-se que antes o comércio passou por significativas mudanças ao 

se constituir em rede, que se expressa por meio da informatização de suas compras 

e vendas de produtos, da utilização de novos serviços financeiros, da crescente 

utilização do cartão de crédito da loja, em substituição à “caderneta do fiado”, do 

desenvolvimento de importantes estratégias de marketing, como o uso de encartes 

promocionais.  

De acordo com a pesquisa de campo, hoje já somam 28 (vinte e oito) redes 

associativistas no estado, constituídas entre os diversos segmentos de negócios, 

especialmente dos pequenos, destacando-se nesse conjunto, as redes 

supermercadistas, que apresentam os mais expressivos números, contabilizando 15 
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(quinze) redes associativistas localizadas em diversas cidades potiguares, cuja 

distribuição espacial é bastante dinâmica, sendo encontrada tanto na região 

metropolitana de Natal, assim como, nas cidades do interior. 

Diante deste quadro de referência emerge a justificativa da escolha desse 

recorte espacial, pois se tem a compreensão de que apesar da gênese do processo 

de constituição de redes associativistas ter se dado em Natal e, mais 

especificamente na região metropolitana, como resposta de pequenos e médios 

supermercados, em sua maioria de bairro (ou vizinhança), diante da concorrência de 

grandes superfícies comerciais. Todavia, apreende-se que no âmbito das pequenas 

cidades do interior do estado esse fenômeno ganha conteúdos e especificidades 

que requerem ser mais bem entendidos. 

Nessa perspectiva de análise, delimitamos para o estudo empírico da 

pesquisa as redes associativistas de supermercados, a partir da qual analisamos as 

mudanças ocorridas no âmbito de estabelecimentos comerciais de pequenas 

cidades norte-rio-grandenses, que passaram da condição de bodegas, mercearias 

ou mercadinhos a condição de supermercados. A análise das redes associativistas 

de supermercados possibilita também a apreensão das mudanças nos hábitos de 

consumo da população de pequenas cidades, que passaram a ser mais exigentes 

com relação à diversidade de produtos, de marcas e do ambiente no qual 

consomem, do serviço ofertado pelo estabelecimento comercial. Com a adoção 

dessa nova estratégia de gestão de suas empresas, o comércio varejista nas 

pequenas cidades norte-rio-grandenses passa por consideráveis mudanças, com 

importantes repercussões nos hábitos de consumo e na dinâmica urbana dessas 

cidades.  

A análise empírica da pesquisa contempla duas redes, a Rede 10 de 

Supermercados e a Rede Seridó de Supermercados. A escolha dessas duas redes 

não foi por acaso, pois estas congregam elementos basilares para a compreensão 

da gênese e evolução desse novo formato organizacional do comércio em pequenas 

cidades do Estado. Um primeiro aspecto importante que possuem em comum é o 

fato de ambas terem se formado no interior do estado e com expressiva presença 

em pequenas cidades. A primeira a ser constituída foi a Rede 10 de Supermercados, 

tendo como cidade sede Mossoró/RN. A Rede Seridó de Supermercados foi a 

segunda rede formada tendo como sede a cidade de Caicó. Para, além disso, a 

formação da Rede Seridó circunscreve um momento importante da constituição de 
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redes associativistas no Estado que é o início da participação do Serviço Brasileiro 

de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RN), que passa a atuar 

incentivando e orientando a formação de centrais/redes de negócios, sendo esta 

denominação utilizada pela Instituição. 

As redes associativistas de comércio constituem um tipo de organização 

comercial flexível e horizontal, onde o associado, embora mantenha a sua 

autonomia jurídica, encontra-se subordinado a uma gestão compartilhada que é 

orientada por princípios do associativismo e que são delineados no âmbito da 

associação a qual pertence. Entende-se que a formação de redes associativistas 

constitui uma estratégia capitalista, que busca ampliar seu processo de reprodução 

nos variados espaços. Para tanto, desenvolvem alternativas que visam uma maior 

apropriação dos espaços. Assim, grupos de comerciantes locais se reúnem, 

elaboram estratégias para competirem e se manter no mercado e reproduzirem 

capital na própria cidade, utilizando-se de estratégias pautadas nos modelos das 

grandes redes comerciais. 

O processo de investigação foi orientado pelos seguintes problemas: Quais 

dinâmicas e processos da lógica de reprodução capitalista contribuem para a 

disseminação das redes associativistas de comércio nas pequenas cidades norte-

rio-grandenses? Que elementos caracterizam as redes associativistas e sua 

dinâmica sócio-espacial nessas cidades? Em que medida as redes associativistas 

promovem (ou não) a articulação dos territórios das pequenas cidades nas escalas 

regionais, estaduais e nacionais? Quais os novos papéis urbanos das pequenas 

cidades podem ser verificados a partir desse processo? Que processos explicam a 

ocorrência das redes associativistas no segmento supermercadista? Quais as 

transformações propiciadas nos estabelecimentos que se associam as redes 

associativistas de supermercados? Em que medida as redes associativistas de 

comércio dinamizam a economia das pequenas cidades? Como as redes comerciais 

participam do processo de reprodução do espaço das pequenas cidades?  

Essas indagações conduziram a pensar o nosso pressuposto de investigação 

o qual se pretende desvendar a partir do desenvolvimento da pesquisa em tela: as 

redes associativistas comerciais promovem uma nova dinâmica sócio-espacial nas 

pequenas cidades norte-rio-grandenses, redefinindo seus papéis urbanos no 

contexto da globalização, uma vez que a constituição dessas redes comerciais 

representa uma estratégia de reprodução do comércio local em resposta à 
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concorrência do setor em termos de preço e qualidade dos produtos e dos serviços 

ofertados pelos estabelecimentos, e, além disso, representa uma tentativa de 

integração não subordinada de pequenas cidades norte-rio-grandenses no âmbito 

da dinâmica urbano-regional, no qual se encontram inseridas. 

Para tanto, esta dissertação tem como objetivo principal analisar a dinâmica 

sócio-espacial das redes associativistas de comércio, e ainda entender em que 

medida essas redes configuram uma estratégia para dinamizar a atividade comercial 

das pequenas cidades.  

Diante desse quadro de referência, o nosso olhar geográfico acerca dessa 

temática será enriquecido também por um aporte multidisciplinar, pois 

compreendemos que os conteúdos, enfoques e perspectivas de análises, trazidas 

por outras áreas de conhecimento propiciarão maior riqueza de detalhes à nossa 

análise, contribuindo para uma reflexão mais abrangente acerca da temática. O 

quadro teórico construído propiciou o apontamento de possibilidades de estudos 

sobre a temática em tela. 

Nesta análise espacial o enfoque teórico prioriza o comércio como um 

elemento constituinte da cidade, cuja compreensão permite-nos compreender 

também as novas dinâmicas sócio-espaciais das pequenas cidades em face do 

processo de globalização e que ensejou transformações no âmbito de suas formas 

comerciais. Nesse sentido, entendemos que o comércio, enquanto atividade 

essencialmente urbana, apresenta uma característica bastante específica que diz 

respeito a sua capacidade de transformar o conteúdo e o significado dos lugares.  

Assim, na abordagem sobre a dinâmica da atividade comercial no contexto 

das cidades e da globalização econômica, respaldamo-nos principalmente em 

Vargas (2001), Salgueiro (1996), Fernandes et al (2000), Pintaudi (1981, 1989, 

1999), Cleps (2005) e Ortigoza (2010). A análise do comércio feita por esses autores 

fornece os elementos para uma apreensão das novas formas e conteúdos da 

atividade comercial verificadas no contexto das cidades contemporâneas.  

Partindo dessa contextualização, diferentes autores desenvolveram análises 

que serão basilares para nossa compreensão do mundo em face dos efeitos e das 

determinações do processo de globalização da economia, sob a égide do meio 

técnico-científico-informacional, entre os quais se destacam as interpretações de 

Santos (1994; 2012) acerca da aceleração contemporânea, o meio técnico-científico-

informacional e os elementos de sua “Geografia das redes”, sobretudo na 
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perspectiva contemporânea das técnicas, resgatando suas dimensões temporais e 

espaciais. 

Dentro do quadro teórico da pesquisa também estão presentes as discussões 

propostas por Castells (1999) que, ao tratar das sociedades no período 

contemporâneo, também considera que vive-se num espaço caracterizado por uma 

profusão sem precedentes dos fluxos, conhecendo uma economia que o mesmo 

autor denomina de ‘global’, e um capitalismo ‘informacional’, o que o leva a 

reconhecer a sociedade atual como “sociedade em rede”. Nesse contexto, o referido 

autor considera que as redes constituem uma nova morfologia social, cuja difusão 

da lógica modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 

produtivos e de experiência, poder e cultura.  

O referencial teórico também se fundamenta nas proposições de Harvey 

(1992) sobre a compressão espaço/tempo e as mudanças no sistema de produção 

capitalista com o advento da produção flexível. Nesse sentido, analisando as 

características atuais do processo de globalização, o referido autor considera que os 

grandes grupos empresariais se encontram em meio a uma série de dados novos, 

tal como o uso intensivo das tecnologias de informação próprias do meio técnico-

científico-informacional, que impõem transformações nítidas no processo de 

produção das grandes empresas, traduzidas nas formas organizacionais “flexíveis” 

(HARVEY, 1992). 

Quanto aos conceitos geográficos adotados nesta pesquisa consideramos a 

rede um escopo analítico geográfico para a compreensão da organização espacial 

de um ou mais agentes, no nosso caso, do comércio varejista. Em essência as 

redes são conexões materiais ou imateriais que se estabelecem entre diversos 

agentes, quer por razões sociais, políticas, econômicas ou culturais. Atualmente, 

com o desenvolvimento das telecomunicações e transportes, a rede tornou-se uma 

forma de representar a sociedade, e que por isso assume abordagens disciplinares 

diversas. De modo que a geografia também reconhece a importância desse termo 

enquanto conceito e também como forma de entender as relações e a complexidade 

das interações espaciais. 

Ainda no que se refere a abordagem teórica, outra categoria importante de 

análise foi às pequenas cidades, isto porque estas têm passado por reestruturações 

territoriais, e também nas atividades comerciais, advindas de sua composição 

econômica. Do mesmo modo, vêm ocorrendo o processo de dinamização de sua 
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vida urbana, com a expansão de áreas habitacionais, ocupação de espaços antes 

utilizados apenas por atividades essencialmente agrícolas tradicionais, realizadas 

próximas ao perímetro urbano. O resultado desses processos tem sido a 

emergência de dinâmicas espaciais que conduzem as pequenas cidades a 

estabelecerem relações diferenciadas no contexto urbano-regional, as quais 

conferem importância significativa em sua rede urbana.  

Na busca do desvendamento do real, muitos foram os caminhos percorridos 

no âmbito dessa investigação científica, com um fim de que se tivesse consequente 

reelaboração do conhecimento. Para tanto, fez-se necessário uma atividade rigorosa 

de planejamento, por meio do qual selecionamos as bases operacionais e o 

arcabouço teórico para o desenvolvimento desse trabalho.  

Nesse sentido, para alcançar os objetivos propostos na pesquisa definimos os 

instrumentos de coleta de dados adotados para operacionalizar o estudo. Os dados 

primários obtidos mediante pesquisa de campo, que subsidiou, principalmente, o 

entendimento do processo de constituição e expansão das redes associativistas de 

comércio, enfatizando as do segmento supermercadista, a partir da qual se buscou 

entender os novos papéis urbanos assumidos pelas pequenas cidades norte-rio-

grandenses.   

A realização das entrevistas, com o gestor das Centrais e Redes de Negócios 

do SEBRAE/RN e com os presidentes das redes associativistas de supermercados, 

auxiliou no entendimento do processo de formação e expansão das redes 

associativistas no estado. Além destes agentes envolvidos com as redes nas 

pequenas cidades, também foram entrevistados os proprietários de 

estabelecimentos comerciais associados à Rede 10 e a Rede Seridó, o que permitiu 

compreender as principais mudanças ocorridas neste segmento da atividade 

comercial a partir da associação às redes, assim como teve-se o entendimento da 

dinâmica das relações estabelecidas entre essas redes e as pequenas cidades nas 

quais se encontram articuladas.  

Com o objetivo de identificar o perfil do consumidor dos supermercados 

associados às redes, assim como dos seus hábitos de compras, realizaram-se 

entrevistas também com os consumidores dos supermercados associados às Redes 

10 e a Rede Seridó, que direcionaram as reflexões relativas aos novos papéis 

urbanos assumidos pelas pequenas cidades a partir da instalação das redes 

associativistas de supermercados. 
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Outro procedimento de pesquisa adotado para coleta dos dados foi a 

observação sistemática dos estabelecimentos comerciais associados às redes, para 

a qual foi feito um roteiro com o objetivo de analisar as principais características dos 

estabelecimentos comerciais associados às redes e identificar em que medida 

diferenciam-se daqueles estabelecimentos que não são associados às redes. 

Elegemos para tanto, os seguintes aspectos: a informatização das operações, 

preços dos produtos e campanhas promocionais, variedade de produtos oferecidos, 

bem como as marcas dos produtos disponíveis, os layouts externos e internos das 

lojas constituintes das redes. 

Os dados secundários foram obtidos mediante pesquisa documental no 

arquivo particular das redes associativistas dos supermercados pesquisados, a partir 

da qual foram analisados documentos: a ata de formação da associação, o estatuo e 

o regimento das redes. Além desses documentos foram utilizados dados obtidos em 

publicações, tais como: Jornal Tribuna do Norte, o Mapeamento das Centrais e 

redes de negócios do SEBRAE nacional, Revista Super Hiper (vários anos), além 

dos sites das principais instituições envolvidas com as redes no âmbito nacional, 

como Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), Associação Paulista de 

Supermercados (APAS) e SEBRAE, e das empresas pesquisadas. 

Associado a coleta de dados também foi realizada a análise estatística, a 

partir da qual as informações obtidas foram organizadas, analisadas e interpretadas, 

sendo seus resultados materializados em tabelas, quadros e gráficos, utilizando o 

programa estatístico SPSS, versão 20.0, de modo que melhor evidenciassem a 

dinâmica sócio-espacial das redes associativistas de supermercados, visando 

facilitar a nossa análise. Para interpretar os resultados, foi preciso, enquanto 

pesquisador, ir além da leitura dos dados, fazendo sua integração de forma mais 

ampla com o arcabouço teórico do trabalho. 

Apesar das tabelas fornecerem uma boa compreensão dos dados, a sua 

espacialização nos mapas também possibilitou melhor visualização de algumas 

variáveis da pesquisa, ao projetar uma informação quantitativa numa base territorial. 

Todos os mapas foram construídos primariamente. Para tanto foram utilizados o 

software de mapeamento ArcGis 10.1, que permite ao usuário visualizar, explorar, 

examinar e analisar dados geograficamente. 

Para a elaboração dos mapas de localização dos estabelecimentos 

comerciais foi utilizada a seguinte metodologia: primeiramente, foi feito um 
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levantamento dos endereços, junto aos escritórios das redes de todos os 

estabelecimentos associados. Algumas das informações obtidas a respeito dos 

estabelecimentos associados às redes foram confirmadas por telefone e internet. 

Após a obtenção dos endereços das lojas associadas foram elaborados os mapas 

de localização, utilizando as coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada 

estabelecimento, levantadas com o uso do “Google Earth”. Além disso, foram feitas 

também fotos panorâmicas dos supermercados associados à Rede 10 e Rede 

Seridó, com o objetivo de fazer o mapeamento fotográfico das superfícies das redes. 

Os dados primários e secundários obtidos de cada rede pesquisada nos 

permitiram tecer um panorama das características comuns e específicas de cada 

uma e localizá-las espacialmente nas cidades em que atuam. Para facilitar a 

compreensão da metodologia empregada na pesquisa colocamos a disposição ao 

leitor no apêndice “A” um detalhamento dos procedimentos utilizados, representativo 

dos passos adotados na pesquisa e também do modo como estruturamos nosso 

pensamento, ou seja, como e por que buscamos tais conceitos e debates. 

No que concerne à organização do texto proposto para esta dissertação, além 

do primeiro capítulo, que constitui sua parte introdutória, propõe-se uma estrutura de 

mais cinco capítulos, sendo o sexto capítulo dedicado às considerações finais. 

O segundo capítulo tem como título A Geografia e os estudos sobre comércio 

e apresenta uma reflexão sobre como tem se dado a discussão sobre comércio no 

âmbito dos estudos da ciência geográfica, os diferentes enfoques de análises 

privilegiadas, assim como os principais autores que têm se debruçado nessa 

discussão, enfatizando suas contribuições teóricas e metodológicas. 

No terceiro capítulo, intitulado A Atividade comercial e sua dinâmica espacial, 

buscamos discutir os temas norteadores da pesquisa, no que concerne aos seus 

aspectos mais importantes para a Geografia e para o trabalho. Procuramos entender 

as tessituras sócio-espaciais das redes associativistas de comércio e o contexto de 

formação desse novo modelo organizacional da atividade comercial no segmento de 

supermercados. Inicialmente é feita uma discussão associando o comércio e as 

práticas de consumo e sua relação com a cidade. Em seguida, é feita uma 

discussão teórico-conceitual sobre a atividade comercial, enfatizando a 

compreensão do processo de modernização desta atividade e as mudanças 

ocorridas no âmbito do comércio tradicional que propiciaram a formação do 

comércio associado, ou seja, a formação de redes associativistas. Discutimos ainda 
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as mudanças no sistema produtivo e a globalização econômica, enquanto contexto a 

partir do qual emergem os novos formatos organizacionais do comércio, como as 

redes associativistas. Por fim, trazemos à discussão o contexto local, voltando à 

análise para as especificidades do processo de formação das redes associativistas 

de comércio no Brasil decorrente da atuação dos agentes locais e seus rebatimentos 

nas cidades do Rio Grande do Norte. 

No quarto capítulo privilegiamos uma discussão sobre As Estratégias 

comerciais das redes associativistas de supermercados e sua dinâmica territorial nas 

cidades do RN. Foi colocada em relevo a dinâmica sócio-espacial das redes 

associativistas formadas por pequenos e médios supermercadistas, buscando 

entender a gênese e a expansão desse segmento no âmbito das cidades nas quais 

atuam. Consonante a isso, foi feita a análise empírica de duas redes, a Rede Seridó 

e a Rede 10, a partir das quais refletimos sobre as principais transformações 

ocorridas no âmbito dos estabelecimentos comerciais associados a estas redes e as 

principais estratégias de reprodução nas cidades em que atuam. 

No quinto capítulo, sob a denominação de As Redes associativistas de 

comércio no contexto das pequenas cidades norte-rio-grandenses, a análise 

empreendida contemplou a compreensão da relação estabelecida entre as redes 

associativistas de supermercados e as pequenas cidades norte-rio-grandenses, 

buscando entender a sua importância na redefiniçao dos papéis urbanos destas 

cidades. Nesse sentido, fizemos inicialmente uma discussão conceitual do que 

entendemos por pequena cidade, como forma de explicitar a definição adotada. 

Discutimos ainda as novas dinâmicas urbanas das pequenas cidades norte-rio-

grandenses no contexto da globalização econômica. Finalizando essa discussão 

buscamos compreender a redefinição dos papéis urbanos das pequenas cidades 

norte-rio-grandenses a partir das redes associativistas de supermercados no 

contexto da rede urbana-regional. 

Com isso, esperamos que o texto ora apresentado exponha e atinja 

adequadamente os objetivos propostos e que, ao final, possamos refletir sobre a 

temática proposta, de forma a produzir outras discussões, assim como outros 

estudos voltados à análise das redes associativistas de supermercados e sua 

importância na redefinição dos papéis urbanos de pequenas cidades. 
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2 A GEOGRAFIA E OS ESTUDOS SOBRE COMÉRCIO 

 

Os estudos sobre comércio e consumo apresentaram importantes mudanças 

ao longo dos anos, decorrentes das mudanças ocorridas no desenvolvimento desta 

atividade, traduzidas pela estrutura do setor e sua organização no território, e 

também das mudanças de paradigma da ciência geográfica, principalmente a partir 

de meados do século XX, com a influência das correntes neopositivistas (décadas 

de 1950 e 1960); das correntes estruturalistas (décadas de 1970 e 1980); e das 

estruturacionistas (décadas de 1980 e 1990). De acordo com Salgueiro (1996), 

essas correntes tiveram fortes influências nas discussões dos três recortes temáticos 

preferenciais de estudo da geografia do comércio, sendo estes: os padrões de 

localização, as estruturas de distribuição e os hábitos de compras. 

A geografia do comércio, enquanto subárea reconhecida do conhecimento 

geográfico, tem exposto um rol crescente de estudos e de enfoques bastante 

diversificados no tocante ao nível teórico como também metodológico, que se 

desenvolveu atrelado às mudanças de paradigmas da ciência geográfica. 

Considerando essas diferentes perspectivas de abordagens desenvolvidas pelos 

geógrafos sobre o comércio e o consumo, na sequência foi feita uma breve reflexão 

sobre como tem sido pensadas e construídas as discussões no decorrer da trajetória 

do pensamento geográfico. 

 

2.1 OS ESTUDOS SOBRE COMÉRCIO E CONSUMO NA CIÊNCIA GEOGRÁFICA 

 

O comércio e as práticas de consumo apresentam uma dimensão espacial e 

por isso constitui-se numa temática que originalmente é discutida pela ciência 

geográfica. Todavia, durante certo tempo, tenha sido secundarizado nos debates da 

geografia, que priorizou a discussão da atividade industrial e seus rebatimentos 

espaciais. Com isso, segundo Vargas (2001), os estudos sobre comércio passaram 

a ser realizados com maior ênfase por estudiosos da administração e do marketing, 

que responderam pelo desenvolvimento da “ciência do varejo”, abrindo caminho 

também para a atuação dos profissionais de comunicação e da ciência do 

comportamento.  
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A Geografia do Comércio traz, num primeiro momento, uma análise 

quantitativa proposta no âmbito da Nova Geografia, que buscou a regularidade e 

construção de modelos normativos. Os estudos sobre comércio e consumo 

desenvolvidos sob esse prisma de análise, produziu uma síntese pautada no 

parâmetro econômico e numa objetividade racional. 

A Nova Geografia sublinha a filiação da ciência a uma posição racionalista e, 

portanto, ela busca negar qualquer outra tradição e valorizar exclusivamente as que 

poderiam se aproximar do procedimento racionalista. Nessa perspectiva, a análise 

espacial constitui o objeto fundamental da geografia, estudado com a utilização do 

método sistêmico e com a aplicação dos modelos, através dos quais eram 

explicados cientificamente os fenômenos (GOMES, 2007).  

Os primeiros trabalhos produzidos na perspectiva de análise da geografia 

nova relacionados ao comércio se desenvolveram atrelados ao viés essencialmente 

economicista, enfatizando as trocas e os fluxos que resultavam da 

complementaridade regional, consequência das diferentes condições naturais e 

históricas que determinavam a existência no mundo de regiões econômicas 

distintas. No âmbito dessa abordagem, destacam-se os trabalhos de George (1971), 

sobre a Geografia do consumo, sob a ótica da produção e da oferta de bens; e os 

trabalhos de Beaujeu-Garnier e Delobez, com a publicação, em 1977, do primeiro 

manual francês sobre a Geografia Comercial, considerado como referência 

importante nos estudos geográficos das diversas escolas mundiais. 

Os estudos sobre os padrões de localização da atividade comercial deram-se 

nessa perspectiva, pautados principalmente a partir de duas referências teóricas: a 

teoria dos lugares centrais e a teoria da renda fundiária. A teoria dos lugares centrais 

foi elaborada por Christaller, em 1933, com o objetivo de explicar que a distribuição 

e o tamanho das cidades no sul da Alemanha não eram aleatórios, de modo que os 

mercados de produtos e de serviços estavam articulados entre si de modo a formar 

uma rede urbana funcional. Essa teoria, voltada para a compreensão da localização 

do comércio varejista, propõe o conceito de área de influência e estabelece, a partir 

disso, níveis hierárquicos de centros definidos de acordo com o tamanho desta área 

de influência. Para tanto, foi desenvolvido um modelo hexagonal no qual os centros 

de comércio e de serviços localizam-se nos vértices de hexágonos, cujos raios são 

tanto maiores quanto a expressão do centro e de sua respectiva área de influência 

determinada por vários fatores, tais como: quantidade e variedade dos bens 
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ofertados, poder de compra da população, distância econômica (preço do bem, 

custo e tempo de deslocamento). Considerando o alcance geral de tais proposições, 

este modelo passou ser aplicado a outras regiões. 

A partir da década de 1950, sob a inspiração dos trabalhos de Christaller, 

outros modelos foram aplicados à geografia, tais como os de Von Thünen, Weber, 

Reilly, Losch. Estes modelos são redescobertos pela geografia e submetidos a 

numerosos testes no sentido de avaliar a sua aplicabilidade, e passam a ser 

utilizados principalmente no planejamento (CACHINHO, 1999; GOMES, 2007). 

Os modelos matizados pela teoria da renda fundiária pautavam-se na noção 

de que o preço dos terrenos varia com a distância em relação ao centro e que a 

alocação da terra é feita através da licitação concorrencial entre usos com diferente 

capacidade de pagamento. No tocante à organização interna das concentrações 

comerciais, as funções com maior capacidade de pagamento e mais sensíveis a 

centralidade captam as localizações centrais, empurrando para a periferia os ramos 

com menor capacidade de pagamento e menos dependentes da clientela de 

passagem. A aplicação destes princípios faz emergir a oposição do tipo 

centro/periferia nas concentrações urbanas do comércio, além de também contribuir 

para a seleção hierárquica dos vários centros (SALGUEIRO, 1996). 

Apesar dos resultados das pesquisas desenvolvidas nessa perspectiva terem 

alcançados muitas vezes resultados decepcionantes, o interesse pela figura do 

homo economicus e do homomedium inerente a tais teorias, a utilização dos 

modelos irá manter-se inabalável durante alguns anos. Todavia, decorrente de suas 

limitações e com a complexificação das cidades contemporâneas, a reação mais 

comum consistiu em procurar ultrapassar o seu reducionismo, introduzindo um maior 

número de atributos na sua formulação (CACHINHO, 1999). 

Os estudos desenvolvidos na geografia sob esta perspectiva versam 

essencialmente sobre os padrões locacionais da atividade comercial, utilizando para 

tanto diferentes recortes espaciais. Na primeira, a escala macro, inserem-se as 

pesquisas sobre redes urbanas e hierarquias de lugares, relacionando à estrutura do 

território. Nesta linha de pesquisa, destacam-se, por exemplo, os trabalhos de 

Rochefort, publicados em 1960; e, no Brasil, os trabalhos de Corrêa, publicados a 

partir da década de 1980. Já as pesquisas que utilizam a escala meso buscam 

essencialmente o entendimento da organização intraurbana do comércio, 

articulando-a aos princípios da teoria dos lugares centrais, da renda fundiária e da 
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diferenciação ao esquema ternário de organização de Berry, publicado em 1963. Os 

estudos que priorizam a escala micro, são aqueles voltados para o entendimento da 

organização interna das aglomerações do comércio, o “Central Business District” 

(CBD), um centro de bairro ou um shopping-center (cf. SALGUEIRO, 1996). 

A abordagem sobre consumo na perspectiva da geografia nova, de acordo 

com Cachinho (1999), parte do entendimento do consumo enquanto processo 

econômico, a partir do qual os estudos desenvolvidos voltam-se principalmente para 

a compreensão dos comportamentos dos consumidores no espaço, sendo este, 

apreendido como suporte indiferenciado às práticas dos comerciantes e de 

abastecimento dos consumidores. 

A geografia crítica, fundamentada no materialismo histórico, traz em seu 

arcabouço teórico novas perspectivas de abordagem para os estudos sobre 

comércio e consumo. O espaço é considerado como um produto social, isto é, este 

só pode ser explicado recorrendo aos aspectos fundamentais que organizam a 

sociedade. Sendo assim, o espaço assume um papel tão ativo quanto os outros 

elementos das esferas da produção e da reprodução social. Nessa perspectiva, a 

geografia contribui para a compreensão das condições materiais da existência social 

e, portanto, da constituição de um modo de produção, levando em conta a divisão 

territorial do trabalho (GOMES, 2007). 

A geografia crítica trouxe uma ampla contribuição para a análise espacial a 

partir da análise das estruturas, das ideologias e da natureza dialética dos 

fenômenos sociais subjacentes a estas, enfatizando as contradições inerentes à 

reprodução da sociedade capitalista, aspectos que até então tinham permanecido 

ausentes dos debates desta ciência. Os padrões da atividade comercial não podem 

ser compreendidos pela análise dos padrões em si mesmos, mas apenas através do 

produto dos processos socioeconômicos que estão na sua origem. 

Os estudos desenvolvidos pautados nesta perspectiva centram o enfoque no 

comércio enquanto atividade econômica e procuram explicar as transformações 

observadas nas estruturas e o aparecimento de novas formas de distribuição e seus 

rebatimentos espaciais. Segundo Salgueiro (1996), sob esse enfoque destacam-se 

três recortes temáticos preferenciais: o tecido e as estruturas do comércio, os 

agentes e as políticas. 

As estruturas e os tecidos comerciais são abordados na sua relação com o 

contexto geográfico-civilizacional, sob o enfoque da difusão de novas formas de 
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distribuição e na articulação com o desenvolvimento do capitalismo. Nesse último 

aspecto, as discussões versam sobre os processos de concentração e 

internacionalização da atividade comercial, assim como para adoção de novas 

formas de gestão, com o objetivo de obter economias de escalas. Já os estudos 

sobre os agentes envolvidos na atividade comercial, sejam estes comerciantes 

atacadistas, varejistas independentes e/ou associados, têm como foco central de 

análise o entendimento de suas características e estratégias; os conflitos entre o 

comércio tradicional e moderno, assim como, a marginalização e declínio de 

determinados tipos de comércio. Algumas dessas análises se dão matizadas pelos 

princípios da psicologia do comportamento ou de visões do tipo estruturalista. E com 

relação às politicas, estes estudos têm priorizado principalmente o reconhecimento 

da importância destas para o desenvolvimento da atividade, seja por meio do 

planejamento e/ou da legislação específica; além de reflexões relativas à sua 

ausência das políticas (SALGUEIRO, 1996). 

No âmbito da geografia crítica, o consumo transforma-se num objeto 

ideológico e é entendido como um processo social de apropriação dos produtos, 

regulado pelo modo de produção, além de ser a matriz social na qual a produção se 

realiza, isto é, o consumo é a expressão e meio para concretizar a produção, a 

distribuição e a troca (CACHINHO, 1999). 

Convém destacar sob essa ótica os estudos desenvolvidos pela geografia 

portuguesa, em especial os estudos de Tereza Barata Salgueiro, Herculano 

Cachinho e José Alberto Rio Fernandes. Os estudos desenvolvidos por estes 

pesquisadores são a base de referência teórica que desta pesquisa, muito embora, 

tenhamos conhecimento de outros grupos de pesquisadores internacionais que 

também priorizam os estudos da geografia do comércio. 

Os trabalhos dos pesquisadores mencionados propiciaram importantes 

contribuições teóricas e metodológicas no âmbito da discussão da relação sobre o 

comércio e de sua relação com a cidade, inserindo esta temática na pauta dos 

estudos urbanos da geografia crítica. Nos seus estudos, Salgueiro (1989; 1996) 

analisou, a partir de uma perspectiva marxista, as mudanças no comércio urbano, 

propiciadas pela integração europeia à globalização econômica. Nessa mesma 

perspectiva de análise, têm-se também os estudos de Cachinho (1999; 2002; 2009) 

nos quais discute as novas formas de comércio e de consumo. Ainda nesse grupo, 

têm-se os estudos de Fernandes (2000), que produziu trabalhos sobre a atividade 
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comercial do Porto, além da discussão sobre as mudanças do comércio tradicional 

no contexto urbano. 

É preciso considerar também os estudos que vêm sendo realizados no âmbito 

da geografia humanista. O enfoque prioriza o indivíduo que possui uma visão de 

mundo fortemente respaldada pelos simbolismos e representações, formatando um 

consumidor subjetivo e individualista. A subjetividade deixa de ser rejeitada para 

adquirir uma posição central na compreensão dos fenômenos humanos. Os estudos 

desenvolvidos sob essa perspectiva têm como foco o consumidor e centram a 

análise no entendimento das relações entre imagens e práticas espaciais, como 

forma de entender o comportamento espacial dos consumidores, subsidiados pelas 

correntes comportamentais.  

Incluem-se nessa temática os trabalhos que versam sobre os hábitos de 

compras, assim como os que tratam da semiótica do território. Estes voltam-se 

principalmente para a compreensão da relação entre o consumo com o gênero, 

enfatizando a evolução das práticas, do emprego feminino e das mudanças na 

família; além de também considerar a relação entre consumo e estilos de vida 

(SALGUEIRO, 1996). 

O comportamento do indivíduo relativo ao consumo deve ser entendido como 

um processo global intersubjetivo, ou seja, na sua configuração a racionalidade se 

conjuga com a emotividade, os sentimentos, a afetividade, os valores. Nesse 

sentido, o consumo, enquanto categoria conceitual é fundamentalmente um 

processo psicossocial e simbólico. A explicação parte do sujeito (consumidor), das 

representações e das relações afetivas que estabelece com os objetos e lugares de 

consumo. Os estudos desenvolvidos buscam relacionar a percepção e as vivências 

da cidade com as práticas comerciais, procurando demonstrar que o equipamento 

comercial constitui um elemento da paisagem urbana que melhor traduz as atitudes, 

as frequências, as escolhas das pessoas, independentemente se o critério de 

referência é econômico ou social (CACHINHO, 1999). 

Essas novas interpretações passam a ser subsidiadas pelas importantes 

transformações que ocorreram no sistema produtivo com a acumulação flexível 

principalmente após a década de 1950, com o avanço nos sistemas de comunicação 

e transporte, o comércio passa por profundas mudanças nas suas formas, estruturas 

empresariais, técnicas de vendas e padrões de localização, acompanhando a 

reestruturação urbana e as mudanças nos hábitos de consumo da população. A 
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atividade comercial nesse contexto se sobrepõe em importância à produção 

industrial, principalmente, com o aumento do papel econômico das empresas 

envolvidas, o que propiciou a reafirmação dessa temática na pauta de pesquisas 

científicas principalmente no âmbito das ciências sociais, com novo sentido e 

multiplicidade de enfoques. 

De acordo com Cachinho (1999), a elaboração dos estudos sobre o comércio 

e consumo na geografia tem se voltado, fundamentalmente, para a compreensão da 

complexa sociedade de consumo mundial, na qual o consumidor torna-se o 

verdadeiro ator e o consumo uma manifestação simbólica e comunicacional. Os 

estudos produzidos sob esse enfoque voltam-se preferencialmente para três linhas 

principais, sendo estas: os estudos sobre a análise da forma, das funções, do 

significado e do simbolismo do ambiente edificado pelo comércio varejista, com 

especial destaque para os shopping-centers, paradigma dos espaços de consumo 

da pós-modernidade; os estudos preocupados com a constituição da subjetividade, 

isto é, com a dialética através da qual os objetos e os lugares de consumo produzem 

os sujeitos e vice-versa; e os estudos preocupados com a forma como o espaço e os 

lugares definem o mundo dos consumidores. 

Os estudos sobre o comércio e o consumo no Brasil, embora ainda em 

números reduzidos quando consideradas outras temáticas, apresentam reflexões 

teóricas e empíricas que têm dado contribuições importantes ao entendimento da 

relação entre cidade e comércio, tema que melhor abordaremos na sequência. 

 

2.2 OS ESTUDOS SOBRE COMÉRCIO E CONSUMO NO BRASIL 

 

Os estudos sobre o comércio no Brasil, embora ainda em números reduzidos 

quando consideradas outras temáticas, apresentam reflexões teóricas e empíricas 

sobre o comércio e delineiam-se no sentido de analisar quais e como ocorrem as 

transformações e suas implicações no nível da estruturação do espaço urbano e as 

repercussões que provocam no tecido econômico e empresarial.  

Dentre os estudos realizados no Brasil sobre o comércio e consumo, destaca-

se o trabalho de Milton Santos, organizado ainda na década de 1970, que, ao 

analisar a economia urbana dos países subdesenvolvidos, elaborou uma teoria 

espacial na qual propõe de modo simplificado a existência de dois circuitos 

espaciais. Trata-se fundamentalmente de um circuito superior e um circuito inferior. 
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O circuito superior é o resultado direto da modernização tecnológica, é constituído 

por modernos, novos e/ou grandes empreendimentos: bancos, novas formas 

comerciais (redes de supermercados, grandes lojas, novos espaços comerciais), 

indústria de exportações, indústria urbana moderna, serviços modernos, atacadistas 

e transportadores.  

Este circuito coexiste com o circuito inferior, formado por atividades ligadas ao 

setor popular da economia (pequeno comércio, bodegas, ambulantes, pequenos 

empreendimentos), os quais se situam parcialmente distantes dos avanços 

tecnológicos, da modernização e do grande capital. Este circuito está voltado, 

sobretudo, aos indivíduos que não se beneficiam ou se beneficiam parcialmente 

desses progressos e técnicas modernas e das atividades a eles ligadas. O circuito 

inferior é constituído, essencialmente, por serviços não modernos, fornecidos a 

varejo e pelo comércio não moderno e de pequena dimensão. Trata-se, nesse caso, 

de uma forma gerada pela situação do subconsumo, a qual, Pierre George se referiu 

em sua obra Geografia do Consumo.   

Outra referência importante são os trabalhos desenvolvidos por Silvana 

Pintaudi, considerados um marco na discussão sobre o comércio na perspectiva da 

geografia crítica brasileira, quando discute a localização dos supermercados na 

metrópole paulista, Pintaudi (1981) superando as interpretações feitas até então 

pelos geógrafos clássicos e teoréticos sobre o comércio varejista na cidade. Ao 

discutir as estratégias locacionais dos supermercados na cidade de São Paulo, 

Pintaudi (2010) buscou ir além da aparência das formas e, evidenciando a partir 

dessa análise, a forte concentração financeira e territorial que a implantação desta 

forma comercial impôs no espaço da metrópole.  

Prosseguindo seus estudos sobre a atividade comercial na metrópole 

paulista, Pintaudi (1989) estudou a implantação dos shoppings-centers, que embora 

voltadas para outro setor da distribuição de bens de consumo corrente, suas 

análises também evidenciaram a forte concentração do capital, nesse momento 

associado ao setor imobiliário e envolvendo fragmentos do território. A partir de 

então, Pintaudi (2010) se debruçou no estudo das formas comerciais no espaço 

urbano, procurando em suas discussões ir além da aparência das formas.  

Entretanto, nas metrópoles contemporâneas, são observados novos padrões 

de localização da atividade comercial, marcados pela tendência de desconcentração 

espacial desta atividade, nos quais os critérios clássicos de centralidade geométrica 
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do abastecimento e de proximidade foram substituídos pela facilidade de circular e 

de estacionar veículos, que facilitaram a localização periférica das grandes 

superfícies comerciais, rompendo assim com a estrutura secular de comércio urbano 

marcado pela proeminência da área central, de modo que são observados novos 

equilíbrios entre o centro e as periferias.  

Convém destacar ainda as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Núcleo de 

Estudos em Comércio e Consumo (NECC/UNESP), coordenado pela professora 

Silvana Pintaudi, o qual desenvolve pesquisas sobre o comércio e o consumo na 

cidade como forma de contribuir para o conhecimento do espaço social que se 

produz e que é condição de reprodução das relações sociais. Dentre os principais 

trabalhos realizados  se destacam as seguintes temáticas: as franquias (ORTIGOZA, 

1997); os mercados municipais (RIGO, 1995); o comércio atacadista (CLEPS, 1997); 

os hipermercados (CLEPS, 2004); o comércio de 24 horas (SILVA, 2003). 

Ainda no âmbito dos estudos desenvolvidos sobre o comércio e o consumo 

na geografia brasileira destacam-se as pesquisas realizadas por Susana Pacheco, 

professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que coordena o Grupo 

Terciário de Estudos do Rio de Janeiro (GETER). No âmbito do GETER são 

priorizadas as discussões sobre as mudanças socioeconômicas produzidas pela 

economia de serviços nas cidades.  

Ressalta-se também os trabalhos desenvolvidos por Castilho (2001), que 

abordam a relação entre comércio e turismo e seu rebatimento no processo de 

produção do espaço em Recife (PE); os estudos de Diniz (2004; 2011) nos quais 

analisa o pequeno comércio de bairro na cidade de Campina Grande (PB); o 

trabalho de Ortigoza (2010) sobre o desenvolvimento do consumo e seus impactos 

na produção do espaço urbano.  

Cabe ainda ressaltar os estudos desenvolvidos por Gomes (2009), que desde 

os anos 2000, busca entender o terciário no âmbito da dinâmica urbana das cidades 

norte-rio-grandenses, com ênfase na região metropolitana de Natal e em pequenas 

cidades do Estado.  

Diante desse quadro, compreende-se que a Geografia brasileira nos últimos 

anos tem apresentado importantes avanços teórico-metodológicos, decorrentes 

principalmente do esforço desses pesquisadores, que têm colocado na pauta dos 

estudos geográficos a temática do comércio e consumo, contribuindo assim para 
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construção de um leque atualizado de conceitos que buscam dar conta e/ou se 

aproximarem do entendimento da realidade. 

O nosso trabalho insere-se nessa perspectiva de preocupações sobre o 

entendimento das mudanças pelas quais tem passado a atividade comercial nos 

últimos anos, principalmente no tocante à adoção de novas estratégias de gestão 

pelo comércio tradicional em pequenas cidades do Rio Grande do Norte, a partir da 

formação de redes associativistas, por meio das quais o pequeno comércio vem 

assumindo novos conteúdos inerentes ao meio técnico-científico-informacional. 

Analisando as redes associativistas de comércio podemos colocar em 

evidência algumas das novas características que estão se processando nas 

pequenas cidades, pois se tem a compreensão de que a análise da atividade 

comercial possibilita a compreensão do espaço urbano e sua complexidade, bem 

como pode-se perceber as mudanças na sociedade, na estrutura urbana, e na 

evolução dos valores. 
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3 AS TESSITURAS DAS REDES ASSOCIATIVISTAS DE COMÉRCIO NO 

CONTEXTO DAS CIDADES E DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA  

 

Neste capítulo analisa-se a formação das redes associativistas de comércio 

no contexto da cidade e da globalização econômica. Para tanto, o capítulo foi 

estruturado a partir de quatro subitens: no primeiro, analisa-se a relação histórica 

entre a atividade comercial e a cidade; no segundo, se evidencia o processo de 

constituição das redes associativistas constituído a partir do comércio independente, 

colocando em destaque aportes teórico-conceituais que ajudarão a compreender o 

processo; no terceiro subitem, se observa as tessituras das redes associativistas, 

articulando-as ao contexto das cidades e da globalização; e, por fim, discute-se as 

dinâmicas sócio-espaciais e a formação de redes associativistas de comércio no 

Brasil e suas especificidades em cidades norte-rio-grandenses. 

 

3.1 A ATIVIDADE COMERCIAL E SUA DINÂMICA ESPACIAL 

 

As relações entre o comércio e a cidade são vistas na dimensão histórica 

como vinculadas a um mesmo processo de constituição da sociedade urbana. As 

atividades ligadas à troca de mercadorias constituíram fatores fundamentais para o 

nascimento de cidades. A cidade, enquanto produto das práticas de diversos 

agentes, e em especial os de consumo, possui também uma dimensão espacial. 

Desse modo, a cidade possibilitou o desenvolvimento da atividade comercial, mas 

também, o comércio desempenhou um papel importante na produção do espaço 

urbano e assumiu em cada contexto histórico, e conforme o modo de produção 

vigente, novas formas e conteúdos distintos. 

Condições históricas explicam essa relação entre cidade e comércio. Isso 

porque as trocas e os “mercados1” existem na vida social e econômica das 

sociedades, as mais diversas, pelo menos, desde os tempos primitivos. Segundo, 

Jacobs (1975), pelo menos desde o Neolítico que a troca está associada à ideia de 

cidade e o mercado se liga, de forma indissociável, ao centro urbano, uma vez que, 

desde então, já existiam cidades onde era possível encontrar produtos raros à 

                                            
1De acordo com Vargas (2000), o mercado em sua acepção original, refere-se ao lugar para a troca 

regular de mercadorias e surge da necessidade de encontro para realização das trocas. 
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disposição para as trocas. Por isso, grupos de caçadores e cultivadores de aldeias e 

tribos dirigiam-se a esses centros, com o objetivo de trocar produtos de seus 

territórios de caça, tais como animais, peles, alimentos silvestres, por outras coisas, 

principalmente cobre, conchas, pigmentos, talismãs. 

Desde as suas origens, além de abrigar as funções do poder religioso e 

político, a cidade também desempenhou, seguramente, um papel igual na função 

econômica, conforme explica Mumford (1991), ao discutir a formação das primeiras 

sociedades urbanas. Ainda de acordo com o referido autor, é notadamente na 

cidade que o mercado, com vários serviços reunidos, encontra um lugar 

permanente, principalmente porque dispõe de uma população suficientemente 

grande para oferecer um bom meio de vida a mercadores que tem ligações distantes 

e produtos caros, e suficiente produtividade local para permitir que os excedentes 

das oficinas urbanas sejam oferecidos à venda em geral (MUMFORD, 1991, p.84-

85). 

O comércio sempre se desenvolveu em lugares estratégicos ao se 

estabelecer no espaço das cidades, considerando ser nestes que encontram 

reunidas as condições necessárias ao seu desenvolvimento, tais como aglomeração 

humana, centralidade e acessibilidade, combinado com as economias de 

aglomeração. De modo que, apesar de nem todas as cidades serem “filhas do 

comércio”, como foi proposto por Henri Pirenne (1969), ou um “lugar de mercado”, 

conforme o entendimento de Max Weber (1921), o que se observa é que em 

nenhuma civilização a vida urbana floresceu sem a sua presença mais ou menos 

direta (SALGUEIRO, 1996). 

O aperfeiçoamento efetuado nos meios de produção gerado a partir do 

desenvolvimento de novas técnicas foi propiciando paulatinamente o aumento da 

produção e, por conseguinte, regularizou e intensificou a troca e sua expansão 

permitiu o aparecimento da figura do comerciante, assim como da atividade 

comercial, alargando a divisão social do trabalho. Relacionado a esse fato, Mumford 

explica que:  

Mesmo na economia mais crua, alguma forma de distribuir os excedentes e 
trocar produtos especiais de demanda limitada deveria ser encontrada, quer 
pela simples troca, quer por meio de presentes, quer em banquetes. Os 
antigos consumidores urbanos dependiam não simplesmente dos produtos 
do camponês, mas das atividades do pescador, do criador de aves, do 
oleiro, do tecelão, do ferreiro e, afinal, essa concentração ininterrupta de 
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uma atividade única foi uma das marcas diferenciadoras da nova economia 
urbana [...] (1991, p.86). 

Os mercados, e posteriormente as feiras, além de fornecerem mercadorias 

para os consumidores, propiciavam distração e divertimento. Por isso, apresentavam 

um papel muito importante, não só como atividade econômica, mas principalmente 

na vida social. A importância do comércio para a cidade não se restringe apenas ao 

seu aspecto econômico, tendo em vista que o lugar do comércio, pela diversidade 

de pessoas e mercadorias que nele transitam, constitui também uma ocasião para 

que sejam estabelecidos contatos e sociabilidades.  

Ao analisar o surgimento do mercado no processo de formação da cidade, 

Mumford (1991) chama a atenção para o fato de que com a atividade comercial, veio 

o intercâmbio humano numa escala ainda maior do que em qualquer outra ocasião 

anterior, citando como exemplo, o ideograma representativo do mercado para os 

sumerianos na Mesopotâmia, expresso por um “Y”, como indicativo do encontro 

entre duas linhas ou rotas, relacionando a ideia de mercado ao ponto de junção das 

rotas de comércio conhecidas até então. Essas referências consagram a atividade 

comercial como o verdadeiro embrião da vida urbana naquilo que esta representa 

para o intercâmbio e a troca no seu sentido lato. 

O comércio sempre esteve associado ao espaço urbano e, na medida em que 

se intensificavam suas atividades, as cidades surgiam e se desenvolviam. Ao 

explicar o processo histórico de formação da cidade, Carlos (1991, p.62), ressalta 

que na Antiguidade “podia-se encontrar um sem-número de cidades, basicamente 

comerciais, situadas às margens do Mediterrâneo, vinculando Oriente e Ocidente”.  

Carlos (1991, p; 62) destaca Roma, tendo em vista que, desde a sua 

formação, desenvolveu-se um império pautado numa relação de interdependência 

tanto administrativa, quanto econômica, se utilizando de uma vasta rede de estradas 

e desenvolvendo um comércio intenso e variado. Essa realidade começa a ser 

modificada na medida em que a navegação marítima tornou-se segura, momento 

em que “as cidades passaram a ser construídas nas costas marítimas cercadas de 

muralhas, localização fundamental para o desenvolvimento da atividade comercial, 

sustentáculo da vida urbana”. 

Para atender às necessidades da vida social, comercial, religiosa e política, 

da cidade de Roma, os imperadores construíram edifícios específicos, denominados 
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de fóruns que, enquanto espaços públicos, se caracterizavam como verdadeiros 

templos que continham o prédio do senado e da justiça, assim como o lugar do 

mercado. Um dos mais famosos deles foi o Fórum de Trajano, devido as suas 

características arquitetônicas, com edifício disposto em vários pavimentos, 

compostos por várias lojas. Segundo Vargas (2001), o mercado ficava no coração 

da cidade e representava o lugar das atividades comerciais, mas também de lazer e 

das representações, dos eventos e das cerimônias. 

A partir do capitalismo, iniciado com o fim do período feudal, as feiras 

começaram a ganhar importância, constituindo-se em verdadeiros embriões das 

futuras cidades comerciais. Carlos (1991), explica que o comércio, ao dividir o papel 

de fonte de riquezas com a terra, começa a se impor e a propiciar uma organização 

do espaço compatível com os valores e os modos de vida emergentes. Há assim, 

uma intrínseca relação entre o desenvolvimento do comércio, e consequentemente 

das cidades, sinalizando para mudanças importantes de valores, principalmente a 

partir do nascimento do capitalismo, com a emergência de uma nova classe 

econômica, a dos comerciantes. Para Carlos,  

[...] a nova classe emergente, formada de comerciantes, instala-se 
especialmente em pontos estratégicos concentrados (rotas de comércio, 
entroncamentos), formando aglomerados que mais tarde dão origem às 
cidades, as quais são criadas por um novo modo de relações e por uma 
nova classe: a burguesia. A cidade não surge, portanto, de uma simples 
mudança da população do campo, ela envolve um processo profundo 
(1991, p.65). 

Conforme foi exposto, as relações entre a atividade comercial e a cidade 

passaram por intensas mudanças ao longo da história. Com o desenvolvimento da 

atividade industrial, a cidade constitui-se num ponto de concentração tanto da 

indústria assim como de grande massa populacional, daí resultando o processo de 

urbanização que acontece em nível mundial, transformando as cidades sem lugares 

de grande importância política e econômica. Lefebvre (2008, p.24) afirma que, com o 

desenvolvimento da indústria, a produção industrial se sobrepõe a atividade 

comercial, muito embora contribua para que as trocas comerciais se multipliquem, 

expressando também o crescimento do comércio. Conforme ressalta o autor,  

Esse crescimento vai do escambo ao mercado mundial, da troca simples 
entre dois indivíduos até a troca dos produtos das obras, dos pensamentos, 
dos seres humanos. A compra e a venda de mercadoria e o mercado, o 
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dinheiro e o capital parecem varrer obstáculos [...] A problemática urbana 
impõe-se a escala mundial (LEFEBVRE, 2008, p.24). 

Com o advento da indústria e à medida que a cidade se desenvolvia, 

intensificava-se o processo de trocas, sendo necessário buscar novos espaços e 

mercados. A indústria emergente à medida que se propaga, cria a história mundial, 

gerando em cada nação civilizada uma dependência do mundo inteiro, 

transformando as relações dos homens com a natureza e com os outros homens 

numa relação monetária, criando assim um modo de vida que tem como padrão a 

reprodução do poder e da riqueza tendo como referência a metrópole (CARLOS, 

1991).  

A expansão urbana, promovida pela industrialização trouxe o aumento e a 

diversificação do consumo, o que contribuiu para o desenvolvimento de novas 

formas de comércio que se estruturaram para vender uma grande variedade de 

produtos, desde alimentos até bens duráveis, ou seja, um novo sistema de 

comércio. 

No livro Geografia do consumo, George (1971), chama a atenção para o fato 

de que a criação desse novo sistema de comércio, serviços e consumo “é 

acompanhada pela dissolução dos laços tradicionais e pelo esboçar-se de uma 

sociedade nova, ainda bastante informe, na qual a situação do indivíduo é incerta e 

instável”. Desse modo, “esse novo sistema de consumo tem seus beneficiários e 

suas vítimas. Não é suficiente para corresponder às necessidades e desejos de 

todos os que seduziram” (GEORGE, 1971, p.35-36). 

A urbanização também foi um importante instrumento para ampliar a 

capacidade do comércio, tendo em vista que à medida que a cidade se expandia 

criavam-se novos pontos de atração para a localização dos novos tipos de 

estabelecimentos comerciais. O rápido desenvolvimento das grandes aglomeracões 

urbanas, após a segunda guerra mundial, propiciou o crescimento do consumo e de 

novas formas de comercialização de mercadorias, refletindo em novos padrões de 

localização da atividade comercial no contexto da cidade, que passaram a ser 

comandadas também pelo interesse do capital imobiliário, visto que o solo urbano 

também se constituiu em mercadoria, passando a ser mais um produto do mercado 

de consumo.  
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A compreensão da dinâmica da atividade comercial no contexto das diversas 

cidades fornece elementos para uma apreensão da evolução do espaço urbano e 

dos hábitos de consumo da população (PINTAUDI, 1999). Muitas foram as 

transformações verificadas na atividade comercial no decorrer do processo de 

desenvolvimento das cidades, possibilitadas pelas transformações propiciadas por 

leis e regras gerais que direcionam o movimento maior de construção da sociedade, 

que, na contemporaneidade, dá-se sob a égide do capital. 

Na medida em que o modo de produção interferiu na criação das formas de 

troca e nos seus espaços comerciais, estes também interferiram na reprodução das 

relações sociais, criando novas formas que introduziram novos conteúdos sociais e 

culturais. Isso porque as relações comerciais e a produção de suas formas 

expressam movimento de transformação da sociedade, ou seja, a forma espacial 

tem uma “inércia dinâmica” e é condição de reprodução da sociedade (PINTAUDI, 

1999, p.144). Ao analisar o papel das formas comerciais no espaço urbano, Pintaudi 

(1999, p.145), explica que,  

[...] as formas comerciais são, antes de mais nada, formas sociais; são as 
relações sociais que produzem as formas que, aos mesmo tempo, ensejam 
relações sociais. Analisar as formas comerciais, que são formas espaciais 
históricas, permite-nos a verificação das diferenças presentes no conjunto 
urbano, o entendimento das distinções que se delineiam entre espaços 
sociais. Em suma, coletivamente, as formas sociais dão ensejo à análise 
das diferenças. 

A explicação da autora nos conduz ao entendimento de que as formas 

comerciais evidenciam a relação entre tempo e espaço, uma vez que estas surgem 

como parte integrante das condições de vida da sociedade e também como produto 

desta. Desse modo, além de terem sido relações fundadoras, as relações entre o 

comércio e a cidade também se expressam pela sua dinamicidade, resultante das 

práticas dos diversos agentes, dentre os quais se incluem os comerciantes, os 

consumidores, os promotores imobiliários e os produtores/fabricantes e como estes 

se apropriam desses espaços. 

Do mesmo modo, a cidade é condição e meio para que as práticas 

desenvolvidas por estes agentes continuem a se realizar. Sendo assim, o comércio 

produz a cidade ao atrair fluxo de clientes e mercadorias, ao dinamizar determinadas 

áreas e propiciar o declínio de outras áreas, como também passa por mudanças 
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decorrentes dos processos econômicos e espaciais, além das transformações da 

sociedade e que ocorre no âmbito dos valores e estilos de vida. 

Cabe aqui ressaltar que, apesar das mudanças observadas no comércio, 

relacionadas ao surgimento de formas modernas, às novas técnicas de vendas, aos 

novos padrões espaciais de localização ou ao formato organizacional, há 

coexistência destas com as tradicionais, revelando transformações sócio-espaciais. 

Desse modo, tanto as antigas quanto as novas formas de comércio, processam-se 

sob a lógica capitalista, que atua com forte pressão e faz-se presente em todo o 

processo produtivo. Conforme afirma Pintaudi (2010, p. 187-188): 

Se as formas que levam o epíteto de antigas, como mercado, feira-livre, 
entre outras, elas, ou permanecem na atualidade, ou estão completamente 
repaginadas e não são o que parecem ser; portanto, são simulacros, ou 
permanecem em situações precárias do ponto de vista da instalação e das 
possibilidades. Mas são a única maneira de prover de bens uma parte da 
população até que essa forma seja apropriada pela própria expansão do 
capital, ou seja, ela passa a interessar para a reprodução capitalista. 

A análise das formas comerciais modernas e tradicionais permite desvendar 

as contradições produzidas no âmbito do processo de reprodução capitalista. O 

comércio destaca-se assim, como um dos agentes responsáveis por importantes 

transformações no espaço urbano, e que ao longo do tempo, contribuiu para o 

desenvolvimento das cidades, sobretudo, a partir da produção de suas formas. 

Diante do exposto, torna-se importante entender o comércio, como atividade 

fundamentalmente urbana. Enquanto tal, o comércio transforma-se à medida que a 

sociedade urbana se modifica, segundo os novos padrões de acumulação 

capitalista. Essa transformação envolve o surgimento de novas formas de comércio 

e estratégias de gestão, novas técnicas de vendas e, por conseguinte, novos 

conteúdos, sendo estes adquiridos principalmente a partir do século XX.  

Para a compreensão desses novos conteúdos que a atividade comercial 

adquiriu, é importante atentar para as transformações ocorridas no comércio 

tradicional, como também para o surgimento das modernas formas comerciais e de 

novos formatos organizacionais, que se contrapõe ao então denominado comércio 

tradicional. 

A expressão comércio tradicional ganha destaque a partir da década de 1970, 

de acordo com Fernandes et al (2000), no estudo sobre Comércio tradicional em 

contexto urbano, desenvolvido no âmbito do Observatório do Comércio da 
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Universidade de Lisboa/Portugal, momento esse, em que grandes superfícies 

comerciais, como os supermercados e hipermercados, disseminam-se no cenário 

internacional. No entanto, este autor ressalta que a definição e delimitação do que 

seja o comércio tradicional requer do pesquisador uma ampla investigação histórica, 

pois este termo apresenta imprecisões quando se está em diante de estudos 

empíricos. 

O referido autor propõe a distinção entre o comércio tradicional e moderno a 

partir de seis aspectos integrados aos vetores de mudança da atividade comercial: 

1) os formatos dos estabelecimentos; 2) as formas de venda; 3) o perfil dos 

comerciantes; 4) as estratégias de gestão das empresas; 5) os padrões de 

localização; e 6) o significado dos espaços comerciais. Cabe ressaltar que não há 

uma linearidade nessas dimensões propostas, considerando a complexidade que o 

real congrega, de modo que muitas características inerentes que se atribui ao 

comércio moderno são cada vez mais encontradas também no âmbito do comércio 

tradicional.  

No que se refere ao formato dos estabelecimentos no âmbito do comércio 

tradicional, este compreende os pequenos estabelecimentos comerciais cujos 

formatos são essencialmente de lojas especialistas ou generalistas, a exemplo das 

mercearias onde se pesava e embalava cada produto para vender apenas a 

quantidade e o tipo desejado pelo freguês.  

Quanto às formas de vendas, a presença do balcão é uma das principais 

características marcantes do comércio tradicional. Ao separar o freguês da prateleira 

e de seus respectivos produtos, de modo que o cliente adquire o produto 

diretamente com o “despachante”, a venda ao balcão constitui uma das 

características mais marcantes do comércio tradicional. Se por um lado propicia uma 

proximidade e confiança mútua na dinâmica das relações estabelecidas entre 

comerciante e consumidor, por outro não oferece liberdade ao consumidor de definir 

suas próprias escolhas. 

No tocante ao perfil dos comerciantes, ressaltamos duas características 

importantes: a primeira diz respeito, ao fato de serem pequenos comerciantes 

independentes; e a segunda trata-se da baixa qualificação. Já a gestão, assume um 

caráter essencialmente familiar, cujas estratégias são demarcadas pelo 

comportamento passivo, ou seja, voltadas apenas para adaptação às mudanças no 
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mercado em que atuam, tais como: redecoração das lojas e a introdução de um ou 

outro serviço, a exemplo da concessão de crédito (FERNANDES et al, 2000). 

No que se refere ao padrão de localização do comércio tradicional, este tem o 

centro da cidade como sua área por excelência, e ainda hoje, resiste e permanece 

nessa área como forma de atender aos clientes do seu entorno, principalmente, em 

pequenas cidades. No contexto das cidades médias e grandes, estes são 

encontrados também nos bairros residenciais, sendo denominados de comércio de 

proximidade (vizinhança). Por fim, destaca-se ainda que os espaços comerciais 

tradicionais não perderam o seu significado principal relacionado a lugares de 

compras. 

Acrescente a essas características, a segmentação ainda predominante no 

âmbito do comércio tradicional, relacionadas às funções de atacadistas e varejistas. 

Enquanto o atacadista tem por função a intermediação entre o produtor e o varejista, 

este tem como função principal comercializar o produto diretamente ao seu 

consumidor final (pessoas, empresas e outras instituições) compreendendo assim a 

venda no varejo, sendo esta a função principal que se pensa quando se fala de 

comércio.  

A partir do processo de reestruturação produtiva, o comércio passa por um 

processo de modernização, embora este não aconteça de forma homogênea em 

todos os lugares. Ao estudar a modernização da atividade comercial em Portugal, 

Salgueiro (1996) assinala que esta compreende tanto o aparecimento das novas 

formas comerciais, assim como as mudanças nas formas já existentes. As modernas 

formas de comércio apresentam diversidade de formatos, destacando-se as grandes 

superfícies comerciais, como: os supermercados, os hipermercados, os shoppings 

centers e mais recentemente, as lojas de atacarejo2. 

Os supermercados surgem no âmbito do processo de reprodução capitalista 

como uma das respostas encontradas pelo capital para dinamizar as inovações que 

estavam ocorrendo na produção industrial. Ao estudar a implantação de 

supermercados na cidade de São Paulo, Pintaudi (1981, p.50), adverte que estes 

concentram territorial e financeiramente o capital, possibilita  às pessoas 

encontrarem, num mesmo local, um grande conjunto de mercadorias disponíveis 

para o seu abastecimento, não sendo necessário ir a vários lugares da cidade para a 

                                            
2 Grandes superfícies comerciais que congregam vendas a varejo e atacado. 
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compra de produtos, além de estarem localizados em pontos estratégicos, o que 

favorece o escoamento de seus estoques, propicia maior rotatividade do capital, 

impondo assim uma concorrência acirrada nos locais onde são implantados, além de 

inserir novos conteúdos nas relações sociais. 

Esses novos conteúdos sociais e econômicos revolucionaram tanto o 

processo como também a forma de se vender as mercadorias, com a introdução do 

conceito de vendas baseado no “self-service” ou “autosserviço”, o que possibilitou o 

movimento e atendimento de grandes quantidades de consumidores. A introdução 

dessa moderna técnica propiciou a ruptura da tradicional separação entre o 

consumidor e o produto representado pelo balcão, predominante nas mercearias e 

quitandas. Para Salgueiro (1996), o autosserviço, enquanto moderna técnica de 

venda se constitui em:  

[...] uma forma de venda caracterizada pelo livre acesso dos clientes às 
mercadorias, que pagam nas caixas colocadas perto da saída do 
estabelecimento. Requer embalagens padronizadas e obriga a uma 
arrumação diferente da loja, pois os artigos têm de ficar acessíveis ao 
cliente que caminha entre as prateleiras; deste modo, desaparece a divisão 
provocada pelo balcão entre o átrio, onde estão os clientes e o espaço, 
onde se empilha as mercadorias, permitindo maior aproveitamento do 
espaço, com a exposição de maior volume de artigos (1996, p.56). 

O autosserviço se apresenta como um potente incentivo às compras ao 

permitir o contato com o produto, além de torná-las mais rápidas com as alterações 

que introduz no ambiente dos diversos estabelecimentos. Essa técnica de venda 

significou um grande avanço para o comércio varejista e com rápida difusão em 

poucos anos, não somente nos supermercados, mas em diversos outros 

estabelecimentos, principalmente os de grandes dimensões. É importante ressaltar 

que o autosserviço, enquanto técnica moderna de venda tem propiciado maiores 

lucros às empresas, uma vez que a sua implantação, possibilitou a liberação de 

expressivo número de força de trabalho. 

Além dos supermercados, os hipermercados também constituem importantes 

objetos espaciais representantes do processo de modernização da atividade 

comercial com rebatimentos expressivos no espaço das cidades. Nestes, embora 

predomine o varejo alimentar, outros produtos como vestuários, eletrodomésticos, 

móveis, materiais esportivos, automotivos, e outras variedades de produtos são 

oferecidos aos consumidores. Pautam-se também na técnica de vendas do 
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autosserviço, mas diferem-se dos supermercados, principalmente, pelo tamanho, 

número de check-outs e pela localização no contexto das cidades.  Sobre esse 

equipamento comercial, Salgueiro explica que: 

O hipermercado não é exactamente um supermercado em ponto grande, 
pois o aumento da dimensão corresponde também ao alargamento do 
sortido. Trata-se de estabelecimentos de sortidos vastos e profundos, pelo 
que estas unidades vendem muitos outros artigos para além dos de 
alimentação, limpeza e higiene (1996, p.63).  

Considerando a grande diversidade de produtos, os preços promocionais e 

facilidades de créditos, o hipermercado constitui-se em uma forma moderna do 

comércio varejista que apresenta grande potencial de reprodução de capital, que 

fazendo uso de formas de gestão estratégica, se mantém com alto grau de 

competitividade. Além disso, a instalação do hipermercado faz uso de grandes 

superfícies para construção da loja além do estacionamento e depósitos, o que 

propicia uma nova estruturação para o espaço da cidade. E por requisitarem de 

grandes áreas, os hipermercados passaram a adotar um padrão periférico de 

localização, isto é, fora das áreas centrais,  

Ao estudar as estratégias de atuação do hipermercado Carrefour no Brasil, 

Silva (2003) ressalta que estas formas surgiram no momento de maior concentração 

do capital comercial e fizeram uso de estratégias locacionais ainda mais complexas, 

de maiores investimentos e maior oferta de mercadorias.  

O referido autor ressalta ainda que devido à grandiosidade dessa forma 

comercial, tanto em aspectos físicos (área de vendas), como de exacerbação e 

consolidação dos elementos da sociedade de consumo, sua localização depende de 

grande quantidade de movimentação do capital, isto é, requer grandes quantidades 

de consumidores e por isso, localiza-se nos maiores eixos de circulação urbana e 

periurbana, como em avenidas marginais e anéis viários das metrópoles e das 

grandes e médias cidades. 

Os shoppings centers também representam outra importante forma comercial 

moderna. Assim como as formas anteriormente referidas, reforçam estratégia 

locacional. Além disso, a sua existência pressupõe a presença da iniciativa privada, 

a prática do aluguel das lojas a comerciantes, a combinação de várias lojas, sendo 

algumas lojas âncoras, e a presença de amplo estacionamento. Segundo Pintaudi 

(1987, p.29), os shoppings centers são empreendimentos imobiliários e comerciais 
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que possibilitam a reunião em um prédio contíguo, de diversos tipos de lojas de 

vendas a varejo, diferentes, não só pelos tipos de mercadorias que comercializam, 

como também pela sua natureza.  

Além disso, Pintaudi (1999, p. 42) avalia o seu significado no espaço urbano 

como: 

uma das formas através das quais se vê expressa a produção monopolista 
do espaço. Isso significa dizer que ele não é fruto do prolongamento, da 
expansão comercial de um lugar, mas antes fruto de uma ruptura com o 
virtual destino de um lugar. Os Shoppings centers não são implantados em 
locais tradicionalmente comerciais, a não ser eventualmente, quando as 
condições o permitem, e essa localização não é condição necessária. Isso 
nos coloca também diante do problema da centralidade (1999, p.42). 

Conforme se pode perceber, as formas comerciais modernas ao romperem 

com os tradicionais padrões de localização e de organização da atividade comercial 

no contexto da cidade, passaram a priorizar aspectos, como: a localização, a 

acessibilidade, a facilidade de circulação e o estacionamento. Essas novas formas 

de comércio exigiram grandes áreas para se estabelecerem e utilizaram terrenos 

abundantes e mais baratos nas periferias das cidades. Associado ao processo 

desses grandes empreendimentos, houve uma migração de outras atividades 

comerciais das áreas centrais das cidades para essas áreas, consideradas até então 

periféricas.  

Inicia-se assim, um processo de descentralização das atividades comerciais e 

de serviços, seguida pela realocação de tais atividades, que propiciam novos fluxos 

na cidade, ou seja, originam novas centralidades. Sendo assim, as modernas formas 

comerciais contribuíram para alterações importantes na estruturação urbana, 

marcada por novos equilíbrios entre o abastecimento no centro e na periferia, 

alterando o equilíbrio que tradicionalmente demarcou a repartição funcional destes 

estabelecimentos e os princípios geométricos de proximidade e centralidade que 

condicionavam a ida às compras (CACHINHO; SALGUEIRO, 2009).  

A modernização da atividade comercial teve como forte aliado o processo de 

urbanização enquanto importante instrumento para ampliar a capacidade de 

crescimento do comércio, tendo em vista que a expansão da cidade cria áreas de 

atração para a localização de novos tipos de estabelecimentos comerciais, ou seja, 

novas centralidades, principalmente nas metrópoles. Segundo Fernandes et al 

(2000), as metrópoles contemporâneas encontram-se segmentadas num amplo 
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número de áreas comerciais com características de centralidade, acessibilidade, 

funcionalidade e simbolismo muito distintas.  

Não apenas nas metrópoles, nas grandes e médias cidades, a função 

comercial não mais se encontra confinada a espaços restritos. É perceptível, cada 

vez mais, sua disseminação no contexto das cidades, estendendo-se pelas 

principais ruas e avenidas da cidade, formando alinhamentos e disseminando-se 

pelas diversas áreas residenciais. Acrescenta-se ainda o fato de que essas novas 

centralidades dividem os fluxos dos consumidores com os centros tradicionais de 

comércio. Portanto, a opção dos consumidores amplia-se, pois estes não 

apresentam mais fidelidade a determinados estabelecimentos comerciais 

(CACHINHO; SALGUEIRO, 2009).  

As formas de comércio modernas também propiciaram uma importante 

mudança no que diz respeito ao significado dos espaços comerciais que, de lugares 

de compras e de abastecimento têm se tornado, cada vez mais, espaços de 

“experiências de consumo” (CACHINHO E SALGUEIRO, 2009). Segundo esses 

autores, as lojas transformaram-se em espaços de sedução e a sua visita num 

prazer, cujos resultados tem sido a ligação entre o comércio e o lazer. 

Para responder essas novas necessidades de consumo e de lazer dos 

indivíduos-consumidores, a atividade comercial fragmenta-se segundo estilos de 

vida e os espaços passam a ser cada vez mais plurifuncionais, ou seja, espaços de 

comércio, espaços de consumo e espaços de lazer. Nesse sentido, a atividade 

comercial faz uso de sofisticadas técnicas de marketing e de design, com as quais 

seduzem os consumidores e transformam os espaços comerciais numa mercadoria, 

destinada a ser consumida à semelhança dos objetos, das marcas e dos produtos 

comercializados no seu interior. 

Ao estudar as paisagens do consumo de grandes metrópoles globais (São 

Paulo, Lisboa, Seoul e Dubai), Ortigoza (2010) chama a atenção para as estratégias 

empresariais no “mundo da mercadoria”, especificamente as das grandes empresas 

varejistas, que possuem uma organização complexa e envolvem elevados 

investimentos, disseminam-se no mundo inteiro, fortalecem a concentração 

financeira e comercial, amplia a sua hegemonia no espaço, em detrimento do 

comércio tradicional. Uma das estratégias utilizadas pelas grandes empresas 

varejistas internacionais foi a instalação de filiais em novos mercados.  
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A integração das funções de atacadista e varejista também se faz importante 

no contexto das novas dinâmicas de reprodução do capital comercial. Daí porque, 

segundo Salgueiro (1996), tende-se a falar em distribuição, referindo-se a essa 

integração desses dois ramos do comércio. A “distribuição” refere-se ao conjunto 

das atividades que se sucedem desde que um produto fica concluído até o seu uso 

pelo consumidor, chegando a incluir serviços de pós-venda. Envolve desde a 

compra do produto, a armazenagem, o transporte, o fracionamento e a embalagem 

– em quantidades acessíveis ao consumidor, a etiquetagem, o transporte até os 

pontos de vendas e, até mesmo, a promoção dos produtos para torná-los mais 

atrativos à compra (SALGUEIRO, 1996). 

O processo de distribuição compõe-se de várias fases que podem ser 

desempenhadas por agentes autônomos ou não. Ao analisar tal processo, Salgueiro 

(1996, p.02) denomina essas fases como “circuitos de distribuição”, definindo-os 

como o “conjunto de agentes econômicos utilizados por um produtor para levar os 

seus produtos até os consumidores. Caracteriza-se pela sua extensão, número de 

agentes que o integram, e pela repartição de funções entre esses agentes”. 

Enquanto componente do processo produtivo (produção, distribuição, troca e 

consumo), entende-se a distribuição como um conjunto de instituições e relações 

que tem como objetivo ser o principal elo entre produtores e consumidores. Sob o 

prisma do sistema capitalista, é através da distribuição que é mantida a circulação 

de mercadorias, ou seja, há a integração entre os setores produtivos e os centros 

consumidores, em especial aqueles localizados nos grandes centros urbanos, que 

têm nos supermercados, hipermercados e shopping centers as suas mais 

expressivas representações no mundo moderno contemporâneo. 

Diante desses novos formatos de organização do comércio, que interligam 

os diversos agentes no circuito da distribuição, a organização empresarial e as 

relações entre as empresas têm se modificado bastante, e com isso surgem novas 

classificações atribuídas ao comércio que, pautado nesses novos formatos 

emergentes, classifica-se em comércio independente, comércio associado e 

comércio integrado.  

O comércio independente, como o nome indica, diz respeito à entidade 

autônoma cuja atividade implica relações não formalizadas. Esta classificação 

compreende tanto os varejistas quanto os atacadistas, qualquer que seja o estatuto 

jurídico da empresa (familiar, sociedade ou cooperativa). Esse tipo de comércio, em 
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geral, utiliza baixo nível de recursos tecnológicos, além de ser representativo do 

comércio tradicional, caracterizado por pequenas empresas e com presença 

majoritária no cenário mundial. Todavia, apresenta limitação de recursos e de poder 

de barganha com os fornecedores haja vista os parcos recursos financeiros detidos 

pelos pequenos empreendimentos comerciais. Dada essas características é um tipo 

de comércio encontrado principalmente nas áreas urbanas onde se localizam os 

centros tradicionais de comércio, ou nas periferias pobres das grandes, médias e 

pequenas cidades. 

O comércio associado se constitui em uma nova forma de organização 

comercial que apresenta como princípio norteador a união entre empresas 

independentes com o objetivo de realizar economias de escala e, portanto, 

conseguir melhores resultados no exercício da atividade. Esse tipo de comércio faz 

parte de uma estrutura moderna de comercialização, que envolve operações de 

venda, informatização dos sistemas de controle, gerenciamento dos estoques e uso 

intensivo das tecnologias informacionais (principalmente a internet).  

O comércio integrado corresponde a um tipo de sistema vertical corporativo 

e diz respeito a uma forma de concentração obtida dentro da mesma empresa ou 

grupo que, devido ao crescimento, tende a reunir as funções de atacadistas e 

varejistas. Constituem formas representativas desse formato organizacional as 

cadeias de sucursais e o franchising. 

As cadeias de sucursais, também denominadas de redes de lojas, 

constituem uma sociedade com vários estabelecimentos semelhantes, que 

compartilham, além das compras e da logística, uma marca própria e serviços como 

o marketing e sistemas de informação. Esse formato organizacional apresenta 

propriedade e gestão centralizadas e operam com as mesmas linhas de produtos. 

Decorrente disso enfrenta alguns desafios, tanto na flexibilidade quanto na 

adequação às diferentes características de mercado de atuação de suas filiais.  

A formação dessas cadeias de sucursais quase dispersam nas cidades e se 

destacam em escalas regional, nacional e/ou internacional, constituem uma 

importante forma de concentração da atividade comercial, tendo em vista a 

multiplicação do número de estabelecimentos sujeitos a uma mesma gestão 

centralizada. No capitalismo, os processos de concentração e centralização 

financeira acentuam-se nos períodos de crise econômica, favorecem as empresas 

que apresentam maior comercialização, permitindo-lhes um aumento na 
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acumulação. E por outro lado, aumenta o número de falências, principalmente, das 

pequenas empresas, que tendem a ser absorvidas pelas maiores.   

Numa fase de crescimento mais adiantada, o número de lojas controladas 

pela empresa se amplia, seja com a abertura de sucursais, seja pela aquisição de 

cadeias já existentes ou por participação no seu capital, no geral, sob a forma de 

joint venture3.  

A partir de determinados níveis de concentração assiste-se, com frequência, a 

diversificações internas dos grupos, que aumentam os tipos de estabelecimentos em 

que operam dentro do mesmo ramo de atividade, ou diferentes, e desenvolvem 

formas de gestão vertical. A gestão é assegurada por empresas autônomas dentro 

do grupo. 

Ainda como consequência desse processo de concentração tem-se novas 

relações com os produtores. Nesse sentido, os grandes volumes de mercadorias a 

ser comercializados possibilitam a obtenção de importantes ganhos e permitem aos 

grupos varejistas negociarem diretamente com os produtores, e a quem impõem 

cada vez mais condições apertadas, tanto em termos de preços quanto nas 

condições de pagamento. Além disso, os ganhos obtidos refletem-se na adoção de 

melhores técnicas de vendas, na possibilidade de desenvolver campanhas de 

publicidade e adotar técnicas de marketing inovadoras, recurso ao merchandising na 

organização da loja e promoção de marcas próprias facilitadas pela integração 

vertical e pelas diferentes relações estabelecidas com os produtores. 

Para Salgueiro (1996, p.102), as alterações nas relações entre os agentes 

do circuito apresentam repercussões na concepção dos produtos a serem 

produzidos, além de definir também o fim da hegemonia dos produtores, isso por 

que: 

Tradicionalmente, o consumidor apenas tinha para escolher aquilo que o 
retalhista lhe oferecia e que, por sua vez era aquilo que o produtor fazia. A 
actividade económica importante era a produção e tudo o resto dependia 
dela. Com o aumento da capacidade industrial, a venda tornou-se para 
muitas empresas condição da própria produção e o cliente revela-se o 
recurso mais raro que é indispensável e cativar e conhecer. O retalhista que 

                                            
3A joint venture é um contrato de colaboração entre duas ou mais empresas. Juridicamente o contrato 

de joint venture determina a relação entre as empresas participantes restringindo-se aos aspectos 
operacionais e sem interferir na estrutura societária. O relacionamento operacional estabelecido pode 
caracterizar-se por transferência de tecnologia, compartilhamento de mercados e a troca de 
conhecimentos, entre outros. Na joint venture há emprego comum dos recursos das partes e de 
busca de ganhos e lucros (AMATO NETO, 2000). 
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está em contacto com os consumidores tem a importante função de dar 
informações para montante sobre os hábitos de compra e sobre saída dos 
vários artigos. Numa estrutura atomizada de distribuição muito deste 
conhecimento perdia-se. Com os grandes retalhistas a negociar diretamente 
com os produtores é possível dizer-se que o produtor fabrica aquilo que o 
consumidor pretende ou o que o retalhista pensa que o consumidor 
pretende.  

O franchising (sistema de franquias) é um formato particular do comércio 

integrado, pois apesar de apresentar homogeneidade de suas políticas comerciais, 

no entanto, é uma modalidade contratual entre empresas juridicamente 

independentes, em que uma, a franqueadora (titular da franquia), dispõe de um 

conceito e/ou marca, cedendo-a à segunda (a franqueada) mediante uma 

determinada contrapartida. Este formato comercial tenta combinar as vantagens do 

negócio gerenciado pelo proprietário com a eficiência da centralização da tomada de 

decisões, característica da operação de cadeias (redes) de lojas. No contrato de 

franchise, o franqueador é quem define e realiza a publicidade, a criação de 

produtos e o desenvolvimento de sistemas. 

Por não exigir grandes investimentos ao proprietário o franchising apresenta-

se como uma das formas comerciais disseminadas no contexto das cidades, 

principalmente, como uma alternativa para a modernização de pequenos 

estabelecimentos comerciais. Além disso, o franchising constitui num importante 

vetor de internacionalização do comércio, ao oferecer em todos os lugares os 

mesmos nível de artigos e serviços, possibilitando uma “homogeneização” das 

paisagens comerciais urbanas reproduzidas nos diversos lugares do mundo. 

Ao estudar a expansão do sistema de franquias no Brasil e suas estratégias 

no território, Ortigoza (1996) chama a atenção para o fato de que esse formato 

propicia a criação de imagens e códigos decifráveis por grupos, sugerindo e 

encadeando comportamentos em âmbito mundial, como por exemplo, o consumo do 

fast-food. Isso porque, no setor de alimentação, a mundialização se aplica de forma 

mais intensa, pois os hábitos de consumo são incorporados de maneira mais rápida 

no cotidiano urbano e acabam padronizando os comportamentos de compra. Assim, 

com a incorporação de ideologias de consumo e práticas sócio-espaciais, como, 

esse processo se desenvolve de forma sutil, podendo até, num primeiro momento, 

passar despercebidas (ORTIGOZA, 2010). 

Em sua essência, o comércio associado compreende a união de 

comerciantes independentes, que se associam com bases contratuais, para obter 
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maior poder de negociação e economia de escalas numa parte de suas atividades, 

como as compras e a armazenagem. Assim, pequenos e médios comerciantes 

dessa categoria, tentam, por esta via, obter facilidades idênticas aos dos grandes 

grupos empresariais, assumindo duas formas principais: o agrupamento de compras 

e as cadeias voluntárias.  

O agrupamento de compras, também denominado centrais de compras, 

forma-se a partir da organização de comércio independente em cooperativas ou 

associações com o objetivo, num primeiro momento, de comprar coletivamente para 

obter economia de escala e maior poder de negociação junto aos fornecedores. 

Mas, há casos em que essa união pode objetivar mais do que as compras e a 

associação passa a oferecer também mais vantagens aos estabelecimentos 

associados, podendo contar com alguns serviços como de contabilidade, de gestão 

e formação dos associados, de logística, de publicidade e de marketing. 

Já as cadeias voluntárias constituem uma das respostas dos comerciantes 

atacadistas a formação de agrupamentos de comerciantes varejistas. Os atacadistas 

passaram a investir na formação de redes próprias na tentativa de manter seus 

clientes varejistas, a partir da oferta de melhores condições de abastecimento.  

Esses novos formatos de organização do comércio, decorrentes da união de 

empresas com o objetivo de realizar economia de escala e ampliar sua participação 

no mercado, tem como mola propulsora o processo de concentração do capital, 

como forma de crescimento do volume de negócios de algumas empresas. Esse tipo 

de união tem como objetivo, o aumento de sua participação no mercado e na escala 

das operações. Pretendeu-se alcançar esses objetivos com o aumento da superfície 

de vendas, a qual pode ser obtida através da multiplicação do número de 

estabelecimentos, como também mediante alianças estratégicas e/ou compra de 

empresas varejistas concorrentes, principalmente, do pequeno e médio comércio. 

Ao ressaltar as transformações pelas quais o comércio tradicional 

independente vem passando nos últimos anos, Fernandes et al (2000, p.14) 

considera que: 

[...] muitos pequenos retalhistas, que em função de alguns atributos 
poderemos classificar de tradicionais, perante os desafios colocados pela 
concorrência da grande distribuição, as mudanças sociais e tecnológicas e 
os novos estilos de vida dos consumidores, têm investido fortemente na sua 
modernização, adoptado estratégias de gestão inovadoras, rompendo assim 
com o modo tradicional de estar no comércio. 
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Assim, enquanto alguns buscam ampliar seus clientes com preços mais 

competitivos, outros buscam a especialização, baseada numa gama específica de 

produtos, ou ainda, na representação de uma marca facilmente identificável pelo seu 

design, originalidade e exclusividade. Ainda no conjunto dessas mudanças, 

destacam-se as mudanças no formato da organização empresarial do comércio 

tradicional, como a formação de redes associativistas de comércio.  

As mudanças que se efetivaram no âmbito da atividade comercial, em 

especial no comércio tradicional independente, possibilitaram maior reprodução de 

formas e fluxos econômicos, influenciando diretamente na organização do espaço 

das cidades. Isto porque, a cidade constitui-se num importante centro difusor de 

inovações sobre outros espaços, e que por isso, propicia a reconfiguração das 

estruturas urbanas e sociais, especialmente, a partir dos avanços alcançados pelo 

capitalismo em todas as dimensões espaciais e econômicas, em especial da 

atividade de comércio na sua relação com a cidade. 

Considerando a importância dessa relação, é fundamental o entendimento 

das mudanças observadas no âmbito da atividade comercial no contexto das 

cidades, seja com o aparecimento de formas modernas, de novas técnicas de 

vendas e novos formatos organizacionais que tiveram seus rebatimentos no espaço 

urbano. 

Esta realidade aponta para a formação de novas tessituras que são 

observadas no âmbito do comércio tradicional independente, que passa por amplas 

e profundas mudanças, pautando-se cada vez mais nesses formatos 

organizacionais inerentes às modernas formas comerciais, como a formação de 

novos arranjos empresariais entre os diversos estabelecimentos comerciais, 

subsidiados por modelos de arranjos do setor produtivo.  

 

3.2 DO COMÉRCIO INDEPENDENTE À FORMAÇÃO DE REDES 

ASSOCIATIVISTAS DE COMÉRCIO: APORTES TEÓRICO-CONCEITUAIS 

  

Conforme exposto anteriormente, são diversas as formas de expressão da 

atividade comercial, todas elas de suma importância enquanto objeto de análise da 

relação entre o comércio e a cidade. Todavia, convém destacar que para fins desse 

estudo, o enfoque será dado ao entendimento de uma nova forma de organização 

do comércio tradicional: as redes associativistas.  



58 

 

Como foi salientado no item anterior, os supermercados e os hipermercados 

são formas comerciais caracterizadas pela ocupação de grandes superfícies com o 

objetivo de ampliar a reprodução do capital. Essas formas, ao se afirmarem no 

contexto das cidades, colocaram em risco a sustentabilidade do comércio 

independente, em especial o pequeno comércio.   

Nesse contexto, o comércio tradicional independente começou a se articular 

através do associativismo e da formação de redes de cooperação, como resposta à 

concorrência imposta pelas grandes superfícies comerciais, mas também como 

forma de se adequar às mudanças nos hábitos de consumo da população. Embora 

seja mantida a independência jurídica dos estabelecimentos, constrói-se uma 

dependência na prática da gestão associativa, para obtenção de vantagem a partir 

da compra conjunta de produtos, através da qual os pequenos comerciantes, 

conseguem obter maior poder de negociação junto aos produtores e/ou 

fornecedores. 

No âmbito dessa discussão, faz-se necessário uma análise do conceito de 

rede, a partir de um olhar geográfico consubstanciado por um aporte multidisciplinar, 

considerando que, na contemporaneidade, além da geografia, diversos campos 

disciplinares, tem se apropriado do termo para realizar uma interpretação de uma 

variada gama de fenômenos de naturezas distintas. Desse modo, tem-se, a 

compreensão de que as diferentes perspectivas de abordagens apresentadas sobre 

o conceito de rede propiciará uma reflexão mais abrangente no tempo e no espaço. 

A ideia de rede não é algo recente na história da humanidade. Antes de 

ocupar a posição e o alcance que adquiriu na contemporaneidade, o termo foi 

portador de distintos sentidos e objeto de variadas apropriações em diferentes 

contextos históricos, assumindo novas significações à proporção que o mundo se 

tornou mais complexo, inerente às mudanças técnicas e ao desenvolvimento da 

ciência. 

Desde a Antiguidade Clássica, a ideia de rede, de acordo com Musso (2004), 

era utilizada na linguagem cotidiana principalmente para designar o artefato 

compostos por linhas e nós interligados, formando uma espécie de tecido utilizado 

para a captura de animais. Assim, por volta do século XII, o termo rede tem sua 

gênese, segundo Musso (2004), proveniente do latim retis, designando redes de 

caça ou pesca e tecidos. 
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O uso do termo rede aplicado à tecelagem influenciou a medicina da Idade 

Moderna. Segundo a investigação de Musso (2004), esta perspectiva se inaugura na 

Antiguidade, com a medicina de Hipócrates [460-377 a.C.], utilizando a ideia de rede 

para explicar a comunicação das artérias na circulação sanguínea. Até o final do 

século XVIII, a compreensão do conceito de rede encontra-se entre rede e o 

organismo, expresso na metáfora do labirinto e do corpo humano.  

Para Musso (2004), somente na passagem do século XVIII para o século XIX 

é que se observa uma ruptura substancial em relação às perspectivas anteriores, 

cujo conteúdo permite considerar a formalização de uma “ordem em rede”. A 

característica fundamental é a sua saída do corpo, isto é, a rede deixa de ser 

observada apenas sobre e/ou dentro do corpo humano, e começa a ser construída 

fora do corpo, como um artefato superposto a um território, uma técnica autônoma. 

Ela passa a ser um objeto artificial, não mais natural, como se concebia na medicina, 

mas algo construído, que pressupõe um fim determinado. 

Embora desde a Antiguidade Clássica a ideia de rede tenha sido utilizada, é 

na filosofia de Saint-Simon, que surgiu no final do século XVIII na França, que 

Musso (2004) identifica uma influência decisiva na formação do conceito moderno 

de rede, a partir do qual a rede passou a ser pensada também através de uma 

lógica espacial. Saint-Simon operacionalizou seu conceito através da analogia do 

organismo-rede, partindo do pressuposto da centralidade da circulação para o corpo 

humano (reconhecendo que sua suspensão provocaria a morte) e transpõe esse 

raciocínio para pensar a administração do território (corpo) pelo Estado. Nessa 

perspectiva, a rede é “[...] objetivada como matriz técnica, infraestrutura itinerária 

[relativo às estradas, aos caminhos e aos deslocamentos] de estradas de ferro ou de 

telegrafia, modificando a relação com o espaço e com o tempo”. (MUSSO, op.cit, p. 

22). 

Considerando-se que a noção de rede adquire um caráter polissêmico e 

histórico, sendo empregada tanto pelo senso comum quanto por diferentes ramos da 

ciência, na geografia, a rede chama atenção ao assumir o caráter de forma 

organizacional sobre o espaço geográfico, cada vez mais cortado por fluxos de 

naturezas diversas, que alteram as configurações territoriais, na busca por fluidez e 

que também podem ser matizadas por relações de poder. 

Em Por uma geografia do poder, Raffestin (1993, p.209) discute o papel das 

redes nas relações de poder, apresentando-as como estruturas reveladoras das 
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ações de poder, ao considerar que as “[...] redes são não somente a exibição do 

poder, mas são ainda feitas à imagem do poder”.  

Outro aspecto ressaltado por Raffestin (1993) diz respeito ao fato de que 

alguns atores assumem papel privilegiado em face das estratégias de uso do 

território possibilitadas pela rede. Desse modo, a rede representa o “instrumento” 

pelo qual se torna possível à projeção do poder por parte de um determinado ator 

sintagmático (ator que realiza um programa), daí a rede ser “um instrumento por 

excelência do poder”. 

Ao relacionar redes e poder, Raffestin (op.cit.) enfatiza a circulação e a 

comunicação como elementos essenciais, por estarem presentes em todas as 

estratégias que os atores desencadeiam para dominar as superfícies e os pontos 

por meio da gestão e do controle das distâncias. Além disso, as redes são 

estruturadas a partir de nós, sendo assim, lugares de conexão, de poder e de 

referência. 

A conexidade, a comunicação e a circulação como atributos inerentes às 

redes também são evidenciadas no estudo desenvolvido por Dias (1995). No âmbito 

de sua discussão, a referida autora apresenta a conexidade como sendo a principal 

propriedade da rede. Através da conexão de seus nós a rede, simultaneamente, tem 

a potencialidade de solidarizar ou de excluir, de promover a ordem e a desordem. 

Além disso, considera a rede como uma forma particular de organização, e no 

âmbito dos processos de integração, de desintegração e de exclusão espacial, ela 

“aparece como instrumento que viabiliza [...] duas estratégias: circular e comunicar” 

(DIAS, 1995, p.147). 

O desenvolvimento das telecomunicações e dos transportes propiciou o 

aumento do intercâmbio entre os diversos lugares, nas diferentes escalas, e, por 

conseguinte, teve-se uma maior difusão e integração entre o setor financeiro global. 

Assim, o conceito de rede passou a ser frequentemente empregado, para 

representar a sociedade, cujo resultado foi a construção de abordagens disciplinares 

diversas.  

Todavia, essa proliferação de diferentes usos, significados e atribuições ao 

vocábulo rede, requer melhor demarcação das acepções adotadas. De acordo com 

Santos (2012, p.262), “A polissemia do vocábulo tudo invade, afrouxa o seu sentido 

e, pode, por isso, prestar-se a imprecisões e ambiguidades, quando o termo é usado 

para definir situações”. A necessidade de rigor epistemológico explica em grande 
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medida uma tendência recorrente nos estudos que adotam a rede como conceito-

chave que é o recurso à adjetivação como estratégia de qualificação do conceito, 

que parece cumprir a tarefa de delimitação do seu emprego a fenômenos bastante 

distintos.  

Santos (2012), citando o Dicionário da Geografia (Dictiònnaire de La 

Géographie, 1970, p.336-368), ressalta que a noção de rede é essencialmente 

geográfica. Isso se explica pelo fato da geografia discutir e analisar um grande 

número de redes inscritas no território e reconhece a importância da rede enquanto 

conceito para entender as relações e a complexidade das interações entre os nós e 

seus rebatimentos na produção do espaço geográfico. 

Em sua abordagem sobre as redes, Santos (2012), no livro A Natureza do 

Espaço, dedica um capítulo à discussão do que chama “Por uma geografia das 

redes”, no qual a construção do conceito de rede está pautada no atual contexto, ou 

seja, no período técnico-científico-informacional. Apesar de reconhecer a 

multiplicidade de conceituações atribuídas ao que seja rede, considera ser possível 

analisá-la sob duas matrizes principais, uma que leva em conta o seu aspecto 

material e outra que a considera enquanto dado social.  

Sob o primeiro enfoque, enquanto materialidade, a rede pode ser objetivada 

como artefato técnico, ou seja, toda infraestrutura implantada no território com a 

função de interconectar pontos e permitir a passagem de fluxos. Mas consonante a 

isso a rede também é um dado social, considerando os fluxos que animam suas 

tramas, sendo esta a essência da rede, “[...] Sem isso, e a despeito da materialidade 

com que se impõem aos nossos sentidos, a rede é, na verdade, uma mera 

abstração [...]” (SANTOS, 2012, p.209). 

Ainda de acordo com Santos (2012), as redes caracterizam-se como “um 

veículo de movimento dialético”, que confronta e une o global e o local, criando, 

paralelamente, ordem e desordem no território, já que “integram e desintegram, 

destroem velhos recortes espaciais e criam outros”. São, simultaneamente, “[...] 

concentradoras e dispersoras, condutoras de forças centrípetas e de forças 

centrífugas” (SANTOS, 2012, p.278).  

Um estudo geográfico que contemple o conceito de redes deve considerar 

que o espaço geográfico é constituído por uma tipologia de redes superpostas, que 

se pautam na existência de elementos fixos no território e também dos fluxos que as 

animam. As redes tanto podem ser entendidas como formas, quanto normas que 
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fomentam e possibilitam a realização dos movimentos no território. Além disso, as 

redes são veículo de um movimento dialético que tanto fragmenta quanto articula o 

território. Como também, as redes são, ao mesmo tempo, globais e locais.  

As redes são globais tendo em vista que estas recobrem todo o ecúmeno e, 

na verdade, constituem o principal instrumento de unificação do planeta. Mas, as 

redes também são locais, já que cada lugar, através de sua estrutura técnica e de 

sua estrutura informacional, acolhe uma fração, maior ou menor, das redes globais. 

No lugar, elas servem ao trabalho e ao capital (vivo) e determinam a sua natureza 

(SANTOS, 2012). 

Nesse contexto, de acordo com Santos (2012), são identificados novos 

recortes no território, decorrentes do processo de globalização, os quais esse autor 

classificou de horizontalidades e verticalidades. São dois recortes simultâneos e 

complementares do espaço geográfico. O espaço se constitui por esses dois 

recortes e na sua inseparabilidade, que hoje são lidos dentro da temática das 

relações em rede. 

As horizontalidades, segundo Santos (op. cit.), são “extensões formadas de 

pontos que se agregam sem descontinuidade como na definição tradicional de 

região”. As horizontalidades se conformam através de relações econômicas, 

políticas, sociais e culturais que se estabelecem nas escalas locais e regionais, nas 

quais é possível convergir solidariedades locais. Contrapondo-se as 

horizontalidades, as verticalidades, por sua vez, são “pontos no espaço que, 

separados um dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da 

economia” (SANTOS, op. cit, p.286).   

As verticalidades seriam conformadas por relações que hierarquizam os 

espaços, nas quais imperam as racionalidades de origem distante, portadoras de 

ordens estranhas ao lugar, produzindo um efeito desintegrador das solidariedades 

locais e uma perda relativa da capacidade de gestão da vida local. As verticalidades 

formam um espaço de fluxos, que ordenam o espaço total (SANTOS, op. cit.). 

Enquanto as verticalidades se caracterizam pela ação dos atores 

hegemônicos em redes, e por um tempo único (rápido), nas horizontalidades todos 

os agentes são implicados, e os respectivos tempos, mais rápidos ou mais 

vagarosos, são imbricados. Sendo assim, ao contrário das verticalidades, as 

horizontalidades carregam diversas temporalidades, e o meio geográfico tem um 



63 

 

papel central. Mas há de se considerar também que as verticalidades penetram nas 

horizontalidades e ambas são confrontadas no lugar.  

As verticalidades expressam uma racionalidade superior inerente ao discurso 

pragmático de setores hegemônicos, criam um cotidiano obediente e disciplinado, 

responsáveis pela disseminação da ordem global e são profundamente dependentes 

dos avanços da técnica.  

Para Santos (2012), a racionalidade hegemônica se apresenta como uma 

ideologia comandada pelos atores hegemônicos do capitalismo e que é transmitida 

para a sociedade através das verticalidades, que se especializam no território como 

um conjunto de pontos formando um espaço de fluxos e que estão profundamente 

adequadas às tarefas produtivas hegemônicas. Sendo assim,  

o espaço racional supõe uma resposta pronta e adequada às demandas 
dos agentes, de modo a permitir que o encontro entre a ação pretendida e o 
objeto disponível se dê com o máximo de eficácia. (SANTOS, 2012, p.300) 

Além das racionalidades típicas das verticalidades, as horizontalidades 

admitem a presença de outras racionalidades, denominadas contra racionalidades.  

Ante a racionalidade dominante, desejosa de tudo conquistar, pode-se, de 
um ponto do vista dos atores não beneficiados, falar de irracionalidade, isto 
é, de produção deliberada de situações não razoáveis. Objetivamente, 
pode-se dizer também que, a partir dessa racionalidade hegemônica, 
instalam-se paralelamente contra racionalidades. (SANTOS, 2012, p.309) 

Nessa perspectiva, as horizontalidades são tanto o lugar da finalidade 

imposta de fora, de longe e de cima, ou seja, da racionalidade, quanto o da contra 

racionalidade, que são localmente geradas. Nas horizontalidades é possível, 

portanto confrontar os valores globais hegemônicos (verticalidades/racionalidades) 

com aspectos de aceitação e/ou resistências locais (contra racionalidades). 

Portanto, horizontalidade significa tanto as articulações quanto os benefícios 

gerados no âmbito local pelas ações de um determinado ator sobre o território onde 

se instala. 

Outra discussão importante sobre as redes é apresentada pela Sociologia, 

com Castells, em 1996, quando discute a lógica de organização da sociedade atual, 

que chama de “sociedade informacional” e apresenta esta como sendo estruturada, 

essencialmente, em rede, daí a atribuição de “sociedade em rede”. De acordo com 
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este autor, o surgimento da sociedade em rede torna-se possível com o 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação que, no processo, 

“agruparam-se em torno de redes de empresas, organizações e instituições para 

formar um novo paradigma sociotécnico” (CASTELLS, 1999, p.77).  

Assim, as redes atualmente constituem forma particular de organização 

social, de grupo, instituições ou firmas, de modo que 

[...] redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com 
base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de ser 
analisadas por ele, inovação sem ameaças ao seu equilíbrio (CASTELLS, 
1999, p.499). 

O conceito de rede proposto por Castells (1999) parte de uma definição 

bastante simples, “um conjunto de nós interconectados”, mas que apresenta grande 

flexibilidade para lidar com a complexidade das sociedades contemporâneas, sob o 

que chama de “paradigma informacional”. Ainda de acordo com este autor, na rede, 

cada “nó” assume sua função estratégica, de modo que: alguns lugares são centros 

intercambiadores de comunicação, desempenhando o papel de coordenador para a 

perfeita interação entre todos os elementos integradores da rede; e outros lugares 

são os centros da rede, com a localização estratégica de importantes atividades e 

organizações locais em torno de uma função chave na rede. Os locais são definidos 

pela rede considerando as funções e hierarquia de cada local, de acordo com as 

características do produto ou serviço a ser processado na rede.  

Assim, Castells (1999) propõe uma definição bastante útil a essa discussão, 

sob o prisma da organização empresarial que é a “Empresa-Rede”. Para este autor, 

a empresa-rede é “aquela forma específica de empresa cujo sistema de meios é 

constituído pela intersecção de segmentos de sistemas autônomos de objetivos” 

(CASTELLS, op. cit., p.232). Nesse sentido, o autor chama a atenção para o fato de 

que os componentes da rede tanto são autônomos quanto dependentes em relação 

à rede e podem ser uma parte de outras redes e, portanto, de outros sistemas de 

meios destinados a outros objetivos.  

Ainda analisando o novo formato organizacional das empresas sob o 

paradigma informacional, Castells (1999) destaca a cooperação mútua como a 
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característica mais importante para a Empresa-Rede e que permite o surgimento de 

novas possibilidades de negócios:  

Nessas condições, a cooperação e os sistemas de rede oferecem a única 
possibilidade de dividir custos e riscos, bem como de manter-se em dia com 
a informação constantemente renovada. Mas as redes também atuam como 
porteiros. Dentro delas, novas oportunidades são criadas o tempo todo. 
Fora das redes, a sobrevivência fica cada vez mais difícil. Com a rápida 
transformação tecnológica - as redes - não as empresas tornaram-se 
unidade operacional real (CASTELLS, op. cit., p.232). 

No tocante as pequenas e médias empresas, Castells considera que “[...] 

estas muitas vezes ficam sob o controle de sistemas de subcontratação ou sob o 

domínio financeiro/tecnológico de empresas de grande porte” (1999, p. 181). 

Todavia, “também frequentemente, tomam a iniciativa de estabelecer relações em 

redes com várias empresas grandes e/ou com outras menores e médias, 

encontrando nichos de mercado e empreendimentos cooperativos” (CASTELLS, op. 

cit., p.181). Desse modo, essas relações favorecem uma troca de conhecimento, 

compartilhamento de informação, mútuo aprendizado, melhor adaptação às 

mudanças e inovação. 

No âmbito da análise da tipologia de redes de cooperação entre pequenas e 

médias empresas destacam-se ainda as discussões feitas por Casarotto Filho e 

Pires (1998), embora apliquem seus conceitos nos casos específicos de consórcios 

para exportação, estes também podem ser utilizados para a avaliação de outros 

processos de alianças estratégicas entre pequenas e médias empresas. Esses 

autores apresentam dois tipos básicos de redes, as “redes top down” e as “redes 

flexíveis”.  

A rede top down (horizontal) é caracterizada pela existência de uma 

“empresa-mãe”, a partir da qual as pequenas tornam-se fornecedoras ou 

subfornecedoras. Neste caso, a pequena empresa passa a ser altamente 

dependente das estratégias da empresa-mãe e tem pouca ou nenhuma influência no 

destino da rede. Já a rede flexível caracteriza-se pela cooperação entre empresas 

independentes, formando um consórcio que administra a rede como se fosse uma 

grande empresa. Sendo assim, a rede flexível possui uma grande variedade de tipos 

e estruturas funcionais, a depender do segmento de mercado em se encontram, do 

produto envolvido e do nível de cooperação entre as empresas. 
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Para Casarotto Filho e Pires (1998), os consórcios, assim como as redes 

associativistas, devem prestar alguns tipos de serviços aos integrantes da rede: 

informações periódicas por meio de revistas especializadas, pesquisas de mercado, 

campanhas de marketing conjuntas, consultorias e orientação técnica, projetos 

específicos relacionados à extensão das parcerias com fornecedores e convenções 

e meetings. 

Apesar da crescente importância que as redes associativistas têm assumido 

no âmbito da atividade comercial no Brasil, pode-se dizer que existe uma lacuna na 

produção de conhecimento voltado a uma maior compreensão dessa forma de 

organização do comércio, de modo que a maioria dos estudos encontrados na 

literatura apresenta um caráter predominantemente exploratório. Uma das primeiras 

obras publicadas no Brasil sobre a temática foi o livro Centrais de Negócios: uma 

revolução no varejo e na distribuição, escrito por Souza, em 2004. O estudo foi 

desenvolvido a partir de pesquisas sobre o desenvolvimento dessa forma de 

organização comercial no Brasil e em alguns países europeus.  

De acordo com Souza (2004), a definição do modelo adotado no Brasil, 

pautou-se, principalmente, nos modelos já desenvolvidos nos países Europeus, com 

destaque para a “Associación Nacional de Centrales de Compra y Servicios” 

(ANCECO). Trata-se de uma central de centrais localizada em Barcelona (Espanha), 

que desde 1998 encontra-se em funcionamento. Essa central reúne mais de 30 mil 

pequenas e médias empresas, com 150 mil sócios, distribuídos entre 22 setores. 

Outro destaque é a “Independent Retail Europa” (UGAL), criada no ano de 1963, 

que representa os grupos de varejistas independentes dos diversos segmentos do 

comércio nesse continente.  

De acordo com a ANCECO, no documento denominado de “El Libro verde 

de las centrales de compra y de servicios”, divulgado em junho de 2000, a central de 

compras se constitui em um 

Operador que, disponiendo de recursos económicos y personalidade 
jurídica propia, tiene por objetivo desarrollaractividades y prestar servicios a 
las empresas independientes que, con espíritu de cooperación, se han 
asociado a su organización mediante una reglamentación interna, para 
mejorar suposición competitiva e nel mercado4 (2000, p.04). 

                                            
4Operador que dispondo de recursos econômicos e personalidade jurídica própria, tem por objetivo 

desenvolver atividades e prestar serviços a empresas independentes que, com espírito de 
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Partindo desse conceito, algumas instituições envolvidas no processo de 

constituição dessa forma de organização do comércio no Brasil, como o SEBRAE e 

a ABRAS, com destaque para APAS, tentaram uniformizar a denominação desse 

novo formato organizacional do comércio no Brasil de “Central de Negócio”, 

considerando as funções congregadas que se diferenciavam das centrais 

exclusivamente de compras.  

No Brasil, embora tenha sido espelhado no modelo europeu, apresentam 

diferenças em relação às centrais de compras europeias. Segundo Souza (2004), 

esse modelo organizacional do comércio apresenta uma maior amplitude de 

atuação, ao congregar a dimensão da prestação de serviços, além da realização das 

compras conjuntas. A prestação de serviços é feita tanto a partir da contratação de 

empresas terceirizadas, como através da própria central de negócios, que também 

oferta serviços aos associados.  

De acordo com o SEBRAE (2009), no documento elaborado e intitulado de 

“Centrais de negócios”, a cooperação é uma nova cultura organizacional de 

empreendedores individuais, de microempresas e empresas de pequeno porte, com 

potencial de promover a competitividade das mesmas. O SEBRAE (2009, p.8) define 

uma “Central de negócio” como: 

[...] entidade de base associativa, formada por empresas ou 
empreendedores independentes, voltada para a busca de soluções 
conjuntas de interesse econômico, com foco no mercado em que atuam. É 
uma ação decorrente de um processo coletivo, com o objetivo de promover 
e ampliar o acesso a mercados (2009, p.8).  

A Central de Negócio enquanto instituição associativa reproduz o padrão de 

outros modelos de princípios associativistas, ou seja, a união como meio de 

propiciar a competitividade e como forma de superar desafios, aos quais 

individualmente seriam difíceis de serem suplantados. Com relação a outros 

modelos, que também estão pautados nos princípios associativistas, este formato 

diferencia-se por ser composto majoritariamente por pessoas jurídicas.  Além disso, 

por apresentar como objetivos comuns às empresas associadas: a) compras 

conjuntas; b) planejamento estratégico de vendas; c) diferenciação das 

comunicações na mídia; d) treinamento e capacitação conjunta das equipes; e) 

                                                                                                                                        
cooperação, tenham se associado a sua organização mediante uma regulamentação interna, visando 
melhorar sua posição competitiva no mercado (tradução própria).  
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plano de marketing compartilhado; f) centro de distribuição; g) design de loja 

padronizado; h) marca compartilhada; i) acesso a linhas de créditos especiais e 

facilitadas.  

Diante dessas proposições conceituais e como forma de delimitar o nosso 

enfoque, compreende-se que a Central de Negócio constitui um dos componentes 

da rede associativista de comércio, apresentando como característica principal a 

prestação de serviços e assessoria para os membros constituintes da associação. 

Já a rede associativista de comércio caracteriza-se por ser um tipo de organização 

comercial, flexível e horizontal, onde o associado, embora mantenha a sua 

autonomia jurídica, encontra-se subordinado a uma gestão compartilhada, 

representada pela central de negócio e orientada por princípios associativistas que 

são delineados no âmbito da Associação a qual pertence (Figura 01). 

 

Figura 01 – Composição de uma Rede Associativista de Comércio. 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2009, p. 24). 
 
 

Desse modo, reproduz-se o modelo mais comumente adotado no Brasil de 

formação de Redes associativistas de comércio, de acordo com o SEBRAE (2009), 

que é inicialmente a criação de uma associação formada por todos os futuros 

associados (pessoas jurídicas) da Central de Negócios. Assim, sendo associados da 

Central de Negócio passam a gerir um empreendimento coletivo, a rede 
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associativista, ramificada em diversas empresas, que mantém a identidade jurídica 

própria e a independência na prática de gestão.  

Considerando a tipologia dos circuitos de distribuição, conforme definido por 

Salgueiro (1996), evidencia-se que a rede associativista, por meio da central de 

negócio, assume diferentes funções. Assim, no formato de distribuição tradicional, 

as centrais de negócios se inserem assumindo o papel de novo agente, ocupando 

uma posição que é anterior aos varejistas. Desse modo, as centrais de negócios 

atuam como um agente varejista, para os atacadistas e produtores.  

No âmbito dos circuitos modernos de distribuição, entende-se que a central 

de negócios se apresenta também como um novo agente, que pode substituir os 

atuais para atender aos interesses da rede associativista. A eliminação de algumas 

dessas fases de intermediação dentro do circuito de distribuição e, por conseguinte 

sua integração em apenas um agente constituído pela central de negócio, 

representa, para o comércio independente associado uma importante vantagem 

competitiva, tendo em vista poder eliminar os custos adicionais que são cobrados 

pelos agentes intermediários (Figura 02). 

 

Figura 02 – As Centrais de Negócios nos circuitos de distribuição. 

 

Fonte: adaptado de Salgueiro (1996); Souza (2004). 
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Embora partilhem dos princípios do associativismo, a formação de redes 

associativistas de comércio está atrelada diretamente aos interesses capitalistas. 

Nesse sentido, a formação dessas redes representa em sua essência uma 

estratégia capitalista de reprodução do pequeno comércio local que se adequa aos 

interesses dos agentes hegemônicos e se ajusta a uma ordem global, muito embora, 

a rede associativista, como forma particular de organização empresarial, integre 

legítimas forças comerciais locais constituídas como contraponto a forças 

empresariais exógenas.  

A rede associativista de comércio também se constitui enquanto norma, pois 

possibilita a realização de movimentos dos pequenos comerciantes no território os 

quais, ao associar-se à rede, assumem ações e práticas que são inerentes ao 

discurso pragmático dos setores hegemônicos, disseminados pelas grandes 

empresas varejistas, com o objetivo de conquistar novos mercados, ampliarem a 

participação no mercado em que atuam, além de fortalecerem suas marcas e 

enfrentar os concorrentes.  

Para uma maior compreensão deste novo formato organizacional do 

comércio, faz-se necessário uma análise de suas tessituras nos contextos sócio-

espaciais e também conhecimentos específicos sobre as mudanças que ocorreram 

no âmbito da atividade comercial, inerente à globalização econômica e à 

reestruturação produtiva, que propiciaram uma nova lógica de reprodução do 

pequeno comércio no contexto das cidades. 

 

3.3 AS TESSITURAS DAS REDES ASSOCIATIVISTAS DE COMÉRCIO NO 

CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

Uma análise sócio-espacial do comércio em países de economias e 

sociedades essencialmente desiguais, como é o caso do Brasil, constitui-se num 

desafio, pois, nestes espaços, diversos fenômenos são momentaneamente 

impressos em formas que expressam várias situações vivenciadas pela sociedade, 

permeados de inovações, contradições e coexistências (DINIZ, 2011).  

Nessa perspectiva, entender a dinâmica sócio-espacial das redes 

associativistas de comércio, emergentes da disseminação de um novo modelo 

organizacional do comércio varejista na realidade brasileira, requer situá-la dentro do 

contexto das recentes transformações ocorridas no sistema capitalista de produção.  
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O sistema capitalista é dinâmico e constantemente transforma sua estrutura. 

A cada estágio de desenvolvimento, redimensiona e reorganiza os espaços sob a 

égide dos seus interesses, buscando com isso a sua reprodução ampliada. No 

âmbito desse processo, as novas formas de comercialização de bens e serviços 

potencializam o aparecimento de empreendimentos e de formas de organização de 

e/entre empresas, que, por conseguinte, propiciam novas lógicas espaciais para o 

desenvolvimento dessas atividades. 

A partir do final da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo iniciou uma fase 

de mundialização, tornando-se com isso o sistema vigente na maioria dos países, a 

partir de sua expansão e concentração, o que propiciou a integração vertical de 

grandes empresas, com o objetivo de produzir economias de escalas. Instala-se em 

grande parte do mundo o regime fordista, pautado numa produção em massa, 

voltada para um consumo também em massa, que em paralelo com a construção do 

Estado-Providência e a difusão do estilo de vida norte-americano anuncia 

importantes mudanças na atividade comercial. 

Esse contexto marcado pela ampliação da capacidade produtiva, pelo 

aumento significativo dos rendimentos, pela generalização do acesso a bens de 

consumo duráveis pelas famílias (tanto em países desenvolvidos como em parcelas 

crescentes dos países subdesenvolvidos), pelo aumento da capacidade de consumo 

e de armazenamento, além das transformações relativas à mobilidade com o 

aumento da posse de automóveis; contribuiu para o desenvolvimento de grandes 

superfícies comerciais. A atividade comercial, até então caracterizada pela presença 

de pequenas empresas, passa a ser desenvolvida também por grandes empresas, 

tanto em dimensões quanto em elevado número de lojas, disseminadas nos diversos 

países do mundo e com enorme poder de negociação. Assim, sob a égide da 

globalização econômica, essas empresas buscam consolidar uma estrutura de 

funcionamento em escala global.  

O processo de globalização em curso alterou profundamente as relações 

políticas, econômicas e culturais entre os territórios, e, por conseguinte, provocou 

mudanças significativas nas atividades comerciais. Para Santos (1994, p.48), a 

globalização “constitui o estágio supremo da internacionalização, a ampliação em 

‘sistema-mundo’ de todos os lugares e de todos os indivíduos [...] a Terra torna-se 

um só e único ‘mundo’ e assiste-se a uma refundição da ‘totalidade-terra’”. Sendo 

assim, os “mundos” relativamente isolados do passado deram lugar a um mundo em 
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rede (sistêmico), ou seja, um planeta com relevantes interconexões espaciais, 

ligando cidades, regiões, lugares e nações. Desse modo, a interconexão entre os 

mais diferentes pontos do espaço propiciou a mundialização. Conforme afirma 

Santos (2008, p. 204): “Agora, tudo se mundializa: a produção, o produto, o dinheiro, 

o crédito, a dívida, o consumo, a política e a cultura”.  

O conjunto dessas transformações foi possibilitado pelo avanço da ciência e 

da técnica, principalmente nas últimas décadas do século XX, e tem acelerado a 

velocidade das mudanças no tempo e no espaço, reduzindo as distâncias entre os 

diferentes lugares do mundo. Sabe-se que a economia capitalista sempre buscou a 

redução das distâncias entre as áreas de produção e de consumo, circulação e, 

consequentemente, comercialização, a fim de diminuir os custos e aumentar o lucro 

das empresas. Tratando do avanço da ciência e da técnica, Santos (2012, p. 238) 

explica que: 

Essa união entre a técnica e a ciência vai dar-se sob a égide do mercado. E 
o mercado, graças exatamente à ciência e à técnica, torna-se um mercado 
global. [...] os objetos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e 
informacionais [...] Estamos diante de algo novo, a que estamos chamando 
de meio técnico-cientifico-informacional. 

Este novo período, apontado por Santos (op. cit.), trata-se do espaço 

geográfico atual, um novo meio geográfico, que é resultado do avanço da técnica e 

de sua generalização, dos inventos da ciência e de sua aplicação na vida cotidiana e 

dos sistemas de informação modernos que viabilizam ações e usos diferenciados do 

território e que, por conseguinte, possibilita o processo de reprodução do capital.  

Assim, a ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da 

produção, da utilização e do funcionamento do espaço e tendem a constituir o seu 

substrato, de modo que a construção ou reconstrução do espaço se dará com um 

crescente conteúdo de ciência, de técnica e de informação, que produzirá os objetos 

técnicos e também informacionais.  

Por meio destes objetos, segundo Santos (2012), o espaço geográfico 

viabiliza a globalização, dado que este materializa três de seus pressupostos: a 

unicidade técnica, a convergência dos momentos e a unicidade do motor. 

A unicidade técnica que é a predominância, em toda parte, de um único 

sistema técnico, ou seja, a capacidade de instalar qualquer instrumento técnico 

produtivo em qualquer parte do mundo, sendo esta a base material da globalização. 
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Em face disso, os sistemas técnicos hegemônicos são cada vez mais integrados, 

formando conjuntos de instrumentos que operam de forma conexa.  

A convergência dos momentos é possibilitada pela unificação técnica, pela 

capacidade de comunicação em tempo real, ou seja, a instantaneidade da 

informação globalizada que aproxima os lugares e vive-se assim a simultaneidade 

dos momentos. Hoje, cada momento compreende, em todos os lugares, eventos que 

são interdependentes, incluídos em um mesmo sistema global de relações. 

Por fim, a unicidade do motor é exemplificada pela direção do mundo 

econômico e das finanças, representada, emblematicamente, pela emergência de 

uma mais-valia no nível mundial que é assegurada pelas empresas transnacionais e 

pelo sistema financeiro internacional. De acordo com Santos (2008, p.212).:  

Tudo o que serve à produção globalizada também serve à competitividade 
entre as empresas: processos técnicos, informacionais e organizativos, 
normas e desregulações, lugares [...] contribui para construir o processo de 
globalização. 

Esta configuração assumida pelo território fez emergir uma nova densidade 

considerável de empresas que constituem-se numa série de redes no território, que 

atuam em escala global, mesmo mantendo a sua concentração nos países 

dominantes e comandam as técnicas hegemônicas da produção da informação e da 

finança. O sistema capitalista, enquanto modo de produção predominante na maior 

parte das nações, adquiriu novas possibilidades de expansão, de acumulação e de 

articulação o que propiciou importantes transformações nos estilos de vida das 

populações.  

Ao conquistar novos espaços para a sua reprodução, o sistema capitalista 

possibilitou a mundialização de mercadorias, de pessoas e de ideias. Criou novas 

formas de vida, de pensar, de agir, de ver o mundo, de sonhar. Decorrente disso 

surgem outros padrões e valores culturais, novas formas de trabalho que, por sua 

vez, organizaram e produziram novos espaços (CLEPS, 2004). 

Essas mudanças são observadas principalmente a partir da década de 1970, 

com os problemas propiciados pela crise do petróleo que revelou um novo contexto, 

caracterizado pela inflação, desemprego estrutural, déficit público e recessão, que 

repercutiu diretamente na saturação dos rígidos padrões da acumulação fordista e 

de suas forças produtivas, dando espaço a um novo arranjo pautado no novo padrão 
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flexível de produção capitalista (HARVEY, 1992). Assiste-se, assim, a dissociação 

entre a produção em massa e repetição, o que permite uma produção considerável 

de produtos diferenciados e quase personalizados. 

Essa mudança no sistema produtivo, que segundo Harvey (1992) configurou 

o processo de reestruturação da economia mundial, deu-se associada ao 

surgimento de setores de produção inteiramente novos; à dispersão geográfica das 

indústrias; aos avanços tecnológicos e às novas formas de gestão que substituiriam 

o fordismo; às taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional; à exploração de núcleos altamente especializados e de pequena 

escala; a diminuição do tempo de giro do capital; ao uso de novas tecnologias 

produtivas, como a automação; à logística; pela terceirização; pelo marketing; pelas 

subcontratações, dentre outros aspectos. Em termos culturais, isso se traduziu no 

desenho de um estilo de vida e sociedade pautado em novos padrões culturais, 

artísticos e estéticos abrigados no que se chama de pós-modernismo (HARVEY, 

1992). 

Analisando as mudanças no padrão produtivo, Soja (1993) considera que 

estas mantiveram as desigualdades geográficas e a manutenção de lucros imensos 

por parte das transnacionais, como vem ocorrendo desde o segundo pós-guerra. 

Para Soja, isso reafirma a geografia por meio da emergência da espacialidade, da 

regionalização e do regionalismo, levando o capital a rever suas estratégias 

espaciais e locacionais, que podem ser facilmente apreendidas. Ainda de acordo 

com Soja, (1993, p.209-210) 

 

[...] A instrumentalidade das estratégias espaciais e locacionais da 
acumulação do capital e do controle social está sendo revelada com mais 
clareza do que em qualquer época dos últimos cem anos. Simultaneamente, 
há também um crescente reconhecimento de que o operariado, bem como 
todos os outros segmentos da sociedade que foram periferalizados e 
dominados, de um modo ou de outro, pelo desenvolvimento e 
reestruturação capitalistas, precisam procurar criar contra-estratégias 
espacialmente conscientes em todas as escalas geográficas, numa 
multiplicidade de locais, a fim de competir pelo controle da reestruturação 
do espaço [...].  

As transformações econômicas advindas do processo da globalização sob a 

égide do meio técnico-científico-informacional e da reestruturação produtiva do 

capital, exige das empresas varejistas, principalmente das pequenas empresas, a 
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elaboração de estratégias através das quais consigam tornarem-se competitivas 

para que assim permaneçam atuando no mercado. Convém ressaltar, que não se 

trata do fim das empresas de grande porte, mas da crise de um modelo corporativo 

tradicional, baseado na integração vertical e no gerenciamento funcional hierárquico 

e uma transição para uma empresa horizontal e flexível. Essas mudanças no modelo 

organizacional das empresas, de diferentes tamanhos, têm como objetivo principal a 

adaptação à rápida transformação econômica e tecnológica, articulada a 

reestruturação produtiva.  

Sobre essa discussão, destaca-se também a contribuição de Castells (1999, 

p.232), que analisa os novos formatos organizacionais de empresas oriundos da 

economia informacional e chama a atenção para o fato de que todas elas hoje se 

reproduzem em redes.  

Com a rápida transformação tecnológica, as redes – não as empresas – 
tornaram-se a unidade operacional real. Em outras palavras, mediante a 
interação entre a crise organizacional e a transformação e as novas 
tecnologias da informação, surgiu uma nova forma organizacional como 
característica da economia informacional/global: a empresa em rede. 

Ao se reproduzir por meio da constituição de uma rede, a empresa muda seu 

modelo organizacional, adapta-se às condições de imprevisibilidade introduzidas 

pela rápida transformação econômica e tecnológica e busca, a partir disso, 

conseguir absorver os benefícios da flexibilidade das redes, pautando-se na 

utilização das novas tecnologias da comunicação.  

No âmbito dessas transformações, ocorre a segmentação no processo 

produtivo. As etapas de produção são desconcentradas, marcadas pela 

terceirização de serviços e cooperação entre empresas. Estas quando aptas para 

competir sob o paradigma da produção flexível são capazes de se ajustar com 

flexibilidade às alterações da procura e de se inserir numa rede de cooperação 

econômica formada por outras empresas pequenas e flexíveis, isto é, formada numa 

economia cooperativa.  

O processo de globalização econômica e de reestruturação produtiva do 

capital desencadearam profundas mudanças na economia mundial, com fortes 

rebatimentos no setor industrial e também comercial. Verifica-se, nesse contexto, a 

internacionalização do varejo, com grandes operadores transnacionais que buscam 

cada vez mais consolidar uma estrutura global.  
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Destarte, a atividade comercial passa por mudanças, sobretudo, a partir dos 

últimos anos do século XX, visando atender às novas e crescentes mudanças no 

padrão de consumo e, de reprodução do capital no contexto de um meio técnico-

científico-informacional que tende a racionalizar e “homogeneizar” os espaços. 

Segundo Pintaudi (1999), os espaços comerciais constituem-se cada vez mais um 

produto de alta racionalidade hegemônica da gestão do grande capital e que 

conquista a preferência de uma grande massa da população consumidora, de 

diversos níveis socioeconômicos.  

No que diz respeito ao consumo, esse processo de mudança produtiva veio 

acompanhado pela emergência de novos valores sociais associados à 

internacionalização da produção, à divulgação de novas ideias, ao intenso fluxo de 

pessoas e intercâmbio de costumes e de culturas diferentes, propiciando uma nova 

forma de consumo, que tem nos meios de comunicação, seu principal vetor, e 

através destes, se faz presente no cotidiano do cidadão, conduzindo-o a novos 

hábitos e estilos de vida.   

Sendo assim, o consumidor deixa de ser visto como um sujeito passivo, ou 

seja, que apenas assiste acontecer o espetáculo do consumo e passa a ser 

considerado enquanto sujeito que, através do diálogo com os objetos e os espaços 

comerciais, procura construir a sua identidade, realizar sonhos, desejos e fantasias.  

Nesse sentido, Salgueiro e Cachinho  consideram que, 

A sociedade de consumo, dos finais do século XX, que valoriza as 
diferenças e favorece o novo individualismo, propicia pois mudanças  nos 
estabelecimentos comerciais que deixam de ser meros entrepostos  de 
mercadorias transaccionáveis para acrescentar valor ao que  vendem, por 
meio dos serviços prestados, do ambiente que criam, das  experiências que 
proporcionam aos cidadãos-consumidores, numa  linha de crescente 
diferenciação, no quadro de estratégias para atrair  clientes determinados 
pela nova cultura do consumo. Algumas lojas transformam-se num espaço 
de sedução e a sua visita num prazer.  Assim se completa a evolução do 
comércio da venda de bens para a criação de ambientes e se reforça a 
ligação entre comércio e lazer (2009, p.17).  

Nessa dinâmica da generalização da mercadoria, a sociedade do consumo se 

estabelece para responder a essas novas necessidades dos indivíduos-

consumidores, a atividade comercial fragmenta-se segundo estilos de vida, 

produzindo espaços que são cada vez mais plurifuncionais, ou seja, espaços de 

comércio, consumo e lazer, além de se utilizarem de sofisticadas técnicas de 

marketing e design, com as quais seduzem os consumidores e transformam os 
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espaços comerciais numa mercadoria, destinada a ser consumida, 

semelhantemente aos objetos, as marcas e aos produtos comercializados no seu 

interior. 

Do ponto de vista das formas comerciais, as condições econômicas, políticas 

e sociais emergentes foram propícias ao ressurgimento do pensamento associativo 

e das práticas cooperativas. No livro Produzir para viver, Santos (2005) discute o 

associativismo realizado por grupos sociais menos favorecidos, como forma de 

resistir à exclusão social produzida pela globalização neoliberal. O associativismo 

econômico representa uma alternativa para estes diante dos efeitos excludentes do 

capitalismo. 

Esse fenômeno não se constitui em algo recente na trajetória do sistema 

capitalista, uma vez que, desde 1844, a experiência de formação de cooperativas 

vem sendo realizada. Essa primeira experiência de cooperativa ocorreu na Inglaterra 

com a formação da Rochdale, tornando-se uma referência de modelo do 

cooperativismo contemporâneo. Esta se formou como resposta ao empobrecimento 

causado pela conversão maciça de camponeses e pequenos produtores em 

trabalhadores das fábricas pioneiras do capitalismo industrial.  

No tocante à formação de “Redes Horizontais de Cooperação” no setor 

produtivo, como já salientamos neste trabalho, uma das experiências pioneiras 

ocorreu na região do centro-norte da Itália, denominada de “Terceira Itália” (Emilia-

Romagna, Vêneto e Lombardia).  

No que se refere ao associativismo comercial, este tem no segmento de 

supermercados as primeiras experiências, pautadas na formação de redes de 

cooperação com princípios associativistas, cujas bases se encontram na década de 

1920, quando da criação nos Estados Unidos, em 1926, da Internacional Grocers 

Alliance5 (IGA). A IGA constitui uma cooperativa de pequenos e médios 

comerciantes que se uniram na tentativa de se fortalecerem para sobreviverem 

frente à concorrência imposta pelas grandes redes varejistas que começavam a 

ganhar força naquele país. 

A IGA foi formada com o objetivo de instituir uma maior integração entre as 

lojas e operar como uma rede que permitia a todos os varejistas alcançar benefícios 

de marketing, propaganda e poder de negociações. Os supermercadistas 

                                            
5Aliança Internacional de Varejo. 
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associados a IGA, embora continuassem independentes, passavam a atuar unidos 

pelas ações coordenadas por parte de atacadistas e distribuidores que abasteciam 

suas lojas, de modo que juntos conseguiam vantagens semelhantes às obtidas 

pelas grandes redes. Em fins da década de 1980, a IGA internacionaliza suas 

operações, passando a atuar em diversos países do mundo, e atualmente reúne 

cerca de 5.000 (cinco mil) lojas em 30 países, mas com presença ainda marcante 

nos Estados norte-americanos nos quais apresentam 46 lojas (IGA, 2014). 

A IGA busca formar uma aliança de redes independentes e assim operar em 

um padrão de procedimentos de modo organizado e sistemático, que visa preparar o 

varejista para encontrar o melhor modelo organizacional para a sua loja, abrangendo 

desde a escolha do mix de produtos, os cuidados com os perecíveis, até à limpeza 

da loja. Adota como modelo de negócio o sistema de franquia, baseado em 

contratos com os participantes (supermercados, atacados, fornecedores de 

alimentos, fabricantes de equipamentos, prestadores de serviços). Os 

supermercados atuam em rede, realizando ações coordenadas pelos atacadistas e 

distribuidores que, embora mantenham certa autonomia na prática da gestão, 

passam a realizar o abastecimento das lojas, obtendo vantagens semelhantes às 

grandes redes. 

O Grupo IGA tinha como objetivo o investimento no Brasil, de 

aproximadamente, R$ 25 milhões na estruturação de uma cadeia de 

supermercados, na abertura de lojas modelo, na implantação de um centro de 

treinamento, na montagem da sede brasileira (na cidade de São Paulo) e no 

intercâmbio de executivos com a direção geral nos Estados Unidos. Tinha ainda 

como meta, implantar lojas-modelo na periferia da capital e no interior de São Paulo, 

no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Estas lojas seriam abertas pelos próprios 

atacadistas que já demonstravam interesse em investir no fortalecimento dos 

pequenos e médios comerciantes do varejo e tentar evitar a concentração no setor, 

no Brasil. Por outro lado, essas empresas atacadistas assegurariam, com 

exclusividade, a manutenção e o abastecimento dos estoques dessas lojas. 

(CLEPS, 2004) 

Para fazer parte do Grupo, os pequenos e médios comerciantes teriam que 

utilizar o know-how da empresa na montagem de supermercados e, dessa forma, 

receberiam o selo de qualidade IGA, que lhes permitiria comercializar cerca de três 

mil itens fabricados nos EUA. As negociações com o Grupo não se concretizaram. 
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No entanto, com o objetivo de acirrar a concorrência junto às grandes redes de 

hipermercados, a estratégia foi utilizada pelo atacado-distribuidor e, posteriormente, 

pelos hipermercados, através da formação das Redes de Associações (CLEPS, 

2004). 

Ao analisar a formação de associações de supermercadistas de pequeno e 

médio porte e os fatores que influenciam a sustentabilidade deste modo 

organizacional do comércio, Ghisi (2005) ressalta que esta união de comerciantes 

independentes com um parceiro fortalecido e já consolidado, seja esse uma central 

maior, seja um atacadista ou mesmo uma grande rede supermercadista, tem sido 

um dos sistemas mais adotados por pequenos supermercados nos países 

Europeus. A referida autora apresenta como exemplo, a Intermarché na França, 

uma associação de pequenos supermercados, criada há mais de sessenta anos, 

que conta com 2.400 (duas mil e quatrocentas) lojas. Destaca-se ainda, a italiana 

Coop, que reúne mais de 40 mil varejistas de pequeno porte, que se tornou tão forte 

que tem como associado o Carrefour.  

Uma das maiores centrais de compras da Europa é a European Marketing 

Central (EMD), que foi criada no ano de 1989, por acionistas de 08 (oito) países: 

Alemanha, Áustria, Itália, Holanda, Espanha, Dinamarca, França e Portugal. Essa 

central contabiliza 300 (trezentos) sócios e opera 22 mil pontos de vendas 

correspondentes a 12 milhões de m2 de superfície de venda e ainda dispõe de 300 

(trezentos) armazéns atacadistas, o que representa cerca de 15% do mercado 

alimentar europeu. A segunda maior cooperativa de compras europeia é a 

Associated Marketing Services (AMS), que foi criada no ano de 1989 e que 

representa 11% do mercado alimentar da Europa. Congrega grandes redes como: a 

Ahold (Holanda), a Casino (França), a Mercadona (Espanha), a Migros (Suíça) e a 

Jenónimo Martins de Portuga. Destaca-se ainda a cooperativa Grupo Lisboeta de 

Abastecimento de Produtos Alimentares (Grula), fundada no ano de 1997, é a maior 

cooperativa portuguesa de comerciantes varejistas do segmento supermercadista 

português, com 18.000 (dezoito mil) comerciantes associados e 17 (dezessete) lojas 

de cash and carry (SALGUEIRO, 1996). 

No que se refere às cadeias voluntárias, ou seja, associações de 

comerciantes patrocinadas por atacadistas, uma das maiores da Europa é a SPAR, 

de origem alemã fundada em 1932 e que opera em 21 (vinte e um) países. A SPAR 

pode ser considerada um dos melhores exemplos mundiais de sucesso desse 
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modelo no setor supermercadista. Com forte expansão na Europa, mas também 

presentes nos continentes da África e da Ásia, este tem sido uma interessante 

alternativa para integrar pequenos varejistas independentes e propiciar a sua 

sobrevivência (SPAR, 2014). 

O sucesso da empresa e o interesse crescente de varejistas de diversos 

países na adoção da concepção de negócios proposta pela SPAR contribuíram para 

a internacionalização da marca, e tornou esse conceito um modelo de negócio 

mundial. Embora a SPAR exista em diversos países, é mantida a autonomia dos 

dirigentes de cada localidade, que têm liberdade para propor mudanças e agir de 

acordo com as necessidades particulares de cada região, investindo e propondo 

melhorias em serviços e mudanças tecnológicas (SALGUEIRO, 1996; GHISI, 2005). 

Esse quadro de referência mostra que a associação de comerciantes 

independentes tem sido uma importante opção estratégica do varejo para enfrentar 

as constantes mudanças desse ramo, principalmente relacionadas com o aumento 

do índice de concentração das grandes redes no mercado brasileiro. Esse tipo de 

agrupamento cria condições para que pequenas empresas consigam competir com 

os grandes grupos varejistas, representando assim, uma resposta à concorrência 

imposta pelas grandes superfícies comerciais.  

Apesar de experiências como essas já existirem nos países europeus e nos 

Estados Unidos desde a década de 1920, foi apenas a partir da década de 1990 que 

este formato organizacional do comércio se difundiu por várias partes do mundo. No 

Brasil, houve uma fusão entre o associativismo e a formação de redes de 

cooperação em vários ramos de atividade econômica, como farmácia, 

supermercado, papelaria, construção, etc. Além disso, existem diferentes formatos 

de redes associativistas, a depender, sobretudo, dos objetivos da união entre os 

comerciantes. 

Semelhantemente aos processos de formação associativista verificados nos 

Estados Unidos e na Europa, no Brasil, e particularmente no Rio Grande do Norte, a 

formação de centrais de compras também se deu no âmbito do comércio 

independente, em um contexto de competição com grandes redes varejistas 

nacionais e internacionais implantadas estrategicamente destes países. No que 

pese as semelhanças supracitadas, a formação de redes associativistas no âmbito 

do comércio independente, apresenta especificidades resultantes da diferenciação 

na disseminação de diferentes variáveis nas escalas espaço-temporal de cada lugar.  
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Para compreender a dinâmica sócio-espacial dessa forma de organização 

comercial que surgiu nos últimos anos no contexto das cidades norte-rio-

grandenses, faz-se importante situá-la dentro do quadro das transformações da 

atividade comercial no território brasileiro. Nesta perspectiva, na sequência serão 

analisadas as dinâmicas sócio-espaciais das redes associativistas de comércio, sua 

formação e situação atual no âmbito do território brasileiro, bem como no Rio 

Grande do Norte. 

 

3.4 A FORMACÃO DE REDES ASSOCIATIVISTAS DE COMÉRCIO NO BRASIL E 

NO RN 

 

Ao analisar as transformações na atividade comercial e nas relações de 

consumo no Brasil, apreende-se que estas se caracterizam por apresentarem uma 

maior velocidade nas mudanças que propiciaram diversidade de formatos e 

estratégias de reprodução desta atividade no tempo e no espaço. Nessa 

perspectiva, a implantação de novas formas comerciais, como os supermercados, os 

hipermercados, os shopping-centers e, mais recentemente, as redes associativistas 

de comércio, por exemplo, requerem ser interpretados em termos especifícos, pois 

podem não apresentar o mesmo significado em outros países e regiões. 

O aparecimento e disseminação destas formas no território brasileiro 

consegue, paulatinamente, provocar alterações nos hábitos de compras dos 

consumidores, dentro de sua área de influência, e, por isso, não basta apenas 

apresentá-las enquanto formas modernas que mudaram as cidades. É preciso 

entendê-las dentro da dinâmica da produção como um todo, e de modo específico, a 

produção do espaço, pois é através deles que se dá a verdadeira renovação e 

alteração das cidades.  

Ao estudar a implantação dos supermercados na grande São Paulo, Pintaudi 

(1981) explica que o primeiro supermercado surge no Brasil no ano de 1953 e a 

primeira rede a se instalar no país foi a Sirva-se, na cidade de São Paulo, fato que 

propiciou alterações importantes, no tocante aos hábitos de consumo. Isso porque, o 

supermercado implicava, em certa medida, o rompimento de uma estrutura de 

comércio já implantada, através da utilização de novas técnicas de vendas, como o 

autosserviço. 
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Essa moderna técnica de venda, propiciou um arranjo estratégico das 

mercadorias nas gôndolas, além de mudanças na embalagem dos produtos, que a 

partir daí passaram por uma grande transformação, não apenas em termos visuais, 

mas também em termos de segurança, associado a uma política agressiva de 

preços. Os supermercados conseguiram baixar, significativamente, os custos de 

circulação, o que resultou no aumento do lucro. O volume de vendas passou a 

propiciar a redução dos preços ao consumidor e, a partir daí, a concorrência, 

principalmente no setor de alimentos, ficou mais acirrada.  

Ainda na década de 1960, outros dois fatores auxiliaram ainda mais na 

expansão dos supermercados: a geladeira e o automóvel. Os refrigeradores, 

fabricados com a tecnologia adaptada ao ambiente doméstico e em produção de 

massa, tiveram uma redução de seu preço, permitindo que um maior número de 

pessoas os adquirissem e assim se abastecessem com os produtos alimentícios por 

períodos mais longos. As geladeiras permitiram compras mais volumosas de 

produtos perecíveis e o automóvel permitiu o deslocamento do consumidor para os 

diversos supermercados localizados mais distantes do seu bairro de moradia 

(PINTAUDI, 1999). 

Outra mudança importante foi a aquisição do segundo carro da família, 

destinado para a mulher organizar o cotidiano familiar. Essa mudança propiciou 

alterações importantes com relação ao papel da mulher no âmbito da família e da 

sociedade, uma vez que, como assinala Pintaudi (1999, p.152): 

[...] ela teve a chance de ampliar territorialmente o raio de alcance dos 
membros da família dentro de um mesmo período de tempo. O espaço 
passou, então, a ser concebido de acordo com a pressão do automóvel, 
certamente um dos principais responsáveis pela redefinição do local de 
compra. Nesse momento, coincidentemente, expandiram-se os 
supermercados. É preciso ainda destacar que foi também nesse momento 
que as mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho numa maior 
proporção, o que determinou mudanças nos hábitos de consumo.  

Assim, o supermercado possibilitou importantes modificações no tocante aos 

hábitos de compras no Brasil, além de mudanças qualitativas no âmbito da atividade 

comercial, através da disseminação do autosserviço, do arranjo estratégico das 

mercadorias nas gôndolas e das políticas agressivas de preços, além das mudanças 

impostas no padrão de localização. Apesar de terem sido implantados 

primeiramente na área central da cidade, logo passaram a fazer uso de um novo 
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padrão de localização, de modo que se expandiram, não somente pelos bairros das 

grandes cidades, bem como por todo o país.  

Todavia, o supermercado, ao concentrar tanto espacialmente quanto 

financeiramente a venda de gêneros alimentícios, prejudicou o comércio de 

vizinhança, representado pelas feiras-livres, quitanda, frutaria, açougue, peixaria, 

armazém e mercearia, que apresentavam caráter difuso no contexto da cidade, e  

impôs um novo ritmo para a distribuição e consumo de mercadorias, especialmente 

no segmento alimentar (PINTAUDI, 1984). 

A economia brasileira na década de 1970 apresentou índices de crescimento 

que superaram seus próprios recordes. Vários fatores possibilitaram a expansão dos 

supermercados no país, bem como a introdução dos hipermercados. Dentre outros, 

destacam-se: o incentivo à formação de grandes conglomerados e associações com 

capitais estrangeiros e a participação dos consumidores em plena era de 

consumismo. Assim, no início da referida década, a atividade supermercadista 

começou a ser reconhecida em praticamente todo o território nacional como uma 

forma eficiente e prática de distribuição de mercadorias, especialmente, de gêneros 

alimentícios e utilidades (CLEPS, 2004). É válido lembrar que a década de 1970 foi 

uma das mais importantes na consolidação do projeto capitalista comandado pelo 

Estado militar, viabilizado pela efetivação de uma ampla infraestrutura técnica e 

informacional. 

O primeiro hipermercado surgiu no Brasil no ano de 1972, na cidade de São 

Paulo, denominado de “Jumbo Aeroporto”. Um estudo delineado por Silva (2003) 

sobre o desenvolvimento dos hipermercados no Brasil, e mais especificamente na 

metrópole de São Paulo, chama a atenção para o fato de que na Grande São Paulo, 

por exemplo, os hipermercados localizaram-se, fundamentalmente, nos grandes 

eixos de circulação viária dessa metrópole, ou seja, fora do centro principal. Assim, 

os hipermercados, ao adotarem um padrão periférico de localização, isto é, fora das 

áreas centrais, por necessitarem de grandes áreas para construção da loja além do 

estacionamento e depósitos, rompem com os padrões tradicionais de localização da 

atividade comercial no contexto da metrópole. 

Além do surgimento dos hipermercados, na década de 1970, tem-se também 

o aparecimento dos primeiros shoppings centers. Este fato ocorre num momento em 

que a economia brasileira desenvolvia-se, sobretudo, a partir da formação de 

monopólios e estes representaram a mesma tendência no plano das atividades de 
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comércio varejista. Além disso, o volume de recursos necessários para a construção 

desse empreendimento no Brasil teve, muitas vezes, o apoio de bancos públicos. 

Cabe ainda ressaltar que os shoppings centers foram construídos voltados 

essencialmente para atender a uma população com elevados rendimentos. Com 

relação a localização, estes se instalaram, assim como os hipermercados, 

especialmente, nos principais eixos viários das grandes e médias cidades, tendo em vista 

que são empreendimentos que requerem a circulação de um amplo número de pessoas 

e de grandes terrenos com vias de acesso fácil (PINTAUDI, 1999). 

Portanto pode-se dizer que as grandes mudanças no comércio varejista 

brasileiro ocorreram a partir da década de 1980, que apesar da crise inflacionária 

tem-se a expansão no território de modernas formas comerciais, como os 

supermercados, hipermercados, shopping centers, sistema de franchising, as 

grandes lojas de departamento. Além destes novos formatos, verifica-se também o 

aparecimento de novos modelos de organização do comércio pequeno, pautado na 

formação de redes com princípios associativistas, isto é, redes associativistas de 

comércio.    

A formação de redes associativistas de comércio, a exemplo do que ocorreu 

em diversos países do mundo, e em especial, nos países europeus, representa uma 

alternativa estratégica de sobrevivência do pequeno comércio decorrente da 

competição estabelecida, principalmente, pelas grandes redes de supermercados e 

de hipermercados com suas estratégias de reprodução, pautadas em preços baixos 

e no uso de tecnologias informacionais que impõem uma intensa competitividade no 

varejo alimentar, fazendo com que o pequeno comércio dificilmente consiga 

permanecer no lugar. 

Diante disso e considerando os objetivos desse estudo, passaremos a 

analisar a gênese das redes associativistas de comércio no âmbito do território 

brasileiro, seu surgimento e expansão com ênfase para compreensão dos 

rebatimentos desse novo formato organizacional no comércio varejista no território 

do Rio Grande do Norte. Para tanto, entendemos que se faz necessário, a 

interpretação da combinação específica dos fatores políticos-institucionais, 

econômicos e sociais, historicamente produzidos e que definiram a atual 

configuração espacial desse formato organizacional do comércio no Brasil.  

Conforme aponta Ghisi (2005), em um estudo que versa sobre a formação de 

redes associativistas de supermercados no Estado de São Paulo, uma das primeiras 
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experiências de associação de comerciantes independentes no Brasil, ocorreu no 

início da década de 1980. No entanto, até a década de 1990, segundo Souza 

(2004), existiam apenas cinco redes associativistas constituídas (Gráfico 01). 

 

Gráfico 01 – Desenvolvimento do formato de redes associativistas  
de negócios no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Souza (2004); SEBRAE (2012). 
 

 

As proposições de Santos (2012) sobre a periodização enquanto uma das 

maneiras de analisar o tempo na geografia e os dados representados no gráfico 1, 

nos direcionam a pensar uma periodização pautada por elementos de ordem 

econômica, social e política. Sendo assim, estabelecemos no contexto dos trinta 

anos de operacionalização do formato de redes associativistas no Brasil, três 

períodos principais, assim denominados: 

1º) Fase precursora: de 1983 até o início da década de 1990;  

2º) Fase de crescimento e reestruturação: de 1991 até o ano de 2001; 

3º) Fase de consolidação e expansão: de 2002 até o ano de 2014.  

O primeiro período, denominado fase precursora, inicia-se no ano de 1983, 

data que assinala a constituição da primeira experiência brasileira de associativismo 

comercial no Estado do Espírito Santo e no segmento de supermercado, modelo até 

então, exclusivo desse setor. Essa primeira fase se estendeu até o início da década 

de 1990. O contexto, nesse período, era de crise da economia brasileira, 

caracterizada dentre outros aspectos, pela estagnação da economia, pelos altos 

índices de inflação e por tentativas de controle da inflação pelo Governo, bem como, 

por intenso movimento social, em prol da democracia. Em relação ao controle 

inflacionário, destacam-se as ações do Governo Federal no segmento alimentar, que 
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atuava desde a década de 1970, por meio da Companhia Brasileira de Alimentos 

(COBAL), estocando alimentos e produtos para supermercados e distribuindo-os 

com preços “controlados” para os pequenos comerciantes.  

A COBAL criou a Rede SOMAR de Abastecimento, modalidade de 

distribuição de gêneros alimentícios caracterizada pela associação de pequenos e 

médios comerciantes varejistas a uma Central de Serviços, que além de prestar 

assistência técnica, operacional e gerencial, era a principal fornecedora de 

mercadorias e serviços comuns, constituindo-se, deste modo, num eficiente canal 

entre as fontes de produção e o ponto de venda ao consumidor, baseado no modelo 

de distribuição das “Cadeias Voluntárias” europeias e norte-americanas. A Rede 

SOMAR trabalhava junto com a Superintendência Nacional de Abastecimento 

(SUNAB) no controle de preços nas diversas regiões do país, chegando a 

contabilizar cerca de 5 mil lojas funcionando através desse sistema (SOUZA, 2004). 

Com o encerramento do programa controlado pelo Governo, segundo Souza 

(2004), oito supermercadistas da região metropolitana de Vitória (ES) e que 

participavam da Rede SOMAR, decidiram se unir e formar a própria central de 

compras como forma de obter preços melhores. Com o apoio do SEBRAE os 

supermercadistas formaram a Associação dos Varejistas do Espírito Santo (AVAES), 

uma entidade sem fins lucrativos, constituída com o objetivo de reunir comerciantes 

independentes para realizarem compras conjuntas. Além dessa, mais 04 redes 

associativistas no segmento de supermercados surgiram ainda nesse período. 

O baixo nível de crescimento apresentado pelo formato nesse período, no 

Brasil, deve-se em grande medida à inexpressiva presença de grandes redes 

comerciais atuando no setor nesse momento e ao baixo índice de competitividade 

entre as empresas. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE), no estudo intitulado Análise setorial do 

comércio varejista, neste período, o comércio varejista brasileiro caracterizava pela 

presença majoritária do capital nacional, sendo pequeno o número de empresas 

estrangeiras que operavam no país, com destaque apenas para o Grupo Carrefour, 

a única rede de capital estrangeiro (francês) que atuava no país nesse momento.  

A concorrência entre as empresas restringia-se, fundamentalmente, ao âmbito 

regional, ou seja, haviam muitas lojas especializadas operando em nível local, 

poucas cadeias de porte médio atuando regionalmente e raras com presença 

nacional. Além disso, ressalta-se que as empresas varejistas nacionais 
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caracterizavam-se por uma gestão essencialmente familiar e por possuírem um 

comportamento ofensivo através da remarcação constante de preços e ganhos 

através da lucratividade financeira, decorrente do período de alta inflação, 

sobretudo, no início da década de 1980 (DIEESE, 2003). 

A realização de compras conjuntas era o principal enfoque de atuação das 

redes associativistas de comércio constituídas nesse período. A centralização das 

compras permitia aos pequenos supermercadistas, a obtenção de condições mais 

vantajosas junto aos produtores e/ou fornecedores, decorrente dos grandes volumes 

de mercadorias que passaram a ser negociados por meio dessa união, vantagem 

econômica até então restrita aos grandes grupos empresariais.  

O ano de 1991 assinala a fase de crescimento e reestruturação das redes 

associativistas no Brasil, sendo observadas importantes mudanças. Nesse período o 

total de redes constituídas passou de 06 (seis), no ano de 1991, para 106 (cento e 

seis) redes no ano 2001, um aumento de mais de 1000%, num período de 10 (dez) 

anos. 

A viabilização desse crescimento decorreu, em grande medida, de condições 

políticas e econômicas fundamentais, como: a abertura da economia no Brasil, no 

início da década de 1990; seguida pela estabilização monetária, no ano de 1994, 

com o plano Real. A estabilização monetária advinda com o plano real se traduziu 

na recuperação do poder aquisitivo da população, proporcionando assim um 

crescimento significativo do consumo, em especial dos segmentos de baixo 

rendimento.  

Cabe ainda destacar outras duas mudanças político-econômicas importantes 

ocorridas neste período e que também contribuíram para o crescimento das redes 

associativistas de comércio no país, que foram a aceleração e o aprofundamento da 

abertura comercial e o início da liberalização financeira. A partir do ano de 1995, 

tem-se a ampliação do processo de internacionalização da distribuição, muito 

embora se reconheça que este tenha se iniciado, desde no ano de 1975, com a 

chegada do grupo francês Carrefour. Todavia, a instalação da rede americana 

Walmart, no ano 1995, maior varejista do mundo, provocou uma verdadeira 

“revolução” no varejo brasileiro, atingindo, inclusive, empresas do setor atacadista, 

decorrente, principalmente, da utilização de uma logística diferenciada, de recursos 

em informática, de comunicabilidade, custos operacionais e fundamentada numa 
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estratégia ofensiva de preços reduzidos, imprimindo maior velocidade no processo 

de concentração e competição do varejo brasileiro.  

Não é coincidência o fato de que a partir do ano de 1996, observa-se um 

maior crescimento do formato de redes associativistas no Brasil, tendo em vista que 

foi nesse momento que as grandes empresas varejistas internacionais, numa 

estratégia de crescimento, instalaram-se no Brasil e assumiram, na maioria dos 

casos, o controle de redes locais, provocando uma total reestruturação do setor. 

Cleps (2005), ao estudar as principais estratégias comerciais e empresariais 

das redes de hipermercados em Uberlândia (MG), explica que o processo de 

internacionalização do comércio varejista brasileiro, que se ampliou após a abertura 

econômica e pela estabilização monetária, fez-se diretamente por meio de novas 

implantações, conforme as realizadas pelos grupos Carrefour e Wallmart; se efetivou 

ainda através de novas aquisições, a exemplo das realizadas pelo Grupo Sonae; e 

também ocorreu por meio de aquisições e por associações com o capital nacional, 

propiciando assim o processo de concentração do setor no país (Quadro 01). 

 

Quadro 01 – Principais fusões e aquisições do varejo brasileiro de 1997 a 
2004. 

 
EMPRESA 

COMPRADORA 

 
EMPRESA  

ADQUIRIDA 

 
ANO DE 

AQUISIÇÃ
O/ 

FUSÃO 

SONAE Cia. Real de Distribuição 1997 

CARREFOUR Eldorado 1997 

CARREFOUR Lojas Americanas 1998 

JERÔNIMO 
MARTINS 

Sé Supermercados 1998 

CBD  
(PÃO DE AÇÚCAR) 

Rede Barateiro de Supermercados 1998 

SONAE Cândia Mercantil 1998 

CBD Millo´s Comercial Carajás Ltda. 1998 

SONAE Demerteço 1999 

CBD Supermercados Peralta 1999 

SONAE Extra Econômico 1999 

SONAE Nacional CDA 1999 

SONAE Coletão 1999 

CBD Paes Mendonça 1999 

CARREFOUR Rede Planalto, Rede Mineirão, Grupo 
Cunha (Rainha, Continente e Dallas), 

Redes Roncetti Hipermanaus 
1999 

CASSINO CBD (24% das ações) 1999 
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SONAE Rede Muffatão 1999 

CARREFOUR Mateheus, Antonelli, Big Bom, RDC- 
Rainha, Dallas e Continente 

2000 

CBD Redes Parati, Naguno, Reimberg, 
GePires, Rosado, Cibus, Ita, Casa 

Bezerra, Panamericano, Hipermais, 
Sobremar, São Luiz, Reimberg, Nagumo, 

Parati, Rosado, Reimberg e Boa 
Esperança 

2000 

ROYAL AHOLD BomPreço 2000 

JERÔNIMO 
MARTINS 

Mercosuper 2000 

ABC 
SUPERMERCADOS 

S.A 

Superal 2000 

Fonte: Adaptado de CLEPS (2004). 

 

A partir dos dados do quadro, verifica-se que entre os anos de 1997 e 2000 o 

processo de fusões e aquisições na distribuição se deu de forma acentuada, quando 

as principais empresas que atuavam no varejo brasileiro, tanto nacionais quanto 

estrangeiras, fizeram importantes aquisições. O Carrefour, que até então só se 

implantava através da construção de novas lojas, no ano de 1997 passou a adquirir 

outras redes ou mesmo parte do capital delas, como foi o caso da compra de 50% 

do capital da empresa Eldorado de Supermercados. No ano de 1998 comprou 

também 23 lojas das Lojas Americanas – das quais cinco mudaram a denominação 

para Carrefour; e no ano de 1999, comprou as redes Planaltão (DF), o Hiper Manaus 

(AM), o Roncetti (ES), o Mineirão (MG) e o Rainha, Dallas e Continente (RJ). Tais 

aquisições também foram realizadas por empresas de capital nacional. O Grupo Pão 

de Açúcar, por exemplo, no ano de 1998 comprou as lojas do supermercado 

Barateiro (SP), e Millo’s (SP); no ano de 1999 adquiriu a Pães Mendonça (RJ). 

Durante o ano 2000 também houve importantes aquisições para o setor. Os 

maiores grupos supermercadistas que atuavam no Brasil adquiriram 108 novas 

lojas, sendo 67 da Cia Brasileira de Distribuição (de treze empresas) e 41 do 

Carrefour (de quatro empresas); e o grupo Royal Ahold, que adquiriu o Bompreço 

(CLEPS, 2004). 

Nesse contexto, tem-se o crescimento das redes associativistas de comércio 

no Brasil, como um caminho de viabilização do comércio, especialmente, no varejo 

alimentar, marcado pela concentração e competição imposta pela presença de redes 

comerciais, de diferentes grandezas e origens. Essas empresas caracterizam-se 
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pela grande rotatividade de capital, que prejudica, principalmente, o pequeno 

comércio, que diante dessa concorrência imposta passou a buscar novas estratégias 

como forma de garantir sua permanência no lugar em um mercado de grande 

competitividade. Uma das estratégias adotadas foi a adoção de um novo modelo de 

gestão do negócio, pautado na formação de redes associativistas. 

Com o aumento da concorrência, o setor atacadista também passou a 

investir na formação de redes associativistas próprias, isto é, as “cadeias 

voluntárias”, através de associações com seus clientes. Embora a adesão seja 

voluntária é cobrada dos associados uma mensalidade para manutenção e 

aperfeiçoamento do sistema. Com isso, os atacadistas propiciam condições 

comerciais mais vantajosas aos associados e auxiliam em ações promocionais. 

Como exemplo tem-se a formação da Rede Smart, no ano de 2000, na cidade de 

Uberlândia (MG), por iniciativa do Grupo Martins, maior empresa do setor atacadista 

brasileiro.  

A Rede Smart é uma cadeia voluntária de iniciativa do atacado, formada 

com o objetivo de fidelizar seus clientes varejistas, oferecendo-lhes melhores 

condições de pagamento. Nesse formato de rede patrocinada por atacadista, a 

referida rede constitui-se na maior rede associativista de supermercado do Brasil. 

Em 2014, segundo dados da ABRAS, o faturamento da Rede Smart foi de 27,7 

bilhões, com 2.862 empresas associadas e detém um total de 3.388 lojas. A Rede 

Smart utiliza uma bandeira única para todas as lojas da rede, padroniza os materiais 

promocionais, fachadas, comunicação interna e treinamento de pessoal de seus 

associados. Muito embora, seja mantida a constituição jurídica da empresa, bem 

como a independência da gestão (SMART, 2014). 

Ainda neste período, a constituição de redes associativistas comerciais no 

Brasil passou a ser incentivada e desenvolvida por meio de programas de governo, 

como ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, onde se desenvolveu, no ano de 

2000, uma política de incentivo à formação de redes associativistas de negócios, 

enquanto política de governo, o Programa Redes de Cooperação (PRC). Esse 

programa incentiva e subsidia a formação de redes de cooperação de empresas de 

pequeno porte, no âmbito dos diversos setores, com destaque para o comércio 

varejista. Este programa é desenvolvido através da Secretaria de Desenvolvimento e 

Assuntos Internacionais (SEDAI/RS), em parceria com universidades públicas, 
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comunitárias e confessionais que atuam em conjunto com os pequenos 

comerciantes (SEDAI/RS, 2013). 

O terceiro período, que designamos de consolidação e expansão, teve início a 

partir do ano de 2002 e se estende até o ano de 2014. Nesse período, numa 

consequente evolução desse modelo, as redes associativistas, além das compras 

conjuntas, passam a assumir novas funções relacionadas à prestação de serviços, 

como marketing, logística e armazenagem, treinamento, gestão estratégica e 

operacional das lojas, compartilhamento de uma marca única para as lojas 

associadas à rede, congregando novas funções às redes.  

A representatividade das redes associativistas no segmento de 

supermercados, fez com que a ABRAS, entidade que representa o segmento no 

país, criasse, em junho de 2003, o Comitê de Redes e Associações de Negócios. De 

acordo com informações da ABRAS (2014), este comitê oferece, desde então, às 

associações locais e regionais, ferramentas que possam auxiliar na gestão da 

atividade e no fortalecimento do segmento. No ano de 2003 a ABRAS realizou o 1° 

Encontro Nacional de Centrais de Negócios (ENACEN), que ocorreu em paralelo 

com feira Anual da APAS. De acordo com Souza (2004), foi discutido nesse 

encontro, pela primeira vez, a importância e as características dessa nova 

modalidade organizacional de negócios que se consolidava enquanto formato 

organizacional do segmento de supermercados no Brasil.  

Outra instituição que passou a atuar nesse período, em âmbito nacional no 

processo de formação das redes associativistas, foi o SEBRAE que, por meio de 

programas de apoio ao desenvolvimento local, como por exemplo, o Programa 

Empreender6, ajudou a difundir, não apenas no setor supermercadista, mas em 

vários outros segmentos do comércio. Para tanto, desenvolveu uma metodologia 

denominada “Central de Negócios”, cujo objetivo é estimular a cultura da 

cooperação e, a partir disso, possibilitar a união entre comerciantes independentes 

de um mesmo ramo de atuação, por meio de ações que ampliem os seus negócios 

pelos benefícios advindos devido ao compartilhamento de soluções via rede 

associativista de negócio.  

                                            
6O “Programa Empreender” surgiu em Santa Catarina no ano de 1991, com o objetivo de propiciar a 
sobrevivência de empresas, principalmente de pequeno porte. O Programa foi uma iniciativa da 
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), em parceria com o 
SEBRAE e foi criado com o objetivo de elevar a competitividade e, por conseguinte, a sobrevivência 
de micro e pequenas empresas (SEBRAE, 2014). 



92 

 

Essa iniciativa volta-se, especialmente aos grupos de empresas atendidas 

pelos projetos do SEBRAE nos setores da indústria, comércio, agronegócios e 

serviços. Assim, de acordo com o SEBRAE (2012), o Programa Empreender 

contribuiu para o fortalecimento e a revitalização das pequenas empresas que, por 

meio de ações conjuntas de compra, venda e promoção, se tornam mais fortes para 

superar dificuldades e gerar novas oportunidades e benefícios para toda a cadeia de 

produção e distribuição. 

Um fato importante a salientar sobre este período diz respeito ao conjunto de 

políticas adotadas pelo Governo Federal, iniciadas a partir de 2002, sob a 

presidência de Lula, voltadas à expansão do consumo das famílias e sua 

consequente contribuição para a expansão do produto, com o intuito de se ampliar a 

base do mercado interno, dentre as quais se destacam: a expansão do crédito, a 

partir do aumento dos empréstimos consignados; as políticas de redução da 

desigualdade social, como o Programa Bolsa Família; e a recuperação do poder de 

compra do salário mínimo. O somatório destas políticas públicas propiciou o 

aumento da renda dos diversos estratos sociais, sobretudo, daquelas parcelas da 

população de baixo poder aquisitivo que, ao terem elevado seu poder de compra, 

lançaram-se no mercado de consumo. Tudo isso repercutiu sobre a formação das 

expectativas dos agentes econômicos, principalmente a partir de 2005, tendo em 

vista a possibilidade de condições para um novo ciclo de investimentos privados – 

seja para modernização, seja para ampliação da capacidade produtiva (IPEA, 2010). 

Ainda neste período, destaca-se a continuidade no processo de concentração 

no comércio, por meio de importantes fusões e aquisições que aconteceram nesse 

período. O Grupo Wallmart adquiriu, no ano de 2004, a Rede Bompreço, do grupo 

holandês Royal Ahold, expandindo assim, suas operações na Região Nordeste. E 

dando prosseguimento a sua estratégia de expansão no território, em 2005, adquiriu 

as operações supermercadistas do grupo português Sonae no Brasil, com forte 

atuação na Região Sul (WALLMART, 2014). 

Ocorreram também, neste período, várias aquisições por parte do Grupo Pão 

de Açúcar que adquiriu, entre outras redes a Sé Supermercados (SP) e associa-se à 

rede Sendas (RJ). A partir de 2005, o controle acionário deste Grupo é 

compartilhado igualmente pelo empresário Abílio Diniz e o Grupo Casino, também 

de origem francesa (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, 2008). No ano de 2008, o Grupo 
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Carrefour lança o formato Bairro e adquire o Atacadão, que constitui um novo 

segmento de comércio denominado atacarejo (CARREFOUR, 2008). 

Esse contexto demarca uma expressiva expansão do formato de redes 

associativistas de negócios no Brasil, que passa a contabilizar no ano de 2011, 778 

(setecentas e setenta e oito) empresas atuando nesse modelo organizacional. No 

tocante à distribuição geográfica, as redes associativistas encontram-se na sua 

maioria concentradas na região Sul, com 278 (duzentas e setenta e oito) redes; 

seguida da região Sudeste com 249 (duzentas e quarenta e nove) redes. A Região 

Nordeste detém a terceira colocação com 184 (cento e oitenta e quatro) redes 

associativistas, enquanto a Região Centro-Oeste e a Região Norte possuem as 

menores referências numéricas correspondendo, respectivamente a 43 (quarenta e 

três) e 24 (vinte e quatro) redes associativistas de negócios (Mapa 01). 

 

Mapa 01 – Brasil: Redes associativistas de negócios – 2011. 

 
Fonte: SEBRAE, 2012. Elaboração: Jomara Dantas, 2014. 

 

No tocante à distribuição das redes associativistas de negócios por Estado, 

o destaque fica para o Rio Grande do Sul, que contabiliza 168 (cento e sessenta e 

oito) redes associativistas, seguido pelo Estado de São Paulo com 91 (noventa e 
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uma) redes; Minas Gerais com 89 (oitenta e nove); Paraná e Ceará com 59 

(cinquenta e nove) redes; Santa Catarina com 51 (cinquenta e uma) redes; e Rio de 

Janeiro com 43 (quarenta e três) redes associativistas. Cabe aqui ressaltar que 

dentre os Estados, apenas Roraima não apresentou nenhum caso de rede 

associativista. 

Segundo os dados do mapeamento sobre as redes associativistas de 

negócios no Brasil feito pelo SEBRAE (2012) no ano de 2011, é no comércio 

varejista que as redes associativistas tem se consolidado, fato esse corroborado 

pelos dados da pesquisa, que identificou nesse ano um total de 439 redes 

associativistas que atuam no âmbito da atividade comercial, do total das 778 redes 

pesquisadas no referido ano, conforme se pode verificar no Gráfico 02. 

 

Gráfico 02 – Brasil: Número de redes associativistas por setores da economia 
– 2011. 

Fonte: SEBRAE (2012).  
 
 

A partir do gráfico 2, percebe-se que no Brasil, apesar da formação de redes 

associativistas ser um modelo adotado em todos os setores da economia, é na 

atividade comercial que este modelo tem se consolidado, principalmente, a partir do 

acirramento da concorrência imposta a partir da entrada de grandes grupos 

varejistas internacionais. Esse dado explica também o fato de ser o segmento 

supermercadista que apresenta os mais expressivos quantitativos de redes 

associativistas, com 45,79% do total de 439 redes associativistas que atuam no 

comércio, conforme o Gráfico 3. 
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Gráfico 03 – Brasil: Distribuição das redes associativistas por segmentos  
do comércio – 2011. 

 

Fonte: SEBRAE (2012).  

 

Ainda de acordo com o Gráfico 3, além do segmento de supermercados, 

destacam-se ainda na atividade comercial as redes que atuam no segmento de 

farmácias, que representam 15,95% do total; e as redes de material de construção 

com 13,90% do total das redes constituídas no comércio. As demais redes 

associativistas de comércio encontram-se distribuídas em: redes de multissegmento 

(5,69%); redes de artesanato (4,56%); redes de autopeças (3,87%); redes de 

móveis, decorações e eletrodomésticos (2,73%); e outros (7,52%). 

De acordo com o Gráfico 4, no tocante à distribuição geográfica, as redes 

associativistas de comércio apresentam-se concentradas especialmente na região 

Sudeste, com 155 (cento e cinquenta e cinco); seguida da região Sul, com 138 

(cento e trinta e oito) redes. Já a Região Nordeste detém a terceira colocação com 

110 (cento e dez) redes associativistas, enquanto a Região Centro-Oeste e a Região 

Norte possuem os menores valores com, respectivamente 22 (vinte e duas) e 14 

(quatorze) redes associativistas. 
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Gráfico 04 – Brasil: Redes associativistas de comércio por regiões – 2011. 

 

Fonte: SEBRAE (2012).  

 

A importância do formato de redes associativistas no segmento de 

supermercados também pode ser constatada a partir dos dados do “Ranking de 

Redes e associações de negócios” da ABRAS, que desde o ano 2000 acompanha o 

desenvolvimento do formato no segmento de supermercados, através de pesquisa 

realizada em parceria com A.C. Nilsen (empresa de consultoria e de marketing). 

(Tabela 01). 

 

Tabela 01 – Brasil: Dinâmica das Redes associativistas de 
Supermercados no (2001-2013). 

ANO 
 

FATURAMENTO 
R$ 

 
NÚMERO 

DE 
LOJAS 

 
NÚMERO DE 
CHECK-OUTS 

 
 

ÁREA DE 
VENDAS 

(m2) 
 

2001 3 bi 1.800 5.500 830 mil 

2002 8,2 bi 2.200 10.000 1,1milhão 

2003 10,15 bi 2.500 11.800 1,16 milhão 

2004 12,02 bi 2.807 12.344 1,37 milhão 

2005 14,2 bi 3.056 13.667 1,56 milhão 

2006 15,9 bi 3.214 14.240 1,95 milhão 

2007 17,65 bi 3.410 16.150 2,1milhões 

2008 19,84bi 3.500 17.700 2,14 milhões 

2009 21,09bi 3.550 19.905 2,21 milhões 

2010 23,48bi 4.023 20.367 2,17 milhões 

2011 24,76bi 3.778 18.029 2,13 milhões 

2012 26,97bi 3.903 18.354 2,17 milhões 

2013 21,57bi 3.388 13.638 1,43 milhões 

             Fonte: Revista SuperHiper, set./2011; set./ out.2012; MELO (2010).  
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Os dados da tabela 1 expressam a importância que as redes associativistas 

de supermercados representam para o setor no Brasil, perceptível principalmente 

quando se analisa o crescente número de lojas associadas às redes, que passou de 

1.800 (mil e oitocentas), em 2001, para 4.023 (quatro mil e vinte e três) lojas no ano 

de 2010, contabilizando um aumento de 124% no total de lojas associadas. Essa 

crescente expansão do modelo no decorrer desse período deve-se em grande 

medida à necessidade dos supermercados de pequeno porte se adaptar às 

mudanças do mercado e investirem em tecnologia, novas estratégias de gestão e 

novos equipamentos, investimentos que sozinhos não conseguiriam realizar, e para 

os quais a formação de redes associativistas tornou-se a principal estratégia para 

alcançar esses resultados.  

Ainda de acordo com os dados, entre os anos de 2011 e 2013 foi observada 

uma variação negativa no quantitativo de lojas associadas às redes no Brasil, 

quando comparado ao ano de 2010, que passou de 4.023 (quatro mil e vinte três) 

lojas em 2010 para 3.788 (três setecentos e oitenta e oito) lojas em 2011, uma 

redução de cerca de 6% do total. Já no ano 2012 tem-se novamente um aumento de 

3%, passando a contabilizar 3.903 (três mil novecentas e três) lojas associadas. No 

ano seguinte, em 2013, tem-se novamente uma redução de 13% desse total, 

apresentando 3.388 (três mil trezentos e oitenta e oito) lojas associadas. Esses 

resultados apresentados podem ser explicados pelas frequentes reestruturações 

apresentadas pelas redes, principalmente nos últimos três anos, com ênfase na 

profissionalização das empresas associadas, na oferta de cursos e uniformes aos 

funcionários, na padronização de layout de lojas, ações de marketing e mídia, 

inclusive eletrônica, de modo a tornar as redes mais conhecidas. Resultante disso 

há constantes saídas de empresas por questões de readequação às novas políticas 

de atuação impostas pelas redes.  

No que se refere à quantidade de check-outs, os dados também 

impressionam, pois estes passaram de 5.500 (cinco mil e quinhentos) em 2001, para 

18.354 (dezoito mil trezentos e cinquenta e quatro) em 2012, o que representou um 

aumento de 234% do total. Todavia, no ano de 2013 foi observada uma redução de 

26% no total que passou a apresentar 13.638 (treze mil seiscentos e trinta e oito) 

check-outs, resultante em grande medida da diminuição do total de lojas associadas 

às redes nesse ano. 
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A área de vendas, também apresentou crescimento expressivo nesse 

período, passando de 830.000 para 2,17 milhões de metros quadrados no ano de 

2010, um aumento de 142% do total. Esse valor teve uma pequena redução de 0,2% 

no ano de 2011 e passou a contabilizar 2,13 milhões de metros quadrados. No ano 

de 2012 esse valor atinge novamente o valor de 2,17 milhões de metros quadrados. 

Mas, no ano seguinte, tem-se uma redução de 48% do total de áreas de vendas, 

decorrente da diminuição do quantitativo de lojas associadas verificada no referido 

ano. 

Embora o faturamento não seja um dos principais indicadores de crescimento, 

este se constitui também numa referência importante de análise do desenvolvimento 

das redes associativistas de supermercados que atuam no país. A expressividade 

dos números relativos ao faturamento das redes nesse período, também denotam 

um crescimento quase sempre elevado ao longo dos anos. No ano de 2001, por 

exemplo, as redes associativistas apresentaram um faturamento de R$ 3 bilhões, e 

no ano de 2004 esse valor já era de R$ 10 bilhões, ou seja, houve um crescimento 

de mais de 200% no faturamento, num intervalo de apenas três anos. Entre os anos 

de 2005 e 2008 esse crescimento foi de cerca de 40%, passando de 14,2 bilhões no 

ano de 2005, para 19,84 bilhões no ano de 2008. Entre os anos de 2009 e 2012 o 

crescimento foi de cerca de 28%, passando de 21,09 bilhões no ano de 2009, para 

26,97 bilhões no ano de 2012. Apenas no ano de 2013 foi observada uma redução 

no faturamento das redes, decorrente principalmente da diminuição do quantitativo 

de lojas associadas. 

Devido à importância do formato, a ABRAS tem realizado a classificação das 

redes de supermercado de acordo com o faturamento bruto. O ranking 2014 das 30 

maiores redes associativistas de supermercado elaborado pela ABRAS, tem como 

referência o desempenho deste modelo no ano de 2013, que classificou um total de 

73 redes que atuam em âmbito nacional, conforme tabela 02.  
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Tabela 02 – Brasil: Ranking das 30 maiores redes associativistas de 
supermercados –2013. 

RANK. 
NAC. 

EMPRESA 
 

SEDE 
 

 
 

FATURA-
MENTO 

R$ 

 
Nº DE 

CHECK
- OUTS 

 
 

ÁREA DE 
VENDA 

(M2) 
 

 
Nº DE 

LOJAS 
 

 
Nº DE 
FUNC. 

 

1º Supermarket RJ 2,83bilhões 1060 76.300 85 10200 

2º Avaes ES 1,05bilhões 652 75.814 93 4300 

3º Super Rede CE 929milhões 450 30.000 30 4500 

4º Unissul MG 857,6 
milhões 

344 37.575 30 3059 

5º Uniforça CE 680, 4 
milhões 

461 36.653 49 3587 

6º Rede Premium SC 674milhões 376 66.000 35 2780 

7º Rede Unimax RS 653,5 
milhões 

439 58.850 143 1690 

8º Centrecom SP 600 milhões 450 48.000 80 2400 

9º Rede Super RS 592,2 
milhões 

373 42.811 60 2659 

10º Mixideal BA 542, 2 
milhões 

160 15.964 16 1543 

11º Rede Litoral SP 532,1 
milhões 

265 28.100 34 2031 

12º Arcos SP 520 milhões 296 24.995 44 1795 

13º Rede Econômica MS 509,5 
milhões 

280 41.032 51 2640 

14º Rede Assurel de 
Supermercados 

PR 472,5 
milhões 

403 42.700 63 1978 

15º Supervarejista MG 451 milhões 290 26.000 48 1900 

16º Supermercados 
Bom Dia 

PR 450,7 
milhões 

287 29.217 37 1337 

17º Rede Parceria CE 443 milhões 301 21.403 29 2526 

18º Rede Grandesul RS 418,5 
milhões 

201 23.200 36 1432 

19º Supermercados 
Unidos 

RJ 411 milhões 372 25.000 31 1036 

20º Rede Top SC 400 milhões 241 27.618 24 1805 

21º Unisuper RS 376,2 
milhões 

256 23.223 42 1648 

22º Max-Rede CE 360 milhões 180 17.000 17 1600 

23º Redemais 
Supermercados 

RN 349,3 
milhões 

209 15.055 23 1316 

24º Mix Bahia 
Supermercados- 

CD 

BA 346,6 
milhões 

167 14.410 29 1233 

25º Redepas SP 330 milhões 155 17.2000 23 1158 

26º Rede Opa de 
Supermercados 

MG 325 milhões 130 13.097 16 1328 

27º Rede Sol SP 270 milhões 185 19.795 19 1200 

28º Rede Supermais MG 266,4 
milhões 

133 16.219 15 1276 

29º Redefort RS 266,4 
milhões 

386 51.603 172 1447 

30º Rede Minipreço MG 254, 4 
milhões 

228 30.320 87 1650 

   Fonte: Revista SuperHiper, set./2014.  
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Os dados demonstram a dimensão e a importância do formato de redes 

associativistas no segmento de supermercados do Brasil, perceptível, por exemplo, 

a partir do faturamento, onde as trinta maiores redes em conjunto apresentam um 

faturamento de mais de 17,16 bilhões. No tocante a área de vendas, estas tem 1,14 

milhões de m² de área de vendas, e um número médio de 324 (trezentos e vinte 

quatro) check-outs por loja, além de apresentarem um total de 1.461 (mil seiscentos 

e sessenta uma) lojas que operam nesse formato, e com um total de 69.054 

(sessenta e nove mil e cinquenta e quatro) funcionários. 

Com relação à distribuição das 30 maiores redes no território nacional, estas 

se concentram, principalmente, na Região Sudeste, que apresentou 13 redes nessa 

classificação, com destaque para o Estado de São Paulo e Minas Gerais, possuindo 

cada um cinco redes associativistas dentre as trinta maiores, seguido pelo estado do 

Rio de Janeiro, com 02 redes; e do Espírito Santo, com 01 rede. No caso específico 

do Espírito Santo, ressalta-se que se trata da rede associativista mais antiga do 

país, a AVAES, com mais de trinta anos em atuação, tendo ocupado neste ano, a 

segunda colocação do Ranking, com um faturamento de 1,05 bilhões de reais.  

A região Sul apresentou uma participação expressiva no formato de redes 

associativistas, com um quantitativo de 08 redes, sendo 04 localizadas no estado do 

Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina e Paraná com 02 redes cada um. Já 

a região Nordeste aparece na terceira colocação, com 04 redes, sendo o destaque o 

estado do Ceará, com 04 redes nessa classificação, tendo uma delas ocupado a 

terceira colocação, a Super Rede, com um faturamento de 928 milhões de reais. Em 

seguida tem-se o estado da Bahia, com 02 redes, seguido pelo Rio Grande do 

Norte, com uma rede entre as trinta maiores do país e apresentando um faturamento 

de mais de 349 milhões de reais no referido ano. A região centro-oeste teve apenas 

uma rede nessa classificação, representada pelo estado do Mato Grosso do Sul. 

Conforme se pode observar, enquanto novo formato organizacional do 

comércio varejista, as redes associativistas disseminaram-se no âmbito dos diversos 

estados brasileiros. Desde meados da década de 1990, também tem adquirido 

expressão no estado do Rio Grande do Norte, conforme os dados do Gráfico 05. 
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Gráfico 05 – RN – Desenvolvimento do formato de redes associativistas de 
comércio – 1995 a 2014. 

 

Fonte: SEBRAE, 2014; Pesquisa de campo, 2014. 
 

A partir dos dados, compreende-se que o surgimento do formato de redes 

associativistas no Rio Grande do Norte, deu-se apenas no segundo período de 

desenvolvimento e reestruturação em âmbito nacional, que aconteceu a partir de 

1995. Como forma de entender as especificidades do processo de formação e 

desenvolvimento desse modo de organização do comércio nesse Estado, propõem-

se dois períodos principais: 

1º) Compreendido, entre os anos de 1995 até o ano de 2001 e 

2º) Iniciado em 2002 e que se estende até o ano de 2014. 

O primeiro período, iniciado no ano de 1995, é marcado pelo surgimento das 

primeiras redes associativistas no Estado, a partir de um movimento espontâneo de 

pequenos comerciantes do segmento de supermercados, num primeiro momento, e 

posteriormente, referenciando-se no modelo já criado pelos supermercados, 

desenvolve-se também no segmento de farmácia.  

Assim como ocorreu em âmbito nacional, a formação das primeiras redes 

associativistas de comércio, deu-se a partir de importantes mudanças econômicas e 

políticas, que tiveram seus rebatimentos neste Estado, as quais mencionadas 

anteriormente, como por exemplo, a abertura da economia no Brasil, a partir da 

década de 1990, seguida, pela estabilização monetária, em 1995, com o plano Real. 

Como resultado teve-se a reestruturação da atividade comercial neste Estado onde 

se observa o fechamento de algumas redes de supermercados locais existentes na 

época, tais como: Supermercado São José, Supermercado Superete Queiroz, 

Supermercado Sirva-se e Supermercado Jardinense, pois não conseguiram se 
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adaptar ao novo contexto de mudanças e acirramento da competição. 

Descapitalizadas, encerraram suas atividades, demitindo cerca de três mil 

profissionais (PEQUENOS, 2006).  

Associado a isso, no ano de 1997 tem-se a instalação do hipermercado 

Carrefour pertencente ao grupo francês, primeira grande rede varejista internacional 

a atuar no estado neste segmento. Muito embora, desde o início da década de 1980 

já tivesse a presença do Grupo Hiper Bompreço, primeiro hipermercado a se instalar 

no Estado. A concorrência imposta pelos hipermercados é bastante acirrada. Além 

da competitividade em termos de preços, estes praticam estratégias empresariais 

pautadas na oferta diversificada de produtos, na utilização de marcas próprias, na 

escolha da melhor localização para a instalação das lojas, em campanhas 

promocionais e propagandas em emissoras de televisão, serviços de apoio como a 

automação comercial, além de facilidades operacionais, a exemplo dos 

estacionamentos. 

Assim, como forma de enfrentar o acirramento da concorrência, pequenos 

supermercadistas da cidade de Natal se uniram constituindo uma associação. 

Inicialmente, essa união se deu em função da necessidade de comprar 

coletivamente para obter maiores vantagens econômicas, como por exemplo, a 

negociação direta com os produtores, com a centralização das compras pela rede 

associativista de supermercado. Destaca-se nesse contexto, a formação, no ano de 

1997, da RedeMais de Supermercados; no ano 2000, da Rede Parceiros da 

Economia; e no ano de 2001, a Rede Supercop. 

Através da formação de redes associativistas, esses pequenos 

supermercadistas tornam-se igualmente competitivos e obtém vantagens 

econômicas em serviços, tais como: as compras de mercadorias, produção, 

distribuição e marketing, que dificilmente conseguiriam caso continuassem sozinhos, 

considerando o alto custo que esse tipo de serviço representa para o pequeno 

negócio.  

Nesse período, além do segmento de supermercados, surgem as primeiras 

redes no segmento de farmácias. Destaca-se a criação da Rede Unificada de 

Farmácias Ltda. (UNIFARMA), no ano de 1999, também com sede na cidade do 

Natal/RN. A UNIFARMA formou-se a partir de uma sociedade estabelecida entre 

cinco farmacistas independentes de três estados da Região Nordeste: Rio Grande 

do Norte, Paraíba e Pernambuco. Em entrevista, Marcelo Fernandes de Queiroz, um 
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dos sócios proprietários da rede diz que a formação da UNIFARMA teve como 

referência a experiência já desenvolvida no Rio Grande do Norte no segmento de 

supermercados e também as observadas em outros Estados do país. As farmácias 

associadas formalizam sua relação com a Rede através de um contrato de adesão 

e, a partir disso, passam a se utilizar de diversos serviços prestados pela rede, 

dentre os quais se destacam: call center, cartão convênio, parcerias com 

laboratórios e investimento em mídia.  

Até o ano de 2001, são contabilizadas apenas 05 (cinco) redes associativistas 

de comércio no Rio Grande do Norte, sendo 03 (três) no segmento de 

supermercados e 02 (duas) no segmento de farmácias, conforme se pode observar 

no quadro 02. 

 

Quadro 02 – Segmentos de redes encontrados no RN – 2001. 

SEGMENTO DE 
REDE 

NOME 
FANTASIA DA 

REDE 

CIDADE 
SEDE 

 
Nº DE 

LOJAS 
ASSOC. 

 

Nº DE 
CIDADES 

Supermercados 

Rede Mais Natal 23 13 

Rede Supercop Natal 16 07 

Rede Parceiros 
da Economia 

Natal 10 02 

Farmácias 
Rede Unifarma Natal 374 131 

Rede 
Cooperfarma 

Natal 71 12 

          Fonte: SEBRAE, 2014; Pesquisa de campo, 2014.  

 

Os dados referentes às redes associativistas de comércio existentes no RN 

até o ano de 2001, evidenciam a concentração dessas redes na Região 

Metropolitana de Natal. Assim, todas as redes formadas nesse período têm seus 

escritórios centrais localizados na cidade do Natal e as lojas que atuam nesse 

formato recebem influência direta desta cidade, principalmente, no tocante às ações 

compartilhadas por meio da central de negócio, como as compras e o marketing. 

O segundo período tem início a partir de 2002, momento em que se verifica 

um processo de interiorização do formato de redes associativistas comerciais no 

Estado, principalmente, no segmento supermercadista, com a formação neste ano 

da Rede 10 de Supermercados, que tem sua sede localizada na cidade de Mossoró 

(RN). Logo no ano seguinte, em 2003, tem-se a formação da Rede Seridó de 
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Supermercados, sediada na cidade de Caicó (RN), que contou com a assessoria do 

SEBRAE/RN,  

Assim, este período é marcado pelo processo de interiorização do formato, e 

também demarca a participação de novos agentes – SEBRAE e da Associação 

Comercial e Empresarial do Rio Grande do Norte (ACRN) – que passam a atuar na 

promoção e incentivo à formação das redes associativistas de comércio, que deixa 

de ser um movimento espontâneo de pequenos comerciantes e passa a ser 

institucionalizado. Outro aspecto importante foi a difusão por outros segmentos do 

comércio, como: farmácias, materiais de construção, lojas de móveis e 

eletrodomésticos.  

De acordo com José Rangel de Araújo, Gestor de Centrais e Redes de 

Negócios do SEBRAE/RN, no Estado, as primeiras redes associativistas de 

comércio formadas não tiveram a participação do SEBRAE/RN, porque segundo ele, 

apesar dessa instituição já trabalhar com o cooperativismo, não havia, até então, 

nenhum programa específico, voltado para o desenvolvimento deste formato no 

âmbito da atividade comercial. 

Cabe aqui ressaltar que, segundo Araújo (2013), o associativismo com fins 

econômicos é incentivado pelo SEBRAE desde o início da década de 1990. Uma 

das experiências pioneiras acompanhada pelo SEBRAE no Estado deu-se ainda no 

ano de 1992, na cidade de Jardim de Piranhas (RN), com a formação de uma central 

de compra por pequenos tecelões e que tinha como objetivo conseguir melhor preço 

para o fio utilizado na produção de redes. Essa central de compras funcionou 

efetivamente durante um ano, no entanto, grandes compradores e vendedores de 

fios que atuavam nessa área passaram a fazer fortes intervenções, e assim 

conseguiram desestabilizar a central de compras, o que propiciou a finalização de 

suas atividades. 

Associado ao SEBRAE/RN, a ACRN, também passou a atuar no Estado, 

incentivando a formação de redes associativistas a partir do ano de 2002, por meio 

do Programa Empreender. O programa foi desenvolvido em duas etapas, uma entre 

os anos de 2002 a 2008, sendo atendidos 70 (setenta) núcleos setoriais7 que 

abrange cerca de 1.000 (mil) médias e pequenas empresas (MPE) em 10 municípios 

                                            
7 Os núcleos setoriais constituem-se em grupos de empresários de um mesmo segmento de negócio 
que se reúnem periodicamente nas Associações Comerciais, nos quais, com o apoio de um 
consultor, cujo papel principal é o de moderar as reuniões, discutem problemas comuns e buscam 
soluções conjuntas (EMPREENDER, 2014). 
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do Estado. A segunda fase do programa teve início no ano de 2009 e se estendeu 

até o ano de 2011, atendendo nesse período, 50 núcleos setoriais, envolvendo 600 

MPE, em 15 municípios do Rio Grande do Norte (ACRN, 2014). 

O Programa Empreender foi responsável pela formação de cerca de oito 

redes associativistas, distribuídas em diversos segmentos de negócios. Dentre as 

redes associativistas que se formaram nesse período, e que se deram a partir do 

Projeto Empreender, destacam-se a rede Rede Unilar, no segmento de lojas de 

móveis e eletrodomésticos; a Rede Construrn e a RedeCon, no segmento de lojas 

de material de construção; e a Rede Oeste, no segmento de supermercados.  

Entre os anos de 2002 e 2011, constata-se que houve uma expansão 

considerável das redes associativistas no Rio Grande do Norte em relação a 2002, 

passando de 06 redes associativistas para 26, o que representa um crescimento na 

ordem de mais de 330%. Além disso, ressalta-se que o faturamento médio das 26 

redes associativistas constituídas no estado, no ano de 2011, atingiu o valor de R$ 

1,56 bilhão (TRIBUNA DO NORTE, 2007). No ano de 2014, o estado apresenta 28 

redes associativistas, distribuídas entre os diversos segmentos da atividade 

comercial (Quadro 03). 

 

Quadro 03 – Segmentos de redes encontrados no Rio Grande do Norte – 
2014. 

SEGMENTO DE 
REDE 

DENOMINAÇÃO 
DA REDE 

CIDADE 
SEDE 

 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO  

 
Nº DE 

LOJAS 
ASSOC. 

 

Nº DE 
CIDADES 

Supermercados 

Rede Mais Natal Local 23 13 

Rede Supercop Natal Local 16 07 

Rede Super Show Natal Local 24 09 

Rede Parceiros da 
Economia 

Natal 
Local 

10 02 

Rede Nossa Gente Natal Local 11 07 

Rede Unisuper Natal Local - - 

Rede 10 Mossoró Local 19 11 

Rede Seridó Caicó Local 19 18 

Rede Unicompre Caicó Local 13 10 

Rede Gol Assú Local 09 08 

Rede Ideal Assú Local 16 08 

Rede Oeste 
Pau dos 
Ferros 

Local 
23 19 

Rede Lajedo 
Pau dos 
Ferros 

Local 
13 12 

Rede Quero Bem Itaú Local 20 20 

Rede Valor Real 
Jardim do 

Seridó 
Local 

10 09 

Móveis e Rede Unilar Parnamirim Regional 54 41 
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eletrodomésticos (RN, PB) 

Rede Economize Mossoró Local 35 35 

Rede Casas 
Potiguar 

Assú 
Local 

31 25 

Rede Casas Bom 
Lar 

Umarizal 
Local 

27 22 

Farmácias 

Rede Unifarma Natal 
Regional 
(RN, PB, 

PE) 
374 131 

Rede Cooperfarma Natal Local  71 12 

Rede Mais Saúde Mossoró Local 17 01 

Materiais de 
Construção 

 

Rede Construrn Mossoró Local 12 04 

Redecon Natal Local 19 16 

Rede Fácil 
Construir 

Acari 
Local 

16 
11 

Petróleo Rede Petro Mossoró Local 122 04 

Informática 
Rede ID Parelhas 

Regional 
(RN, CE, 

PI) 
19 10 

Rede Anpi Natal Local 12 12 

  Fonte: SEBRAE, 2014; Pesquisa de campo, 2014.  
 

Os dados expressam a dimensão e a importância que as redes associativistas 

têm assumido no estado, principalmente no âmbito da atividade comercial das 

cidades do Rio Grande do Norte, onde se observa o desenvolvimento no território de 

empresas que têm adotado cada vez mais essa estratégia de gestão, que no ano de 

2014 no RN, já somam 28 (vinte e oito) redes associativistas atuando nos diversos 

segmentos da atividade comercial, sendo: 15 redes de supermercados (53%); 04 

redes de lojas de móveis e eletrodomésticos (14%); 03 redes de loja de material de 

construção (11%); 03 redes de farmácias (11%); 02 redes de informática (7%); e 01 

rede de petróleo (4%). Estas empresas somam juntas, 1.035 lojas associadas, 

distribuídas em diversas cidades norte-rio-grandenses. É preciso ressaltar a 

expressividade do formato no setor supermercadista. 

No tocante a área de atuação das redes associativistas de comércio no 

Estado, observa-se dois padrões territoriais principais: as redes que se localizam na 

área de influência de Natal e as localizadas na área de influência de cidades do 

interior do Estado.  

Na área de influência de Natal, existem 11 (onze) redes associativistas, que 

corresponde a 39% do total no Estado, com um conjunto de 560 (quinhentas e 

sessenta) lojas associadas e localizadas em diversas cidades do Estado. Desse 

total, 06 (seis) redes são de supermercados, 02 (duas) redes de farmácias, 01 (uma) 

rede de material de construção e 01 (uma) rede de móveis e eletrodomésticos 

(localizada em Parnamirim) e 01 (uma) rede de informática. 
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Já as redes associativistas localizadas nas cidades do interior do Estado 

somam 17 (dezessete) empresas, o que representa 61% das redes constituídas no 

Estado, possuindo 421 (quatrocentos e vinte uma) lojas associadas. Dentre as redes 

que atuam no interior do Estado, observa-se que estas se apresentam distribuídas 

sob a área de abrangência de 07 (sete) cidades, com destaque para Mossoró, com 

(05) redes associativistas, o que representa 30% do total das redes constituídas no 

interior do Estado. 

Outra importante área de influência de redes associativistas é a cidade de 

Assú, com 03 (três) redes constituídas (17% do total). Tem-se ainda a área de 

abrangência das redes sediadas em Pau dos Ferros, com 02 (duas) redes; Caicó, 

com 02 (duas) redes; e as cidades de Itaú, Umarizal, Jardim do Seridó e Parelhas 

com uma rede cada. 

Convém ainda ressaltar, que algumas redes associativistas, 

fundamentalmente as de móveis e eletrodomésticos e as de informática, possuem 

uma área de atuação que extrapola os limites estaduais, com lojas associadas nos 

Estados da Paraíba, do Piauí e do Ceará, configurando assim uma área de atuação 

regional. Esta característica ainda não é verificada no âmbito dos demais 

segmentos. 

Como se pode verificar no Mapa 02, nos últimos 10 (dez) anos de atuação 

das redes associativistas de comércio no Estado, houve não apenas a expansão 

destas redes em termos quantitativos, mas também em termos espaciais, de modo 

que já se encontram presentes no âmbito nas diversas cidades (médias e pequenas) 

do Rio Grande do Norte. Das 167 (cento e sessenta e sete) cidades do Estado, são 

encontradas estabelecimentos vinculados a redes associativistas em 147 (cento e 

quarenta e sete) destas, com atuação nos diversos segmentos de negócios, o que 

corresponde a 88% das cidades potiguares. Em apenas 20 (vinte) cidades não 

foram identificadas redes associativistas.  
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Mapa 02 – Distribuição das Redes Associativistas de Comércio no Rio Grande do Norte – 2014. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Elaboração: Jomara Dantas e Joabio Alekson, 2014..  

1
0
8
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O Mapa 02 revela ainda que as redes associativistas se expandiram não 

somente nas grandes cidades, onde há uma concorrência mais intensa entre as 

grandes redes, mas também em pequenas cidades no interior do Estado. Nestas, 

apesar de não existirem grandes corporações pressionando o pequeno comércio, a 

formação de uma rede associativista, responde à necessidade de adequação do 

comércio local às exigências contemporâneas dos consumidores, ou seja, aos novos 

hábitos e comportamentos de consumo da população. 

Somado a isso, teve-se o aumento do poder de compra das famílias, 

propiciado, dentre outros fatores, por uma política governamental de inserção social, 

por meio do Programa Bolsa Família, iniciado ainda em fins da década de 1990, mas 

ampliado durante os oito anos do Governo Lula (entre os anos de 2002 e 2010); 

além da recuperação do poder de compra do salário mínimo. Ao terem uma 

elevação do seu poder de compra, as famílias, principalmente, aquelas de baixo 

poder aquisitivo, lançaram-se no mercado de consumo, estimulando importantes 

mudanças no âmbito da atividade comercial dessas cidades. 

As mudanças propiciadas pela conjunção dos elementos político, econômico 

e social nas cidades norte-rio-grandenses, em especial nas pequenas, possibilitou 

importantes mudanças no âmbito de sua atividade comercial, principalmente, a partir 

da atuação das redes associativistas, uma vez que o processo de reprodução do 

espaço urbano, sob a égide do sistema capitalista processa-se transformando suas 

formas e funções, de acordo com seus interesses e visando sua ampliação. Assim, 

as redes associativistas constituem-se nesses espaços, importantes vetores de 

modernização da atividade comercial, e, por conseguinte, propiciam mudanças 

importantes no âmbito da dinâmica urbana das cidades nas quais atuam. 

Ao se organizarem em redes, o pequeno comércio consegue modernizar suas 

atividades, seja com a reforma das instalações das lojas, com a introdução de novos 

serviços financeiros, como cartão de crédito e até mesmo com a utilização de 

serviços de marketing. A adoção dessas estratégias inovadoras, restritas até então 

as grandes superfícies comerciais, consegue romper com o modo tradicional dos 

pequenos comerciantes atuarem na atividade comercial, como forma de se 

adaptarem a mudanças sociais e tecnológicas e aos novos hábitos de consumo da 

população. 
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4 AS ESTRATÉGIAS COMERCIAIS DAS REDES ASSOCIATIVISTAS DE 

SUPERMERCADOS E SUA DINÂMICA TERRITORIAL NAS CIDADES DO RN 

 

Conforme discutido anteriormente, as redes associativistas tem sido uma 

alternativa do pequeno comércio varejista para enfrentar as constantes mudanças 

desta atividade, assim como, de resistência frente às grandes empresas varejistas 

no Brasil. No capítulo anterior foram delineadas as mudanças no âmbito da atividade 

comercial que propiciou o surgimento e disseminação de redes associativistas no 

contexto das diversas cidades brasileiras, com destaque paras as norte-rio-

grandenses, na tentativa de explicitar o desenvolvimento no Estado. Neste capítulo, 

será feita uma reflexão pormenorizada do nosso objeto de estudo, com ênfase para 

as mudanças observadas no pequeno comércio a partir da associação às redes e 

seus rebatimentos nas cidades. 

 

4.1 AS REDES ASSOCIATIVISTAS DE SUPERMERCADOS NAS CIDADES 

NORTE-RIO-GRANDENSES 

 

No Rio Grande do Norte, o processo de concentração do setor 

supermercadista foi impulsionado, num primeiro momento, por meio da instalação de 

uma loja do hipermercado Bompreço, no inicio da década de 1980. Até o ano 2000 

essa empresa apresentava capital essencialmente nacional, tendo sido adquirida, no 

ano 2005, pelo grupo Royal Ahold (capital holandês), passando a pertencer ao grupo 

Wallmart de capital norte-americano.  

O Hipermercado Bompreço assinala um novo momento da atividade 

comercial no Rio Grande do Norte e, particularmente, na cidade do Natal. Essa 

grande superfície comercial deu início a um processo de modernização do setor de 

comércio e, por conseguinte, no tecido comercial da cidade que, por sua vez, até 

então, se expandia devido à construção de conjuntos habitacionais. Este tipo de 

comércio trouxe para Natal um novo padrão de empreendimentos comerciais, cuja 

característica fundamental era a centralização de atividades e de serviços. Tratava-

se de uma nova concepção espacial do comércio, que permitia ao usuário dispor de 

múltiplas atividades e produtos, concentrado na oferta dos serviços e na 
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preocupação com o conforto, economia de tempo, comodidade e segurança do 

consumidor (GOMES, 2010).  

Em Natal a concentração e competitividade é imposta pela presença de 

hipermercados e atacarejos, a exemplo do Hiper Bompreço, na década de 1980 e 

mais tarde do Carrefour e dos shoppings centers, a partir da década de 1990, e da 

chegada do Extra, Atacadão, Super Fácil, Makro e Assaí, nos anos 2000. As 

instalações dessas grandes superfícies comerciais no contexto da cidade 

provocaram uma reestruturação no setor e prejudicaram diretamente os pequenos 

supermercadistas, tendo vista que estes dificilmente conseguiam competir com as 

estratégias dessas empresas. Ao se instalarem nos lugares, para melhor 

funcionarem, estas empresas criam uma “desordem” principalmente para as 

pequenas e médias empresas que atuam no setor.  

A instalação desses estabelecimentos comerciais em Natal pode ser 

explicada por alguns eventos, tais como: a intensa expansão urbana vivenciada pela 

cidade, principalmente nas últimas décadas do século XX, associado à dinamização 

do setor imobiliário, com a construção de diversos conjuntos habitacionais e de 

equipamentos viários que possibilitaram maior intensidade dos fluxos de 

mercadorias, pessoas e capitais, e, por conseguinte, contribuíram também para a 

expansão urbana; o desenvolvimento do setor industrial, promovido pela 

implantação do Distrito Industrial e a expansão dos serviços relacionados 

principalmente à atividade turística, promoveram o crescimento urbano de Natal no 

sentido Norte/Sul, fazendo emergir um gradativo processo de desconcentração das 

atividades comerciais (SILVA; GOMES, 2007). 

Cabe ainda destacar a expansão do turismo via Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR), que iniciou suas atividades 

no território potiguar nos anos de 1990, com a implementação de dois projetos: o 

Rota do Sol e o Polo Costa das Dunas. Esses projetos foram marcos significativo, 

pois, com isso foi criada uma infraestrutura hoteleira que possibilitou o 

desenvolvimento e a expansão do turismo, principalmente a partir dos anos 1980, 

com a implantação da Via Costeira (estrada que interliga as praias urbanas), 

concentrando importante infraestrutura hoteleira, voltada a receber fluxos crescentes 

de turistas em Natal. Desse modo, a atividade turística e sua expansão constituíram-

se num importante elemento definidor no processo de modernização dos setores de 

comércio e serviços (SILVA; GOMES, 2007). 
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O comércio dessa cidade se ampliou e se diversificou nas três últimas 

décadas, acompanhando processos socioeconômicos inspirados na ampliação do 

modelo capitalista de produção verificado em escala global. Nesse contexto, a 

atividade comercial desempenhou um importante papel no processo de urbanização, 

ao proporcionar o surgimento de novos agentes econômicos, remodelar o modo de 

vida urbana mediante implantação de diferentes padrões de produção e de 

consumo, bem como interferindo na reestruturação espacial.  A cidade passa a ser 

organizada, em grande medida, para servir aos interesses desses agentes 

hegemônicos em detrimento dos demais também envolvidos na atividade comercial, 

dentre os quais, os pequenos supermercadistas. 

Mudanças nas formas (estrutura física dos estabelecimentos, criação de 

novas formas comerciais) e nas relações (implantação do autosserviço), constituem 

novos mecanismos que foram implantados no setor comercial de bairro em Natal, 

em função da necessidade de acompanhar as novas tendências mercadológicas e 

dos novos hábitos de consumo da população da referida cidade, a exemplo das 

redes associativistas de supermercados. A formação dessas redes no âmbito dos 

pequenos supermercados existentes em Natal constituiu-se em um importante vetor 

de modernização da atividade comercial que, segundo Salgueiro (1996), ocorre 

quando os estabelecimentos mudam a fachada, o interior da loja, alteram o mix dos 

artigos comercializados e reestruturam a forma de gestão do estabelecimento. As 

mudanças incluem ainda obras de conservação e modernização da loja (ampliação, 

novos mobiliários, alteração do balcão, iluminação, etc); nos equipamentos 

(terminais de pagamento automático, leitura ótica do código de barras junto com a 

caixa registradora, alarme, climatização); e as modificações no mix de produtos, com 

crescente ampliação de seções não alimentar, no caso dos supermercados 

(SALGUEIRO, 1996). 

No Rio Grande do Norte, conforme já foi dito, a primeira rede associativista de 

supermercado foi a RedeMais, que formou-se no ano de 1997, com a fundação da 

Associação RN Super Central de compras, composta por 17 (dezessete) pequenos 

supermercadistas independentes da cidade do Natal. O objetivo inicial dessa união 

era o de comprar em conjunto, conforme explica Eugênio Pacelli de Medeiros, e 

assim aumentar os volumes de compras dos diversos estabelecimentos, em geral, 

todos muito pequenos, para torná-los grandes a ponto de oferecer competitividade 

às lojas associadas. Até o ano de 2002, a RedeMais, através da sua central de 
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compras, atuou exclusivamente voltada para a negociação das compras para os 

seus associados. 

Essa centralização das compras através da rede associativista possibilitou 

aos pequenos supermercadistas maior poder de negociação junto aos fornecedores, 

tendo em vista o maior volume de mercadorias que passou a ser negociado. Isso se 

traduziu em menores custos para os supermercadistas, e, por conseguinte, maiores 

possibilidades de se utilizarem de políticas de preços junto aos seus consumidores 

(SALGUEIRO, 1996). 

Com a consolidação da central de compras, a rede buscou desenvolver novos 

serviços para os seus associados, como por exemplo, serviços de marketing. Para 

concretização desse projeto, o grupo teve como referência algumas experiências já 

desenvolvidas em outras cidades, a exemplo de Uberlândia (MG). Nesta cidade, o 

grupo conheceu a Rede Smart, pertencente ao Grupo Martins, que já havia feito 

uma oferta aos associados da RedeMais para que estes adotassem uma bandeira 

única da Rede Smart.  

A proposta feita pelo Grupo Martins não foi aceita pelos associados à rede. 

Isso porque, embora fosse um negócio de grande viabilidade econômica para os 

sócios da RedeMais, estes entenderam que seria suscitado um vínculo e que 

resultaria em subordinação na prática da gestão das suas lojas, que, por 

conseguinte, propiciaria a dependência em relação à Rede Smart. Contudo, apesar 

da parceria não ter sido concretizada, a RedeMais decidiu adotar um modelo similar 

de funcionamento ao da Rede Smart, principalmente no tocante às estratégias de 

marketing.  

Assim, a partir de 2001, a RedeMais passou a realizar para as lojas 

associadas, além das compras conjuntas, serviços de marketing. Para tanto, fez-se 

necessário a criação e unificação de uma marca fantasia (bandeira) única da Rede, 

que passou a ser designada RedeMais de Supermercados, embora, fossem 

mantidas suas identidades societárias, ou seja, a marca anterior da loja. Entretanto, 

o destaque dado passa a ser a marca RedeMais, como se pode observar na Foto 

01.  

 

 

 

 



114 

 

Foto 01 – Fachadas dos supermercados associados à RedeMais. 

Fonte: RedeMais, 2014.  

Bairro de Alecrim, Natal (RN) Cruzeta (RN) 

 

Canguaretama (RN) Bairro Felipe Camarão, Natal (RN) 

Bairro de Cidade Satélite, Natal (RN) Bairro de Cidade Esperança, Natal 
(RN) 

Bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal 
(RN) 

Bairro Rocas, Natal (RN) 

Bairro Planalto, Natal (RN) Bairro Potengi, Natal (RN) 

Macau, Natal (RN) 
Ceará Mirim, Natal (RN) 



115 

 

A adoção da marca única pelos estabelecimentos associados consistiu um 

grande desafio para os pequenos comerciantes. Sobre isso, Medeiros (2014) relata 

que: “Tivemos que abrir mão de coisas tradicionais, como as nossas marcas, que 

tinha todo um vinculo afetivo, algumas com uma história de família, pois existiam 

pessoas que já possuíam a marca há mais de 50 anos, que vinha do pai, e tiveram 

que colocar sua marca num plano secundário, para que todas as lojas ficassem 

conhecidas como RedeMais”. Ao priorizar a marca da rede, muito dos pequenos 

supermercadistas, com lojas cuja gestão é de base essencialmente familiar, a 

exemplo do Supermercado Venâncio, em Currais Novos (RN), tiveram que abdicar 

de toda a história expressa até então pela marca do seu estabelecimento, 

reproduzida há décadas por gerações e com forte identidade com o lugar em que 

sempre atuaram.  

Conforme salientado anteriormente, a RedeMais, além de ser a maior rede 

associativista do Estado, no ano de 2014 está entre as trinta maiores redes 

associativistas no Brasil, e ocupa a 23ª posição no Ranking da ABRAS 

(SUPERHIPER, 2014). Esta rede conta com 14 (quatorze) sócios que administram 

22 (vinte e duas) lojas distribuídas em 12 (doze) cidades do Estado (mapa 03). 

 

Mapa 03 – RN: Localização e número de lojas associadas à RedeMais – 2014. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Elaboração: Jomara Dantas. 
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Convém ressaltar, que a RedeMais mantém a sua constituição original, ou 

seja, não foram admitidos novos sócios desde a sua formação, tendo ocorrido 

apenas algumas desistências no âmbito da associação. Isso se deve ao fato de que 

o Estatuto da rede não permitiu a associação de novos sócios. Recentemente essa 

normatização foi modificada, e já consta nos planos da rede a adesão de novos 

sócios, que expandirá suas atividades em Natal e demais cidades do Estado nos 

próximos anos. 

No tocante à localização das lojas da RedeMais no Rio Grande do Norte, 

observa-se que há uma maior concentração na cidade do Natal, com 10 lojas 

associadas à rede. Todos os estabelecimentos estão localizados em bairros, alguns 

inclusive ocupando eixos de circulação importante, como a Avenida Maria Lacerda, 

todavia a grande maioria encontra-se distribuídos em bairros periféricos e populares. 

Convém ressaltar que no âmbito da cidade do Natal, as unidades da RedeMais se 

apresentam na condição de comércio de proximidade (vizinhança), uma vez que, 

nas áreas de centralidades encontram-se unidades das grandes redes como Hiper 

Bompreço, Carrefour e Nordestão.   

Já nas cidades da Região Metropolitana, a RedeMais conta com 05 lojas 

associadas, sendo 01 (uma) na cidade de Parnamirim, 01 (uma) em São José do 

Mipibu, 01 (uma) em Monte Alegre e 02 em Ceará-Mirim. No interior do Estado 

também são encontradas 04 (quatro) lojas associadas à RedeMais, localizadas nas 

cidades de Macau, João Câmara, Currais Novos e Cruzeta.  

Como forma de evitar uma competição entre os sócios da rede, o regimento 

normatiza como critério para localização das lojas, o porte da cidade. No caso das 

lojas localizadas em Natal, por exemplo, estas devem apresentar uma distância 

mínima de 3 km. Já nas pequenas cidades, estas não podem ter mais do que um 

sócio por cidade, muito embora, esse sócio possa ter mais de uma loja na mesma 

cidade. 

A RedeMais se tornou referência no âmbito do processo de formação das 

demais redes associativistas de supermercados, tanto em Natal, quanto nas demais 

cidades do interior do Estado. Assim, pequenos supermercadistas independentes 

subsidiados por este modelo passaram a adotar o formato como estratégia de 

modernização, principalmente no que se refere às mudanças propiciadas no âmbito 

da gestão das empresas.  
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Embora tenha sido um processo iniciado em Natal e durante certo tempo este 

modelo tenha se restringido à região metropolitana de Natal, a partir de 2002, tem-se 

sua interiorização no estado. Na pesquisa de campo, foram encontradas 09 (nove) 

redes associativistas de supermercados que tem como área de atuação as cidades 

do interior do estado.  

Com o objetivo de delinear as características principais das redes 

associativistas que atuam nas cidades do interior do Estado, foi realizado pesquisa 

de campo em um total de 07 (sete) redes associativistas de supermercados, o que 

representa cerca de 80% do total (Tabela 03). 

 

Tabela 03 – Principais características das redes associativistas de 

supermercados que atuam no interior do Rio Grande do Norte – 2014. 

 
POS. 
NAC. 

NOME 
 DA REDE 

 
MODELO 

DE 
NEGÓCIO 

 
FATURA-
MENTO 
(2013) 

R$ 
 

Nº DE 
LOJAS 

 
PROD. 

MARCA 
PRÓP. 

 
Nº DE 

CHECK-
OUT 

 
ÁREA DE 
VENDA 

(m2) 

 
Nº DE 
FUNC. 

70ª 
Rede 

Lajedo 
Associação 

  
12.284.966 13 - 26 3.917 81 

57ª 
 

Rede 
Oeste 

 
Associação 

 
65.000.000 23 05 60 5.776 315 

- 
 

Rede 
Ideal 

 
Associação 

 
6.000.000 09 - 72 1.620 290 

- Rede Gol 
 

Associação 
 

2.000.000 08 - 24 800  200 

69ª 
Rede 

Unicompre 

 
Associação 

 
26.565.525 13 02 34 2.737  132 

56ª Rede 10 
 

Associação 
 

65.800.000 19 - 84 5.700 300 

55ª 
Rede 
Seridó 

 
Associação 

 
72.000.000 19 03 60 6.000 300 

TOTAL  249.650.491 104 10 360 26.550 1.618 

Fonte: Pesquisa de campo, abril/set. 2014. Revista SuperHiper, set. 2014.  

 

A análise dos dados relativa ao faturamento bruto, obtido conjuntamente 

pelas empresas pesquisadas, indica que no ano de 2013, este atingiu o valor de R$ 

249,650 milhões. Todavia, convém ressaltar que o faturamento médio das redes 

associativistas de supermercados não é uniforme, sendo que três destas (Rede 

Seridó, Rede 10 e Rede Oeste) possuem um faturamento conjunto de R$ 202, 8 
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milhões, o que representa 81% do total das redes. Já as demais redes (Rede 

Lajedo, Rede Ideal, Rede Gol e Rede Unicompre) apresentaram o faturamento de 

apenas 46,850 milhões, ou seja, 19% do total. Essas diferenciações são decorrentes 

das especificidades das dinâmicas sócio-espaciais das cidades em que as lojas 

associadas encontram-se inseridas, nas quais são observadas diferenças no que se 

referem ao potencial do mercado consumidor local. 

Esse dado é indicativo ainda da importância econômica que as redes 

associativistas apresentam hoje na dinâmica comercial das cidades em que atuam, 

assim como, reflete a expressividade que o formato assumiu no setor de 

supermercados do Estado. Convêm ressaltar ainda que das 07 (sete) redes 

pesquisadas, 05 (cinco) destas encontram-se no ranking anual da ABRAS, 

responsável pela classificação das redes associativistas em âmbito nacional.  

As informações obtidas na pesquisa revelam ainda que todas as redes 

associativistas que atuam no Rio Grande do Norte operam com o estatuto jurídico de 

associação e não de cooperativa. A associação é o modelo mais adotado no âmbito 

da constituição jurídica da rede associativista porque é mais prática do ponto de 

vista da gestão, além de apresentar uma menor burocratização no seu processo de 

constituição.  

Segundo Souza (2004), no Brasil há singularidades entre associações e 

cooperativas, sobretudo no que diz respeito a sua formação e funcionamento. 

Enquanto as cooperativas requisitam no mínimo 20 pessoas para sua constituição, 

as associações podem ser constituídas com apenas 02 pessoas; na cooperativa 

poderá haver a divisão de sobra entre os cooperados, sendo que nas associações 

as sobras devem ser investidas na própria organização. 

Ainda de acordo com os dados da tabela 2, as 07 (sete) redes pesquisadas 

têm 104 (cento e quatro) lojas associadas e distribuídas em diversas cidades do 

interior do estado. Outro dado que chama a atenção é a área de venda das redes, 

que soma26.550 m2 e com 360 check-outs, apresentando uma média de área de 

venda de 255 m2 por loja com 03 check-outs por loja. Esses resultados indicam que 

as lojas associadas às redes são essencialmente pequenos estabelecimentos 

comerciais. No que se refere ao número de funcionários, as redes somam juntas 

1.618 funcionários, o que representa uma média de 15 (quinze) funcionários por loja 

associada. Esses dados evidenciam a importância socioeconômica que as redes 
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apresentam no contexto das cidades em que atuam, constituindo-se em um 

importante mercado de trabalho para a população local. 

Outro aspecto que merece destaque são as marcas próprias de alguns 

produtos ofertados pelas redes. Das sete empresas pesquisadas, 03 (três) destas já 

trabalham com suas marcas próprias, com no mínimo 02 (dois) produtos e, entre as 

redes que ainda não dispõem de produtos com marca própria, já existem projeto 

nesse sentido para os próximos anos. O lançamento de marca própria constitui uma 

importante estratégia utilizada pelas redes associativistas de supermercados.  

As marcas próprias compreendem produtos de grande rotatividade como 

produtos de limpeza (amaciante, detergente, desinfetante); produtos de padaria 

(bolachas e pães de forma); temperos e molhos (tempero completo, extrato de alho, 

molho de pimenta, entre outros). Alguns destes produtos com tendência para serem 

bastante comercializado, disputam posições de venda com as demais marcas da 

loja. Cabe ainda ressaltar que a produção é feita por empresas locais, através de 

contrato de terceirização com as redes, como por exemplo, as bolachas de marca da 

Rede Oeste8 são produzidas em Taboleiro Grande (RN), os produtos de limpeza são 

produzidos em Apodi (RN) e a água mineral em Natal.  

A comercialização de produtos com marca própria pela rede aumenta a 

capacidade de negociação com produtores/fornecedores, possibilita a obtenção de 

maiores margens comerciais, permite oferecer produtos a preços mais baixos, e 

fortalecer a imagem da rede, tornando-se uma estratégia de negócio essencial para 

inovar, criar novos diferenciais, assim como cativar e fidelizar os consumidores da 

rede.  

Após a análise das principais características das redes associativistas de 

supermercados que atuam no Rio Grande do Norte, sobretudo no que diz respeito à 

importância desse formato nas cidades do interior do Estado, entende-se que seja 

necessário tecer considerações mais abrangentes sobre essas redes, 

principalmente no que diz respeito ao funcionamento operacional, os serviços 

oferecidos, a caracterização das lojas associadas, assim como os rebatimentos 

espaciais.  

Nesse sentido, a discussão será feita a partir da análise empírica de duas 

redes associativistas de supermercados: a Rede 10 e a Rede Seridó, cujas 

                                            
8 Pesquisa de campo realizada em abril/2014.  
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justificativas de escolha já foram anteriormente mencionadas na parte introdutória 

deste trabalho. O estudo dessas duas redes permitirá o entendimento de suas 

estratégias empresarias no âmbito das cidades em que atuam e em relação às 

demais redes associativistas de supermercados. 

 

4.2 A GEOGRAFIA DAS REDES ASSOCIATIVISTAS DE SUPERMERCADOS NO 

CONTEXTO DE CIDADES DO RN 

 

A distribuição territorial da Rede 10 e Rede Seridó pesquisadas apresenta 

forte relação com as cidades sedes das mesmas, Mossoró e Caicó. Observa-se que 

a área de abrangência das atividades das redes coincide com as áreas de influência 

destas cidades no contexto da rede urbana estadual, na qual estas se constituem 

em centros polarizadores de fluxo. Embora se reconheça que esta relação entre as 

cidades sedes das redes (Mossoró e Caicó) com as demais cidades nas quais se 

localizam as lojas associadas, não seja estabelecida por princípios hierárquicos. 

No âmbito da dinâmica comercial de pequenas cidades, a expansão das 

redes associativistas de supermercados, nos últimos anos, reflete a importância que 

estas assumem e configura uma nova forma de comercializar nestes espaços, 

pautada em novas estratégias de gestão dos estabelecimentos comerciais, 

constituindo-se em importantes vetores de modernização da atividade comercial.  

O padrão locacional que as redes associativistas de supermercados 

assumem nas cidades do Rio Grande do Norte apresenta diferenciações 

importantes, demonstrativo do nível de complexidade relacionada à atividade 

comercial e quanto ao uso que a sociedade faz do comércio, e ainda, os 

deslocamentos que se realizam no âmbito destas cidades para a concretização do 

consumo, que tem fortes rebatimentos espaciais.  

Para cada atividade que se utiliza do solo urbano como suporte para o seu 

desenvolvimento, existem fatores particulares que determinarão a forma como 

ocorrerá a apropriação do espaço. No caso das atividades comerciais a proximidade 

em relação ao mercado consumidor ou a vias de circulação que diminuem o tempo 

gasto com transporte terão maior relevância (CLEPS, 2005). 

O comércio contribui fortemente para definir a estrutura dos núcleos de 

povoamento e para a integração funcional dos bairros periféricos. A atividade 

comercial, devido suas características e pela relação que estabelece com os 
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consumidores, define a matriz estruturante de grandes fluxos de pessoas, bens e 

informação que cruzam o espaço urbano.  Desse modo, o equipamento comercial 

contribui para a integração dos bairros no conjunto urbano, além de fazer parte de 

sua identificação (SALGUEIRO, 1996). 

O pequeno comércio, visto como forma e agente comercial na reprodução 

espacial urbana, de acordo com Diniz (2011), configura-se como uma atividade 

econômica vital as populações de baixa renda, assim como, um objeto que exerce e 

reproduz aspectos/tendências/comportamentos da sociedade contemporânea.  

É justamente neste espaço de mercado, no âmbito do pequeno comércio de 

bairro, próximo ao consumidor, que as redes associativistas de supermercados têm 

se reproduzido no âmbito da atividade comercial das cidades grandes e médias do 

Rio Grande do Norte, conforme observado em Natal. A característica de 

supermercado de bairro está expressa, inclusive, no marketing da RedeMais, por 

exemplo, que utiliza como slogan da sua campanha publicitária “O bom vizinho”,  

refletindo o seu atributo principal de “loja de vizinhança”, ou seja, localizada próximo 

às áreas residenciais. 

Além da RedeMais, em Natal, outras redes associativistas de supermercados 

localizadas nesta cidade apresentam, essa característica, de loja de vizinhança, 

como a Supercop e a Super Show.  

A Rede Supercop é constituída por 16 (dezesseis) lojas, sendo 08 (oito) 

destas concentradas em Natal. As demais lojas encontram-se distribuídas nas 

cidades de Parnamirim, São José do Mipibu, São Paulo do Potengi, Arês, Santa 

Cruz e Canguaretama.   

Já a Rede Super Show é formadas por 24 (vinte e quatro) lojas, também 

localizadas essencialmente em Natal, com 10 (dez) lojas associadas. Além de Natal, 

esta rede apresenta lojas distribuídas em cidades da Região Metropolitana: 

Parnamirim, São José do Mipibu, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, e em Monte 

Alegre. Além destas cidades, há lojas em Nova Cruz, Santo Antônio e 

Canguaretama.  

Em Natal, a pesquisa evidenciou que os supermercados associados às essas 

redes associativistas, encontram-se distribuídos no âmbito dos bairros desta cidade, 

especialmente naqueles bairros periféricos e de densidade habitacional mais 

significativa (Mapa 04). 
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Mapa 04 – Natal: Distribuição dos estabelecimentos associados a 

RedeMais, Supercop e Super Show por Bairros e rendimentos – 2014. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Elaboração: Jomara Dantas e Joabio Alekson, 2014. 
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A análise do mapa 04, relativo à localização das redes associativistas de 

supermercados por bairro de Natal e faixa de rendimento, permite pensar que as 

três redes possuem uma distribuição dispersa na cidade, seguindo o adensamento 

populacional dos bairros, existindo um leve agrupamento de lojas no setor leste. 

Ainda de acordo o mapa 04, evidencia-se que 10 (dez) supermercados 

associados às redes, ou seja, 37% do total de 27 (vinte e sente) lojas mapeadas, 

encontram-se localizados em bairros caracterizados como áreas periféricas da 

cidade e de populações com baixo rendimento, dentre os quais estão: Pajuçara e 

Planalto, com 03 (três) lojas em cada bairro; Felipe Camarão, com 02 (duas) lojas; e, 

Nossa Senhora da Apresentação e Guarapes, com 01 (uma) loja cada.  

Nestes bairros, as redes associativistas de supermercados constituem uma 

importante alternativa ao consumo doméstico diário destas populações de baixa 

renda que encontram próximo às suas casas um mix de produtos consideráveis, 

além de bons preços e promoções que são atributos inerentes ao padrão dessas 

redes.  

É preciso ressaltar, que as redes associativistas de supermercados também 

tem estabelecimentos que se localizam em bairros com faixas de rendas um pouco 

mais elevadas, cujos rendimentos variam de baixo a médio, que alcançam o valor 

máximo de apenas quatro salários mínimos (ou seja, R$3.060); 10 (dez) 

supermercados associados às redes (27% do total) estão localizados nos bairros 

que tem essa faixa de rendimento. Como exemplo tem-se os bairros Potengi, 

Quintas, Nossa Senhora de Nazaré e Cidade Esperança, cada um com 02 (dois) 

supermercados associados às redes; e Rocas, e Alecrim, que possuem 01 (um) 

supermercado da rede cada.  

Cabe ainda destacar, que 07 (sete) supermercados associados às redes, ou 

seja, 26% do total estão situados em bairros onde a renda da população é superior a 

quatro salários mínimo podendo atingir até quinze salários mínimos. Nessas faixas, 

têm-se os estabelecimentos localizados nos bairros de Ponta Negra, Pitimbu e Nova 

Descoberta; Lagoa Nova e Capim Macio.  

Essas diferenciações podem ser explicadas em parte pelo fato de que muitos 

estabelecimentos associados às redes localizados nestas áreas surgiram em outro 

momento econômico da cidade, quando a presença de formas comerciais modernas 

não era tão significativa em Natal. Nesse sentido, Pintaudi (1999, p.147) explica que 

os diferentes tipos de estabelecimentos comerciais “são representativos das 
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transformações que [...] ocorreram na produção dessa sociedade e, particularmente, 

na produção de mercadorias”, repercutindo no aparecimento de novas formas do 

comércio varejista. 

Entende-se que o padrão espacial que as redes associativistas de 

supermercados assumem em Natal, especialmente no âmbito dos bairros desta 

cidade, é indicativo do fortalecimento do comércio de proximidade. Isso se deve ao 

fato de que os consumidores encontram nestes estabelecimentos um diferencial, 

como por exemplo, a localização, qualidade do serviço prestado e um maior 

conhecimento sobre os hábitos de compra dos consumidores devido à proximidade 

(SALGUEIRO, 1996).  

A dinâmica da organização espacial do comércio de Natal vincula-se 

diretamente com as mudanças pelas quais passou esta cidade, principalmente, nas 

últimas décadas do século XX, quando houve uma expansão urbana considerável, e 

acompanhando esse processo, tem-se a disseminação da atividade comercial, que 

passa a se localizar, para além de sua área central, assumindo dois padrões 

espaciais principais: nas marginais das principais vias e avenidas de circulação e em 

alguns bairros residenciais. Assim, com a crescente expansão urbana de Natal, tem-

se a dispersão da atividade comercial no contexto desta cidade, que acompanha o 

mesmo padrão disperso de ocupação das áreas habitacionais.  

Devido a crescente importância que o comércio de proximidade tem 

apresentado no contexto de grandes cidades como Natal, as grandes redes de 

supermercados e hipermercados também têm investido na instalação de lojas nos 

bairros de Natal como, por exemplo, o Grupo Nordestão, uma das maiores redes de 

supermercados que atua na cidade, e tem suas lojas estrategicamente distribuídas 

em bairros de maior poder aquisitivo.  

Desse modo, apesar da concorrência imposta pelas grandes superfícies 

comerciais ao pequeno comércio, localizado nas grandes cidades, nos bairros 

residenciais, é importante considerar o que diz Salgueiro (1996, p.124): “As grandes 

superfícies comerciais nunca poderão anular completamente o pequeno comércio, 

pois há muita coisa que será sempre preciso adquirir ao pé da porta e até em horas 

menos normais”.  

Esta geografia do comércio intra-urbano evidencia que há uma progressiva 

substituição de um modelo de organização hierárquico por outro mais complexo feito 
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de complementaridades e concorrências entre diferentes tipos de centros, formas de 

comércio e formatos de estabelecimentos (FERNANDES ET AL, 2000).   

Na cidade de Mossoró, a distribuição espacial da Rede 10 de supermercados, 

única rede associativista de supermercado localizada na cidade, apresenta um 

padrão locacional semelhante ao observado em Natal, e embora também se 

reconheça algumas especificidades. No que se refere à localização dos 

supermercados associados à Rede 10, estes se distribuem por Mossoró e por mais 

10 cidades pequenas cidades do interior do estado (Mapa 05) 

 

 
 

 

Mapa  : Localização e número de lojas associadas a Rede no RN – 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Elaboração: Jomara Dantas, 2014. 

 

Com base nessas informações, evidencia-se que a Rede 10 apresenta 

padrões espaciais diferenciados isso porque as lojas se distribuem por cidades de 

diferentes perfis e tamanhos. Cabe assim, fazer uma distinção entre o padrão 

espacial de Mossoró do padrão verificado no contexto de pequenas cidades, tais 

como: Umarizal, Caraúbas, Apodi, Felipe Guerra, Governador Dix Sept Rosado, 

Baraúna, Grossos e Areia Branca.  

Mapa 05 – Localização e número de lojas associadas à Rede 10 no Rio 
Grande do Norte. 
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Mossoró está localizada no noroeste do Rio Grande do Norte, no Nordeste 

brasileiro, sendo atualmente a segunda cidade mais populosa do Estado, com cerca 

de 284.288 (duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta e oito) habitantes 

(IBGE, 2010). Esta cidade, tanto por seus aspectos demográficos, quanto pelo seu 

papel na hierarquia urbana estadual, é a segunda cidade mais importante do Rio 

Grande do Norte. Do ponto de vista funcional, a cidade desempenha um importante 

papel de pólo regional e representa um elo econômico com a capital Natal, e e os 

demais municípios da Mesorregião do Oeste do Rio Grande do Norte.  

A partir do ano 2000, foram verificadas importantes mudanças no comércio 

local, momento em que se iniciou o processo de consolidação de uma nova 

centralidade em Mossoró, favorecida dentre outros fatores, pela urbanização, pela 

expansão de grandes redes de supermercados, instalação de novas formas 

comerciais na cidade, como os hipermercados e as lojas de atacarejo. No que se 

refere à localização espacial destas grandes superfícies comerciais no contexto da 

cidade, em sua maioria, estão situados em bairros de densidade habitacional 

significativa. Alguns destes, redutos de classes economicamente mais favorecidas, e 

outros, próximos a vias de acesso e circulação na cidade. Considerando a instalação 

dessas formas comerciais nas áreas periféricas (bairros) da cidade, observa-se um 

processo de descentralização da atividade comercial, e de formação de novas 

centralidades (COUTO, 2011). 

Todavia, estas modernas formas não eliminaram as antigas formas de 

realização do comércio na cidade. Desse modo, o pequeno comércio independente 

se manteve, sobretudo, localizado nos bairros residenciais, embora estes hoje 

apresentem novos conteúdos, dentre os quais se destaca a vinculação a redes 

associativistas de supermercados, a exemplo da Rede 10. 

Um fato relevante a respeito da dinâmica de atuação desta rede na cidade 

refere-se ao desenvolvimento de um padrão específico de localização das lojas 

associadas, que tem nos bairros periféricos sua área preferencial. Nestes espaços, 

os supermercados da rede são representativos do comércio de proximidade (Mapa 

06). 
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Mapa 06 – Mossoró: Distribuição dos supermercados da Rede 10 por bairros e rendimentos – 
2014. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014; IBGE, 2010. Elaboração: Jomara Dantas e Joabio Alekson, 2014.  
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A partir dos dados apresentados no Mapa 06, observa-se que dos 09 

(nove) supermercados associados à Rede 10, estão localizados em 09 (nove) 

bairros periféricos, que apresentam diferentes padrões de rendimento familiar. 

Outro dado interessante é a existência de apenas um supermercado associado à 

Rede 10 em cada bairro.  

Nos bairros em que o rendimento familiar se apresenta como baixo, ou 

seja, inferior a dois salários mínimos, foi identificado à existência de apenas um 

supermercado da rede, que está situado no Bairro Dom Jaime Câmara. A maioria 

dos supermercados da rede, ou seja, 07 (sete) dos 09 (nove) estabelecimentos 

existentes estão situados junto a um mercado consumidor que apresenta um 

rendimento familiar nominal médio entre de 2 e 4 salários mínimos, distribuídos 

nos seguintes bairros: Abolição, Santo Antônio, Bom Jardim, Aeroporto, Alto de 

São Manoel, Alto do Sumaré e Rincão. Apenas uma das lojas associadas à rede 

está situada numa área de rendimento familiar alto, ou seja, com rendimentos 

entre 4 e 6 salários mínimos, localizada no Bairro Doze Anos.   

Para este arranjo espacial da Rede 10 concorrem, entre outros fatores: as 

diferenças na distribuição dos níveis de poder de compra pelos diferentes bairros 

e das taxas de motorização das famílias; o perfil dos comerciantes, principalmente 

no que se refere a sua capacidade econômica e conhecimento do setor; e ainda 

os complexos processos que têm influenciado o desenvolvimento urbano da 

cidade de Mossoró, com especial destaque para a expansão urbana da cidade, a 

descentralização das atividades de comércio e de serviços e a emergência de 

novas centralidades. 

Ao se localizar preferencialmente nestes bairros, os supermercados da 

Rede 10 passam a atender os consumidores aí residentes com mix considerável 

de produtos e serviços, padrão da rede, e com isso estes não precisam mais se 

deslocar diariamente para outras áreas das cidades à procura de maior variedade 

de produtos, assim como de ofertas e promoções, até então restrito às grandes 

redes de supermercados e hipermercados.  

Conforme relatado anteriormente, isso se deu através de investimentos em 

tecnologia, treinamento dos funcionários, melhor atendimento ao cliente, e, 

localização estratégica, possibilitado pela associação à Rede 10, a partir da qual 

essas lojas tornaram-se mais competitivas e conseguiram conquistar novos 

clientes, assim como, manter os já existentes. Essas lojas passaram a configurar 
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uma importante opção de compra para os consumidores desses bairros, entre a 

sua ida quinzenal ou mensal ao supermercado e/ou hipermercado. Neste caso os 

consumidores adquirem nos estabelecimentos comerciais de proximidade aqueles 

produtos que atendem às necessidades de uso cotidiano.  

Cabe salientar que os supermercados da rede em cada bairro apresentam 

especificidades que os diferenciam, principalmente com relação a sua superfície 

de vendas e número de check-outs, por exemplo, muito embora prevaleçam os 

atributos comuns inerentes ao padrão estabelecido pela rede no que se refere ao 

mix de produtos e serviços ofertados.  

De acordo com os resultados da pesquisa, até o ano de 2007, os 

estabelecimentos da Rede 10 mantiveram-se exclusivamente localizados no 

âmbito dos bairros da cidade de Mossoró. No entanto, a partir do ano de 2008, 

reflexo de uma política de expansão das atividades da rede no estado, esta 

ampliou sua área de atuação, com a adesão de novos sócios em pequenas 

cidades. Neste ano, 03 (três) lojas se associaram à rede, localizadas nas cidades 

de Umarizal, Areia Branca e Baraúnas. No ano de 2010, o processo de expansão 

da rede teve continuidade com a adesão de 03 (três) novas lojas localizadas em 

Caraúbas, Grossos e Upanema.  

No contexto destas cidades, o padrão locacional das lojas associadas à 

rede diferencia-se daquele verificado em Mossoró, pois estas se localizam 

essencialmente nas áreas centrais. (Quadro 04). 

 
 
Quadro 04 – Estabelecimentos da Rede 10 segundo 
localização por bairro em pequenas cidades do Rio Grande 
do Norte – 2014. 

NOME DO 

ESTABELECIMENTO 
BAIRRO CIDADE 

Mercadinho Almeida Centro Umarizal 

Supermercado São Luiz  Centro Areia Branca 

Supermercado Adail Centro Baraúnas 

Mercantil Dix-septiense Centro Gov. Dix-Sept Rosado 

Supermercado Menor Preço Centro  Grossos 

Mercadinho O Esquinão Centro Caraúbas 

Mercadinho O Varejão Centro Upanema 

Supermercado Cheiro Verde Centro Apodi 

http://www.youtube.com/watch?v=83ijWQ2lDZ0
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Mercadinho Elshaday Cidade Alta. Felipe Guerra 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

O padrão espacial assumido pelas lojas associadas à Rede 10 no contexto 

intra-urbano de pequenas cidades, que tem a localização na área central como 

preferencial, se deve a preeminência que tal área ainda apresenta no âmbito da 

localização da atividade comercial nestas localidades.  

Este padrão espacial de localização dos estabelecimentos também é 

observado dentre as lojas associadas à Rede Seridó, sediada na cidade de Caicó 

e que tem expressiva presença em pequenas cidades (quadro 05). 

 

Quadro 05 – Estabelecimentos da Rede Seridó segundo localização por 
bairro em pequenas cidades do Rio Grande do Norte – 2014. 

 

NOME DO ESABELECIMENTO 

 

BAIRR CIDADE 

Supermercado Cantalice Centro Parelhas 

Supermercado Aradja Simões Centro Carnaúba dos Dantas 

Supermercado Irmãos Cantalice Centro Equador 

Supermercado  Pyetro Centro São José do Seridó 

Supermercado Jardim Centro Jardim de Piranhas 

Supermercado Super Center RN Centro Tenente Laurentino Cruz 

Supermercado Alternativo Juscelino Kubistschek Currais Novos 

O Lojão da Economia Centro Jucurutu 

Supermercado Bom Preço Centro Acari 

Supermercado Seridó 

Serranegrense 
Centro Serra Negra do Norte 

Supermercado Sobrinho Centro Cerro Corá 

Supermercado União Castelo Branco Caicó 

Supermercado Economia Vila do Príncipe Caicó 

Supermercado O Popular Centro Cruzeta 

Supermercado São Francisco Centro Jucurutu 

Supermercado São Manoel Centro Florânia 

Supermercado Floraci Centro Jucurutu 

Supermercado Seridó Centro Currais Novos 

Comercial Bezerra Centro Lagoa Nova 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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A leitura do conteúdo exposto no quadro 08 permite-nos pensar que o 

padrão espacial da Rede Seridó também tem sua expressão pela localização dos 

estabelecimentos nas áreas centrais das cidades nas quais atuam. Com exceção 

da cidade de Caicó e Currais Novos, todas as lojas da rede têm no centro a sua 

localização. Neste sentido, os consumidores se deslocam dos bairros onde 

residem para realizarem compras nestes estabelecimentos localizados no centro 

as cidades, demonstrativo de que esta área ainda possui forte atração. Para ela 

se direcionam fluxos de pessoas, sobretudo considerando que é a área onde se 

concentram essencialmente a atividade comercial, além das principais atividades 

de serviços. A presença dos supermercados das redes em pequenas cidades 

influencia também na sua estrutura funcional, modificando e intensificando o 

trânsito de veículos e pedestres, principalmente nos dias de promoções e ofertas 

que as redes realizam.  

Diante disso, entende-se que, apesar das redes associativistas terem se 

constituído inicialmente em cidades como Natal e Mossoró, como estratégia de 

reprodução do pequeno comércio de bairro, a formação e expansão dessas 

redes, ocorrido nas pequenas cidades, apresenta especificidades relacionadas, 

não apenas a sua localização dos estabelecimentos, na qual se evidencia que há 

um reforço ao processo de centralidade única, mas também pelos novos 

conteúdos que a atividade comercial nestas cidades passou apresentar a partir 

das redes.  

A partir da análise efetuada é importante fazer referência à distribuição 

territorial das Redes 10 e Seridó no Rio Grande do Norte no contexto das 

microrregiões: Seridó Oriental, Seridó Ocidental, Serra de Santana, Vale do Açu, 

Chapada do Apodi, Mossoró, Umarizal e Médio Oeste. Essa distribuição vem a 

configurar uma geografia das redes associativistas de supermercados que tem 

contribuído para a expansão e reprodução do capital em pequenas cidades do 

interior potiguar (Mapa 07).  
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Mapa 07 – Distribuição das lojas da Rede 10 e Seridó no território do RN. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Elaboração: Jomara Dantas e Joabio Alekson, 2014.  
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4.3 A DINÂMICA DE ATUAÇÃO DA REDE 10 E DA REDE SERIDÓ DE 

SUPERMERCADOS EM CIDADES DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Para entender a dinâmica de atuação das redes de supermercados, neste 

subitem apresenta-se os resultados do estudo empírico realizado com a Rede 10 e a 

Rede Seridó de Supermercados. Para tanto, foram feitas entrevistas com os atuais 

gestores das redes pesquisadas e com os proprietários associados. Foram 

entrevistados 18 (dezoito) proprietários associados à Rede 10 de Supermercados, 

do total de 19 (dezenove), o que representa 94%. Já da Rede Seridó de 

Supermercados, dos 19 (dezenove) proprietários de lojas associados, entrevistou-se 

17 (dezessete) o que corresponde a 89% do total.  

As entrevistas foram transcritas e categorizadas, de acordo com a 

semelhança nas respostas apresentadas pelos gestores, o que permitiu a 

comparação dos dados coletados na pesquisa de campo com a base teórica sobre a 

dinâmica de atuação das redes. Nesse aspecto, os dados obtidos demonstraram 

que a Rede 10 e a Rede Seridó apresentaram muitas características comuns, 

embora também sejam evidenciadas suas especificidades. Os resultados foram 

tabulados e serão discutidos a seguir. 

No que se refere à formação dessas redes, conforme salientado 

anteriormente, estas se deu associado ao processo de interiorização do modelo no 

âmbito das cidades norte-rio-grandenses, no qual a Rede 10, foi a primeira rede 

associativista constituída no interior do Estado.  

A Rede 10 se formou a partir da união de 10 (dez) pequenos 

supermercadistas de bairros localizados na cidade de Mossoró, sob a liderança do 

empresário Antônio Ferreira Junior, proprietário do Supermercado Dagente. Esses 

empresários, durante certo tempo, realizaram compras conjuntas informalmente, e 

numa consequente formalização das operações, subsidiados pela experiência da 

RedeMais de Supermercados, formaram, no ano de 2002, a Associação Rede 10 de 

Supermercados,  passando a adotar a partir de então o nome fantasia da empresa 

de “Rede 10”. 

Já a Associação Rede Seridó de Supermercados, que tem como nome 

fantasia “Rede Seridó”, iniciou suas atividades no ano de 2003. Com sede na cidade 

de Caicó (RN), foi a segunda rede constituída no interior do estado. Apesar da sua 

formação também se deu a partir da iniciativa espontânea de pequenos 
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supermercadistas localizados, inicialmente, em 14 (quatorze) cidades. Convém 

ressaltar a importante participação do SEBRAE/RN, atuando na orientação e 

formalização das atividades desta rede. 

Com base na pesquisa realizada, evidencia-se que as redes associativistas 

pesquisadas foram criadas a partir das mesmas necessidades: difícil situação 

econômica, marcada principalmente pela forte imposição de grandes grupos 

supermercadistas (local e/ou regional); baixo poder de barganha e dificuldade de 

acesso às grandes indústrias. De acordo com os entrevistados os dois principais 

fatores que motivaram a formação das redes, foram: compra conjunta e competição 

no mercado local.  

Conforme se constata, a ideia inicial dos esforços coletivos é, geralmente, 

conseguir condições comerciais mais atrativas a partir da compra conjunta. Mas, 

com o desenvolvimento da rede tem-se o amadurecimento da ideia associativista e 

outras atividades e serviços passam a ser também empregados. Individualmente, os 

pequenos supermercadistas têm dificuldades para negociar a compra de 

determinados produtos, assim como obter melhores preços, decorrente do pequeno 

volume que estes negociam. Todavia, ao comprar coletivamente, e, por conseguinte, 

em maiores volumes, os supermercadistas conseguem obter melhores preços dos 

produtos negociados, além de estabelecerem novas relações com produtores e/ou 

fornecedores. 

Através desta aliança estratégica, os pequenos comerciantes esperam obter 

maior competitividade nas cidades em que atuam. Esse aspecto decorre, 

fundamentalmente, do receio que os pequenos supermercadistas têm em relação à 

concorrência local e do risco de falência do negócio individual, para os quais, a 

união a partir da rede representa uma estratégia de sobrevivência no contexto da 

cidade. 

Quando se analisa os motivos para a formação das redes, os resultados da 

pesquisa permitem-nos pensar que estes estão essencialmente relacionados à 

melhoria da rentabilidade e da competitividade para os pequenos supermercadistas 

associados e distribuídos nas diversas cidades. Assim, embora a formação e 

funcionamento das redes partilhem de princípios do associativismo, o motivo que as 

unem não é o de cooperarem entre si, mas sim o de obterem ganhos e vantagens 

econômicas. Isso porque o compartilhamento de ações no âmbito da rede possibilita 

aos pequenos supermercadistas atingirem seus resultados, ou seja, fazer marketing 
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e viabilizar politicas de preços para os associados. Tais ações, dificilmente seriam 

concretizadas se os supermercadistas atuassem de forma isolada.  

Embora existam diversos ganhos consideráveis para os associados com a 

formação das redes associativistas, foram apontadas pelos gestores entrevistados 

algumas dificuldades que comprometem o desenvolvimento das atividades 

conjuntas pelas redes. Nesse aspecto, foram relatadas como dificuldades: a relação 

com produtores e/ou fornecedores; e a ausência da cultura da cooperação.  

No que se refere às relações estabelecidas entre produtores e/ou 

fornecedores com as redes associativistas de supermercados, os entrevistados 

destacaram a falta de apoio da indústria para atender aos estabelecimentos de 

menor porte o que dificulta o acesso à negociação direta com a indústria no 

processo de compras.  Mesmo considerando o alto volume comprado pelas redes, o 

fato de as indústrias terem que faturar e entregar individualmente os produtos para 

cada supermercado prejudica o relacionamento entre os envolvidos. Além disso, 

muitas indústrias e alguns fornecedores ainda não estão preparados para atender às 

solicitações e particularidades dos pequenos e médios supermercadistas. Isso se 

deve em grande medida a recente atuação das redes associativistas no âmbito da 

atividade comercial, o que faz com que estes agentes, muitos ainda pautados nos 

tradicionais circuitos de distribuição, apresentem certa resistência em reconhecer a 

as centrais de negócios enquanto novo agente do circuito moderno de distribuição. 

Cabe ainda ressaltar que no início de suas atividades, as redes 

associativistas de supermercados foram severamente criticadas, principalmente 

pelos atacadistas e alguns fornecedores, pois acreditavam que a atuação das redes 

poderia destruir o relacionamento das empresas com os agentes do circuito da 

distribuição, principalmente na “guerra” por margens de lucro, conforme apontado 

por Guisi (2005), ao estudar as centrais de negócios do Estado de São Paulo. Os 

gestores entrevistados explicaram que alguns atacadistas e fornecedores 

procuravam os supermercadistas de forma individual e ofereciam vantagens 

econômicas para que estes desistissem da associação e voltassem a negociar 

independente da rede. 

Outro problema relatado pelos gestores foi a ausência da cultura de 

cooperação por parte dos associados, fator este que dificulta as decisões a serem 

tomadas coletivamente no âmbito da rede, assim como traz implicações diretas na 

forma como os associados se posicionam perante o grupo, como este coopera e se 
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compromete nas ações desenvolvidas pelas redes. Esse fato evidencia que a ideia 

de cooperação, compartilhamento de ganhos e ações conjuntas, em detrimento dos 

interesses individuais, constitui ainda um desafio ao pequeno comerciante 

associado.  

Cabe aqui destacar que muitas vezes a iniciativa de se associar decorre 

quando o comerciante não tem outra saída para manter seu estabelecimento. Este 

procura a rede associativista como a última alternativa de sobrevivência, com 

interesses apenas econômicos em especial a compra conjunta, não observando as 

outras vantagens que essa união de esforços permite. Isto sinaliza para o fato de 

que o pequeno supermercadista, ainda não desenvolveu a “cultura da cooperação” 

essencial para o desenvolvimento da rede. Participar de uma rede associativista 

requer uma mudança de comportamento do comerciante, uma vez que este tem que 

reforçar a solidariedade e ver o concorrente como um parceiro. 

Os gestores ressaltaram ainda nas entrevistas a importância desta cultura de 

cooperação por parte dos associados para a prática da gestão das redes, uma vez 

que aceitar as decisões do grupo não é o mesmo que cumpri-las ou comprometer-se 

com estas, principalmente quando o associado não está de acordo com as decisões 

tomadas pelos demais. Mas significa pensar no desenvolvimento do grupo em 

detrimento dos interesses individuais. 

A formação da Rede 10 e da Rede Seridó de supermercados, enquanto 

alternativa de sobrevivência para o pequeno comércio propiciou inúmeras vantagens 

aos supermercadistas. Dentre as principais vantagens propiciadas pelas redes aos 

associados, os gestores destacaram as seguintes: a) aumento do poder de compra; 

b) maior competitividade para os estabelecimentos; e, c) formação de parcerias.  

Com relação aos objetivos pretendidos pelas redes pesquisadas, os gestores 

destacaram: a) ampliar a área de atuação no Estado e, b) realizar melhorias na 

logística. No que diz respeito à ampliação da área de atuação, a Rede 10 pretende 

inaugurar, nos próximos anos, novas lojas em outras cidades do Rio Grande do 

Norte, além de construir uma sede própria para o incremento de suas atividades, 

que atualmente ainda funciona em prédio alugado. Já a Rede Seridó, enfatizou o 

interesse em ampliar sua Central de Distribuição (CD), que ainda funciona de forma 

limitada, seja para produtos frios e/ou congelados, assim como para os produtos de 

mercearia em geral.  
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Embora esteja nos objetivos das redes a sua expansão, nos últimos anos, 

segundo os entrevistados, as redes estudadas passaram por um processo de 

expansão e modernização de suas atividades, o que tem propiciado maior 

competividade para os associados, mas também muitos desafios. Atualmente, de 

acordo com os gestores, os principais desafios enfrentados pelas redes no 

desenvolvimento de suas atividades são: 

a) A concorrência com as grandes redes de supermercados presentes nas 

cidades nas quais às redes atuam; 

b)  A realização das compras para os associados, principalmente no que se 

refere a definição do mix, preços e volumes de produtos a ser negociado; 

c) A ausência de uma legislação específica para a realização das compras 

conjuntas pela Central de negócios das redes, como forma de evitar a 

bitributação para os associados.  

No âmbito das entrevistas realizadas com os gestores das redes, buscou-se 

entender também os aspectos relativos ao funcionamento das redes, dentre os quais 

se destacam: a) normatização; b) parcerias; c) comunicação; e, d) gestão.   

A normatização das redes é feita por dois documentos principais: o Estatuto e 

o Regimento. O Estatuto é o documento mais geral, que cria e define os direitos e 

deveres dos participantes e dos gestores das redes associativistas, é o documento 

que estabelece o tipo de vínculo da união da Rede com os supermercadistas 

independentes associados. Já o Regimento diz respeito à normatização interna da 

associação.  

O regimento normatiza diversos aspectos relacionados ao funcionamento das 

redes associativistas, assim como de participação dos associados, dentre os quais 

se destacam: a) Características mínimas requeridas dos estabelecimentos no 

momento da associação às redes; b) Área de atuação e abrangência das redes; c) 

Valor e/reajuste das mensalidades a serem pagas pelos sócios; d) Direitos e 

obrigações dos associados com relação à rede associativista; e) Definição de faltas 

e aplicações de sanções. 

Com relação aos critérios para admissão de novos associados pelas redes, 

esse aspecto também é normatizado pelo regimento. Esses critérios 

consubstanciam-se nos seguintes aspectos, conforme quadro 06. 
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Quadro 06 – Principais critérios de associação a Rede 10 e Rede 
Seridó. 

 
REDE 

 
CRITÉRIOS DE ASSOCIAÇÃO 

REDE 10 
 Ter nota fiscal eletrônica; 

 Idoneidade comercial; 

 Faturamento mensal não pode ser inferior a R$ 100 
mil reais; 

REDE SERIDÓ 
 Faturamento da loja (não especificado); 

 População urbana superior a 20 mil habitantes; 

 Idoneidade comercial; 

 Entrevista com o pretendente. 

               Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  
                

Dos critérios adotados pelas redes para associação nos chama atenção o fato 

de que, mesmo que seja exigido que a população urbana não seja inferior a 20 mil 

habitantes, grande parte das cidades onde se localizam unidades das duas redes 

pesquisadas não possui esse contingente populacional  

Outro critério instituído no regimento das redes pesquisadas, diz respeito à 

área de atuação e abrangência das atividades. Nesse aspecto, as redes 

estabelecem, por exemplo, a distância mínima entre as lojas associadas, quando 

localizadas nas mesmas cidades, além de limitar, o total de sócios por cidade. A 

Rede Seridó, por exemplo, define a existência de apenas um sócio nas cidades com 

população inferior a 20.000 (vinte mil) habitantes. Já a Rede 10, designa uma 

distância mínima entre as lojas na cidade de Mossoró, que não pode ser inferior a 1 

km de distância, enquanto que, nas pequenas cidades, só é aceito por esta rede um 

sócio em cada cidade, embora este possa ter mais de uma loja.  

É instituída a cobrança de uma mensalidade às empresas associadas às 

redes. A justificativa apresentada para a cobrança da mensalidade deve-se ao fato 

de que, por ser uma associação sem fins lucrativos, esse valor custeará a 

manutenção de suas Centrais de Negócios, no que refere ao pagamento dos seus 

funcionários, assim como, custeará a realização de serviços de marketing, produção 

de encartes promocionais, propagandas, entre outros aspectos. Nesse caso, o 

regimento estabelece alguns direitos dos associados, dos quais se destacam: ter 

acesso aos serviços ofertados pela central de negócios, estar informado pelos 

órgãos de gestão da rede associativista das decisões politicas que afetam o 

funcionamento e sua relação com os associados.  

No tocante às obrigações dos associados para com a Rede sobressaem-se: 

a) a presença obrigatória nas reuniões realizadas pelas redes, que ocorrem 
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semanalmente nos escritórios das respectivas redes; b) cumprimento dos 

pagamentos com os parceiros e/ ou fornecedores da rede conforme prazos e valores 

negociados pela central de negócios; c) fornecer as informações requisitadas pela 

central de negócio; e d) cumprir os critérios de exclusividade estabelecidos no 

regimento das redes para área de atuação das lojas. 

Outro dado importante relativo ao funcionamento das redes pesquisadas, diz 

respeito às parcerias que estas instituem principalmente no que se refere à 

capacitação dos seus associados. Nesse aspecto, o principal parceiro das duas 

redes no Estado, é o SEBRAE/RN, que realiza constantemente visita às redes no 

sentido de acompanhar o desenvolvimento de suas atividades. Além disso, 

destacam-se ainda como ações do SEBRAE:  

a) Incentivo a participação das redes em eventos relacionados ao setor;  

b) Realização de consultorias; 

c) Formação sobre o associativismo comercial; 

d) Treinamento e capacitação empresarial dos gestores das redes e demais 

associados, assim como para os funcionários das lojas associadas.  

Como em todo trabalho que envolve um número elevado de pessoas com 

diferentes percepções e culturas, a comunicação é um aspecto muito importante 

para o funcionamento da rede, pois possibilita a troca de experiências e informações 

e acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas. Com relação a esse 

aspecto, as redes pesquisadas têm como principal canal de comunicação às 

reuniões que ocorrem semanalmente. A realização das reuniões pelas redes 

possibilitam aos seus associados, aspectos tais como: 

 A obtenção de informações relevantes para o desenvolvimento da atividade 

comercial na área em que atuam;  

 A troca de experiências entre os associados; 

 A troca de informação entre associados e a central de negócios da rede, 

informando sobre as necessidades de seus associados (previsões, 

demandas, aspectos operacionais) que contribuam para que a rede 

desenvolva de forma efetiva suas atividades; 

 Orientações e esclarecimentos de caráter operacional das atividades 

desenvolvidas por meio da central de negócio; 

 Definição do mix de produtos a ser negociado pela central de negócios;  
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 Definição das ações de marketing a ser desenvolvida pela central de 

negócios, como o encarte e as campanhas promocionais a serem 

desenvolvidas.  

É preciso ressaltar que durante a pesquisa de campo, constatou-se que as 

redes pesquisadas têm buscado cada vez mais investir no uso das tecnologias da 

comunicação e informação, como por exemplo, o uso de softwares como forma de 

potencializar o sistema comunicacional dessas redes, principalmente no que se 

refere ao compartilhamento de informações entre os sócios, e destes com as redes. 

Isso tem propiciado melhorias no âmbito da operacionalização das atividades 

desenvolvidas pelas redes, a exemplo das compras conjuntas e do marketing da 

rede. 

Dispondo de melhores recursos, o pequeno comércio associado se sobressai 

no circuito comercial, constituindo-se em objetos novos, carregados de uma 

intencionalidade altamente capitalista, de uma racionalidade hegemônica, 

conquistando, portanto, a preferência de um quantitativo considerável de 

consumidores, de diversos níveis socioeconômicos, através, especialmente, do uso 

da publicidade. 

No que diz respeito à gestão das redes, sua atual estrutura organizacional é 

constituída por uma Diretoria Executiva composta por Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário, Tesoureiro e por diretorias que cuidam de setores diferentes na 

Associação: marketing, planejamento e compras.  

O quadro funcional remunerado que atua no desenvolvimento de um dos 

componentes essenciais da estrutura organizacional das redes é a sua Central de 

Negócios, que operacionaliza o desenvolvimento das atividades a serem 

compartilhadas pelas empresas associadas, é composta por uma equipe 

multissetorial que compreende os setores financeiros, de compras, de marketing e 

de gestão. 

As redes associativistas, por meio de sua Central de Negócios, desenvolvem 

uma diversidade considerável de serviços, tais como: compras, marketing, 

capacitação, logístico e financeiro, conforme representados na Figura 03.  
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Figura 03 – Principais serviços desenvolvidos pelas Centrais 

de Negócios da Rede 10 e Rede Seridó. 

Fonte: Pesquisa de campo, abril/nov. 2014.  
  

 

Uma das principais atividades desenvolvidas por meio das redes é a 

realização das compras conjuntas. As decisões de compras são tomadas pela 

comissão de diretores de compras das Redes e demais associados. Envolve desde 

a escolha do fornecedor, a negociação dos preços de custos oferecidos, os prazos 

de pagamentos, os produtos que serão ofertados no encarte, o tempo de entrega 

dos produtos, os preços de venda promocionais para o encarte, o pagamento das 

verbas dos produtos anunciados pelos fornecedores, a quantidade mínima de 

compras dos associados por produto anunciado.  

A negociação por meio da central de negócios da rede impõe a participação 

dos supermercadistas em todos os processos de compras. Estes processos 

obedecem as seguintes etapas:  

1) Definição de mix dos produtos a serem negociados pela rede; 

2) A cotação e negociação pela central de negócios dos preços dos produtos a 

serem adquiridos; 
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3) A realização das compras por cada proprietário, que define o volume de 

produtos a ser comprado, utilizando um software compartilhado por todos os 

supermercados e que operacionaliza as compras a ser realizada. São os 

próprios sócios que definem os volumes de cada produto a ser pedido pelos 

supermercados de acordo com as necessidades do seu estabelecimento.  

4) Por fim, é realizado o faturamento, no qual é gerada uma nota fiscal para 

cada associado. 

Esse processo de compras pode ser assim representado (figura 04): 

 

Figura 04 – Principais etapas do processo de compras das Rede 10 e Rede 
Seridó. 
  

 

 

 

 

   
Fonte: Pesquisa de campo, abril/nov. 2014.  
   

As redes conseguem negociar uma diversidade de marcas e itens, com 

destaque para os produtos de mercearia (secos e frios e/ou congelados); higiene e 

limpeza; congelados e semi-prontos; bebidas e sucos; produtos de bazar e 

papelaria; e de utilidades domésticas diversas. Na definição do mix de produtos a 

ser negociados são utilizados critérios como a disponibilização de uma marca líder, 

uma sub-líder e uma terceira, no âmbito do consumo de todas as famílias, de modo 

que estas promovem rotatividade e lucratividade aos supermercados. A definição do 

mix de produtos e de marcas a ser negociado pelas redes para os associados 

constitui-se em uma das principais dificuldades. Isso porque o mix apresenta um 

caráter muito específico aos supermercados, inerente à área de atuação. Nesse 

aspecto, as características das cidades, em termos de potencial demográfico e dos 

hábitos de consumo de suas populações, que diferem de uma para a outra, 

apresentam o papel fundamental na definição do mix de produtos das lojas.  

Além disso, os associados das Redes possuem diferenças em relação ao 

volume de compras, que está relacionado com o tamanho das empresas 

associadas. Os pequenos supermercados associados têm pouca capacidade de 

compras e isso influencia muitas vezes nos fechamentos dos lotes de compras de 
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produtos, criando dificuldades para alcançar os pedidos mínimos estipulados pelos 

fornecedores nas negociações dos tabloides. Esse aspecto, por um lado propicia a 

ampliação do mix de produtos por parte de alguns estabelecimentos, mas por outro, 

faz com que os supermercadistas tenham que comprar determinados itens que 

muitas vezes não correspondem às suas necessidades locais. Esta situação 

acontece porque o fechamento das compras é feito de forma centralizada, porém, as 

entregas e faturamentos são feitas individualmente por cada loja da Rede. 

Cabe destacar que os preços e produtos disponíveis no sistema, para 

compra, foram previamente negociados pela central de negócio, que ajusta um 

volume de compras maior que possibilite a redução dos valores finais dos produtos. 

Realizada a compra conjunta, os produtores/fornecedores entregam as mercadorias, 

na Central de Distribuição (CD) das redes, que funciona como centro de logística, no 

qual cada proprietário se encarrega de buscar seus produtos. Na efetivação do 

processo de compras o faturamento é feito diretamente para o supermercadista, ou 

seja, é gerada uma nota fiscal para cada associado, para evitar a bitributação 

prevista em lei, caso o faturamento fosse feito diretamente para a Central de 

Negócio. 

No tocante a negociação com a indústria, este tem sido um dos grandes 

desafios para as redes associativistas pesquisadas, tendo em vista que muitas 

empresas não apresentam uma linha de negociação para as redes associativistas. 

Todavia, muito se tem conseguido avançar, de modo que grandes corporações, não 

só já negociam com as redes associativistas, assim como fecham contratos de 

parceria com os pequenos supermercados por meio das centrais de negócios das 

redes, estratégia empresarial até então restrita às grandes redes de supermercados 

e hipermercados. 

Os pequenos supermercadistas conseguem fechar contratos de parceria com 

os produtores/distribuidores. Nesta relação, os produtores e/distribuidores pagam 

para negociar com a rede associativista, cujos valores, de acordo com os 

entrevistados, variam entre 2% a 3% do total de vendas a depender da rotatividade 

do produto no supermercado. Além da participação nas vendas, os parceiros pagam 

uma quantia fixa por mês para participação em encarte, variando de acordo com a 

quantidade de produtos.  

Para a indústria ou distribuidor que não possui contrato de parceria, o custo é 

mais elevado, tanto para ter o produto no encarte, quanto para colocar um novo item 
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na gôndola do supermercado. O valor cobrado do espaço de gôndola dos 

supermercados é revertido para a Rede associativista, para o posterior emprego na 

melhoria operacional. Essa prática de se cobrar por espaços nas lojas é muito 

comum nas grandes redes e, apenas agora, a partir da associação a rede que os 

pequenos e médios supermercadistas passaram a ter acesso esses benefícios.  

As principais vantagens das novas relações entre indústria e ou/fornecedores, 

e as redes associativistas é o fato de se vender para muitas lojas ao mesmo tempo, 

além da entrega centralizada num único local, ou seja, na central de distribuição das 

redes. As negociações de bonificações em mercadorias e o recebimento de verbas 

para divulgação dos produtos nos encartes de ofertas foram citados pelas duas 

redes entrevistadas.  

A pesquisa evidenciou que as redes conseguem o acesso às compras direto 

da indústria, em razão do aumento do volume de compras negociado, fato que gera 

benefícios aos associados, como reduções de preços e desenvolvimentos de ações 

de marketing compartilhadas. Para as indústrias, o desenvolvimento das redes 

associativistas representa, em certa medida, um novo agente no moderno circuito da 

distribuição para que seus produtos cheguem até os consumidores finais. 

As Redes também desenvolvem para os supermercados associados 

atividades de marketing, a partir do uso da marca própria da rede pelas empresas 

associadas. Também são elaboradas as campanhas publicitárias e promocionais 

comuns a todos os estabelecimentos associados. O marketing das redes envolve 

diversos aspectos e tem como objetivo principal o fortalecimento da marca da rede 

no mercado (figura 05). 
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Figura 05 – Composição do marketing das Rede 10 e Rede Seridó.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, abril/nov., 2014.  

 
 

Para realização do marketing conjunto pela rede, faz-se necessário a adoção 

de uma marca única a ser utilizada por todos os associados, para que assim 

consigam realizar campanhas promocionais mais efetivas, as propagandas em rádio 

e televisão, a produção e distribuição de encartes de alcance estadual. Além de 

também possibilitar a padronização dos uniformes dos funcionários, das sacolas, do 

layout das lojas e de suas fachadas – que trazem junto ao nome do supermercado o 

nome das redes (Figura 06). 

 

Figura 06 – Marcas da Rede 10 e da Rede Seridó. 

 

 

 

 
Fonte: Rede 10 de Supermercados, 2014; Rede Seridó de Supermercados, 2014. 

 

Ao adotarem a marca única o objetivo maior dos supermercadistas é 

aumentar a fidelidade do cliente à loja, ou seja, fazer com que os consumidores 

gostem ou deem preferência à sua loja no momento das compras e que voltem a 

comprar. O fortalecimento da marca das redes, sob uma bandeira comum – a da 

rede associativista de supermercado – faz com que a composição das campanhas 

promocionais dos supermercados associados se direcione para a completa 

padronização. 

As redes pesquisadas realizam o marketing por meio de sua central de 

negócios, que possui um setor específico voltado para o desenvolvimento desta 
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atividade, que define, conjuntamente com os associados, as campanhas publicitárias 

e as campanhas promocionais a serem difundidas nas emissoras de rádio, nos 

jornais e carro de som, e também em redes sociais, a exemplo do que fazem as 

grandes redes comerciais (Figura 07). 

 

Figura 07 – Campanha publicitária da Rede 10 e da Rede Seridó. 
 
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

Fonte: Rede 10 de Supermercados, 2014; Rede Seridó de Supermercados, 2014. 

 

Em relação às campanhas promocionais, é importante salientar que estas 

dirigem a atenção dos consumidores à marca das redes e estão voltadas para o 

fortalecimento da rede e do seu slogan: “Rede 10 – aqui você compra barato sem 

perder tempo”; e “Rede Seridó – loucos pelo Brasil e apaixonados pelo Seridó!”. 

Com isso, além de tornarem as redes conhecidas entre os consumidores das 

cidades em que se localizam, dá credibilidade para a associação, e funciona como 

uma força motivadora do comportamento do consumidor da rede. Com a realização 

da propaganda em conjunto e com a padronização da apresentação das lojas - a 

marca da Rede 10 e Rede Seridó consolida-se cada vez mais na mente do 

consumidor. 

As campanhas promocionais realizadas pelas redes acontecem geralmente 

em datas comemorativas, como dia das mães, natal, além dos períodos festivos, 

como o aniversário da rede. Entre as ações realizadas pelas redes destacam-se, os 

sorteios entre os clientes de cestas básicas, vales brindes, eletrodomésticos, e até 

mesmo sorteios de motos e automóveis. Para cada campanha são estabelecidos 

critérios específicos para a participação do consumidor. Essas ações ocorrem com a 

participação das empresas parceiras das redes que disponibilizam recursos 

Campanha publicitária da Rede 10 
– Out. a Nov. 2014.

Camapanha publicitária da Rede 

Seridó – Jun. a Jul. de 2014.
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financeiros e os prêmios para a realização dessas campanhas, segundo foi 

apontado pelos entrevistados.  

A Rede Seridó, por exemplo, dede o ano de 2012, no seu mês de aniversário 

é realiza o sorteio de um automóvel entre os clientes das lojas associadas, além de 

outros prêmios. A Rede 10 também desenvolve campanhas promocionais, com 

sorteios de prêmios entre os clientes (Figura 08). 

 
Figura 08 – Campanha promocional da Rede 10 e da Rede Seridó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

Fonte: Rede 10 de supermercados, 2014; Rede Seridó de supermercados, 2014. 

 

Essas promoções que envolvem brindes são realizadas pelas redes em datas 

especiais, com a parceria dos fornecedores, com a finalidade principal de 

potencializar as vendas e/ou para o lançamento e reposicionamento de produtos. As 

redes pesquisadas adotam também um calendário promocional, incluindo as datas 

já consagradas do comércio e outras apropriadas à cultura das cidades nas quais 

estão inseridas, voltado tanto a fidelização dos clientes, assim como, a conquista de 

novos, a partir do incentivo a compras nas lojas. Evidenciou-se que até mesmo o 

aniversário da loja torna-se um evento de grande repercussão na cidade. No dia da 

entrega dos brindes é realizada uma grande festa em praça pública com a presença 

de políticos da cidade, proprietários das lojas, além da população de modo geral.  

Quanto às promoções de vendas, estas são realizadas pelas duas redes 

estudadas. De maneira geral, os supermercados associados possuem de 02 (duas) 

a 03 (três) dias de promoções semanais. Pode-se notar que nestes dias têm-se a 

presença obrigatória de itens das seções de hortifruti, açougue e padaria.  

Campanha Promocional da Rede 10 

(Fev. de 2014 a Marc. 2014) 

Campanha Promocional da Rede 
Seridó  

(Nov. de 2014 a Jan. 2015)
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No caso da Rede 10, todo dia “10” de cada mês as lojas associadas à rede 

oferecem para seus clientes preços promocionais em diversos produtos. Além desse 

dia, todas as quartas e quintas-feiras, as lojas realizam promoções de verduras e 

carnes, sendo denominada pelo marketing da rede, de “Quarta e Quinta verde e 

vermelha” (figura 09). 

 

Figura 09 – Dias promocionais da Rede 10 de Supermercados. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fonte: Rede 10 de supermercados, 2014. 

 

Já a Rede Seridó realiza 03 (três) dias promocionais, a terça, a quinta e a 

sexta-feira, designadas de “Terça do pão”, “Quinta verde” e “Sexta espetacular”, que 

apresentam melhores preços em produtos como pães e carne (Figura 10).   

Figura 10 – Dias promocionais da Rede Seridó. 

 

 

 

  

 

 

 

   Fonte: Rede Seridó de Supermercados, 2014. 

 

Conforme se pode observar, as promoções das redes revezam-se nos dias da 

semana, com cada uma procurando ocupar um dia para seu evento promocional: o 
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dia do hortifruti, com verduras, frutas e legumes mais baratos; o dia do churrasco, 

com a carne e seus derivados com preços promocionais; o dia do pão, com 

promoção nos produtos da padaria. Essas estratégias promocionais são 

estabelecidas pelas redes e seguem o mesmo padrão em todas as lojas associadas. 

Os itens promocionais são previamente estabelecidos e amplamente 

divulgados nas cidades por meio do encarte semanal das redes, e da propaganda 

em carros de som e emissoras de rádios locais. O encarte coordena diversas ações 

no âmbito da rede, e estabelece assim, unicidade e sincronização das ações das 

lojas associadas. Como se trata de uma ação conjunta padronizada pelas redes, 

todos os estabelecimentos associados devem nestes dias ofertar os produtos com 

os mesmos preços divulgados no encarte. Em relação aos produtos que são 

anunciados nos encartes, estes são obrigatórios que as lojas tenham em seus 

estoques. Caso a loja por algum motivo não participe deste dia promocional, a 

mesma poderá ser penalizada, conforme previsto nos regimentos das redes.  

Esta estratégia promocional tem um impacto considerável na dinâmica 

comercial das cidades nas quais as redes atuam, considerando principalmente que 

nos dias de promoção é perceptível o aumento no fluxo de consumidores que se 

deslocam para as lojas das redes, atraídos pelas ofertas promocionais. É importante 

salientar que as redes conseguem ofertar produtos com preços bastante 

competitivos, muitas vezes mais vantajosos do que os oferecidos pelas grandes 

redes de supermercados.  

Pôde-se constatar também durante a pesquisa de campo, que além dos dias 

promocionais, assim como acontece nas grandes redes de supermercados, algumas 

lojas das redes desenvolvem as chamadas promoções relâmpagos. Esse tipo de 

promoção é feita através de sistema de som interno das lojas, com a duração de 

alguns minutos, tem como objetivo surpreender o cliente na loja, e estimular a 

compra não planejada.  

A promoção relâmpago e outras ofertas são atividades de rotina, e podem ser 

gerais, cobrindo toda a rede, ou apenas locais, por lojas ou um grupo de lojas. 

Nesse caso, o trabalho da concorrência próxima pode levar o gerente a determinar 

como e quando deverá ocorrer. Convém ressaltar que o planejamento promocional 

visa uma cobertura de toda a rede. Todavia, alguns tipos de promoções são 

executados por loja, de forma isolada, com o intuito de aumentar a rotatividade de 
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certos itens, que tenham ficado parados no depósito por um tempo maior que o 

previsto. 

As redes pesquisadas também desenvolvem estratégias comunicacionais 

com o objetivo de tornar a marca da rede conhecida no Estado, com ênfase nas 

regiões nas quais atuam, além de divulgar suas diversas promoções. As redes 

desenvolvem dois tipos principais de propagandas: a propaganda institucional 

(rádios, jornais e outdoors); e a propaganda promocional, ou seja, os encartes de 

ofertas distribuídas nos diversos bairros das cidades onde as lojas associadas estão 

localizadas, assim como, também são distribuídos em cidades nas quais as lojas 

possuem clientes.  

A propaganda institucional tem como objetivo uma ampla divulgação do nome 

e da imagem da rede. Esta tem certo destaque por ser desenvolvido nas principais 

emissoras de comunicação, no caso das redes pesquisadas, esse aspecto ainda é 

restrito às rádios, das diversas cidades foco de atuação das redes. Isso promove a 

visibilidade da rede e atinge consumidores dispersos geograficamente nas cidades 

do Estado, embora a ênfase seja dada as cidades sob a área de influência das 

redes.  

Ainda com relação à propaganda institucional, convém ressaltar que a Rede 

Seridó utiliza outdoor e placas de sinalização, como forma de divulgar a presença da 

rede nas diversas cidades nas quais possui loja associada, sendo estas colocadas 

em pontos estratégicos. O outdoor funciona como um indicativo da presença da rede 

naquela cidade e também um atrativo para os clientes para que façam suas compras 

na loja desta rede (Figura 11). 

 

Figura 11 - Outdoor e placas de sinalização da Rede Seridó. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

Outdoor da Rede na marginal da 
rodovia que dá acesso a Carnaúba 

dos Dantas/RN.

Placas de sinalização da Rede 
Seridó – Equador/RN  
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Estas estratégias têm um impacto considerável no âmbito dos 

estabelecimentos associados, principalmente no que se refere ao aumento das 

vendas. As redes utilizam as propagandas com o intuito de anunciar as promoções 

no contexto das cidades com isso atrair novos clientes, assim como, mantê-los.  

No que se refere à propaganda promocional, esta é feita por meio dos 

encartes de ofertas. As redes produzem dois tipos principais de encarte: o encarte 

quinzenal (com maior quantidade de itens em ofertas) e o semanal (relativo aos dias 

promocionais). Nestes, constam os produtos que se encontram em promoção 

naquele determinado período (Figura 12).  

 

Figura 12 – Encarte quinzenal de ofertas da Rede Seridó e Rede 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Rede 10 de supermercados; Rede Seridó de supermercados, 2014. 

 

O conteúdo do encarte é voltado para os produtos em oferta, onde se percebe 

a nítida preocupação da rede em atrair o cliente com a promessa do preço mais 

baixo. Os encartes impressionam também pela qualidade das fotos, do papel e da 

produção gráfica, que se assemelham aos produzidos pelas grandes redes de 

supermercados. Nestes, também estão disponíveis os oferecimentos de cartões de 

compra, que garantem prazos, e a entrega a domicílio; as empresas parceiras das 

redes e os endereços de todos os estabelecimentos das lojas associadas. 

Duração Dez. 2014 a Jan. 2015.

Encarte 
quinzenal de 

ofertas da 
Rede 10 

Duração Dez. 2014 a Jan. 15.

Encarte 
quinzenal de 

ofertas da 
Rede Seridó
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Os encartes anunciam cerca de 80 (oitenta) itens promocionais, de diferentes 

tipos de produtos, com destaque para os alimentos e conservas. Estes são 

distribuídos nos diversos bairros das cidades em que se encontram localizados, 

assim como, nas cidades nas quais as lojas possuem clientes. O encarte funciona 

como um meio de divulgação de grande potencial ao incentivo às compras nas lojas 

da rede e, com isso, amplia consideravelmente as vendas e permite maior 

rotatividade dos produtos comprados pelas redes. Isso se deve em grande medida, 

ao fato da rede, por meio do encarte, conseguir chegar diretamente nas diversas 

áreas de interesse do associado, tornando acessível à grande parcela de 

consumidores a diversidade de produtos e ofertas disponíveis nas redes.  

Outro importante recurso de marketing utilizado pelas redes pesquisadas é o 

merchandising. Este tem como principal objetivo propiciar maior envolvimento e 

composição do ambiente e costuma ser uma fonte útil de benefícios e bonificações 

vindas dos fornecedores, além de também estimular a compra por impulso. Os 

elementos mais comuns em merchandising identificados durante a pesquisa nos 

supermercados das redes são os displays, em formatos e tamanhos diversos, as 

pontas de gôndolas, assim como espaços de gôndolas (Foto 02). 

Foto 02 – Displays dispostos nos 
supermercado da Rede 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

A presença desses elementos nas lojas se dá por meio de negociações entre 

o setor de compras e os fornecedores. Conforme salientado anteriormente, os 

espaços para essas atividades têm custos e locais determinados. As redes possuem 

uma tabela de preços para esses tipos de ações, que visam uma maior seleção dos 
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interessados em realizar um serviço de melhor nível, pois assim valoriza o layout e a 

comunicação visual da loja.  

Em todas as unidades das redes pesquisadas pode-se constatar atividades 

de merchandising sendo realizadas por pelo menos um fornecedor. Percebeu-se, 

porém, que em algumas lojas a colocação de displays é limitada, pois os espaços 

em alguns supermercados das redes ainda não possibilitam a variedade e o volume 

dessas ações.  

Nas ações de merchandising também são utilizadas pelas redes as chamadas 

“pontas de gôndolas”, assim como os “espaços de gôndolas”, nas quais as 

empresas são colocadas em destaque com determinados produtos e marcas, 

previamente negociados pela central de negócios das redes e que todas as lojas 

devem cumprir (Foto 03). 

 

Foto 03 – Espaços de gôndolas nos supermercados da Rede 10 e Rede Seridó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

As ações de merchandising constituem um importante recurso para chamar a 

atenção do consumidor para os produtos e marcas disponíveis nas unidades das 

redes, assim como para a loja também. Apesar dos estabelecimentos associados às 

redes, em sua maioria, apresentarem uma superfície de vendas relativamente 

pequena, essas atividades são realizadas voltadas para o espaço disponível.  

Espaço de gôndola –
“Massas Nordeste”

Espaço de gôndola –
“Bioextratus”

Espaço de gôndola –
“Fortaleza”

Espaço de gôndola – “São 
Braz”

Espaço de gôndola da 
“P&G (Wella)”

Espaço de gondola da 
"SBP"
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Durante a pesquisa evidenciou-se que grandes empresas têm procurado 

investir mais nas relações com o pequeno comércio de maneira mais eficiente, 

econômica e rápida, possibilitadas principalmente a partir das redes associativistas. 

Muitas empresas, que até então não desenvolviam ações de merchandising no 

pequeno varejo, decorrentes das novas relações estabelecidas pelas centrais de 

negócios das redes com a indústria, estas foram “obrigadas” a criar serviços 

voltados exclusivamente para o atendimento do pequeno comércio.  

Convém ainda destacar que ficou perceptível a preocupação que as redes 

apresentam com o ambiente das lojas associadas, principalmente no que se refere a 

alinhamento desta com as necessidades e expectativas dos seus consumidores, 

para que o momento da compra se transforme em uma oportunidade real para 

conquistá-los e idealizá-los, seja no tocante ao sortimento, no atendimento, e no 

layout, aspectos propiciados principalmente pelas diversas ações de merchandising 

e marketing desenvolvidas.  

Nesse aspecto, convém destacar dois supermercados associados à Rede 

Seridó visitados durante a pesquisa de campo, localizados, na cidade de São José 

do Seridó (RN), o Supermercado Pyetro; e, outro na cidade de Equador (RN), o 

Supermercado Irmãos Cantalice. Estes estabelecimentos são marcados pela grande 

superfície de vendas; pelo sortimento de produtos, com certa predominância de 

gêneros não-alimentícios; pelo layout  e o ambiente da loja diferenciados, que 

guardadas as proporções se assemelham com hipermercados (fotos 04 e 05). 

 

Foto 04 – Supermercado Pyetro associado a Rede Seridó em São José do 

Seridó (RN). 

 

    

  

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

Espaço Gourmet Layout interno da loja Produtos eletrônicos 
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Foto 05 – Supermercado Irmãos Cantalice associado à Rede Seridó em 

Equador (RN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Nos discursos dos entrevistados, seja dos proprietários, seja dos gestores das 

redes, ficou explícito que a realidade hoje apresentada por estas unidades da Rede 

Seridó (Supermercado Pyetro e Supermercado Irmãos Cantalice) se constitui uma 

meta a ser alcançada no processo de expansão das demais lojas da Rede Seridó. 

Outra estratégia importante de marketing desenvolvida pelas redes 

pesquisadas é a realização de campanhas de ação social nas cidades em que 

atuam. A Rede 10, por exemplo, desenvolve no dia da criança, a campanha “Dia das 

Crianças Solidário”. Durante a vigência da campanha, os clientes que comprarem 

nas lojas participam da promoção e, caso sejam sorteados, escolhem uma 

Instituição Filantrópica para receber uma cesta básica. Já a Rede Seridó, 

desenvolve ações voltadas para a conscientização e preservação do Meio Ambiente 

nas cidades nas quais possuem loja, durante a chamada “Semana do Meio 

Ambiente”. Durante o período da campanha, os supermercados da sede 

desenvolvem diversas ações no sentido de incentivar seus clientes para o uso de 

sacolas retornáveis e dão dicas sobre a forma correta de descarte do lixo e sobre 

como evitar o desperdício de água. 

Todo esse esforço e planejamento priorizando seja o marketing ou o 

merchandising se explicam pelo fato de que, na contemporaneidade, conforme 

aponta Pintaudi (1999), os consumidores estão cada vez mais exigentes com 

Padaria Cyber café (cafeteria)
Playground para os 

clientes infantis

Produtos musicais Produtos de móveis 
Produtos de cama, 

mesa e banho
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relação a qualidade, a sofisticação, a individualidade (marcas, grifes), aos ambientes 

agradáveis e conforto para a realização das compras. Assim como os grandes 

estabelecimentos comerciais, os pequenos supermercados constituintes das redes 

promovem mudanças para atender as novas exigências do mercado consumidor.  

As redes também desenvolvem atividades de capacitação, por meio de 

empresas parceiras, a exemplo do SEBRAE. A associação à rede propicia ainda aos 

associados a participação nos principais eventos do setor de supermercados, como 

a Feira Anual de Supermercados, realizada pela APAS e no Encontro Anual de 

Centrais e Redes de Negócios (Figura 13). 

 

Figura 13 – Serviços de capacitação desenvolvidos pelas Rede 10 e 
Rede Seridó. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  

 

As redes também realizam palestras para os associados, que ocorrem 

algumas vezes no âmbito da própria reunião semanal. Essas palestras têm como 

objetivo principal propiciar aos associados acesso a informações importantes para o 

desenvolvimento de suas atividades, principalmente no que se referem a fatores 

tributários e jurídicos, são realizadas por profissionais convidados, ligados às 

universidades, ao SEBRAE, ou por instituições (públicas e/ou privadas) relacionadas 

ao setor. Há casos ainda, em que o próprio associado é convidado a realizar a 

palestra. A capacitação realizada pelas redes não se limita apenas aos associados, 

mas também aos funcionários dos supermercados, como forma de motivá-los a 

melhorarem a qualidade de atendimento aos clientes das lojas associadas. 

REDE 
ASSCIATIVISTA

CAPACITAÇÃO

Cursos de formação

Participação em 
eventos

Oficinas
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Outro serviço importante realizado pelas redes são os serviços financeiros. 

Nesse aspecto, por meio das redes, os pequenos supermercadistas conseguem 

oferecer a venda a crédito para seus clientes que podem fazer uso dos cartões de 

diversas instituições financeiras que operam nesta modalidade no país. 

Além do cartão de crédito, as redes pesquisadas também possuem um cartão 

de crédito específico, através do qual, conseguem oferecer a venda a prazo para 

seus clientes de até 40 (quarenta) dias para o pagamento da fatura, que é feita 

diretamente nas lojas associadas. O cartão da rede é estratégico para o pequeno 

comércio, pois possibilitou a oferta de crédito aos clientes e assim, fidelizá-los às 

lojas pertencentes à Rede.  

O cartão de rede começou a serem utilizado apenas nos últimos dois anos e 

apresenta maior consolidação entre os estabelecimentos associados à Rede 10, 

visto que todos os estabelecimentos já adotaram. Entre os estabelecimentos da 

Rede Seridó, observou-se que apenas dois utilizam o cartão da rede (Supermercado 

União - Caicó/RN; e Supermercado Seridó - Currais Novos/RN). 

No que se refere à logística disponibilizada pelas redes para os seus 

associados, destaca-se a Central de Distribuição (CD). Os Centros de Distribuição 

são importantes equipamentos logísticos utilizados pelas redes, pois permitem um o 

recebimento e armazenagem das compras realizadas por meio da Central de 

Negócios. De acordo com os resultados da pesquisa, a logística das redes se divide 

em três etapas importantes (Figura 14):  

 

Figura 14 – Principais etapas da logística das redes. 

 

 

 

 

 
         Fonte: Pesquisa de campo, 2014.      
            
 

Cabe ressaltar, que a Central de Distribuição da Rede 10, que se encontra 

localizada nas mesmas instalações do escritório central na cidade de Mossoró, 

apresenta uma estrutura ampla, e dispõe, por exemplo, de câmara para 

armazenagem de produtos de mercearia e/ou frios e congelados, o que possibilita 

1. RECEBIMENTO DAS 
MERCADORIAS NA CD

• Conferência física 
(quantidade e qualidade) 
dos produtos comprados, 

e dos dados da nota 
fiscal;

2. ARMAZENAGEM DOS 
PRODUTOS NA CD

• Divisão de acordo com a 
natureza do mesmo 

(secos ou 
frios/congelados);

3. EXPEDIÇÃO PARA OS 
ASSOCIADOS

• Cada sócio faz o vem 
buscar na CD.
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aos associados à centralização das entregas dos produtos comprados e a 

armazenagem por certo período de tempo. 

A Rede Seridó apresenta uma Central de Distribuição bastante pequena e 

funciona nas mesmas instalações do escritório da rede, localizado na cidade de 

Caicó. A estrutura disponível inviabiliza a armazenagem de grandes quantidades de 

produtos, assim como, não possui câmaras para a armazenagem de produtos frios 

e/ou congelados, se fazendo necessário que a maioria das entregas seja feita loja a 

loja pelos fornecedores. 

No quadro 07 é apresentada a síntese das principais atividades 

desenvolvidas pelas redes pesquisadas para os seus associados. Em cada 

atividade, são destacadas algumas das principais características inerentes às 

mesmas como forma de possibilitar um melhor entendimento das discussões feitas. 

 

Quadro 07 – Síntese das atividades desenvolvidas pelas Redes 10 e Rede 
Seridó. 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

1) COMPRA 

- Definição do mix de produtos a ser comprados; 
- Cotação dos preços dos produtos; 
- Negociação com produtor/fornecedor (quantidades, preços 
e condições gerais de pagamento e de entrega); 
- Definição dos itens dos tabloides; 

2) MARKETING 

- Produção de encarte; 
- Marca própria da rede; 
- Campanhas publicitárias (emissoras de rádio, jornais e 
carro de som); 
- Campanhas promocionais; 

3) CAPACITAÇÃO 
- Cursos de formação; 
- Palestras; 
 - Oficinas; 

4) LOGÍSTICA - Central de distribuição (CD);  

5) FINANCEIRO 
- Cartão de crédito; 
- Cartão de crédito da rede. 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  

 

Com o objetivo de delinear o perfil das lojas associadas às redes 

associativistas pesquisadas, foram realizadas entrevistas com os proprietários de 

estabelecimentos vinculados às Redes 10 e Seridó. Os proprietários foram 

questionados sobre os seguintes aspectos: a) ano de fundação e de associação do 

estabelecimento; b) motivos para associação; b) dificuldades enfrentadas após 

associação as redes; c) Nível de participação nas atividades das redes d) os ganhos 
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obtidos após a associação a rede, em termo de mix de produtos e faturamento das 

empresas; e) Redução nos preços dos produtos comprados pelas edes; f) vantagens 

e desvantagens em participar das redes. 

No tocante ao ano de fundação e de associação dos estabelecimentos a 

Rede 10 e a Rede Seridó, estes apresentam perfis diferenciados, tanto em relação 

ao tempo de atuação no mercado quanto ao tempo de associação (Tabela 04). 

 

Tabela 04 – Tempo de fundação e de associação dos 
estabelecimentos. 

 
REDE 

 

ANO DE 
FUNDAÇÃO 

TOTAL 
(%) 

ANO DE 
ASSOCIAÇÃO 

TOTAL 
(%) 

REDE 10 

 
1980 a 1994 
1995 a 2006 
2008 a 2014 

 

33% 
39% 
28% 

2002 
2008 a 2011 
2013 a 2014 

22% 
50% 
28% 

REDE SERIDÓ 
1967 a 1990 
1991 a 1996 
2001 a 2005 

 
41% 
35% 
24% 

 

 
2003 
2005 

 
99% 
1% 

           Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  

 

A análise dos dados revela que as lojas associadas às redes se tratam, em 

grande medida, de lojas antigas, que estão no mercado há mais de quatro décadas. 

Esse número é bastante expressivo, entre as lojas associadas à Rede Seridó, que 

apresenta 41% do total de suas lojas com um tempo de atividade entre 47 (quarenta 

e sete) e 24 (vinte quatro) anos; 35% das lojas apresentam um tempo de atividade 

entre 18 (dezoito) e 23 (vinte e três) anos; e 24% das lojas apresentam entre 09 

(nove) e 13 (treze) anos de fundação.   

Com relação às lojas associadas à Rede 10, tem-se que 65% das lojas 

apresentam entre 06 (seis) e 19 (dezenove) anos de fundação, o que denota tratar-

se de lojas com perfil relativamente novas, a rede apresenta loja com menos de um 

não de fundação. Apenas 33% das lojas da Rede 10 apresentam entre 20 (vinte) e 

34 (trinta e quatro) anos de atividade.  

Essas empresas, em sua maioria de pequeno porte e com um tempo 

considerável de atuação no mercado, caracterizam-se por apresentar um perfil 

tradicional, principalmente no que se refere à prática da gestão, cuja base é 
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essencialmente familiar. Além disso, são empresas marcadas pela ausência de 

estratégias de crescimento bem definidas.  

Os resultados evidenciam ainda a dinamicidade do processo associativo, 

especialmente relativo à Rede 10, tendo em vista que, do total das lojas 

pesquisadas, apenas 22% estão associadas à referida rede desde a sua fundação, 

portanto, apresentando 12 (doze) anos de associação. As demais lojas apresentam 

entre 06 (seis) e 03 (três) anos, o que representa 50% do total das lojas associadas; 

e 28% com menos de 01 (um) ano de associação à rede.  

Esses dados expressam ainda que há também quadro de desistência por 

parte de alguns proprietários. Com relação a esse aspecto, cabe ressaltar que nem 

sempre os supermercados conseguem se adaptar a essa nova proposta de trabalho 

em rede. Embora se tenha desistências, observa-se também uma crescente adesão 

de novos sócios a Rede, principalmente no último ano, quando, por exemplo, 05 

(cinco) novas lojas se associaram, sendo: 02 (duas) localizadas em Mossoró, 

01(uma) em Apodi, 01 (uma); 01 (uma) em Governador Dix Sept Rosado; e 01 (uma) 

em Felipe Guerra.  

A Rede Seridó, no tocante ao tempo de associação das lojas, esta rede 

mantem fundamentalmente a sua constituição original, ou seja, dos 17 (dezessete) 

associados, apenas um não integrou a sua composição inicial, portanto, 99% dos 

atuais sócios estão na rede referida desde a sua fundação há 11 (onze) anos.  

No que se refere aos motivos para associação por parte dos proprietários, 

observa-se que a decisão de associar às redes baseia-se essencialmente em 

aspectos relativos à rentabilidade e competitividade das empresas. Desse modo, 

embora os princípios da união entre os supermercadistas sejam fundamentados no 

associativismo (privilegia as pessoas), os motivos para a associação são 

essencialmente capitalistas, privilegia o capital. Todavia apesar de diferentes, estes, 

não são excludentes (Gráfico 06). 
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Gráfico 06 – Motivos para a associação a Rede 10 e Rede Seridó. 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  

 

Os dados expressam que “aumentar o poder de compra” e “competir no 

mercado local” são considerados como as maiores motivações para associação as 

redes, tendo sido citada respectivamente, por 48% e 21% dos proprietários 

entrevistados. Sendo assim, observa-se que os motivos que levaram os 

comerciantes a se associarem as redes, coincidem com os motivos que induziram a 

formação das redes, ou seja, a compra conjunta e a melhoria do nível de 

competitividade dos seus associados.  

Além das compras, outro motivo apontado pelos entrevistados para 

associação às redes foi o compartilhamento de experiências e informações, citados 

por 15% destes. É importante ressaltar que esse é um aspecto fundamental da 

dinâmica de atuação das redes, o demonstra que há entre os associados no âmbito 

do processo associativo, interesses que se pautam também nos princípios do 

associativismo. A inter-relação entre os associados propiciada pela rede favorece a 

troca de experiências e o acesso a informações importantes do setor em que atuam 

sendo fundamentais para o desenvolvimento da atividade comercial.   

Embora a compra conjunta configure a primeira ação fruto desta aliança 

estratégica, a pesquisa apontou que 12% dos entrevistados, associaram-se às redes 

pela possibilidade de fazer marketing. Nesse aspecto, os resultados apontam que a 

produção do encarte é considerada pelos associados como sendo a principal 

estratégia de marketing que estes buscam realizar por meio da rede, sobretudo, 

considerando que individualmente esta é uma prática inviável para os pequenos 

supermercadistas, tendo em vista o alto custo que isso representa. A produção do 

encarte, segundo os entrevistados, propicia maior visibilidade às lojas, tanto no 

contexto das cidades em que estes se encontram localizados, assim como, no 
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contexto de outras cidades, nas quais os encartes também são distribuídos pelos 

supermercadistas. 

Entre os “outros motivos” citados por 4% dos proprietários entrevistados, 

destaca-se a possibilidade de “comprar direto da indústria”, e a “união para o 

fortalecimento”. Estes aspectos apresentam relação com o aumento do poder de 

compra e com aspectos de competitividade mencionados anteriormente. 

Ainda no tocante aos motivos para a associação, convém ressaltar que esses 

dados quando relacionados às atuais atividades realizadas pelas Rede 10 e Rede 

Seridó, evidenciam-se que os supermercadistas atingiram os objetivos pretendidos, 

e, em certa medida, que estes já foram superados, considerando a complexidade de 

serviços que as redes já conseguem ofertar para os seus associados, conforme 

relatado anteriormente.   

Com relação às atividades que são desenvolvidas pelas redes, de acordo 

com os entrevistados, destacam-se: I) as compras conjuntas; II) a padronização de 

fachada e uniformes unificado; IV) as campanhas publicitárias; V) logotipo único; VI) 

promoções conjuntas de produtos; VII) treinamento conjunto de funcionários; VII) 

logística de armazenagem.  

No âmbito do processo associativo, os supermercadistas enfrentam algumas 

dificuldades, principalmente, no que se refere à necessidade de uma nova postura 

empresarial, pautada no compartilhamento, na colaboração e na confiança mútua 

entre os associados, e entre estes e a Rede que integram (Gráfico 07).  

 

Gráfico 07 – Dificuldades enfrentadas pelos proprietários 
após associação a Rede 10 e Rede Seridó. 

 

 

 

 

 

 

 
 
              
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  
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Os dados evidenciam que a maior dificuldade enfrentada pelos associados é 

a adequação às exigências da rede decorrentes, no que se refere ao padrão 

estabelecido para a associação e permanência. As lojas passam por mudanças, 

principalmente em sua estrutura física, como padronização das cores da loja, da 

fachada e do uniforme dos funcionários. 

Outras dificuldades citadas pelos proprietários entrevistados foram: a 

negociação com os fornecedores (14%); a tomada de decisão (17%); participar das 

reuniões (10%); e a ausência da cultura de cooperação (7%).  Cabe ainda ressaltar 

que 21% dos associados disseram não ter tido nenhuma dificuldade no âmbito do 

processo de associação à rede.  

Embora existam vários motivos para a união de esforços entre as empresas, 

a dificuldade de mudança cultural tem sido um dos maiores empecilhos. A tomada 

de decisão, por exemplo, vincula-se fortemente com a ausência da cultura de 

cooperação que também foi ressaltada pelos associados. Em consequência disso, 

tem-se também a baixa participação nas reuniões. Como a maioria dos associados 

são pequenos comerciantes envolvidos com todos os aspectos da empresa: compra, 

administração, recursos humanos, pagamentos, tesouraria, a participação nas 

reuniões requer que este se ausente da loja que, numa visão tradicional do negócio, 

prejudica o andamento da atividade.  

Esse dado ajuda a explicar também o baixo nível de participação nas 

atividades da rede, pois embora os resultados da pesquisa indiquem que há uma 

“boa” participação dos sócios, são observadas importantes diferenciações na forma 

como todos se integram e participam (Gráficos 08 e 09). 

 

Gráfico 08 – Participação dos sócios  
nas  atividades da Rede Seridó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                                Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Gráfico 09 – Participação dos 
sócios nas atividades da Rede 10. 
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De acordo com 88% dos proprietários da Rede 10, a participação dos sócios 

nas atividades é considerada boa, embora ressaltem que percebem importantes 

diferenças no nível de envolvimento e participação. Para 6% dos entrevistados a 

participação dos sócios é considerada “ótima”; e 6% consideram  que essa 

participação é regular.  

Com relação à Rede Seridó, os dados expressam que 76% dos entrevistados 

consideram boa a participação dos associados nas atividades da rede, mas 

ressaltam que há também diferenças. Para 18% dos entrevistados a participação é 

considerada “ótima”; e apenas 6% a consideram regular. Esses resultados denotam 

que existe uma maior participação, e, por conseguinte, integração entre os sócios 

desta rede. Isso se deve em grande medida, ao tempo de associação que estes 

possuem, conforme ressaltado anteriormente, tratando-se essencialmente de sócios 

fundadores da rede. 

A ausência da cultura de cooperação propicia um baixo envolvimento nas 

atividades das redes. Isso porque, pois os supermercadistas não tem o hábito de 

trocar experiências, compartilhar informações, trabalhar em parceria. Estão 

acostumados a trabalhar de forma individual. Esse fato gera implicações diretas na 

forma como o associado se posiciona perante o grupo, como cada um coopera e se 

compromete com as ações desenvolvidas pela associação. A desconfiança, 

principalmente no início do relacionamento é natural, mas há a necessidade de se 

criar fidelização, superar a cultura individualista e reforçar a ideia de que os 

integrantes da rede são parceiros e não mais concorrentes. 

Neste aspecto Araújo (2013) ressalta que o desenvolvimento de uma cultura 

de cooperação tem sido o foco de atuação constante do SEBRAE no âmbito das 

diversas redes constituídas no Rio Grande do Norte, sobretudo, a partir da 

realização de capacitações, com o objetivo de incentivar uma maior cooperação 

entre os associados. Do contrário, muitas destas redes podem até encerrar suas 

atividades.  

Os resultados demonstram que um dos grandes desafios das redes é a 

cultura de cooperação, uma vez que os associados ainda mantêm uma relação 

baseada em questões econômicas, voltada para a obtenção de ganhos e melhorar a 

competitividade, e não privilegia a união e o compartilhamento de experiências como 

forma de alcançar resultados. Sem a participação, o envolvimento e o 
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comprometimento dos associados nas atividades das redes, estas não conseguiram 

produzir resultados por si só, conforme ressalta Araújo (2013). 

Convém ressaltar que o perfil do associado pincipalmente no que se refere ao 

seu nível de formação, apresenta grande importância no âmbito do processo 

associativo, com fortes rebatimentos nas tomadas de decisões e de participação nas 

atividades das redes. Com relação a esse aspecto, os resultados da pesquisa 

evidenciam que predomina entre os associados um nível relativamente baixo de 

escolaridade (Gráfico 10 e 11). 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                             Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

Conforme se pode verificar, prevalece ainda uma escolarização de média a 

baixa, tendo em vista que menos de 30% dos entrevistados cursaram e/ou estão 

cursando o nível superior. Os dados demonstram que entre os associados da Rede 

10, o nível de formação pode ser considerado “bom”, tendo em vista que o 

quantitativo relativo aos que já cursaram e/ou estão cursando o nível superior, soma 

45%. Torna-se reconhecível entretanto, que assim como entre os associados da 

Rede Seridó, ainda prevalece o nível médio.  

O nível de escolaridade mediano observado entre os associados das redes 

impacta diretamente o desenvolvimento das atividades conjuntas, como por 

exemplo, o nível de participação e cooperação e o envolvimento nas atividades das 

redes. Quanto a esse aspecto, Vargas (2000, p.80) considera que os pequenos 

lojistas se caracterizam ainda pela ausência de visão empresarial moderna, baixa 

qualificação, práticas conservadoras de comercializar, resistência às 
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Gráfico 10 – Nível de formação dos 
proprietários da Rede Seridó. 
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proprietários da Rede 10. 
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mudanças/inovações, pouca preocupação com o espaço físico do estabelecimento, 

entre outros elementos. Esses resultados podem ser interpretados como um indício 

de que ainda predomina a ideia de que o comércio é uma atividade que não requer 

determinado nível de formação para ser realizada. 

Deve-se considerar ainda que a associação às redes propicia inúmeros 

benefícios as lojas associadas, que podem ser evidenciados, por exemplo, a partir 

do aumento no faturamento obtido com o crescimento nas vendas totais dos 

estabelecimentos (Gráfico 12 e Gráfico 13). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                         Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

Esses dados reforçam a possibilidade de que as redes propiciam a obtenção 

de benefícios, sendo mais um fator motivador para atrair novos sócios, assim como, 

de manter os associados. De acordo com os proprietários, os ganhos já obtidos 

pelos com a formação da rede associativista têm sido suficientes para justificar sua 

participação. Esse retorno financeiro permitiu também uma maior disponibilidade de 

recursos aos supermercadistas que passaram a investir em melhorias das lojas, com 

reformas e ampliações na estrutura física, além de mudanças no que se refere ao 

mix de produtos comercializados, serviços ofertados, pessoal e gestão (Quadro 08). 

 

 

 

 

 
  

Gráfico 12 – Percentual de 
estabelecimentos da Rede Seridó 
por faixa de aumento no 
faturamento. 
 

Gráfico 13 – Percentual de 
estabelecimentos da Rede 10 por 
faixa de aumento no faturamento. 
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Quadro 08 – Síntese das principais mudanças nos estabelecimentos após 
associação a Rede 10 e Rede Seridó. 

 
TIPO DE MUDANÇA 

 
PRINCIPAIS MUDANÇAS 

1) PRODUTOS 
 Ampliação do mix (marcas e itens); 
 Política de preço. 

2) ESTABELECIMENTO 

 Fachada; 
 Novo layout da loja; 
 Melhorias nas instalações; 
 Merchandising. 

3) SERVIÇOS  

 Entrega em domicílio; 
 Cartão da rede; 
 Pagamento a crédito (principais financiadoras); 
 Ação social; 

 

4) PESSOAL 
 Aumento dos funcionários; 
 Maior qualificação; 

 

5) GESTÃO 
 Profissionalização; 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Uma importante mudança observada nas lojas associadas ocorre nos tipos de 

produtos comercializados. Isso porque a associação à rede possibilitou a ampliação 

do mix dos produtos, tanto no que se refere a maior variedade de produtos 

comercializados, assim como, maior diversidade de marcas. Isso se deve ao maior 

poder de compra possibilitado pelos grandes volumes negociados por meio da 

Central de Negócios.  

Embora os estabelecimentos associados apresentem portes diferenciados, 

estes passam a dispor de um padrão mínimo inerente a rede no que se refere ao 

mix de produto que devem compor as suas gôndolas. Isso se deve em certa medida 

ao cumprimento das ofertas dos produtos que constam no encarte. Em decorrência 

disso, os estabelecimentos apresentam um aumento considerável do mix de 

produtos (Gráficos 14 e 15).  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                         Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

Os dados relativos ao mix de produtos dos estabelecimentos pesquisados 

evidenciam que todos tiveram um incremento considerável na composição do seu 

mix após a associação às redes. O aumento do mix também foi verificado entre os 

associados da Rede Seridó. 

É importante ressaltar que não foi verificado nenhum caso em que não houve 

um aumento do mix. Esta ampliação ocorre porque as redes passaram a comprar 

maiores volumes de produtos, e com isso aumentou, consequentemente, o interesse 

das indústrias em negociar diretamente com essas empresas, o que antes não 

acontecia, pois, os supermercadistas adquiriam seus produtos em distribuidores 

e/ou atacadistas locais.  

Os pequenos supermercadistas associados às redes, ao passarem a comprar 

produtos de fornecedores com os quais não tinham acesso direto, diminuíram, de 

certa forma, a dependência destas empresas em relação ao mix de produtos dos 

atacadistas e/ou distribuidores, notadamente no que se refere a opções 

diferenciadas de um mesmo produto.  

Esse aspecto propicia vantagens significativas, não apenas no que se refere à 

redução de preços dos produtos adquiridos, mas também na maior presença de 

mercado e maior visibilidade junto aos fornecedores e possibilidade de oferecer aos 
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Gráfico 14 – Percentual de 
estabelecimentos da Rede Seridó 
por faixa de aumento do mix de 
produtos. 
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seus clientes uma gama considerável de produtos a preços mais baixos, o que 

possibilita maior competitividade, além de reduzir a distância com os concorrentes 

locais, principalmente com relação às grandes redes de supermercados. 

Diante das novas exigências do consumidor o mix de um estabelecimento 

comercial, em especial nos supermercados é um dos aspectos de grande 

importância. O aumento do mix de produtos das lojas associadas possibilitada a 

partir da associação as redes tem impacto considerável na dinâmica de atuação dos 

supermercados e com fortes rebatimentos nas cidades em que estes atuam, pois, ao 

dispor de uma maior variedade de produtos e marcas consolidadas no mercado, o 

estabelecimento torna-se uma opção mais atrativa para que os consumidores 

adquiram seus produtos. Decorrente disso, estes consumidores não precisam mais 

se deslocar para outras áreas das cidades, e até mesmo, para outras cidades, para 

comprar determinados produtos, que até então, apenas eram encontrados nos 

grandes supermercados.  

Convém salientar que alguns produtos ainda são adquiridos individualmente 

pelos supermercadistas junto a fornecedores e/ou atacadistas, embora isso se faça 

em volumes bem menores. As redes estabelecem alguns critérios, que normatizam 

essa negociação feita de forma independente da rede. Sendo assim, as lojas devem 

privilegiar a negociação dessas compras com as empresas que já apresentam 

contratos de parceria com a rede, como forma de evitar problemas no nas relações 

entre estes com as redes.  

Além da ampliação do mix, os pequenos supermercados conseguem, por 

meio de novas políticas de preço e campanhas promocionais, atrair novos clientes, 

tornando-se mais competitivos no mercado local. Nesse sentido, o encarte tem um 

papel fundamental, tendo em vista que este é distribuído pelos supermercados nos 

lugares em que estes costumam atuar. O encarte com os produtos com melhores 

preços é um atrativo para que os consumidores se dirijam a loja nos dias de 

promoção, com destaque para todo dia “10”, tendo em vista que neste dia são feitas 

ofertas bem diferenciadas, com descontos, relacionando o dia ao nome da rede.  

Outro benefício importante das lojas a partir da associação as redes se deu 

com a redução nos preços dos produtos comprados pelos associados por meio das 

redes. Os resultados indicam que todos os entrevistados obtiveram redução nos 

valores (Gráficos 16 e 17). 

 



170 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                              Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

A análise dos dados expressa que a associação a rede importantes ganhos 

aos associados em termos de redução de preços dos produtos negociados por meio 

de sua Central de Negócios, decorrente em grande medida, da negociação das 

compras realizada diretamente com a Indústria. Essa redução de preços dos 

produtos é repassada ao preço de venda, o que possibilita uma importante 

vantagem competitiva para os pequenos supermercadistas. 

Com relação às mudanças observadas nos estabelecimentos após 

associação à rede, percebe-se que estes passam por importantes mudanças físicas 

e organizacionais que apontam para um processo de modernização da atividade 

comercial no âmbito das pequenas cidades.  

A primeira mudança que ocorre é na fachada do estabelecimento que recebe 

a bandeira da rede. No caso específico das duas redes pesquisadas, observa-se 

que estas se diferenciam no tocante a padronização da fachada. A Rede 10 

padroniza uma fachada única para todos os estabelecimentos associados colocando 

a bandeira da rede num primeiro plano, em detrimento da marca do 

estabelecimento. As alterações nas fachadas foram os itens de maior mudança das 

empresas participantes, pois estas chamaram a atenção do consumidor. 

A Rede Seridó, apesar de adotar bandeira única para todas as lojas 

associadas, mantém a marca dos estabelecimentos num primeiro plano, enquanto 

que a marca da rede fica num plano secundarizado. Em muitos casos, inclusive, 

 

 

 

 

Gráfico 16 – Percentual de 
Estabelecimentos da Rede Seridó 
que obtiveram redução dos preços 
dos produtos adquiridos no ano de 
2014. 
 

Gráfico 17 – Percentual de 
Estabelecimentos da Rede 10 que 
obtiveram redução dos preços dos 
produtos adquiridos no ano de 
2014. 
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essa mudança na fachada é representativa de uma mudança no formato adotado, 

tendo em vista que muitos estabelecimentos, até então, designados de mercadinhos 

e/ou mercearias, ao associarem-se a rede passaram a constituir em “Rede de 

Supermercado” (Figura 15 e 16). 
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Figura 15 – Fachadas das lojas associadas à Rede 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  

 

Merc. O Esquinão -
Caraúbas/RN

Sup. São Luís –B. Planalto -
Mossoró/RN

Sup. Cheiro Verde -Apodi /RN
Sup. Pegue e Pague – B. 
Aeroporto -Mossoró/RN

Mercantil Sumaré – B. Alto do 
Sumaré- Mossoró/RN

Sup. Dix Septiense – Gov. Dix
Sept Rosado/RN

Sup. Dantas – Conj. Vingy
Rosado - Mossoró/RN

Sup. Almeida – Umarizal/RN
Sup. Dagente – Bairro Doze 

Anos  - Mossoró/RN
Sup. São Luiz – Areia 

Branca/RN

Sup. Menor Preço –
Grossos/RN

Sup. O Varejão –
Upanema/RN

Merc. Elshaday – Felipe 
Guerra/RN

Sup. Independência – Ba. 
Santo Antônio -Mossoró/RN

Sup. O Sacolão - Bairro Santo 
Antônio -Mossoró/RN

Sup. São Lourenço – B Bom 
Jardim - Mossoró/RN

Sup. Adail – Baraúna/RN
Sup. Diniz – B. Aeroporto -

Mossoró/RN
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Figura 16 – Fachadas das lojas associadas à Rede Seridó. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.  

 

Lojão da Economia –
Jucurutu/RN

Sup. Jardim – Jardim d 
Piranhas/RN

Sup. Seridó Serranegrense –
Serra Negra do Norte

Sup. Economia – Caicó/RN
Sup. Pyetro – São José do 

seridó/RN

Sup. O Popular – Cruzeta/RN Sup. Bom Preço – Acari/RN
Sup. Aradja Simões – Carnaúba 

dos Dantas
Sup. Cantalice – Parelhas/RN

Sup. Irmãos Cantalice –
Equador/RN

Sup. Sobrinho – Cerro Corá Sup. D’Manu - Florânia
Sup. Super Center – Tem. Laur. 

Cruz/RN
Sup. São Francisco - Jucurutu Sup. Floraci – Jucurutu/RN

Sup. União – Caicó/RN
Comercial Bezerra - Lagoa 

Nova/RN
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Além da fachada, as lojas associadas passam por importantes melhorias nas 

instalações físicas como reforma e ampliação da área de venda, adoção de um novo 

layout e uma organização interna da loja pautada em estratégias de merchandising 

que ajudam a aumentar o valor da compra média por consumidor, assim como, a 

aumentar o fluxo de consumidores nas lojas. 

 De acordo com os proprietários entrevistados, antes de se associarem às 

redes estes não atribuíam muita importância ao layout e ao ambiente da loja, pois 

desconheciam a importância destes atributos como definidor no ato da compra. A 

partir dos cursos e formação que realizaram, assim como, por meio da troca de 

experiências e compartilhamento de informações possibilitadas pela rede, estes 

realizaram readequações nas suas lojas como forma de atender essas novas 

exigências relativas ao significado das lojas para o consumo. 

A Rede 10 de supermercados, por exemplo, possui uma equipe que realiza 

constantes visitas às lojas com o objetivo de observar e orientar os lojistas, 

principalmente no tocante à layoutzação que envolve a exposição dos produtos na 

gôndola, seguindo uma normatização estabelecida pela rede; a sinalização da loja, 

como forma de auxiliar o consumidor que está com pouco tempo nas suas compras; 

climatização do ambiente.  

Além disso, observou-se que nas duas redes apresentam a padronização da 

comunicação das lojas associadas, como a sinalização das seções principais, como 

por exemplo: mercearia; carnes; frutas e verduras, frios e laticínios, e, alguns casos, 

açougue, padaria e lanchonete, para delinear o layout e o espaço da loja para que 

este se constitua numa oportunidade real para conquistar e fidelizar os clientes.  

Quanto ao layout interno, conclui-se que, apesar das mudanças quanto à 

substituição ou disposição das gôndolas, à iluminação e à pintura interna com as 

cores das redes, são itens poucos explorados e considerados não tão relevantes 

pelos participantes.  

As redes pesquisadas também ofertam uma gama considerável de serviços 

ao cliente. Entre os principais, percebeu-se a preocupação com o alcance de 

padrões elevados no atendimento ao cliente, além da preocupação com treinamento 

e capacitação profissional de gerentes e funcionários, assim como na elaboração de 

estratégias de fidelização, mesmo que de forma simplificada e ainda bastante tímida.  

De modo geral os principais serviços oferecidos ao cliente são: a entrega em 
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domicílio, oferecida pela própria loja; o empacotamento de compras no caixa e 

carregadores; o cartão da rede, que garante prazos para pagamento estendidos.  

A rede 10 criou seu próprio cartão, com o objetivo de fidelizar seus clientes, 

facilitando o crédito. Assim, o cliente compra, debita no cartão e recebe a fatura para 

pagamento em 45 dias. Esse pagamento é realizado nos próprios caixas da loja. 

Cabe aqui ressaltar que as lojas podem ou não aderir à adoção do cartão, de modo 

que, nas duas redes foram observadas lojas que ainda não adotam o cartão.  

Identificou-se que a extensão do mix de serviços ao consumidor, no âmbito 

das duas redes estão voltadas para as relações com a comunidade em que os 

estabelecimentos atuam. Segundo os gerentes de marketing, os supermercados 

procuram se envolver em festas sazonais de cunho beneficente, além de patrocínio 

em eventos locais. 

Outra mudança importante é com relação aos funcionários dos 

estabelecimentos associados. Nesse aspecto, observam-se mudanças quantitativas 

e qualitativas. Em termos quantitativos as lojas associadas ampliaram 

consideravelmente o quadro de funcionários dos supermercados (Gráficos 18 e 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                          Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

A partir dos dados relativos ao aumento no quantitativo dos funcionários das 

lojas associadas à Rede 10, observa-se que todas as lojas participantes da pesquisa 

apresentaram aumento no total de funcionário após a associação. O aumento no 
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quantitativo de funcionários das redes deve-se às mudanças pelas quais os 

supermercados passam após a associação a rede, que propicia ao crescimento das 

vendas do estabelecimento, e, por conseguinte, requerendo uma ampliação do 

quadro de funcionários. Além disso, como são criadas novas seções nos 

estabelecimentos, como por exemplo, padarias e açougue, estes também requerem 

a contratação de novos funcionários. 

Os resultados da pesquisa evidenciam também que após a associação as 

redes, houve uma maior preocupação por parte dos entrevistados, com a 

capacitação dos funcionários, principalmente como forma de estabelecer padrão de 

qualidade no atendimento aos clientes das lojas.  

No que se refere à gestão, também são observadas mudanças importantes 

após a associação à rede, dentre as quais se destaca a profissionalização (Gráfico 

20 e Gráfico 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                           Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

A análise dos dados nos direciona a pensar na importância que a associação 

à rede teve no que se refere à ampliação no acesso ao conhecimento que os 

proprietários passaram a ter por meio da rede, esse aspecto, conjuntamente com a 

troca de experiências entre os associados, são basilares no processo de mudanças 

para o associado às redes. Ao integrarem uma rede de empresas, parte das 

decisões no gerenciamento de suas lojas passa a ser determinada pelo grupo ao 
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qual esta faz parte. Essa mudança pode confrontar-se com a cultura dos 

empresários que, se for individualista, cria entraves à cooperação. 

Ainda de acordo com os entrevistados, o acesso ao conhecimento por meio 

da rede possibilitou para que estes conseguissem organizar melhor as finanças das 

lojas, além de informatizar suas operações de compra e venda de produtos. 

Todavia, convém ressaltar que para alguns entrevistados não foram percebidas 

mudanças no âmbito da associação às redes.  

Dentre as mudanças verificadas nos estabelecimentos após associação às 

redes, destacam-se também as alterações relativas aos clientes das lojas, sobretudo 

quando se observa o aumento do número de clientes que a associação a rede 

propiciou aos estabelecimentos (Gráfico 22 e Gráfico 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                       Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

Esses resultados expressam a importância que a associação à rede tem para 

o pequeno comércio. Os pequenos supermercadistas associados às redes 

conseguem oferecer para os seus clientes maior diversidade de produtos e marcas; 

preços competitivos; mais promoções; melhor qualidade nas instalações e no 

atendimento das lojas; participação em sorteios, entre outros benefícios, até então, 

vantagens encontradas apenas nas grandes redes de supermercados. 
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Essas mudanças tem rebatimento importante nos hábitos de compras dos 

consumidores, principalmente porque estes passam a consumir no próprio bairro em 

que residem, e mesmo, não precisando se deslocar para outras cidades (Gráfico 24 

e 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                               Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Quando se analisa os dados relativos ao local de residência dos clientes das 

lojas pesquisadas constata-se que estes apresentam dois padrões específicos 

relacionados às cidades nas quais se localizam: clientes de vizinhança e clientes de 

diversas áreas das cidades. Esse padrão espacial das redes no contexto das 

cidades será analisado no capítulo a seguir.  

As redes apresentam grande importância no âmbito da atividade comercial 

nas cidades nas quais estas atuam, pois possibilitou a população dessas cidades ter 

acesso a maior diversidade de produtos e marcas; melhores preços, promoções, 

vantagens até então restritas às grandes redes de supermercados, e hipermercados. 

Há assim, uma importante relação entre as redes associativistas e as cidades que a 

ela estão articuladas, especialmente as pequenas cidades, que assumem novos 

papeis urbanos em consequência dessa relação.  
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5 AS REDES ASSOCIATIVISTAS DE SUPERMERCADOS NO CONTEXTO DAS 

PEQUENAS CIDADES NORTE-RIO-GRANDENSES 

 

Neste capítulo discutimos a relação entre as redes associativistas de 

supermercados e a redefinição dos papéis urbanos de pequenas cidades. 

Inicialmente será feita uma discussão de conteúdo conceitual com vista a uma 

melhor compreensão do entendimento de pequena cidade e suas especificidades. 

Na sequência serão tecidas considerações sobre as novas dinâmicas urbanas 

dessas cidades no contexto da globalização. Por fim, a análise será direcionada 

para o significado da articulação entre redes associativistas de supermercados e 

seus rebatimentos na redefiniçao dos papeis urbanos destas cidades. 

 

5.1 AS PEQUENAS CIDADES EM CENA: NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Muitos são os questionamentos que permeiam as discussões inerentes à 

definição de pequenas cidades, sobretudo, considerando que, no âmbito dos 

estudos urbanos brasileiros uma análise é algo relativamente novo. Assim sendo, 

essa discussão empreendida justifica-se pela não existência de uma abordagem 

conceitual consolidada sobre pequena cidade. A definição de pequena cidade 

envolve variáveis muito complexas, principalmente, quando se considera os seus 

diferentes contextos e o histórico de urbanização que pelo qual passou. A discussão 

empreendida tem o intuito de apenas propor uma aproximação conceitual, visto não 

ser objetivo principal oferecer uma definição acabada. 

Embora ainda existam poucos estudos que se debrucem no entendimento 

das pequenas cidades, reconhece-se que importantes reflexões têm sido produzidas 

nos últimos anos e que têm buscado ampliar o conhecimento acerca destas cidades 

que também constituem o urbano brasileiro. Trilhar esse caminho constitui-se num 

desafio ao pesquisador, considerando a complexidade que a análise congrega, seja 

na perspectiva de definir ou de entender as funções dessas cidades. 

O entendimento do que é uma pequena cidade perpassa também pela 

discussão do conceito de cidade. Nesse sentido, Singer destaca que, por mais 

variadas que sejam as definições de cidade, existe entre elas um ponto em comum: 

“trata-se de uma aglomeração humana, de um conjunto de pessoas vivendo 
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próximas umas das outras. As discussões versam em torno da dimensão mínima 

desta aglomeração: alguns pretendem que seja de 2.000, outros propõem 5.000 e 

assim por diante” (1998, p. 155). Todavia, há que se considerar que existem cidades 

com população inferior a estes valores, o que demonstra a inconsistência deste fator 

na identificação da cidade. Sendo assim, uma característica inerente à cidade é o 

fato de sua população viver concentrada num dado território que do ponto de vista 

legal, se materializa no perímetro urbano.  

Nessa perspectiva, Carlos (1994) ressalta que a aglomeração e a 

concentração são duas características constantemente associadas à ideia de 

cidade. Desse modo, a cidade é essencialmente, lócus da produção, concentração 

dos meios de produção, do capital, da mão-de-obra, mas, além disso, é também um 

aglomerado de pessoas e de objetos (prédios, casas, ruas). Deve-se destacar, no 

entanto, que a cidade não pode ser pensada somente sob esse prisma, pois esta 

encerra dentro de si um conteúdo social que vai muito além deste aspecto.  

No que se refere ao elemento econômico, a cidade constitui-se no lugar que 

reúne as condições de desenvolvimento do capitalismo, segundo Spósito (1997, p. 

64), decorrente principalmente do seu caráter de concentração, de densidade, e que 

por isso, viabiliza a realização com maior rapidez do ciclo do capital. Desse modo, a 

cidade é o lugar onde se concentra a força de trabalho e os meios necessários à 

produção em larga escala – a industrial, é o lugar da gestão, das decisões que 

orientam o desenvolvimento do próprio modo de produção, comandando a divisão 

territorial do trabalho e ao mesmo tempo articulando a ligação entre as cidades da 

rede urbana e entre estas e o campo. 

Enquanto espaço de reprodução do capital, a cidade implica uma 

configuração espacial própria, de modo a permitir a fluidez do ciclo de reprodução, 

ou seja, “a cidade se produz de modo a permitir a articulação entre os processos de 

produção – distribuição – troca, consumo e a gestão” (CARLOS, 1997, p. 74).  

Nesse sentido, a cidade é “produto, condição e meio para a reprodução das relações 

sociais — relações produtoras da vida humana, no sentido amplo da reprodução da 

sociedade” (CARLOS, 2007, p. 21). 

Diante disso, a cidade é entendida no contexto do presente trabalho, como 

uma expressão material da organização da sociedade, um produto histórico e social, 

que assume formas e funções diferenciadas ao longo do tempo, e por 

determinações históricas específicas, esta se transforma à medida que a sociedade 
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como um todo se modifica. Mais do que um local de moradia, a cidade é lócus da 

concentração dos meios produtivos e do poder político, é nela onde os processos de 

reprodução do capital ocorrem de maneira mais intensa, provocando mudanças nas 

suas estruturas internas, ampliando suas relações com os demais lugares, 

redefinindo constantemente seus espaços e suas funções (CARLOS, 1997). 

É importante considerar que cada realidade exige classificações específicas 

(pequenas, médias ou grandes) que se alteram tanto no tempo quanto no espaço, 

uma vez que o tamanho das cidades assume um significado peculiar aos diferentes 

contextos em que estas se inserem. Nesse sentido, é válido ressaltar que o Brasil é 

formado não apenas por médias e grandes cidades, possuindo grande número de 

pequenas cidades, que requerem ser mais estudadas, principalmente, no que refere 

aos papéis urbanos que assumem na região e no todo. Assim, convêm tecer 

algumas considerações sobre o tema pequenas cidades, uma vez que há várias 

concepções conceituais e metodológicas sobre essa categoria de cidade. 

Os estudos já desenvolvidos e as discussões existentes acerca dessa 

categoria de análise, seja classificando, definindo ou propondo algumas reflexões 

acerca dessa temática, são marcados pelo caráter complexo e polêmico. Esses 

estudos apresentam elementos para se discutir não só o conceito de pequena 

cidade como o próprio conceito de cidade, pois nestas cidades são avaliados os 

qualificativos que devem compor o limiar entre a cidade e a não cidade, entre o que 

é urbano e o que é rural.  

Todavia, entende-se que não é negando o caráter urbano dessas cidades que 

se contribuirá para o entendimento dessas realidades, principalmente, considerando-

se que as cidades expressam o processo histórico de urbanização, especialmente, 

no Brasil, onde prevalecem as pequenas cidades e poucas cidades grandes e 

médias. A pequena cidade é o elemento que expressaria o limite mínimo (seja qual 

for o critério ou o conceito) a partir do qual se identifica a existência de uma cidade. 

No Brasil, é o critério político-administrativo que define a cidade, criada como 

sede de cada novo município. Esse fato explica a existência de sedes com 

população bastante reduzida, fato que tem propiciado uma série de 

questionamentos em torno do número de cidades e se, realmente, podem assim ser 

consideradas. 

Alguns estudos desenvolvidos sobre pequenas cidades no Brasil tomam por 

parâmetros os dados de órgãos oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e o 

Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA) que se respaldam apenas na 

dimensão populacional quantitativa. Pautando-se nesse critério quantitativo 

(contingente populacional ou número de habitantes), apresenta-se o parâmetro de 

20.000 (vinte mil) habitantes para definir o que considera ser uma pequena cidade, 

acima deste total, seria classificada como cidade média; e com mais de 500.000 

(quinhentos mil) habitantes seria considerada cidade grande.  

Considerando esse critério de classificação das pequenas cidades, Maia 

(2005) ao discutir sua definição, entende que não se deve deixar de considerar o 

critério populacional nos estudos dessa temática, devendo ser um ponto de partida 

para essa discussão. Entretanto, a referida autora ressalta que não é correto 

considerar exclusivamente esse dado, tendo em vista que, mesmo que 

determinadas cidades se enquadrem dentro de uma mesma faixa de número de 

habitantes há ainda muita discrepância entre esses espaços.  

A referida autora chama a atenção ainda para certa confusão no uso das 

expressões cidade e município, que são utilizadas em algumas ocasiões como 

sendo sinônimos. Esse fato fica perceptível, por exemplo, a partir do acesso ao link 

do site do IBGE denominado “cidades@” que significa “O Brasil por município” e que 

apresenta informações gerais sobre cada município brasileiro, mas nada referente 

especificamente às cidades desses municípios, nem mesmo à divisão da população 

residente em população urbana e população rural. Deste modo, ao tomar-se por 

base os dados oficiais, todas as pessoas residentes em qualquer área da sede de 

município ou distrito, são considerados população urbana (MAIA, 2005).  

Nesse sentido, é importante ressaltar que se entende que o critério 

quantitativo é insuficiente para definir uma pequena cidade, pois não é revelador de 

sua real complexidade. A utilização exclusiva do critério quantitativo para definir uma 

cidade como sendo pequena, incorre no risco de igualar cidades que apresentam 

conteúdos e dinâmicas diferenciadas. 

A discussão sobre pequenas cidades perpassa também pelo debate das 

redes e hierarquias urbanas. Ao analisar a rede urbana nacional, o IBGE (2008) 

considera os centros locais a partir da expressão da centralidade que exercem, 

predominantemente em seus limites municipais, sendo caracterizados por terem 

população inferior a 10 mil habitantes. Esta perspectiva de análise contrapõe a 

pequena cidade à grande, levando em consideração a importância ou grandeza 
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dessa cidade na hierarquia urbana nacional. Neste caminho de análise costuma-se 

não se atribuir quase ou nenhuma importância à pequena cidade, considerando-se 

apenas a sua influência no contexto local. 

Do ponto de vista teórico, os estudos de Santos (1979) ao discutir as 

cidades locais no terceiro mundo, tomando como exemplo o caso da América Latina 

trouxe importantes contribuições para a construção de uma definição de pequena 

cidade. Para o referido autor essa categoria de cidade, que prefere chamar de 

cidade local distingue-se da média, pela sua influência estritamente local, e 

corresponde à “[...] aglomeração capaz de responder às necessidades vitais 

mínimas, reais ou criadas de toda uma população, função esta que implica uma vida 

de relações” (SANTOS, 1979, p. 71).  

Embora apresentem um nível urbano elementar, tais cidades são 

fundamentais para seu entorno imediato, ou seja, as vilas e a zona rural. Isto através 

das demandas de produção, circulação, distribuição e consumo que, na medida do 

possível, têm que ser satisfeitas localmente. De acordo com o referido autor, numa 

escala urbana populacional, a cidade local representa o nível inferior, visto que suas 

atividades estão a serviço da população local e da zona de influência.  

Em sua obra, “O espaço dividido”, Santos (2008) propõe uma hierarquia 

urbana, a partir da seguinte classificação: cidades locais, cidades regionais, 

metrópoles incompletas e metrópoles completas. De acordo com esta hierarquia 

piramidal proposta pelo referido autor, todas as cidades de mesmo nível recorreriam 

às cidades de níveis superiores, em busca de bens e serviços que não tivessem 

condições de produzir; ou seja, o autor considerou que a capacidade de organização 

do espaço dependeria de seu nível funcional.  

Essa hierarquia para a rede urbana teve que ser repensada, principalmente 

após a influência do período tecnológico, conforme aponta Soares (2007). Isso 

porque, o significado da mesma variável altera-se no decurso do tempo e cada 

centro, por menor que seja, participa, ainda que não exclusivamente, de um ou mais 

circuitos espaciais de produção, como aponta Corrêa (1995), produzindo, 

distribuindo bens, serviços e informações que, crescentemente, circulam por 

intermédio da efetiva ação de grandes corporações e da rede financeira, articuladas 

globalmente. 

Corroborando com essa ideia, Silva, Gomes e Silva (2009) numa importante 

discussão conceitual de pequenas cidades, estes chamam a atenção para o fato de 
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que considerar a definição de pequena cidade apenas como centro local, empobrece 

essa discussão, pois perde-se de vista as demais relações e inter-relações que a 

pequena cidade mantém em níveis diferenciados com os centros maiores, 

principalmente, nessa era das redes, em que estas cidades estão articulando-se, 

mesmo que em proporções menores, como os grandes espaços urbanos (SILVA, 

GOMES E SILVA, 2009). 

Ao discutir as características da urbanização nos países subdesenvolvidos, 

Santos (2008, p. 26) destaca o nascimento de numerosas pequenas cidades como 

“um dos fenômenos mais característicos – e, no entanto, dos mais negligenciados – 

da floração urbana”. O referido autor ressalta ainda que “as pequenas cidades 

representam um papel importante no crescimento do conjunto população rural + 

pequenas cidades”. Assim sendo, uma pequena cidade pode ter ou não, uma alta 

taxa de crescimento. Isso dependerá da função que a cidade exerce no momento 

(cidade comercial, industrial, de serviços, etc.). Desse modo, se a economia se torna 

dinâmica, traz como consequência o crescimento demográfico da cidade, que é 

resultado da implantação de novas formas de produção, de consumo ou de 

distribuição (SANTOS, 2008). 

No que se refere a esta classificação, faz-se importante salientar que 

pequenas cidades e cidades locais não devem ser vistas enquanto sinônimos, 

conforme esclarece Fresca (2010). A autora discute a diferenciação de abordagem 

que se faz necessário entre a definição de pequenas cidades e cidade local. Cidade 

local refere-se ao menor escalão das cidades no Brasil; cidades que atendem 

apenas às demandas mais imediatas de sua população. Já a pequena cidade seria 

aquela com complexidade de atividades urbanas que extrapola o denominado nível 

mínimo, mas que tal complexidade de atividades urbanas não gera elementos 

necessários para que as mesmas possam ser consideradas cidades intermediárias. 

Ao se debruçar sobre a discussão das pequenas cidades, Fresca (2001) 

realizou um estudo cujo objetivo principal foi o de discutir a importância atribuída a 

estas cidades no ensino de geografia. No âmbito desta discussão, um dos pontos 

considerados pela autora foi à noção de pequenas cidades, ou seja, quais os 

elementos que as caracterizavam. Sobre isso, esta autora considera que não é 

apenas o número de habitantes que as identificam, mas, principalmente, a forma de 

sua “inserção numa determinada área, região ou rede urbana” a partir de seu 

contexto socioeconômico. 
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A autora destaca também que essas cidades não devem ser igualadas, uma 

vez que, apesar de possuírem populações similares, quando se analisam as 

questões socioeconômicas, apresentam diferenciações. Isso pode ser percebido, 

principalmente, quando uma pequena cidade se localiza nas proximidades de um 

importante centro econômico: ela acaba sendo envolvida nesta economia, 

convertendo-se também em uma cidade de expressão. Nesse sentido, pensar a 

pequena cidade partindo da rede urbana requer do pesquisador entender o contexto 

socioeconômico no qual se dá sua inserção na rede. Devendo ser este o eixo 

norteador de sua caracterização como forma de evitar equívocos e não igualar 

cidades com populações similares, que em essência são distintas (FRESCA, 2001).  

Ao estudar os papéis e significados das pequenas cidades do Noroeste do 

Paraná, Endlich (2006), destaca que cada pequena cidade é singular e que por isso 

assume papéis diferenciados no âmbito da rede urbana. Para a autora,  

Os pequenos centros urbanos não são iguais entre-si, pois possuem 
conteúdos diferentes que em alguns casos geram relações hierárquicas 
entre elas. Cidades com atividades comerciais e equipamentos de serviços 
públicos e privados um pouco mais diversificados funcionam como pólos 
microrregionais (2006, p. 52). 

Ainda de acordo com Endlich (2006) o olhar para as pequenas cidades não 

está isolado do restante da rede urbana. Ao contrário, procura-se compreender as 

dinâmicas destas localidades em interação, em movimento, consoante à apreensão 

de uma realidade que considere os demais centros urbanos e os fluxos humanos 

existentes entre eles. O estudo e a compreensão de pequenas e médias cidades 

não podem prescindir do entorno espacial, fundamental para compreender a 

amplitude dos papéis urbanos e a dinâmica regional que realimentam os mesmos. 

Partindo-se desse quadro de análise, entende-se que a rede urbana reflete e 

reforça as características dos contextos político, econômico e sociocultural da 

própria realidade em sua complexidade e que, por isso, requer pensar a pequena 

cidade enquanto produto da dinâmica urbano-regional, sobretudo, como forma de 

apreender as singularidades e conteúdo desta realidade do urbano brasileiro.  

Para a compreensão das pequenas cidades, Soares e Melo (2009) chamam a 

atenção para a necessidade de se considerar o contexto da urbanização brasileira e 

o seu significado nas redes urbanas regionais, pois desempenham papéis 

diferenciados e têm suas articulações com redes medidas pela divisão territorial do 
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trabalho. Além disso, a extensão do território e as diversidades regionais brasileiras 

impedem que haja uma uniformização na rede de cidades, em sua hierarquização e 

mesmo em suas funcionalidades.  

As dificuldades apresentadas no âmbito do estudo dessa temática no caso 

brasileiro, devem-se à diversidade da realidade sócio-espacial do país e das 

próprias pequenas cidades, associado ainda à ausência de parâmetros para a 

definição destes espaços e de estudos de base teórico-metodológico. Assim sendo, 

apesar da ausência de um consenso conceitual do que seja pequena cidade, não se 

pode omitir a preocupação com essa categoria de cidade, justamente por estas 

abrigarem parcelas significativas da população, constituindo-se em espaços 

representativos para a sociedade.  

Assim, deve-se compreender que as pequenas cidades apresentam 

determinadas características que lhes são próprias e, desse modo, estas cidades se 

diferenciam umas das outras não somente por sua dimensão demográfica, mas, 

principalmente, por sua produção histórica e pela posição que assumem na divisão 

territorial do trabalho. 

Nesse sentido, a nossa compreensão do que seja pequena cidade tem 

consonância com o pensamento de Silva, Gomes e Silva (2009, p. 50), para os 

quais o que realmente contribui para a definição da pequena cidade:  

[...] é a sua participação na divisão territorial do trabalho, uma vez que o 
entendimento da pequena cidade sugere a análise do processo de 
produção do espaço em sua totalidade. Isso, certamente, não perderá de 
vista a lógica de construção e reprodução das pequenas cidades como 
espaços também de produção e reprodução do capital. 

Associado a isso, as pequenas cidades enquanto unidades espaciais distintas 

apresentam um ponto em comum: a reprodução da sociedade na sua totalidade. De 

modo que é a dinâmica das relações que conferem as pequenas cidades um grau 

de importância significativa na rede urbana, uma vez que se constituem dadas as 

suas características básicas, também em centros de consumo (SILVA, GOMES E 

SILVA, 2009).  

Ainda de acordo com os referidos autores e apoiados nas ideias de Santos 

(1994), cada cidade possui as suas especificidades, no entanto, isso não implica na 

existência de um afastamento entre estas, ao contrário, as pequenas cidades 

estabelecem interrelações que se concretizam “[...] por meio dos centros de 
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consumo, de comercialização, de serviços, de transporte e de distribuição, podendo 

ainda se posicionar como centros de pequena escala de manufaturas, de difusão de 

inovações e interação social” (SILVA, GOMES E SILVA, 2009, p. 50).  

Partindo desse quadro de referência, faz-se necessário entender as novas 

dinâmicas de inserção das pequenas cidades, em específico as pequenas cidades 

norte-rio-grandenses no processo de globalização, principalmente, no que se refere 

às mudanças observadas, a partir disso, no âmbito da atividade comercial nestes 

espaços, com o surgimento, por exemplo, de redes associativistas de comércio.  

 

5.2 A PEQUENA CIDADE NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO 

 

O período atual da globalização define possibilidades de contatos múltiplos 

entre cidades de todas as dimensões além de uma simultaneidade de comunicação 

ou uma rede intrincada de relacionamentos, possibilitadas pelo meio técnico-

científico-informacional. Estas novas relações se expressam ainda pelo rompimento 

de hierarquias estritas, e, portanto, deve-se reconsiderar a determinação das 

hierarquias como tradicionalmente foram propostas. Tendo em vista que, o processo 

geral de urbanização é um fenômeno múltiplo, diferenciado e multidimensional, de 

caráter mundial. E essa mundialidade atravessa inclusive as pequenas cidades 

(DAMIANI, 2006). 

A sociedade mundial apresenta-se construída em torno de diversos fluxos: de 

capital, de informação, de tecnologia de interação organizacional, de imagens, de 

sons, de símbolos, de gostos e sabores. Sendo estes que dominam nossa vida 

social, econômica, política e simbólica. As relações políticas, econômicas e culturais 

entre os territórios alteram-se significativamente, ensejando mudanças significativas 

nos lugares: as metrópoles assumiram novos papéis em escala mundial e as médias 

e pequenas cidades tem apresentado cada vez mais novas dinâmicas, antes não 

observadas nos seus espaços.  

A globalização potencializou as possibilidades de relações entre as cidades 

de diferentes tamanhos e variadas distâncias, subsidiadas pelas novas tecnologias 

da comunicação e informação, propiciando o rompimento da fixidez da tradicional 

estrutura hierárquica urbana brasileira. No âmbito desse processo ocorreram amplas 

e importantes mudanças nas esferas econômicas, política, cultural e, também na 

organização do espaço. 
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As pequenas cidades têm passado por importantes reestruturações territoriais 

principalmente em sua composição econômica, advindas, do impacto do processo 

de reestruturação produtiva das economias capitalistas, iniciado na década de 1970, 

tendo sido responsável por mudanças importantes nas estruturas organizacionais e 

no mercado de trabalho, sobretudo, nos países subdesenvolvidos. Associado a isso, 

observa-se um processo de dinamização de sua vida urbana, com a expansão de 

áreas habitacionais e ocupação de espaços antes utilizados apenas por atividades 

essencialmente agrícolas tradicionais realizadas próximas ao perímetro urbano.  

Com as mudanças no processo produtivo e de acumulação do capital, e a 

reestruturação do espaço urbano, no qual as cidades passaram a desempenhar 

novos papéis e adquiriram novos conteúdos, tornou-se indispensável uma 

redefinição das hierarquias urbanas estabelecidas até então. Para Santos (2008, p. 

285), atualmente “a hierarquia se realiza através de ordens técnicas, financeiras, 

políticas [...]”, baseadas principalmente na informação a serviço das forças 

econômicas hegemônicas e do Estado.  

Desse modo, as relações hierárquicas urbanas antes instituídas apenas pelo 

comando de cidades maiores sobre menores tornaram-se mais complexas a partir 

da manifestação do meio técnico-científico-informacional e exigem maior esforço de 

análise na qual se considerem as sobreposições e as articulações escalares, assim 

como as relações cidade-campo.  

A análise da dinâmica urbana de pequenas cidades também deve apontar 

para os impactos decorrentes da globalização, tendo em vista que cada centro, por 

menor que seja, participa, ainda que não exclusivamente, de um ou mais circuitos 

espaciais de produção, conforme discorre Santos (1988), produzindo, distribuindo 

bens, serviços e informações que crescentemente, circulam por intermédio da 

efetividade, ação de corporações globais e também por intermédio da rede 

financeira articulada globalmente. 

No Brasil, segundo Corrêa (1999), o processo de globalização, efetivou-se de 

diferentes modos e por intermédio de diversos agentes, atuando desigualmente no 

tempo e no espaço. Nesse sentido, o referido autor explica que, na etapa atual do 

desenvolvimento capitalista, ocorreram processos que refuncionalizaram estes 

núcleos urbanos: mediante perda de atividades e centralidade ou ganhos nos 

elementos citados; de maior inserção na divisão territorial do trabalho via produção 

industrial. De acordo com Corrêa: 
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[...] a globalização causa impacto, ainda que desigualmente, sobre as 
formas, funções e agentes sociais, alterando-os em maior ou menor grau e, 
no limite, substituindo-os totalmente. Trata-se de uma reestruturação 
espacial que se manifesta, no plano mais geral, na recriação das diferenças 
entre regiões e centros urbanos, assim como nas articulações entre ambos 
e entre os centros (1999, p. 44). 

Nesse contexto, marcado por uma maior interação entre os diversos lugares 

possibilitados pelas redes informacionais, as pequenas cidades também estão se 

articulando aos grandes centros urbanos. Na sociedade em rede nenhum lugar 

existe por si mesmo. A rede de comunicações constitui-se como o elemento 

fundamental para a configuração espacial. Isto não significa dizer que os lugares 

desaparecem, mas que passam a adquirir novos valores e significados.  

É preciso considerar que no âmbito desse processo as pequenas cidades 

também passaram a abrigar em seus territórios maior conteúdo de ciência, 

tecnologia e informação o que tem possibilitado novas dinâmicas territoriais. Estas 

cidades vêm assumindo uma dinâmica diversa e buscando se inserir nesse “sistema 

mundo”, alterando suas relações sociais, econômicas e espaciais da cidade. Os 

“mundos” relativamente isolados do passado deram lugar a um mundo em rede 

(sistêmico), ou seja, um planeta com relevantes interconexões entre cidades, 

regiões e nações. O mundo torna-se unificado em virtude das novas condições 

técnicas, bases sólidas para uma ação humana mundializada.  

As pequenas cidades, enquanto lugares de coexistências e conflitos de 

horizontalidades e verticalidades, informacionalizam-se pelas novas técnicas que 

chegam nelas, e estas se tornam também “espaços da globalização”. A constituição 

de redes associativistas de supermercados é expressão dessa atual dinâmica das 

pequenas cidades norte-rio-grandenses. Essas redes tanto reforçam as 

horizontalidades nestas cidades, quanto produzem verticalidades.  

As redes associativistas de supermercados reforçam as horizontalidades 

considerando que estas promovem fluxos diversos, antes menos expressivos 

nessas cidades, como por exemplo: fluxo de mercadorias, de pessoas, e de capital, 

imprimindo uma dinâmica urbana antes expressa em menor escala. Consonante a 

isso as redes associativistas de supermercados fomentam também ações nas quais 

imperam as racionalidades hegemônicas, portadoras de ordens estranhas às 

cidades em se inserem, sobretudo, considerando a utilização e disseminação das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) entre os agentes envolvidos nas 
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estratégias de comercialização em rede, como as estratégias de marketing 

desenvolvidas pelas redes no contexto das cidades nas quais atuam, propiciando 

assim um comando vertical no território dessas cidades.  

Além disso, essas mudanças são facilmente apreendidas quando se observa 

que ao integrar à rede, é requerida uma série de adequações por parte do 

estabelecimento comercial às normas previamente estabelecidas no âmbito do 

processo de associação, dentre estas, destacam-se: a informatização das 

operações financeiras, que possibilita a substituição de antigas práticas comerciais 

como o uso da “caderneta do fiado” ou da “ficha” pelo uso do cartão de crédito e/ou 

da rede; e a padronização do layout do estabelecimento. Entende-se que o processo 

de mudança pelos quais passam o pequeno comércio em rede gera um efeito 

desintegrador das solidariedades locais estabelecidas até então, principalmente, por 

romper com as tradicionais formas de comercializar destes agentes no âmbito das 

cidades em que atuam. Essas cidades passam a apresentar novos conteúdos no 

âmbito de sua atividade comercial, decorrente desse vetor externo de modernização, 

que a rede promove. 

As relações verticalizadas no âmbito das redes associativistas de 

supermercados se manifestam pelo distanciamento físico e de interesses, entre o 

lugar da decisão e os lugares da materialização das ações. A central de negócios da 

rede, sediada em diferentes cidades do Rio Grande do Norte, como Mossoró e 

Caicó, articula as demais cidades através dessa central e com o uso das tecnologias 

comunicacionais, através das quais é feito o compartilhamento das ações a serem 

implementadas pelos diversos estabelecimentos comerciais associados às redes, 

nas mais distantes cidades, sendo algumas dessas ações: planejamento de compra; 

compra conjunta; acesso diferenciado à mídia; capacitação de equipes; plano de 

marketing conjunto; melhores condições para linhas de crédito.  

Essas ações assumidas e praticadas no âmbito das redes associativistas de 

supermercados são inerentes ao discurso pragmático dos setores hegemônicos, já 

implementado por grandes redes de supermercados e de hipermercados, visando 

conquistar novos mercados, assim como ampliar a participação no mercado em que 

atuam, fortalecer suas marcas e enfrentar os concorrentes. A formação de redes 

associativistas de supermercados no âmbito do pequeno comércio representa uma 

estratégia de reprodução do comércio local adequando-se aos interesses dos 
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agentes hegemônicos, que disseminam a ordem global e que são profundamente 

dependentes dos avanços da técnica.  

As redes associativistas de supermercados inserem-se no movimento das 

verticalidades enquanto “vetores de uma racionalidade superior e do discurso 

pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado” 

(SANTOS, 2012, p. 227). Considerando que as horizontalidades carregam diversas 

temporalidades, entendemos que a análise das formas comerciais nos permite 

empiricizar esse aspecto no âmbito das cidades norte-rio-grandendes. Quando se 

analisa as formas comerciais nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte, ainda 

é marcante a presença das formas tradicionais, remanescentes de um passado não 

muito distante e resquícios das diversas fases do desenvolvimento do seu urbano, 

das quais se destaca a feira livre, o mercado público, as mercearias e os 

armarinhos, cuja interferência do vendedor ainda tem um papel de destaque no ato 

da compra, expressão das horizontalidades.  

Mas há que se considerar também que muitas dessas formas hoje congregam 

novos conteúdos e pautam-se cada vez mais na utilização das tecnologias da 

comunicação e informação decorrentes, principalmente, da associação destas as 

redes associativistas. Assim, evidencia-se que as redes associativistas, enquanto 

vetores de verticalidades penetram nessas horizontalidades, ressignificando as 

tradicionais formas comerciais, como as mercearias.  

Além disso, o que se observa é que grupos de comerciantes locais se 

reúnem, elaboram estratégias para competir, se manter no mercado e reproduzir 

capital na própria cidade, pautando-se em estratégias implementadas, até então, 

apenas pelas corporações varejistas, constituindo-se em redes associativistas de 

comércio. Esse processo, propicia a modernização da atividade comercial destas 

cidades, com a utilização maciça de serviços financeiros (cartão de crédito) e da 

informatização das operações comerciais, utilizando-se cada vez mais em ações 

verticalizadas.  

Considerando que a partir das horizontalidades é possível confrontar os 

valores globais hegemônicos (verticalidades) com aspectos de aceitação e/ou 

resistências locais evidencia-se esse confronto no âmbito da dinâmica sócioespacial 

das redes associativistas de supermercados, tendo em vista que, por meio da 

formação das redes, o pequeno comércio varejista torna-se igualmente competitivo e 

agrega vantagens que as grandes redes têm em funções como logísticas de 
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aquisições de produtos, produção, distribuição e marketing. Ou seja, a formação das 

redes fortalece o comércio local, que consegue ser competitivo através das 

vantagens que essa estrutura organizacional proporciona, afetando, assim, a 

dinâmica urbano-regional no qual essas redes estão inseridas.  

Compreende-se que as racionalidades de atores hegemônicos disseminados 

a partir dos objetivos, das ações e estratégias das redes associativistas de 

supermercados no âmbito das cidades norte-rio-grandenses, utilizando dos objetos e 

ações técnicas comuns do atual período, têm fomentado um uso diferenciado e 

privilegiado do território dessas cidades. Além disso, ressalta-se que o conteúdo das 

redes associativistas comerciais, marcado pelo uso e disseminação das tecnologias 

da informação e comunicação inerentes ao meio-técnico-cientifico-informacional, 

denotam racionalidades no uso que essas redes fazem do território dessas cidades.  

Todavia, a racionalidade do espaço não se dá de maneira total e homogênea, 

pois permanecem zonas onde ela é menor e, mesmo, inexistente e onde cabem 

outras formas de expressão que têm sua própria lógica. Em face disso entende-se 

que a constituição das redes associativistas comerciais representam uma tentativa 

de integração não-subordinada no âmbito da economia local do território dessas 

cidades, antes não interessantes ao capital, ou seja uma, contrarracionalidade, 

sobretudo, considerando os diferentes fluxos propiciados e as interconexões dessas 

cidades com diferentes lugares, que redefinem seus papéis urbanos no contexto da 

globalização.  

Os pequenos comerciantes, “excluídos” até então do turbilhão do tempo veloz 

do capitalismo, organizam-se localmente nas diversas cidades e a partir da 

constituição de redes de comércio, promovem soluções conjuntas de interesse 

econômico, com foco no mercado em que atuam, produzindo assim outra 

“racionalidade”, ou uma contrarracionalidade para melhor inserir-se nas lógicas 

capitalistas, visando sua reprodução. 

As redes associativistas de supermercados, que apenas recentemente tem se 

formado nestes novos espaços antes não “interessantes” ao capital, propiciam uma 

nova dinâmica nessas cidades no contexto da globalização. Sobretudo, 

considerando os diferentes fluxos e as interconexões dessas cidades com diferentes 

lugares, expressando, por conseguinte, novos conteúdos e papeis, e que passam a 

configurar essas cidades a partir disso, que será mais bem analisado no capítulo a 

seguir. 
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Para Gomes (2012), algumas das dinâmicas de inserções das pequenas 

cidades norte-rio-grandenses no contexto da globalização podem ser apreendidas 

por meio das mudanças substanciais que tem ocorrido nas atividades de comércio e 

serviços. De acordo com a referida autora a recente expansão e dinamização da 

atividade comercial observada nas pequenas cidades não estão relacionadas a um 

desenvolvimento industrial, mas sim a implementação das políticas federais de 

transferência de renda, a exemplo do “Bolsa Família”, assim como do pagamento do 

funcionalismo público e dos benefícios das aposentadorias, sendo estes 

responsáveis por criar um mercado consumidor nessas cidades, que embora 

pequeno é representativo ao considerarmos o baixo custo de vida nessas 

localaidades. 

Outra mudança importante observada no âmbito da dinâmica urbana das 

pequenas cidades se deu nos hábitos de consumo de suas populações, nas quais 

se tem observado um novo padrão. De acordo com Gomes (2012), demarcou 

formas específicas de participação das pequenas cidades no processo hegemônico 

de reprodução da economia, expresso pela globalização.  

Nesse sentido, a propagação da ideologia do consumo por meio das diversas 

mídias (televisão, rádio, e mais recentemente, a internet) propiciou uma 

diversificação das mercadorias comercializadas e o aumento do número de 

estabelecimentos comerciais. Além disso, observa-se a ampliação dos 

empreendimentos ligados aos cuidados com a aparência e aqueles associados ao 

ramo da gastronomia no âmbito dos seus espaços comerciais. Trata-se de dois 

aspectos importantes na dinâmica do terciário, inerente aos padrões da sociedade 

capitalista enquanto sociedade da aparência; cuidar da beleza, do visual é antes de 

tudo uma necessidade (GOMES, 2012). 

Gomes (2012) ressalta ainda o papel exercido pelas atividades comerciais na 

inserção das pequenas cidades, no contexto da rede urbana regional e nacional ou 

até internacional, expresso seja pela venda, seja pela compra de mercadorias. 

Nesse sentido, as pequenas cidades apresentam a dupla função de articular o 

território e contribuir para a reprodução e constituição da rede de negócios que se 

estabelece em torno da atividade comercial. Assim, de acordo com Gomes: 

Se considerarmos a venda de produtos, podemos dizer que na realidade o 
comércio das pequenas cidades, diante as suas características, atende 
basicamente a demanda apresentada pela população residente. No entanto, 
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quando consideramos a compra da mercadoria que é comercializada no 
comércio local, podemos afirmar que esse comércio tem uma importância 
significativa na reprodução do capital, uma vez que a compra dos produtos 
a serem comercializados nestes núcleos urbanos, são das mais diversas 
cidades do país e até do exterior, em especial aquelas produzidas em 
mercados onde a força de trabalho é barata, dando possibilidade da oferta 
de produtos baratos nesses mercados (2012, p. 135). 

Assim, apesar das pequenas cidades serem responsáveis por atender parcela 

significativa da população em termos de bens e serviços imediatos, no atual 

contexto, estes tornaram-se muito mais abrangentes em razão das imposições do 

sistema de consumo à população urbana. Diante disso, são observadas mudanças 

quantitativas e qualitativas no comércio das pequenas cidades, como resposta em 

grande medida, as demandas de seu mercado consumidor.  

No conjunto das mudanças na atividade comercial, destaca-se a ampliação 

do comércio virtual, bem como a presença de novos modelos de gestão, a exemplo 

das redes associativistas. Esta última possibilidade de aquisição de bens, articulado 

à renda dos consumidores, tem provocado muitas modificações no âmbito da 

dinâmica comercial. Nos últimos anos, no contexto das pequenas cidades norte-rio-

grandenses a expansão de redes associativistas comerciais, consiste numa 

estratégia de reprodução do comércio local e propicia mudanças significativas no 

âmbito da dinâmica comercial destas cidades. 

Deste modo, embora o comércio nas pequenas cidades, ainda se desenvolva, 

essencialmente de modo “tradicional”, isto não significa dizer que esteja alheio à 

“modernização”, à inovação e à reprodução de formatos comerciais semelhantes 

aos dos grandes centros, dos quais depende e se abastece. A atividade comercial 

nestas cidades tem engendrado cada vez mais novos conteúdos, reflexo do 

processo de globalização econômica associado à disseminação das tecnologias da 

informação e comunicação, que estão cada vez mais presentes nas pequenas 

cidades e que tem propiciado aos seus habitantes “vivenciarem o mundo” de forma 

mais próxima. Hoje é possível encontrar com certa facilidade nos diversos 

estabelecimentos comerciais das pequenas cidades uma gama considerável de 

produtos e das mais variadas marcas disponíveis para compra, não sendo mais 

necessário em certa medida o deslocamento, para outros centros maiores. 

Assim, o comércio observado nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte 

reproduz o capital, ao mesmo tempo em que “atende” aos desejos e anseios de 

consumo de sua população, produzidos pela mídia. Nessa perspectiva, estas 
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cidades conseguem cada vez mais atender às novas demandas de consumo e, 

nesse sentido, as mudanças que ocorrem no setor de comércio, seja na perspectiva 

de criação de novos modo de organização, seja na oferta diversificada de produtos, 

se apresentam como vetor importante de modernização de suas atividades, assim 

como, e de inserção no processo de reprodução capitalista. 

Para uma melhor compreensão dos novos papeis urbanos assumidos por 

pequenas cidades potiguares a partir da expansão de redes associativistas de 

supermercados, faz-se necessário um entendimento do processo de produção do 

espaço do Rio Grande do Norte vinculando aspectos de ordem econômica, política e 

social, cujo resultado se configura por meio de uma rede urbana em que prevalece 

um número bastante expressivo de pequenas cidades.  

 

5.3 OS NOVOS PAPÉIS URBANOS DE PEQUENAS CIDADES NORTE-

RIOGRANDENSES E SUA RELAÇÃO COM AS REDES ASSOCIATIVISTAS DE 

SUPERMERCADOS  

 

O processo de produção do espaço urbano no Rio Grande do Norte 

historicamente apresenta-se vinculado a fatores de ordem econômica que 

condicionaram a formação do espaço nordestino, que, por sua vez, ocorreu no 

âmbito da organização do território brasileiro, no contexto da expansão do modo de 

produção capitalista, iniciada no século XVI.  

No que diz respeito à ocupação do território, o Rio Grande do Norte seguiu a 

tendência do litoral brasileiro, onde foi implementado o cultivo da cana-de-açúcar. Já 

o Sertão foi a criação de gado a principal atividade que possibilitou sua ocupação. 

Com a produção de cana-de-açúcar no litoral oriental do estado, localizado 

nos vales úmidos dos rios Potengi, Ceará-Mirim, Trairí, Cunhaú e Curimataú, teve 

origem às primeiras freguesias, vilas e cidades. Dos centros urbanos originados 

nesse contexto faz-se importante destacar: Natal, Vila Flor, Arês, São José de 

Mipibu e Extremoz. Essas primeiras vilas e cidades se consolidaram tendo como 

referência as atividades administrativas, mas também de troca, propiciando o 

surgimento de feiras e pequenos comércios. 

A ocupação da área sertaneja do Estado iniciou-se no século XVIII, 

possibilitada pela atividade da pecuária extensiva, que surge como uma atividade 

subsidiária à atividade canavieira e que propiciou, em certa medida, uma integração 



196 

 

territorial através dos chamados caminhos do gado, que faziam as ligações do 

sertão com o litoral e as cidades.   

E assim como verificado com a produção canavieira, a pecuária também vai 

reproduzir a grande propriedade. Herança desse passado, a zona rural do sertão 

norte-rio-grandense, até hoje, é marcada pelos latifúndios que são utilizados na 

pecuária extensiva. No que se refere ao poder político, enquanto na zona da mata o 

poder era mantido pelos senhores de engenho, no interior sertanejo o poder era 

mantido pelos fazendeiros.  

A expansão direcionada para o sertão se efetivou por meio de frentes de 

ocupação pelos vales úmidos dos rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. E foi 

subsidiada por essa atividade que, no Rio Grande do Norte se formaram alguns 

núcleos urbanos, a exemplo de Currais Novos, Pau dos Ferros e Caicó, que se 

constituem, na atualidade, importantes cidades. 

Do mesmo modo que a cana-de-açúcar, a pecuária também se constituiu num 

viés da acumulação de capital, que se deu subsidiando a agricultura canavieira. 

Todavia, a partir da crise verificada na cana-de-açúcar, decorrente de um novo 

contexto na economia mundial marcado pelo aparecimento do processo de 

industrialização, o capital passa a requisitar novas demandas para sua reprodução 

sendo o algodão uma matéria-prima fundamental para o desenvolvimento da 

indústria têxtil nascente (GOMES, 1997). 

A produção do algodão no estado ganhou destaque no cenário econômico 

norte-rio-grandense principalmente associado ao advento da revolução industrial. A 

expansão dessa atividade vai se dá a partir da segunda metade do século XVIII, 

devido à forte procura do mercado inglês, para o abastecimento de sua indústria 

têxtil. Com o desenvolvimento do algodão “mocó” no sertão do Rio Grande do Norte, 

o processo de ocupação da área sertaneja tomou um novo impulso. Isso porque, de 

acordo com Andrade (1981), o algodão bem adaptado ao clima semiárido logo se 

expandiu pelas terras antes destinadas apenas a pecuária extensiva.  

Além de conquistar grandes áreas dedicadas às pastagens, o algodão 

provocou também um fluxo de população, aumentando a necessidade de alimentos. 

É importante ressaltar que a produção algodoeira permitiu a coexistência de outras 

culturas intercalares (feijão, milho, fava, mandioca), criando assim o consórcio: 

pecuária, algodão e culturas alimentares. 
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Este novo processo produtivo trouxe consigo mudanças significativas no 

processo de construção do território propiciando uma nova configuração, 

principalmente, nas cidades. Devido à necessidade de mercado para a 

comercialização do produto, várias cidades se dinamizaram em virtude da expansão 

da atividade algodoeira, tornando-se de muita importância para o estado. É o caso 

de Mossoró, Caicó, Açu e Macaíba, dentre outras, com destaque para Mossoró que 

desponta como centro de comércio e administração algodoeiro do sertão. 

Os centros urbanos norte-rio-grandenses que surgem em função dessas 

atividades econômicas são fortalecidos com a expansão da produção algodoeira no 

estado e o surgimento de atividades industriais ligadas ao seu beneficiamento, como 

as primeiras descaroçadoras e prensas de algodão, se constituindo na primeira 

unidade fabril das cidades sertanejas (FELIPE, 1986).  

Foi a partir desse processo que as agroindústrias localizadas nas áreas 

urbanas do território potiguar dinamizaram a vida das cidades, as quais passaram a 

acumular a função de centro de comercialização da produção do campo e de 

beneficiamento, de modo que, os produtos que antes eram unicamente vendidos in 

natura para outros estados brasileiros ou mesmo exportados, passaram a ser 

beneficiados pelas agroindústrias aqui instaladas.  

Ao analisar a organização territorial do estado, Gomes (1997) chama a 

atenção para o fato de que é a partir do desenvolvimento da cultura algodoeira, com 

a construção das ferrovias e, posteriormente, das rodovias, tendo em vista a 

necessidade de transportar o produto do sertão até as áreas portuárias, que de fato 

irá ocorrer à articulação mais substancial do território, o que não se conseguiu com a 

produção de cana-de-açúcar nem com a pecuária devido às suas próprias 

características. 

Outro aspecto interessante no que diz respeito à produção de algodão é que 

esta atividade envolvia não só o grande proprietário, mas também os pequenos 

produtores. No entanto, o grande proprietário era quase sempre comerciante, 

pecuarista e/ou industrial de beneficiamento de algodão. Já os pequenos 

proprietários, na condição de parceiros, tinham interesse na produção do algodão 

por ser através desta cultura, conjuntamente com a produção de milho e de feijão, 

que garantiam a subsistência familiar. 

Não se pode deixar de mencionar que o algodão além de redefinir o processo 

de construção de território nos aspectos econômico, social e espacial, também 
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redefiniu o aspecto político, através do estabelecimento de uma estrutura fundiária 

ainda hoje vigente, centrada nos grandes latifúndios. É dessa estrutura que 

emergem os coronéis como expressão máxima de toda política regionalista 

nordestina e, particularmente, norte-rio-grandense. Desse modo, a política local 

antes representada pelos barões do açúcar, passa a partir de então, para o domínio 

dos coronéis do algodão e da pecuária, já que as duas atividades caminhavam 

juntas (GOMES, 1997).  

Além da tríade cana-gado-algodão, outras atividades marcaram a construção 

territorial do Rio Grande do Norte, principalmente, a partir do século XIX. Dentre 

estas, ressalta-se a mineração em cidades seridoenses, a pequena produção 

agrária nas regiões Agreste, Sertaneja e Serrana; a extração de sal no litoral norte – 

Mossoró, Macau e Areia Branca – e a extração da cera de carnaúba na região 

central.  

Desse modo, do ponto de vista das atividades produtivas fundadoras, estas 

se apresentaram de forma especifica na construção dos núcleos urbanos do estado. 

Essas atividades, em um primeiro momento, atribuíram um papel de grande 

significado rural na construção do território. Foi essa economia essencialmente 

agrária que fez surgir uma indústria de beneficiamento como as usinas de açúcar, as 

algodoeiras, as fábricas de óleo (oiticica e algodão), as oficinas de carne, curtumes, 

casas de farinha, e algumas atividades ligadas às indústrias alimentícias como 

padarias, fábricas de macarrão e moageiras de sal, e mais tarde os serviços, 

principalmente de educação e saúde. As cidades além da função de comercializar a 

produção do campo passam a industrializar parte dessa produção, beneficiando 

esses produtos que saem como matéria-prima para outras indústrias localizadas no 

exterior e em outras áreas do país (FELIPE, 1986).  

É nesse contexto de reprodução das economias tradicionais que se encontra 

a origem de inúmeras cidades do Rio Grande do Norte, e especialmente de algumas 

pequenas cidades. Algumas destas surgiram com funções comerciais de centro 

repassador da produção do seu espaço regional e/ou também como sede da fábrica, 

da indústria e da prestação de serviços, especialmente, o serviço de saúde e de 

educação (FELIPE, 1986). 

O processo de construção do território norte-rio-grandense a partir da 

segunda metade do século XX é marcado pela crise das economias tradicionais e 

pelo processo de reestruturação sob a égide da produção capitalista. Mesmo assim, 
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assiste-se no território potiguar uma intensa fragmentação de modo que diversas 

cidades hoje existentes tiveram suas origens nesse período vinculadas a interesses 

políticos eleitorais, as quais notadamente, em sua maioria, são marcadas pela 

vulnerabilidade, fragilidade e dificuldade de produzir as condições mínimas para a 

reprodução de sua população. Essas novas cidades passaram a fazer parte da 

malha urbana estadual contribuindo ainda mais para a constituição de uma rede 

urbana frágil e esgarçada (SILVA, GOMES E SILVA, 2000).  

A partir da década de 1980, várias mudanças puderam ser observadas no 

processo de produção do espaço potiguar, ainda que de forma pontual, vinculados 

ao movimento do capital privado, assim como aos incentivos estatais. Essas 

mudanças passaram a exigir, um conjunto técnico mais complexo e impuseram 

novos desafios à construção do território. 

No âmbito dessas mudanças, faz-se importante destacar atividades como a 

fruticultura irrigada, a exploração de petróleo, a carcinicultura, o turismo, a 

modernização das salinas e a inserção e ampliação de processos industriais 

modernos, mais recentemente, no século XXI, a implantação de parques eólicos que 

servirão de opção para a produção energética do Estado.  

A dinâmica dessas novas atividades associada dentre outros aspectos à 

maior integração do território estadual e ao aumento do acesso aos bens de 

consumo, resultaram em um processo de reestruturação que tem revelado uma 

dinâmica urbana concentrada, principalmente, em Natal e Mossoró e também nas 

cidades intermediárias e em algumas pequenas cidades, denotando uma 

configuração urbana marcada por uma diversidade espacial na qual predominam 

atividades primárias e terciárias. 

A ausência da atividade industrial amplia as reivindicações pela maior 

presença do Estado nas pequenas cidades, seja criando instituições ou fortalecendo 

outros serviços importantes, como é o caso da educação e saúde. Diante desta 

realidade as pequenas cidades tiveram que recorrer no processo de urbanização do 

estado à oferta da prestação de serviços.  

Essas ideias são apontadas no estudo de Clementino (2003) quando analisa 

as novas dinâmicas econômicas das cidades do Rio Grande do Norte. A referida 

autora considera que as desigualdades intra-regionais refletem-se na concentração 

dos investimentos em dois polos principais: o litoral oriental, que além de sediar a 

capital, conta com as atividades turísticas, industriais e comerciais e; a região de 
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Mossoró, com a agricultura irrigada e a indústria extrativa (petróleo e sal). Enquanto 

isso, nas áreas não competitivas “são as aposentadorias e as transferências 

governamentais (FPM e ICMS) que movimentam a economia local” (CLEMENTINO, 

2003, p.398).  

No que se refere à rede urbana, o estudo de Clementino (2003) destaca que a 

dinâmica recente da economia norte-rio-grandense não contribuiu para a sua 

desconcentração, pelo contrário, reforçou uma urbanização fortemente concentrada. 

As relações econômicas e funcionais entre a Grande Natal e o hinterland do estado 

se dão sobre forte liderança de Natal, devido sua importância econômica e 

concentração dos serviços públicos. Essa concentração certamente está associada 

ao fato de que o Rio Grande do Norte mesmo apresentando um conjunto de 167 

cidades (sedes municipais), das quais a sua grande maioria possui um quantitativo 

populacional inferior a 20 mil habitantes.  

Todavia, é importante considerar que o contexto atual de reestruturação 

urbana do território potiguar tem assinalado novos processos nas pequenas cidades 

que tem na atividade comercial um importante elemento dinamizador de sua vida 

urbana, demarcando a produção de seus espaços numa perspectiva intra e inter 

urbana e redefinindo o papel destas cidades no contexto da divisão territorial do 

estado, as quais tem se tornado um espaço também para a reprodução do capital. 

Considerando essas novas conjunturas, advindas da globalização e seus 

rebatimentos nas pequenas cidades, Santos (1994) em estudos mais recentes 

acerca da rede urbana brasileira, já apresenta as pequenas cidades ou cidade locais 

de forma diferenciada daquele momento. O autor ressalta que essas cidades 

também mudam de conteúdo, com a expansão do meio técnico-científico-

informacional: “Antes, eram as cidades dos notáveis, hoje se transformam em 

cidades econômicas” (SANTOS, 1994, p. 148). Essas cidades se tornam cada vez 

mais carregadas de ciência, dotadas de tecnologias. Entretanto, deve-se considerar 

que a inserção no mundo globalizado nos diversos espaços dá-se de forma 

diferenciada e desigual, processo inerente a reprodução da sociedade capitalista. 

Na nossa ótica, a atividade a comercial tem desempenhado um papel 

importante na dinamização da vida urbana de pequenas cidades do estado ao 

proporcionar o surgimento de novos agentes econômicos, remodelar o modo de vida 

urbano mediante a implantação de diferentes padrões de consumo, bem como 

interferir na sua reestruturação espacial. Mudanças nas formas de organização 
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empresarial constituem novos mecanismos que foram implantados no setor 

comercial destas cidades, em função da necessidade de acompanhar as inovações 

verificadas nesta atividade e os novos hábitos de consumo da sociedade. 

Dentre as recentes dinâmicas observadas na atividade comercial de 

pequenas cidades do Rio Grande do Norte, as redes associativistas de 

supermercados, se constituiu em um importante vetor de modernização do comércio, 

e, por conseguinte propiciou mudanças na configuração urbana destas cidades.  

A partir das redes de supermercados, as pequenas cidades passaram a ter 

novas racionalidades e novos conteúdos implementados no cotidiano e na economia 

local. A pequena cidade até então se identificava com um espaço cuja função de 

reprodução da vida se dava basicamente em relação à ordem próxima. A presença 

do supermercado, associado a uma rede, impôs uma forte relação entre essas 

cidades com a ordem distante que tem por base a reprodução do capital 

hegemônico.  

No atual contexto, a pequena cidade assume a função não somente de um 

espaço de consumo de bens necessários, mas também de um espaço de consumo 

de bens industrializados. A pequena cidade já não é mais o espaço de reprodução 

do poder político, mas também do poder econômico. Os antigos coronéis deram 

lugar aos grandes comerciantes, como assim podem ser considerados os 

proprietários dos supermercados pertencentes às redes. 

Nesses novos papeis urbanos a pequena cidade assume também a 

condição de um território econômico, perdendo suas funções basilares de lugar de 

reprodução de um cotidiano pautado nas relações interpessoais, passando a 

reproduzir um cotidiano pautado cada vez mais em uma racionalidade capitalista 

expresso pela mudança nos hábitos de consumo de sua população. É verificado 

nesse contexto, o abandono de formas tradicionais de comerciar representados pela 

adoção da caderneta de “fiado” como registro das compras que deviam ser pagas 

dias depois ou no mês seguinte. Essas formas baseadas nas relações de confiança 

e amizade entre o comerciante e o freguês, cedem lugar a formas modernas como o 

uso do cartão de crédito.  

Além disso, a escolha do lugar de compra também deixa de ser 

condicionada pelas relações de compadrio, ganhando novas conotações. Estas 

passam a ser definidas não apenas pela forma como os estabelecimentos 

satisfazem suas necessidades de compra e/ou abastecimento, mas também as 
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diferenciações que estes conseguem propiciar para a realização do ato da compra e 

da concretização dos desejos de consumo da população local. 

A difusão da ideologia do consumo por meio das diversas mídias com 

destaque para a televisão e mais recentemente a internet, tem imposto um novo 

padrão de consumo à população destas cidades, o que tem propiciado a 

diversificação dos produtos comercializados e a modernização e expansão do 

número de estabelecimentos comerciais apontando para as novas tendências de 

consumo. 

Os novos conteúdos que a atividade comercial destas cidades passou 

apresentar a partir das redes associativistas de comércio refletem a adaptação dos 

comerciantes às mudanças nos hábitos consumo da população das pequenas 

cidades, associado às alterações nos aspectos demográficos, culturais, e 

econômicos. Estes componentes são diferentes dimensões de um todo, mas que em 

suas múltiplas relações interferem na evolução do consumo e indiretamente nas 

características da atividade comercial no contexto urbano (SALGUEIRO, 1996). 

A sociedade contemporânea, designada por sociedade da abundância, trouxe 

o consumo para o centro do comando das relações sociais, econômicas, e 

espaciais, tornou este, o motor da vida, atribuindo-lhe conotações simbólicas, que 

vão além do valor de uso dos bens e serviços. Com a expansão do consumo, 

crescem as preocupações do público-consumidor com o ambiente, além disso, o 

aumento do tempo livre requer uma ocupação cada vez mais suscetível de 

comercialização, por via de equipamentos, serviços ou infraestruturas voltadas para 

este fim. Nesse contexto, quando há a satisfação das necessidades básicas, as 

pessoas mudam os padrões de consumo e tornam-se mais exigentes na qualidade, 

e identificação dos artigos (origem, composição, validade, entre outros) 

(SALGUEIRO, 1996).  

A formação de redes associativistas de supermercados em pequenas cidades 

norte-riograndenses, promoveu em certa medida uma reorganização da atividade 

comercial nestas cidades, assim como passou a engendrar novos fluxos; favoreceu 

a modernização do setor; e, sobretudo, estimulou novos hábitos compras e 

costumes locais. 

Diante dessa realidade as pequenas cidades tiveram que assumir novos 

papeis, os quais podem ser notificados no âmbito dessas cidades e, principalmente, 

quando analisado o perfil do consumidor tendo como referência o supermercado 
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enquanto local de compra. Daí a necessidade de se delinear as recentes alterações 

nos hábitos de consumo das populações destas pequenas cidades, especialmente, 

aqueles que consomem os produtos comercializados em unidades das redes 

associativistas de supermercados. Para tanto foram realizadas entrevistas com os 

consumidores das lojas associadas à Rede 10 e à Rede Seridó, distribuídas em 25 

(vinte e cinco) pequenas cidades do Rio Grande do Norte (Mapa 08).  

 

Mapa 08 – Cidades com presença de estabelecimentos associados a Rede 10 e 

Rede Seridó no Rio Grande do Norte. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. Elaboração: Joabio Alekson, 2014. 
 

Nas entrevistas realizadas, buscou-se traçar o perfil do consumidor dos 

supermercados associados às redes pesquisadas, a partir das seguintes variáveis 

demográficas: a) Local de residência; b) Faixa etária; c) Escolaridade; d) Ocupação; 

e d) Renda. Entende-se que o conjunto dessas variáveis e as múltiplas relações 

estabelecidas entre si influenciam a evolução do consumo e indiretamente as 

características dos estabelecimentos comerciais nas pequenas cidades. 

A partir das entrevistas com os consumidores, buscou-se também entender a 

dinâmica da relação entre consumidor e rede associativista de supermercado. Para 
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tanto, as variáveis estabelecidas na entrevista voltaram-se para a apreensão dos 

hábitos de compra dos consumidores das redes pesquisadas, no que se refere aos 

seguintes aspectos: a) Motivo de escolha pelas compras no supermercado da rede; 

b) Frequência de visita ao estabelecimento; c) produtos que compra na loja da rede; 

d) critérios na escolha dos produtos que compra; e) preferência por marcas f) forma 

de pagamento utilizada; g) compra realizada em outros estabelecimentos; h) produto 

que compra em feiras livres e mercado público. 

A análise dessas variáveis constitui dimensões de um todo, que apenas 

fragmentamos para fins de reflexões. Entretanto, será nas múltiplas relações que 

estas variáveis estabelecem entre si, que respaldaremos a nossa compreensão 

sobre as mudanças nos hábitos de consumo das populações de pequenas cidades, 

bem como, de sua relação com as redes associativistas de supermercados, e, por 

conseguinte, na redefinição dos papeis das pequenas cidades. Para tanto, os 

resultados das entrevistas foram tabulados e representados em gráficos e tabelas e 

cujas reflexões e análises subsequentes às mesmas serão tecidas a seguir. 

Os resultados obtidos no tocante a faixa etária do consumidor revelam tratar-

se, em sua maioria (60,3%), de pessoas de uma faixa de idade que varia entre 25 e 

50 anos, ou seja, são consumidores que estão a população economicamente ativa, 

o dado também aponta para a predominância nestas cidades de uma população 

adulta (Gráfico 26). 

 

Gráfico 26 – Faixa etária do consumidor da Rede 10 e Rede Seridó. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Outro grupo que se destacou foram os consumidores na faixa de idade com 

mais de 50 anos. Neste grupo etário, encontram-se os aposentados e pensionistas. 

Nas pequenas cidades, esse grupo constitui-se em sua maioria, em arrimos de 
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família, pois representam o rendimento familiar mais importante (muitas vezes, o 

único também) responsável pela manutenção das despesas familiares. Isso explica, 

em certa medida, a relativa participação de consumidores nessa faixa de idade. 

Esse dado é constatado também quando se relaciona essa variável com a variável 

ocupação dos consumidores, o qual evidencia que 15,1% dos consumidores são 

aposentados (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27 – Ocupação dos consumidores da Rede 10 e Rede Seridó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Ainda no tocante à ocupação, os dados apresentam que 20,3% dos 

entrevistados são autônomos e 17,9% são beneficiários de políticas do Governo 

Federal. É importante ressaltar que se entende que os benefícios recebidos por 

estas famílias não se constitui numa ocupação. Todavia, considerando a importância 

que este elemento representa na dinâmica econômica recente das pequenas 

cidades norte-rio-grandenses, considerou-se necessário, saber entre aqueles que 

diziam não ter uma ocupação efetiva, se recebiam algum auxílio do governo. Ficou 

evidente que muitos dos consumidores das redes são beneficiários dos diversos 

programas de transferências de rendas (Bolsa Família, Bolsa Escola, por exemplo), 

ampliadas durante o Governo do Presidente Lula, cujos rebatimentos na dinâmica 

econômica destas cidades foram consideráveis, sobretudo, no que se refere ao 

acesso a uma renda mensal fixa, o que atribui a estes poder de compra e de 
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consumo nas cidades em que residem, com fortes implicações no âmbito da 

atividade comercial. 

Destaca-se ainda, os funcionários públicos, que são 13,1% de ocorrência dos 

consumidores das redes. Os funcionários públicos têm grande papel nas cidades 

pesquisadas, no que se refere à renda, pois são estes (conjuntamente com as 

aposentadorias) que mantêm a dinâmica econômica, tendo em vista a importância 

que os serviços apresentam e a ausência de outras atividades que propiciem a 

geração de emprego. 

Cabe ainda destacar o expressivo quantitativo de estudantes identificados na 

pesquisa, com 12,4% de ocorrências. Nesse aspecto, convém ressaltar a recente 

política de expansão e interiorização do ensino técnico e do ensino superior que teve 

fortes rebatimentos sócio-espaciais em parcela considerável de cidades norte-rio-

grandenses, principalmente, de pequenas cidades, que passaram a sediar esses 

centros de ensino. Essas mudanças tiveram importantes implicações também na 

dinâmica comercial relacionada à ampliação do consumo. Essas cidades passaram 

a ser alvo de fluxos consideráveis de estudantes e professores universitários, 

principalmente, que se deslocam para estudar e/ou trabalhar nos centros de ensino, 

muitos inclusive, passando a residir nestas cidades. 

No que se refere a escolaridade dos consumidores pesquisados, a maior 

ocorrência verificada foi do nível de ensino fundamental incompleto, com 38,6%; 

seguido pelo nível médio completo com 26,7% (Gráfico 28). 

 

Gráfico 28 – Nível de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 
  
                
          

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Esses resultados chamam atenção pelo fato de expressarem que há entre os 

consumidores pesquisados um baixo nível de escolaridade, tendo em vista que 

apenas 7,6% disseram ter ensino superior completo, embora se ressalte também a 

baixa ocorrência de analfabetos, que apresentou apenas 1,6%. Esses dados quando 

relacionados à variável rendimento, explicam, por exemplo, a baixa remuneração 

destes consumidores, que em 90,4%, disseram ter uma remuneração mensal entre 

0-3 salários mínimos (Gráficos 29). 

 

Gráfico 29 – Faixa de Renda dos consumidores da Rede 10 e Rede Seridó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

O baixo nível de renda familiar dos consumidores pesquisados é reflexo ainda 

da inexistência nas pequenas cidades de uma atividade econômica forte. Conforme 

salientado anteriormente, na ausência de uma atividade econômica dinamizadora, o 

acesso à renda de parcelas consideráveis da população das pequenas cidades, faz-

se por meio das atividades de comércio e serviços, sendo estas atividades a sua 

base de sustentação econômica, associadas às aposentadorias e mais 

recentemente as “bolsas sociais”. 

Associado à melhoria do acesso à renda da população nas pequenas 

cidades, tem-se também a preferência pelas “compras à vista”, ou seja, no dinheiro 

(Gráfico 30). 
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Gráfico 30 – Formas de pagamento das compras utilizados  

nos pelos consumidores da Rede 10 e Rede Seridó. 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
         Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

No que diz respeito às formas de pagamento utilizadas pelos supermercados 

em relação aos seus consumidores (gráfico 30), merecem destaque as formas de 

pagamento em dinheiro, que contabilizaram 72,9%. Em seguida tem-se as formas 

de pagamento a prazo, com destaque para o uso da ficha, com 13,5%.  

O uso do cartão de crédito e/ou da rede ainda é relativamente baixo, entre os 

consumidores, pois apenas 9,2% utilizam esta forma de pagamento. No entanto, 

observa-se que a utilização destes apresenta tendência de maior crescimento nos 

próximos, anos tendo em vista que as redes passaram a incentivar a utilização, em 

alguns casos oferecendo vantagens ao consumidor, como o maior prazo para o 

pagamento, de modo que a disseminação do crédito amplia o acesso ao consumo. 

Nos ajuda a compreender essa realidade o pensamento de Harvey (1992) 

que considera que a ampliação do sistema internacional de crédito é um fator 

essencial para a criação de um mercado mundial e a formação da sua estrutura, 

sustentado pela concentração do poder das instituições financeiras e pelo 

surgimento de novos instrumentos e mercados financeiros capitalistas. 

Apenas recentemente os supermercados foram inseridos nas escolhas de 

lugares de compras dos consumidores pesquisados. Esse fato se relaciona 

diretamente com o tempo do surgimento das redes associativistas de 

supermercados nas cidades pesquisadas. 

De acordo com a pesquisa 50% dos entrevistados disseram comprar há 

“menos de 01 e até no máximo 05 anos” nas lojas pesquisadas; 30% responderam 
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que compram há “mais de 10 anos”; e para 20% dos entrevistados já faz de “05 e 

até no máximo 10 anos” que compram nos estabelecimentos pesquisados.  

Quando se compara esse dado com o tempo de vinculação dos 

estabelecimentos pesquisados às redes, este coincide com o momento em que 

grande parcela dos consumidores passaram a comprar nesses estabelecimentos. 

Isso demonstra a relação da formação das redes e as escolhas dos consumidores 

por esse tipo de estabelecimento comercial, que sem sombra de dúvida se explica 

pelos diversos mecanismos utilizados pelos seus gestores para atrair consumidores.  

Essa relação ainda se torna mais explicita quando buscamos identificar os 

principais motivos de escolha para as compras nas lojas das redes pesquisadas, 

dentre os quais se destacam os atributos inerentes à dinâmica de atuação da rede 

nas cidades, como as promoções e os melhores preços (Gráfico 31). 

 
 

Gráfico 31 – Principais motivos de compras dos consumidores da Rede 10 e 

Rede Seridó. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Os dados expressam que as ofertas e as promoções exercem um importante 

incentivo às compras pelos consumidores nas lojas das redes. Isso se deve em 

grande medida ao marketing da rede, associada à distribuição do encarte e as 

propagandas em rádios e carros de som nas cidades em que atuam, dando 

destaque em relação às suas ofertas e promoções, e, por conseguinte, atraindo 

fluxos de consumidores em busca dessas vantagens, até então, restritas apenas a 

grandes redes de supermercados.  

79,7%

13,1%

54,6%

55,4%

49,8%

10,0%
Promoções/preço

Encarte

Diversidade de produtos e
marcas

Atendimento

Condições de pagamento

Proximidade



210 

 

Deste modo, a propaganda atua diretamente sobre os indivíduos como 

consumidores, manipulando-os comercial e culturalmente, desencadeando duas 

tendências poderosas no desenvolvimento do consumo: a mobilização da moda em 

mercados de massa e a passagem do consumo de bens para o consumo de 

serviços (HARVEY, 1992). 

Destaca-se ainda a realização de dias promocionais pelas redes que também 

se constitui num fator motivador para as compras nas lojas das redes, assim como 

propicia uma frequência constante de visita aos supermercados das pelos 

consumidores (Gráfico 32). 

 

Gráfico 32 – Frequência de idas ao supermercado dos consumidores 

da Rede 10 e Rede Seridó. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

A partir dos dados obtidos, evidencia-se que 36,3% dos consumidores 

entrevistados visitam o supermercado entre “uma a duas vezes por semana”, e, 

outros 27,1% frequentam a loja todos os dias. Esses dados refletem que os clientes 

pesquisados utilizam os supermercados das redes para o atendimento das 

necessidades de compras mais imediatas, tendo em vista que apenas 14,3% 

frequenta a loja mensalmente, temporalidade esta associada às compras mensais 

em maiores quantidades. 

Outro fato que justifica o alto índice de compras semanais se refere às ações 

desenvolvidas pelo supermercado, como promoções diferenciadas a cada dia da 

semana, a exemplo da “terça do pão” (Rede Seridó) ou “Quarta e quinta da verde” 
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(Rede 10), com um maior número de produtos com preços inferiores aos do 

mercado. 

Com a estabilidade econômica e o controle da inflação, a ida as compras 

tornou-se mais frequente, num menor espaço de tempo e em menor volume, 

caracterizando assim os novos hábitos de compras hoje efetuados pelas populações 

também das pequenas cidades. Esse dado pode ser apreendido, quando se observa 

a diversidade de produtos consumidos nas lojas pesquisadas, embora se observe a 

predominância de produtos alimentícios (Gráfico 33). 

 

 

 

Gráfico 33 – Produtos comprados nas lojas das redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

As análises dos dados evidenciam que há diversidade de produtos 

consumidos nos supermercados associados às redes. De acordo com o Gráfico 33, 

os consumidores citaram como os principais grupos de produtos adquiridos nas lojas 

associadas às redes são produtos de mercearia, com 20,1%; produtos de higiene e 

limpeza, com 18,0%; carnes e frutas/verduras/hortaliças, com 14,4%; congelados, 

frios, lacticínios, 12,1%. Com um percentual menor, foram citados ainda, bebidas 

(9,1%); utilidades domésticas diversas (6,4%); e produtos de bazar e papelaria 

(5,5%). 

Convém observar que, além dos produtos alimentícios, também são 

consumidos produtos voltados à reposição das compras, considerando associado a 
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isso a frequência com que efetuam essas compras, que assume um caráter 

semanal. Isso se deve em grande medida a proximidade das lojas estudadas em 

relação às residências dos consumidores, pois de acordo com os resultados da 

pesquisa, trata-se essencialmente de consumidores que residem na mesma cidade 

na qual se localiza o supermercado da rede (Gráfico 34). 

 

Gráfico 34 – Local de residência do consumidor da Rede 10 e Rede Seridó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Os dados demonstram que os consumidores oriundos de outras cidades, ou 

seja, os consumidores, em sua maioria, residem à mesma cidade da loja. Isso é 

demonstrativo de que as redes atendem em sua maioria à população local das 

cidades em que se encontram. Com isso, os consumidores não precisam mais se 

deslocar para outros centros urbanos para realização de suas compras, tendo em 

vista que as unidades das redes conseguem ofertar maior variedade de marcas e 

produtos, com preços competitivos. Esse fato aponta desse modo para o papel de 

espaços de comercialização que as pequenas cidades hoje desempenham. 

Paulatinamente as redes associativistas de supermercados ganharam a 

preferência da população local destas cidades. As formas tradicionais de comércio 

como as feiras livres, mercearias e os mercados públicos, embora ainda que não 

tenham desaparecido já não são mais os espaços de maior procura.  

Os supermercados ao exibirem em suas gôndolas uma organização que 

impõe uma racionalidade do consumo em benefício do capital e apresentar uma 
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imensa variedade de frutas, verduras, legumes cujas cores e formatos, exalam 

diferentes aromas induzindo o consumidor a experiências e desejos e, aos poucos, 

vai incorporando novas práticas de consumo sejam elas atreladas à dieta alimentar, 

ou a necessidades criadas pelo próprio capital. Assim, gradativamente, o 

supermercado vai promovendo a extinção da “venda”, do armazém, do açougue, da 

quitanda, da carrocinha e do caminhãozinho, que para muitos não passam de 

lembranças de um passado que não viveu.  

Desse modo, a pequena cidade ao assumir novos papeis econômicos e 

sociais, assume também a condição de um espaço de relações não apenas 

próximas, mas também distantes mediadas por um novo formato comercial – as 

redes associativistas de supermercados. Com isso, deixa de ser um espaço apenas 

de reprodução da vida stricto sensu para ser também o espaço de reprodução da 

sociedade capitalista, que tem no consumo um dos pilares do processo de 

acumulação que a reproduz.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O contexto após a segunda guerra mundial foi definidor de grandes 

transformações no âmbito da economia, sendo caracterizado por uma divisão 

mundial capitalista do trabalho, cuja base é o desenvolvimento das forças produtivas 

em escala mundial, a qual é conduzida principalmente pelas grandes corporações 

transnacionais. Associado a isso, observa-se um processo de expansão e 

concentração de capital que denota e expressa o real.  

Na conjuntura desse real destacam-se as transformações que visando à 

incorporação de novas tecnologias que possam propiciar melhores condições para o 

processo de reprodução do capital. A atividade comercial, enquanto uma dimensão 

econômica importante para a reprodução da sociedade, se inseriu nesse processo 

de mudanças no qual podem ser observadas transformações significativas que de 

forma contundente atingiram as atividades do comércio tradicional, fazendo 

prevalecer novas formas modernas.  

Essas transformações podem ser apreendidas através do aparecimento de 

novas formas comerciais como os supermercados, os hipermercados e os shoppings 

centers; pelas mudanças nas técnicas de vendas, com a disseminação do 

autosserviço; com a utilização das novas tecnologias comunicacionais e a 

informatização de suas operações de armazenagem e gestão de stocks; e as 

alterações na estrutura empresarial, com a formação de redes associativistas. Muito 

embora, apesar dessas mudanças observadas, há coexistência destas com as 

tradicionais, revelando transformações sócioespaciais.   

Novas tessituras são observadas no âmbito do pequeno comércio 

independente que diante da concorrência com a grande distribuição, das mudanças 

sociais e tecnológicas e dos novos estilos de vida dos consumidores, passam a 

investir na modernização, adotando estratégias de gestão inovadoras, pautada na 

formação de redes de cooperação e partilhando dos princípios associativistas, 

constituindo “redes associativistas de comércio”. Esse novo modo de organização do 

comércio que visa à permanência e o fortalecimento dos pequenos comerciantes no 

mercado, disseminou-se por todo o país, adquirindo grande expressividade no 

âmbito da dinâmica comercial do Rio Grande do Norte, principalmente, a partir dos 

fins da década de 1990.  
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A constituição das redes associativistas de supermercados nas pequenas 

cidades norte-rio-grandenses é reveladora, em certa medida, da dinamização e 

expansão do espaço urbano e das práticas de consumo da população, motivadas 

pela mídia globalizante e homogeneizadora ainda que também seja diferenciadora. 

Ficou evidente que a formação e expansão das redes associativistas de 

supermercados no contexto das pequenas cidades potiguares se constitui, em sua 

essência, em uma alternativa de sobrevivência do pequeno comércio tradicional, que 

partilhando dos princípios associativistas, ainda que de forma pouco rígida, pautados 

na formação de redes de cooperação, conseguem não apenas permanecer no 

mercado, mas se impor enquanto um novo agente no processo de reprodução do 

capital. 

Outra inferência claramente verificada foi o de que que, apesar da 

constituição das redes associativistas de supermercados se dá matizada pela cultura 

de cooperação, esta não ocorre de fato. Na realidade a prática de compartilhamento 

de serviços, se efetiva através de sua central de negócios que tem por objetivo 

maior a obtenção de ganhos fundamentalmente econômicos.  

Os supermercadistas associados às redes conseguem se modernizar 

garantindo melhores condições de desenvolvimento da atividade comercial, graças 

as mudanças constituintes dessa modernização, operacionalizadas na diversificação 

de produtos ofertados aos consumidores, na melhorias do espaço físicos dos 

estabelecimentos comercias, na modernização dos equipamentos necessários, na 

inserção no financeiro, na produção  e divulgação de marketing, e principalmente, 

nas novas relações estabelecidas com os produtores e distribuidores. 

Por fim, fica evidenciado que o comércio frente a essa nova realidade se 

reafirma enquanto atividade essencialmente urbana marcada pela inovação e 

dinamicidade das mudanças e que têm nos comerciantes e nos consumidores seus 

principais artífices. Os comerciantes para expandirem os seus negócios ou 

unicamente sobreviverem, necessitam renovar permanentemente as suas 

estratégias de gestão, disseminar no mercado novos produtos e criar novos espaços 

para o consumo. Por sua vez, os consumidores, motivados por questões  pessoais 

ou por questões engendradas pela sociedade estão continuamente a mudar as suas 

necessidades e desejos, a alterar os seus comportamentos e a adotar novos estilos 

de vida, que possuem fortes reflexos nas práticas de consumo, e por conseguinte no 

espaço. 
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Por fim, defendemos que as redes associativistas de supermercados, na 

busca de novos espaços, acabam promovendo uma nova dinâmica nas pequenas 

cidades no contexto da globalização, principalmente, considerando os diferentes 

fluxos propiciados e as interconexões dessas cidades com os diferentes lugares, 

atribuindo novos conteúdos e papeis urbanos a estas cidades, ficando evidente que 

já não é mais a ordem próxima que orienta a reprodução social, pois esta se articula 

à ordem distante, de modo que essas pequenas cidades não são mais somente 

lugares do viver, do social, mas também lugares do econômico, do capital. 

Ao assumir não somente a condição de lugar do viver, mas também de 

reproduzir o capital, as pequenas cidades oferecem a sua população melhores 

condições de realização de compras, evitando os deslocamentos para outros 

centros urbanos com o objetivo de satisfazer as suas necessidades de consumo. 

As análises efetuadas neste trabalho sobre as dinâmicas de reprodução do 

comércio e os novos papéis urbanos em pequenas cidades norte-riograndenses a 

partir das redes associativistas de supermercados, nos conduz ao discernimento de 

que são múltiplas as possibilidades de discussão acerca deste fenômeno. Sendo 

assim, não podemos de modo algum conduzem o nosso pensamento orientado por 

ideias conclusivas. Pelo contrário, a continuidade e realização de novos estudos se 

coloca como uma exigência não somente a nós mas a outros pesquisadores que 

pretendam desvendar os caminhos complexos do comércio e do consumo, no atual 

contexto de reprodução da sociedade marcado pela valorização das marcas, de 

valores simbólicos, de diferentes estilos de vida e da exacerbação do consumo. 

O olhar atento e privilegiado da paisagem anunciados nas páginas iniciais 

deste trabalho, conjuntamente com as leituras e as pesquisas empíricas realizadas, 

nos conduziram as ideias resultantes de aspectos que se apresentaram de forma 

contundente durante a sua realização. Estas ideias devem ser compreendidas como 

verdadeiros motes para a abertura de novos caminhos que conduzam a efetivação 

de outros estudos e ao enfrentamento de outros tantos desafios que nos são 

apresentados quando a pretensão é compreender os diversos aspectos que 

envolvem a dinâmica de reprodução do comércio e do consumo no Brasil, e 

particularmente nas pequenas cidades do Rio Grande do Norte. 

Ao fim da trajetória que realizamos a partir do “olhar para as redes 

associativistas de supermercados”, é possível afirmar que foi esse olhar geográfico 

que nos permitiu tecer reflexões singulares. O recorte feito de um ângulo das 
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pequenas cidades potiguares, tomada do nosso ponto de vista embasa nesse olhar 

geográfico nos colocou diante do desafio de compreender a modernização da 

atividade comercial em pequenas cidades, norteada pela formação das redes 

associativistas de supermercados.  

Mas também foi o lugar do nosso olhar que nos fez constatar uma evidencia – 

a de que a reflexão não está acabada e nunca será definitiva – o que quer que se 

diga sobre algo tão complexo como as redes associativistas de supermercados e a 

sua articulação com a cidade jamais comtemplará todas as possibilidades. Todavia, 

isso não nos impediu de tecer as considerações feitas, as quais não colocam um 

ponto final na discussão, mas assumem um caráter conclusivo para este momento 

do nosso trabalho.   

O modelo de organização da atividade comercial em pequenas cidades 

potiguares, dominado historicamente pela presença de comerciantes independentes 

e pelos pequenos estabelecimentos implantados na área central, apesar de ser 

ainda uma realidade, paulatinamente está sendo substituído por outro mais 

complexo, arquitetado nas tramas de reprodução capitalista, cujas tessituras têm 

princípios do associativismo.  

Evidenciou-se que esta nova configuração do comércio, não só assume 

formas e processos distintos em diferentes pontos do espaço urbano do Estado 

como também a sua composição apresenta diversidade de formatos e diferentes 

tipos de comerciantes. 

O comércio e as cidades não param nunca de se transformar e se encontram 

em permanente relação dialética, sendo necessário dispor de mecanismos de 

flexibilidade e adaptabilidade a variações temporais, a estruturas socioeconômicas e 

culturais variadas e a diversos contextos territoriais que no seu mix, na forma como 

interagem, constituem uma “produto único” que ncessita constatmente inovar-se e 

se recriar. 
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APÊNDICE A 

 
QUADRO SÍNTESE DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 
OBJETIVO 

 
TEMAS 

 
ANÁLISES 

 
REFERENCIAL 

PROCEDIMEN
TOS 

EMPREGADOS 

 
 Entender o 

processo 
de 
constituição 
e da 
dinâmica 
das redes 
comerciais 
enquanto 
estratégia 
de 
reprodução 
capitalista 
no âmbito 
do 
território; 

 

 
 Comércio; 

 

 Globalizaçã
o 
econômica; 

 

 Reestrutura
ção 
produtiva; 

 

 Redes; 
 

 Redes 
associativis
tas 
comerciais; 

 

 

 

 
- O 
comércio 
tradicional e 
o moderno; 
- As novas 
estratégias 
de 
reprodução 
do capital 
comercial no 
contexto da 
globalização 
e da 
reestruturaç
ão 
produtiva;  
- Os 
sentidos e 
significados 
das redes; 
- O 
processo de 
constituição 
de redes 
associativist
as de 
comércio no 
Brasil e RN. 
 
 

 
 VARGAS 

(2001); 
 SALGUEIRO 

(1989; 1996; 
2004); 

 CACHINHO H; 
SALGUEIRO 
(1994; 1996) 

 FERNANDES 
ET AL (2000); 

 PINTAUDI 
(1999) 

 CLEPS (2005); 
 ORTIGOZA 

(2010); 
 SANTOS (1994; 

2008; 2012); 
 HARVEY (1992); 
 CASTELLS 

(1999); 
 RAFFESTIN 

(1993); 
 DIAS (1995; 

2005); 
 CASAROTTO;PI

RES (2000); 
 AMATO NETO 

(2000); 

 
 Revisão 

bibliográfica; 

 
 Pesquisa 

documental 
(SEBRAE); 

 
 Análise de 

dados 
secundários;  

 

 
 Compreen

der a 
relação 
entre as 
redes 
comerciais 
e a 
redefiniçã
o dos 
papéis e 
dinâmicas 

 
 

 Pequenas 
cidades; 

 Rede 
urbana; 

 
 

 
- Pequenas 
cidades e 
processo de 
globalização
. 
A relação 
entre a 
pequena 
cidade e das 
redes 
associativist

 

 Endlich (2006); 
 Silva, et al 

(2009); 
 Corrêa (1999); 
 Fresca (2010); 
 Damiani (2006); 
 Gomes (2012); 

 

 
 Revisão 

bibliográfica; 
 Análise dos 

dados  

Primários e 
secundários da 
pesquisa; 
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urbanas 
das 
pequenas 
cidades; 

 

as; 
- A 
redefinição 
dos papeis 
urbanos das 
pequenas 
cidades na 
rede 
urbana-
regional; 

 Entender 
a trama 
relacional 
estabeleci
da entre 
redes de 
associativi
stas de 
comércio 
e 
pequenas 
cidades 
norte-rio-
grandense
s a partir 
da análise 
de duas 
redes de 
comércio 
do setor 
supermerc
adista; 

 

 Redes 
associativis
tas de 
supermerca
dos no RN; 

 

 

- A dinâmica 
sócioespaci
al das redes 
associativist
a de 
supermerca
dos no 
contexto das 
pequenas 
cidades do 
RN;  

 Pintaudi (1999); 
 Cleps (2005); 
 SEBRAE/(2012); 

 

- Pesquisa 
documental em 
publicações 
especializadas;  
 - Entrevista 
com os 
presidentes das 
redes 
associativistas; 
- Entrevista com 
proprietários de 
lojas 
associados às 
redes. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTOR DAS REDES DE NEGÓCIOS DO 
SEBRAE/RN 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 
 
Entrevista vinculada à dissertação de mestrado: “Estratégias de reprodução do 
capital e os novos papeis urbanos de pequenas cidades norte-rio-grandenses: um 
olhar a partir das redes associativistas comerciais” 
Autora: Jomara Dantas Pessoa 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia da Conceição Gomes 

Este documento é parte integrante de pesquisa do curso de pós-graduação em 
Geografia da UFRN. Os resultados obtidos serão considerados sigilosos e restritos a 
atividades científicas. 

Entrevista com gestor das centrais/redes de negócios do SEBRAE/RN 

1. Constituição das redes associativistas comerciais no RN.  

2. Sobre a participação e/ou incentivo governamental (Federal, estadual ou 

municipal) quanto à constituição das redes no RN.  

3. Se havia um limite de redes por cidade, quando no momento da definição da 

metodologia de formação.  

4. Papel do SEBRAE/RN no processo de constituição das redes no RN. 

5. Sobre a denominação mais adequada, Rede e/ou Central de negócio. 

6. Metodologia empregada para a constituição das redes. 

7. Semelhanças e/ou diferenças das redes constituídas no RN em relação às 

constituídas em outros estados. 

8. Sobre as centrais/redes de negócios constituídas no RN. 

9. Sobre a participação do SEBRAE no desenvolvimento das redes associativistas 

no RN.   

10. Sobre a capacitação para os proprietários dos estabelecimentos comerciais 

antes e/ou depois da associação a redes. 

11. Sobre os desafios enfrentados pelas redes no RN. 
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12. Sobre o papel das redes associativistas comerciais no âmbito da dinâmica 

econômica das cidades em que atuam. 

13. Cenário delineado pelo SEBRAE/RN para as redes associativistas comerciais 

nos próximos anos. 

Muito Obrigada! 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PRESIDENTE DE REDE ASSOCIATIVISTA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 
 
Entrevista vinculada à dissertação de mestrado: “Estratégias de (re)produção do 
capital e os novos papeis urbanos de pequenas cidades norte-rio-grandenses: um 
olhar a partir das redes associativistas comerciais” 
Autora: Jomara Dantas Pessoa 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia da Conceição Gomes 

 

Este documento é parte integrante de pesquisa do curso de pós-graduação em 
Geografia da UFRN. Os resultados obtidos serão considerados sigilosos e restritos a 
atividades científicas. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PRESIDENTE DE REDE ASSOCIATIVISTA 

1. QUANTO A FORMAÇÃO/ORIGEM: 

a) Como se deu o processo de formação da rede? 

 
b) Qual o número de estabelecimentos associados à Rede no momento da 

formação. 

c) Qual o número de estabelecimentos associados à rede atualmente. 

d) Ao longo do desenvolvimento da rede os objetivos mudaram? 

e) Há critérios que define a associação do estabelecimento a rede (total da 

população da cidade; faturamento do estabelecimento, outros)? 

f) Em quais as cidades em que se localizam unidades das redes. 

g) O número total de funcionários por estabelecimento associado à Rede? Há um 

limite mínimo? 

h) O papel desempenhado pelo SEBRAE/RN no desenvolvimento dessa rede. 

i) Há legislação tributária específica para as redes Brasil/RN? 
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j) Por que determinadas cidades apresentam redes (outras não)? Há um limite de 

unidade de redes por cidade? 

k) Quais os critérios para definição das cidades/estabelecimento que se associam a 

rede? 

l) Qual a participação governamental (Federal, estadual ou municipal) quanto a 

constituição dessa rede no RN. 

 

2. QUANTO À INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA: 

a) Tamanho médio da loja em m2. 

b) N° aproximado de gôndolas. 

c) N° de check-outs.  

 

3. QUANTO ÀOS SERVIÇOS REALIZADOS: 

a) Quais as atividades que atualmente que rede realiza para os seus associados? 

b) Sobre as compras conjuntas. (tipo e o processo) 

c) Sobre as diferenças no volume de compras entre os diversos estabelecimentos 

comerciais associados à rede.  

d) Como se dá a definição dos produtos que serão comprados pela central de 

compras?  

e) Se as campanhas de divulgação de produtos interferem, as motivações para 

definição de marcas? 

f) Quais os produtos são comprados através da central de compras da rede? 

g) Através dessa compra conjunta se há uma diversidade maior de produtos. 

h) A aquisição de produto é restrita apenas a compra conjunta?. 

i) Como são definidos os fornecedores das redes. 

j) Sobre os fornecedores após a adesão a rede.  

k) Quais os produtos que não são comprados na rede? 

l) Os produtos que não são comprados, o que justifica a compra ainda 

individualizada de determinados produtos? 

m) Sobre as negociações de pagamento junto aos fornecedores.  
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n) Qual o tipo de produto? Com relação a qualidade do produto? 

o) Quanto se compra (média de produto)? 

p) Sobre a oferta de produtos de fabricação local na rede.  Por quê? (se ocorre, 

quais produtos, se atribui importância). 

q) Existe serviço de entrega ao cliente? Em todas as unidades da Rede? 

r) Como ocorre o processo de marketing da rede? 

s) Quais os serviços financeiros desenvolvidos pelas redes para os seus 

associados? 

 

3. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

a) Quais os programas para capacitação dos empresários associados? 

b) Quais as mudanças no âmbito de pensar e organizar o trabalho, a partir da 

atuação das redes? 

c) Como é feito a formação dos funcionários das lojas associadas redes? 

 

6. ASPECTOS DO COOPERATIVISMO 

a) Como é o nível de cooperativismo entre os sócios da rede? 

b) Qual o grau de relacionamento entre sócios da rede, em termos de frequência de 

contatos e bons relacionamentos (comunicação internamente)?  

c) Qual a importância do cooperativismo para as ações desenvolvidas pelas redes? 

d) Quais são os benefícios que a população e a cidade em si recebem a partir das 

redes? 

 

Muito Obrigada! 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 
 
Entrevista vinculada à dissertação de mestrado: “Estratégias de (re)produção do 
capital e os novos papeis urbanos de pequenas cidades norte-rio-grandenses: um 
olhar a partir das redes associativistas comerciais” 
Autora: Jomara Dantas Pessoa 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia da Conceição Gomes 

Este documento é parte integrante de pesquisa do curso de pós-graduação em 
Geografia da UFRN. Os resultados obtidos serão considerados sigilosos e restritos a 
atividades científicas. 

Roteiro de entrevista com o proprietário de estabelecimento associado a rede  

1. Nome do estabelecimento associado à rede. 

2. Nome do proprietário: 

3. Nível de Formação: 

4. Ano de fundação do estabelecimento:  

5. Ano em que ocorreu a sua associação a rede. 

6. Motivos que levaram a ingressar nesse tipo de rede. 

7. Quais as dificuldades iniciais após associação a rede? 

8. Quais os ganhos já obtidos pelo supermercado em termos de aumento do mix de 

produtos na loja após a associação a rede. 

9. Quais as vantagens e desvantagens de está inserido numa rede? 

10. Como avalia o envolvimento/participação dos demais sócios nas atividades da 

Rede. 

11. O que acontece no caso de ser descumprido algum acordo no âmbito da Rede? 

Em que medida essa ação é importante? 

12. Você considera importante a existência desses mecanismos punitivos para os 

membros que não cumprem acordos na rede? Por quê? 
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13. Quais as mudanças no estabelecimento após da associação à rede? Quais os 

impactos dessas mudanças junto aos clientes? 

14. Quais os ganhos já obtidos pelo supermercado em termos de aumento do mix de 

produtos na loja após a adesão à rede. 

15. Quais os ganhos já obtidos pelo supermercado em termos de redução nos 

preços dos produtos comprados após a adesão à Rede? 

16. Quais os ganhos já obtidos pelo supermercado em termos de aumento nas 

vendas após a adesão à Rede (faturamento). 

17. Qual a frequência de contato que mantem com outros sócios da rede 

(estabelecimentos associadas que mantém um melhor e maior relacionamento). 

18. Como se dá a sua participação na gestão e no funcionamento da rede? 

19. Os ganhos já obtidos pelo supermercado com a formação da Rede associativista 

têm sido suficientes para justificar a associação? 

20. Houve contratação de novos funcionários após adesão a rede? Quantos 

funcionários havia antes da adesão a Rede e quantos passou a ter pós-Rede? 

21. Quem são os clientes do seu estabelecimento? (Local/bairro) 

22. Houve um acréscimo de metros quadrados de área de loja com a participação na 

rede? 

23. Houve aumento de clientes de após a adesão a rede? (atribuir valores) 

24. Quais principais as formas de pagamento utilizadas hoje pela loja para os 

clientes. 

25. Qual a importância dessa rede para a dinâmica do comércio/serviços na cidade. 

Muito Obrigada! 
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APÊNDICE E 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM CONSUMIDOR DAS REDES DE 
SUPERMERCADOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 
 
Entrevista vinculada à dissertação de mestrado: “Estratégias de (re)produção do 
capital e os novos papeis urbanos de pequenas cidades norte-rio-grandenses: um 
olhar a partir das redes associativistas comerciais” 
Autora: Jomara Dantas Pessoa 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia da Conceição Gomes 
 
Este documento é parte integrante de pesquisa do curso de pós-graduação em 
Geografia (PPGe) da UFRN.  

 
Roteiro de entrevista com consumidores das redes associativistas de 

supermercados 
 

Supermercado: _______________________ Data: ___/___/___ Período: _________ 
 
1. Cidade onde mora: 

 
2. Bairro onde mora: 

 
3. Média salarial familiar: 

(     ) 0-3 salários mínimos; 
(     ) acima de 3 a 6 salários; 
(     ) Acima de 6 a 10 salários mínimos 
 
4. Quanto tempo faz que compra neste estabelecimento? (ano aproximado) 

 
5. Onde comprava antes deste supermercado? 

 
6. Quais os motivos que definiu na escolha deste supermercado? 

 
7. Com que frequência vai ao supermercado?  

 
8. Quais os critérios na escolha dos produtos que comprados na loja?  
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9. O supermercado oferece diversidade de produtos/marcas? 

 
10. O supermercado sempre oferece qualidade no ambiente e serviços ofertados? 

 
11. Que tipo de compra costuma fazer neste supermercado? (Produtos diversos ou 

em promoção) 

 
12. Quais as marcas dos produtos que costuma comprar na rede? 

 
13. Que forma de pagamento costuma utilizar neste supermercado? (caderneta, 

promissória, cartão de crédito, cartão da loja). 

 
14. Que motivos o fazem comprar neste supermercado da rede e não em outro? 

 
15. Você frequenta outro supermercado? 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada! 
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APÊNDICE F 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

Supermercado: _______________________ Data: ___/___/___ Período: _________ 

DESCRIÇÃO/ EXISTÊNCIA DE: Observações: 

a) Equipamentos e instalações  

1. Máquina registradora (    )Sim   (    ) Não  

2. Caixa tipo check-out   (    )Sim   (    ) Não       
Total:__________ 

3. Leitor de código de barras nos caixas: (    )Sim   (    ) Não 

4. Gondolas/balcões para hortifrutigranjeiros  (    )Sim   (    ) 
Não   

5. Balcão-vitrine refrigerado (    )Sim   (    ) Não 

6. Expositor para laticínios    (    )Sim   (    ) Não 

7. Balcões (frigorífico, refrigerado, expositor para carnes)  

(    )Sim   (    ) Não 

8. Geladeiras/Freezer (    )Sim   (    ) Não 

2. “Lay out” (qualidade do ambiente, produtos e serviços 

ofertados) 

 

a) Participação de não alimentos por m²: __________________ 

b) Gôndolas de centro   (    )Sim   (    ) Não 

c) Qualidade arquitetônica:___________________ 

d) Ambiente climatizado (    )Sim   (    ) Não 

e) Identificação das diversas seções/ ofertas/acessórios (    
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)Sim   (    ) Não 

f) Comunicação visual interna  (    )Sim   (    ) Não 

g) Funcionários uniformizados (    )Sim   (    ) Não 

3. Mix dos produtos  

a) Dimensões do mix dos produtos (número de seções ou 

famílias de produtos) 

(    ) diversificado                                 (    ) restrito 

(    ) considerável                                 (    ) escasso 

(    ) profundo                                       (    ) superficial  

b) Tipo de mix de produtos / origem: 

 (     )  Alimentos;  

Principais marcas/origem:_______________________________ 

(      ) Produtos de limpeza;  

Principais marcas/origem:______________________________ 

(      ) Produtos de higiene e toucador;  

Principais marcas/origem:_______________________________ 

(      ) Bebidas e sucos; 

Principais marcas/origem:_______________________________ 

(      ) Produtos de bazar e papelaria; 

Principais marcas/origem:_______________________________ 

(      ) Utilidades domésticas diversas;   

Principais marcas/origem:_______________________________ 

c) Cross Merchandising   (    )Sim   (    ) Não 

4. Promoções  

a) Campanhas promocionais (    )Sim   (    ) Não 

b) Os tipos de campanhas promocionais 

b) O tempo das campanhas promocionais: 
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c) Segue as datas comemorativas  

b) Encarte promocional:  (    )Sim   (    ) Não 

c) Marketing: (    )Sim   (    ) Não__________________________ 
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APÊNDICE G 

LOJAS ASSOCIADAS A REDE 10 NO  RN - 2014 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA – PPGe 
 

 
Lojas associadas a Rede 10 no  RN - 2014 

NOME FANTASIA 
ANO DE 
FORM.  

ANO 
DE 

ASSOC. 
CIDADE ENDEREÇO 

Supermercado 
Dagente 

1999 2002 Mossoró 
Rua Benjamin Constant, nº 248, 

Bairro Doze Anos. 

Supermercado 
Dantas 

1998 2002 Mossoró 
Rua Francisco Bandeira Sobrinho, 

nº 678, Bairro Vingt Rosado. 

Supermercado 
Independência 

1994 2002 Mossoró 
R. Manoel Gregório da Silva, nº 02,  

Bairro Santo Antônio 

Supermercado São 
Luís 

1995 2002 Mossoró 
Rua Martins Júnior, nº  237, Bairro 

Planalto 13 de maio. 

Mercantil O Sacolão 2014 2014 Mossoró 
R. Francisco das Chagas,  nº 333,  

Bairro Santo Antônio 

Supermercado Peg 
Pag 

2006 2011 Mossoró 
R. Anderson Dutra, 1 nº 3 A, Bairro  

Aeroporto. 

Supermercado São 
Lourenço 

1980 2010 Mossoró 
R. Nilo Peçanha, nº 517 , Bairro 

Bom Jardim 

Mercantil Sumaré 1999 2011 Mossoró 
R. José Erasmo de Moura,  nº 211, 

Bairro Alto Sumaré 

Mercantil Estrela - - Mossoró Maisa (Zona Rural) 

Mercantil Diniz 2003 2013 Mossoró 
R. Ieda Rodrigues da Rocha,  nº 

119 Bairro Aeroporto 

Mercadinho Almeida 1994 2008 Umarizal 
Travessa Pedro Regalado, nº 14, 

Bairro Centro. 

Supermercado São 
Luiz 

2000 2008 
Areia 

Branca 
Rua Francisco Ferreira Souto, 163 - 

Bairro Centro. 

Supermercado Adail 1984 2008 Baraúnas 
Rua Jerônimo Rosado, 806, Bairro 

Centro. 

Mercantil Dix-
septiense 

2013 2013 
Gov. Dix-

Sept 
Rosado 

Manoel Salviano 501, Bairro 
Centro. 

Supermercado Menor 
Preço 

2008 2010 Grossos 
Av. Cel. Solon, nº 504, Bairro 

Centro  

Mercadinho O 
Esquinão 

1986 2010 Caraúbas 
Rua João Gomes de Oliveira, nº 

241, Bairro Centro. 

Mercadinho O 
Varejão 

1986 2010 Upanema 
R. Getúlio Vargas, nº 40, Bairro 

Centro. 

Supermercado 
Cheiro Verde 

2010 2013 Apodi 
Rua Joaquim Teixeira de Moura, 

nº255, Bairro Centro, 

http://www.youtube.com/watch?v=83ijWQ2lDZ0


241 

 

   Fonte: Pesquisa de campo, abril/nov. 2014. 

  

Mercadinho Elshaday 2011 2013 
Felipe 
Guerra 

Avenida Miraselva, Bairro Cidade 
Alta. 
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APÊNDICE H 

Localização e nome das lojas associadas a Rede Seridó no  RN – 2014. 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES - CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGe 
 

 

Quadro : Localização e nome das lojas associadas a Rede Seridó no  RN – 
2014. 
 

NOME 
FANTASIA 

ANO DE 
FORM. 

ANO DE 
ASSOC. 

CIDADE ENDEREÇO 

Supermercado 
Cantalice 

1992 2003 Parelhas 
Rua Bernadino Sena, 332, 

Bairro Centro. 

Supermercado 
Aradja Simões 

1991 2003 
Carnaúba 

dos 
Dantas 

Rua Tonheca Dantas, 732, 
Bairro Centro. 

Supermercado 
Irmãos Cantalice 

2005 2005 Equador 
Rua Caetano Simão, 18, 

Bairro Centro. 

Supermercado  
Pyetro 

1992 2003 
São José 
do Seridó 

Rua Manoel Teodoro, 03, 
Bairro Centro. 

Supermercado 
Jardim 

1996 2003 
Jardim de 
Piranhas 

AV. Rio Branco, 605, 
Bairro Centro. 

Supermercado 
Super Center RN 

1989 2003 
Tenente 

Laurentino 
Cruz 

Rua Salustiano Lourenço, 
129, Bairro Centro. 

Supermercado 
Alternativo 

2001 2003 
Currais 
Novos 

Avenida Rio Banco, 605, 
Bairro JK. 

O Lojão da 
Economia 

1990 2003 Jucurutu 
Rua Vicente Dutra de 

Souza, 177, Bairro Centro. 

Supermercado 
Bom Preço 

2001 2003 Acarí 
Rua Major Hortêncio de 
Brito, 145, Bairro Centro. 

Supermercado 
Seridó 

Serranegrense 
- 2003 

Serra 
Negra do 

Norte 

Rua Nelson Farias, 246, 
Bairro Centro. 

Supermercado 
Sobrinho 

1991 2003 
Cerro 
Corá 

Rua Servulo Pereira, 80, 
Bairro Centro. 

Supermercado 
União 

1989 2003 Caicó 
Rua Francisco Medeiros, 

17, Bairro Castelo Branco. 

Supermercado 
Economia 

1992 2003 Caicó 
Rua Adauto Dias, 256, 
Bairro Vila do Príncipe. 

Supermercado O 
Popular 

1987 2003 Cruzeta 
Rua Tiburtino Bezerra, 

224, Bairro Centro. 

Supermercado 
São Francisco 

1967 2003 Jucurutu 
Rua Adauto Dias, 256, 

Bairro Centro. 

Supermercado 
São Manoel 

1988 2003 Florânia 
AV. Dr. Silvio Bezerra de 
Melo, 531, Bairro Centro. 

Supermercado 1985 2003 Jucurutu Rua José Bezerra de 
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Floraci Araújo, 270, Bairro Centro. 

Supermercado 
Seridó 

2001 2003 
Currais 
Novos 

Rua Tomaz Silveira, 31, 

Bairro Centro. 

Comercial 
Bezerra 

- 2003 
Lagoa 
Nova 

Avenida Dr. Silvio Bezerra 
de Melo, 531, Bairro 

Centro. 

          Fonte: Pesquisa de campo, abril/nov. 2014. 


