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RESUMO 
 
 

No presente trabalho analisaremos a função da cidade de Currais Novos-RN diante de 

quatro cidades de sua hinterlândia em face da globalização, ora configurada. Tais 

cidades são Acari, São Vicente, Lagoa Nova e Cerro Corá. Tomamos como arcabouço 

teórico a divisão territorial do trabalho que é fruto e ao mesmo tempo propicia a 

articulação das cidades em redes urbanas, bem como o setor terciário, o qual detém os 

“meios” para esta articulação. Além da análise histórica e de base de dados 

secundários, a análise dos fluxos materiais e de pessoas entre as cidades supracitadas 

permitirá traçar um diagnóstico maior das funções do centro regional de Currais Novos, 

bem como de seu alcance tanto de “busca” quanto de propagação de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

ABSTRACT 
 
 

In this work we will analyze the function of the city of Currais Novos-RN front of four 

cities in its hinterland in the process of globalization, now set. Such cities are, Acari, 

São Vicente, Lagoa Nova and Cerro Corá. We take the theoretical and territory division 

of labor that result while providing the articulation of cities in urban networks, and the 

tertiary sector, which holds the means for the articulation. Beyond the historical analysis 

and secondary database, the analysis of flows of materials and people between the 

cities above would, lay a greater diagnostic functions of the regional center of Currais 

Novos, and escape of the “search” as much of the spread of products. 
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INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho abordaremos uma área composta por 5 cidades: Currais 

Novos, Acari, São Vicente, Lagoa Nova e Cerro Corá, todas localizadas no Seridó 

Norte-riograndense. 

Trata-se de um estudo de rede urbana que tem como foco principal a divisão 

territorial do trabalho, ocorrida de maneira processual, em contraposição às teorias de 

localização espacial. 

Considerando a cidade de Currais Novos como centro significativo, 

buscaremos, através da análise dos fluxos de produtos e de pessoas entre Currais 

Novos e as outras cidades, traçar as funções desta, enquanto centro regional. 

Assim, no primeiro capítulo, delineamos todo o percurso teórico que 

fundamenta nossa análise, na perspectiva de fundamentar os estudos que dão 

seqüência ao trabalho. Neste sentido, iniciamos a trajetória partindo do pressuposto 

básico de que o homem ao trabalhar e desenvolver técnicas construiu, também, as 

bases para a divisão social do trabalho. Esta, por sua vez, mergulhada no capitalismo, 

assistiu à emergência de uma divisão ainda maior, na escala territorial, em face da 

globalização. Utilizando-se do desenvolvimento técnico, o trabalho, dividido 

territorialmente, se articulou através de redes que se desenvolveram e se desenvolvem 

a partir de atividades consideradas terciárias. Em suma, este é nosso arcabouço 

teórico. 

No capítulo seguinte, mostramos as bases sob as quais foram construídos 

os territórios das cidades em tela, bem como o destaque da cidade de Currais Novos 

entre às demais. Esboçamos, também, um quadro comparativo entre elas, com o 

intuito de demonstrar a diferença e a desigualdade em termos quantitativos, que existe 

entre as referidas, no que diz respeito a alguns serviços e produtos. 

Dessa forma, poderemos perceber como se apresenta o quadro teórico, na 

realidade, aqui representada pelas cidades supracitadas.  

A partir daí, no terceiro capítulo, faremos a análise dos fluxos de produtos e 

de pessoas existentes entre essas cidades, projetando o alcance de Currais Novos, 

tanto no que diz respeito a lugares de busca de produtos, quanto o de venda destes. 
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CAPÍTULO 1 – GLOBALIZAÇÃO, REDE URBANA E TERCIÁRIO 
 

1.1 Elementos para iniciação à discussão da rede urbana 
 

Hoje, a maioria dos homens vive em cidades. Caminhamos por becos, ruas, 

praças, bairros e percebemos que apesar de, em alguns casos, existirem semelhanças, 

há, por outro lado, muitas diferenças. As cidades em que vivemos, também, 

apresentam diferenças. Mas porque, então, são diferentes? A maioria das coisas que 

existem no mundo naturalmente ou transformadas pela mão do homem são, em maior 

ou menor grau (dependendo do ponto de vista) diferentes.  

No entanto, como temos a intenção de iniciar uma discussão acerca da rede 

urbana, devemos, então, antes de tudo, tentar uma aproximação ao pilar principal da 

rede urbana, qual seja, a cidade. 

Para Souza (2003, p. 27-28) 

A cidade é, sob o ângulo do uso do solo, ou das atividades econômicas 
que a caracterizam, um espaço de produção não-agrícola (ou seja, 
manufatureira ou propriamente industrial) e de comércio e oferecimento 
de serviços [...] Além de tudo isso [...] A cidade é um centro de gestão 
do território, não apenas enquanto sede de empresas (privadas e 
estatais), mas também enquanto sede do poder religioso e político. 

Levando essas características para dentro do sistema capitalista, podemos 

perceber que é principalmente nesse espaço que se desenvolvem relações e fases da 

acumulação capitalista desde a produção (industrial), passando pela distribuição, 

circulação e a maior parte do consumo. Como coloca Carlos (1997, p. 73-74): 

Vejamos a cidade enquanto espaço da reprodução do capital [...] Um 
aglomerado que busca diminuir a distância (medida pelo tempo) entre 
processo de produção da mercadoria e seu processo de consumo. 
Nessa perspectiva, a cidade é o locus da concentração dos meios de 
produção e de pessoas ligadas à divisão técnica e social do trabalho, 
articuladas ao processo produtivo [...] Implica uma configuração 
espacial própria em função das necessidades de reprodução do capital 
de modo a garantir a fluidez do ciclo de reprodução. 

Considerando-se que a cidade existe e se organiza em função do sistema 

capitalista e que este é altamente contraditório e fomentador de desigualdades, a 

própria cidade aparecerá, por sua vez, mergulhada nas contradições e nas 
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desigualdades. Estas podem ser tanto internas, quanto externas. Isto ocorre porque a 

desigualdade entre os lugares é que é a responsável pelo tipo de relação entre as 

cidades e outras existentes. A diferença entre elas gera a necessidade de intercâmbios 

para suprir suas distintas demandas. 

A causa da existência de tudo o que nossos olhos enxergam, o motor que 

proporciona a transformação da primeira natureza em uma natureza produzida, em um 

espaço geográfico, é o trabalho. Engels já dizia: “O trabalho é a fonte de toda a riqueza 

[...] Assim é, com efeito, ao lado da natureza, encarregado de fornecer os materiais que 

ele converte em riqueza” (ENGELS, SOBRE O PAPEL DO TRABALHO...).  

Ainda, como pensa Engels: “O trabalho começa com a elaboração de 

instrumentos” (ENGELS, SOBRE O PAPEL DO TRABALHO...). Este trabalho 

pressupõe o desenvolvimento da técnica no sentido de meio de produção e de modo 

de produção. 

Com o passar do tempo o aperfeiçoamento dessas técnicas permitiu, ao 

homem, diferenciar-se de seus semelhantes de uma maneira a partir da qual não mais 

conseguiria voltar, pois “a cabeça que planejava o trabalho já era capaz de obrigar 

mãos alheias a realizar o trabalho projetado por ela” (ENGELS, SOBRE O PAPEL DO 

TRABALHO...).  

Contudo, ao trabalhar, desenvolver instrumentos e transformar a natureza de 

acordo com objetivos e interesses outrora definidos, que garantam sua sobrevivência, o 

homem acaba criando uma natureza própria, ou melhor, um espaço próprio, que aqui, 

podemos chamar de espaço geográfico. Este espaço “podemos considerar, no seu 

sentido mais geral, como o espaço da atividade humana, desde o espaço arquitetural, 

numa escala mais baixa, até a escala de toda superfície da Terra” (SMITH, 1988, p. 

110).  

Como dizia Santos 

O espaço se define como um conjunto de formas representativas de 
relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura 
representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos 
nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções 
(SANTOS,1990, p. 122). 

Ainda completando o raciocínio acerca dessa importante categoria, podemos 

citar novamente Smith (1988, p. 132) quando fala que 
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Por suas ações, a sociedade não mais aceita o espaço como um 
receptáculo, mas sim o produz; nós não vivemos, atuamos ou 
trabalhamos ‘no’ espaço, mas sim produzimos o espaço, vivendo, 
atuando e trabalhando. 

Na perspectiva de acumular, reproduzir capital, o capitalista explora o 

trabalhador, mas para obtenção de uma garantia dessa acumulação, isso não basta. 

Nesse sentido, entra em cena o espaço, pois 

Através da centralização do capital, o espaço urbano é capitalizado 
como espaço absoluto de produção. A diferenciação geográfica devida 
à centralização do capital também ocorre em outras escalas espaciais, 
mas aí os resultados não são tão diretamente, nem tão exclusivamente, 
o produto da centralização (SMITH, 1988, p. 197). 

Mesmo correndo o risco de não se tratar da mesma escala, mas sabendo 

que o processo se manifesta em várias escalas, Smith (1988, p. 212) ainda coloca que 

“numa perspectiva mais geográfica, Marx observou que o capital cresce enormemente 

num lugar, numa única mão, porque foi, em outros lugares, retirado de muitas mãos”.  

Atualmente, vemos que nesse sentido o Estado atua como catalisador do 

processo de diferenciação e atenuação da desigualdade, na medida em que tende a 

concentrar os investimentos obtidos a partir do imposto de muitas pessoas, de muitos 

lugares, em determinados pontos do espaço. Tratemos de entender estes espaços, 

mais especificamente, como cidades. Lugares que já apresentam certo nível de 

destaque em relação à outros. 

Assim, porque então não poderíamos dizer que mudanças no modo e nos 

meios de trabalho acarretariam, por sua vez, mudanças na produção do espaço? 

Obviamente que sim, e no bojo do modo de produção capitalista o espaço passa a ser 

produzido de acordo com os objetivos e interesses dos capitalistas. Mas, em primeira 

instância, a mudança dos meios e formas de trabalho antecede e logo após é que 

permite a produção diferente do espaço. 

Resumindo, vemos que o trabalho propicia a produção do espaço e que, 

seguindo essa lógica, o trabalho sob o capitalismo acarreta a produção do espaço 

capitalista. Devemos entender, agora, o que possibilita e o que significa este espaço 

capitalista.  
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Para Marx (1984, p. 880), 

[...] a transformação dos meios de produção, individualmente dispersos 
em meios socialmente concentrados, da propriedade minúscula de 
muitos, na propriedade gigantesca de poucos; a expropriação da grande 
massa da população, despojada de suas terras, de seus meios de 
subsistência e de seus instrumentos de trabalho, essa terrível e difícil 
expropriação, constitui a pré-história do capital.  

Dentro desse sistema, a partir dessa breve consideração, identificamos 

claramente uma das, se não a maior, característica do capitalismo; a contradição. 

Quando Marx fala da concentração dos meios de produção, da propriedade e, 

obviamente, de seus frutos nas mãos de poucos, em detrimento da grande maioria, já 

divisamos aí uma grande contradição. 

Contudo, isso não é tudo. A partir daí as coisas se desenvolvem de maneira 

dialética, ou seja, seguindo a ordem de “causa – efeito”. 

A concentração inicial do capital em algumas mãos oferece os meios 
para o desenvolvimento da divisão do trabalho, para a produção de 
maior quantidade de produtos excedentes em cada investimento e para 
maior concentração do capital (SMITH, 1988, p. 176-177). 

E vale a pena chamar atenção à respeito dessa divisão do trabalho. Marx e 

Engels na obra intitulada “A Ideologia Alemã”, na qual fazem uma crítica à Cosmovisão 

Idealista presente, fortemente, à época, na Alemanha, já buscavam destacar o grande 

papel que a divisão do trabalho teve na história do homem e do capitalismo. Marx e 

Engels prosseguem argumentando que: 

A divisão do trabalho no interior de uma nação leva, a princípio, à 
distinção entre o trabalho industrial e comercial de um lado, e o trabalho 
agrícola, de outro, e a conseqüente separação entre cidade e campo 
com a oposição de seus interesses. Seu desenvolvimento posterior 
conduz à separação entre o trabalho comercial e o industrial. Ao mesmo 
tempo, pela divisão do trabalho, dentro dos diferentes ramos, 
desenvolvem-se diferentes subdivisões entre os indivíduos que 
cooperam em determinados trabalhos (MARX; ENGELS, 2004, p. 59). 

Essa divisão do trabalho colocada dentro de um cenário tecnicamente 

favorável, bem como a crescente necessidade de expansão e acumulação do capital, 

transforma-se e cria uma nova divisão do trabalho à um nível maior; na escala 
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territorial. A concentração do capital, de seus meios de produção e gerenciamento, 

bem como de outros tipos de capital, fortalece esse processo.  

 

 

1.2 Do processo de globalização 
 

Segundo vimos, o sistema capitalista é contraditório. Da mesma forma que 

tende a concentrar o capital em algumas mãos, concentra-se, também, em alguns 

espaços, gerando desigualdade entre eles. 

O efeito do capital, então, foi o de diferenciar o espaço geográfico 
anteriormente não diferenciado. No nível dos capitais individuais, a 
concentração e a centralização do capital oferecem o impulso central 
para a diferenciação geográfica (SMITH, 1988, p. 182). 

Mas, esse não é um processo recente, tendo começado há tempos, sendo 

de grande valia entendê-lo. Segundo Marx (1984, p. 830) 

A estrutura econômica da sociedade capitalista nasceu da estrutura 
econômica da sociedade feudal. A decomposição desta liberou 
elementos para formação daquela [...] E a história da expropriação que 
sofreram foi inscrita a sangue e fogo nos anais da humanidade. 

Assim, o capitalismo, “[...] sistema econômico baseado na supremacia do 

capital sobre o trabalho” (ÁVILA apud BRUM, 2005, p. 30), nasceu agudizando 

relações sociais de dependência, subordinação e desigualdade, na medida em que 

concentrou os meios de produção e subsistência em poucas mãos, deixando como 

única alternativa às demais, a venda de sua força de trabalho. 

O fruto de relações de trabalho desiguais, atuando em áreas naturalmente e 

historicamente, diferentes, em prol de um sistema econômico altamente excludente, 

desigual e, principalmente, contraditório, só poderia gerar espaços geográficos no 

mínimo desiguais e, por muitas vezes, contraditórios, tanto internamente, quanto entre 

espaços diferentes. 

Paralelo ao desenvolvimento do capitalismo e ao desenvolvimento da 

ciência e tecnologia como aliados desse, desenvolveu-se, também, uma tendência 

sempre crescente de aumento de mercado. E esta, assim como o próprio capitalismo, 
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não é tão recente. Todavia, foi no decorrer das últimas décadas que esse processo se 

tornou mais premente. 

Nessa nova etapa do capitalismo, as mudanças são impulsionadas, 
principalmente, pela inovação tecnológica permanente, pelo avanço das 
telecomunicações, pela internacionalização financeira, do processo 
produtivo e do consumo, pela industrialização da cultura, pela 
desregulação e abertura das economias, pela liberalização e ampliação 
dos mercados e pelo aperfeiçoamento dos transportes (BRUM, 2005, p. 
74). 

Dessa maneira, alguns pontos do espaço emergem com uma função, até 

certo ponto, própria, dentro de algum processo produtivo ou de gerência. E todos os 

pontos do espaço global passam a ter a função de circulação, distribuição e consumo 

em menor ou maior grau e em menor ou maior escala. 

Por outro lado, o desenvolvimento de novas formas de trabalho e técnicas 

impulsionadas pela necessidade de reprodução capitalista proporcionam o intercâmbio 

entre os espaços, sejam eles mais ou menos desenvolvidos, e isso em escala global.  

Santos (2005, p. 23-24) fala sobre esse processo dizendo que 

No fim do século XX e graças aos avanços da ciência, produziu-se um 
sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que 
passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 
assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária. Só que 
a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de 
técnicas. Ela é, também, o resultado das ações que asseguram a 
emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial dos 
processos políticos, atualmente, eficazes.  

Nesse sentido, temos o desenvolvimento e a proliferação de dois principais 

agentes: os meios de transporte e de comunicação, juntamente, com a abertura 

político-econômica dos Estados, possibilitando a distribuição do capital por todos os 

espaços. Mas, para não esquecermos a contradição do sistema, Santos (2005, p.19) 

coloca, ainda, que “um mercado avassalador dito global, é apresentado como capaz de 

homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas”. 

Como já havíamos falado acerca desse processo, este já teve plantada sua 

semente há muito tempo e de acordo com Silva (1998, p. 17) 
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Globalização também é um rótulo novo para um fenômeno não original, 
na sua essência, cujas conseqüências podem ser interpretadas de 
diferentes maneiras, segundo diferentes visões ideológicas. As visões 
de esquerda referem-se à globalização como expressão de 
‘imperialismo’ [...], enquanto as de direita, se referem de forma bem 
mais positiva, algo como ‘integração econômica mundial’. 

Ao termos em mente a rede urbana, podemos abordar a globalização sob 

uma visão um pouco diferente. Consideramos não somente como integração 

econômica, mas como possibilidade de acesso a produtos e serviços por todo o globo. 

A globalização é a expressão atual do capitalismo, desenvolvido e 

territorializado por todo o planeta. 

 

 

1.3 Chegando à noção de “rede urbana” 
 

Vemos que a integração dos espaços não gera a homogeneização destes, 

mas, por outro lado, gera a possibilidade de homogeneização, no sentido de acesso a 

todos os produtos e serviços capitalistas. Os espaços que concentravam os capitais, 

em grande parte, continuam a concentrar. Se falamos de grandes cidades, metrópoles, 

resta à elas a produção de mercadorias através da concentração industrial e da 

concentração do gerenciamento da produção em outros locais (sedes de empresas), 

além da concentração de serviços.  

Todavia, ao falarmos de pequenas cidades, centros regionais de pequeno 

porte, onde praticamente inexiste indústria em escala e centros de gerência de grandes 

empresas, surge uma dúvida: como essas cidades se encaixam nesse mercado 

capitalista se existe a possibilidade de acesso, em termos de transporte e 

comunicação, aos diversos produtos e serviços do mundo capitalista? 

Como saída, entra em cena o terciário, visto não mais sob a ótica marxista, 

que o considera improdutivo, mas sob uma visão que o coloca como de extrema 

importância.  
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O desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, corresponde, na 
mesma proporção, ao desenvolvimento do proletariado, da classe dos 
operários modernos, que só sobrevivem à medida que encontram 
trabalho, e só encontram trabalho, à medida que seu trabalho aumenta 
o capital (MARX; ENGELS, 2001, p. 35). 

A relação deste raciocínio com a terciarização e o papel do terciário, é que à 

medida que o trabalhador não encontra trabalho, explodem novas atividades que se 

encaixam dentro deste setor. A partir daí, muitos locais passam a sobreviver graças a 

atividades de comércio e serviços. Vale lembrar, que estas também se multiplicam 

atendendo a demandas oriundas da criação de novos produtos. 

Mesmo assim, os serviços ainda tendem a permanecer concentrados, 

fazendo aumentar ou manter o nível de diferença entre os lugares. Mas, aí é que está a 

contradição e o equilíbrio. Eles se concentram para tornar maiores as chances de 

sucesso de investimento. Ao mesmo tempo, servem também como ponte de acesso 

aos produtos. Entram com o papel da circulação e distribuição para os outros locais 

que pouco conseguiram concentrar capitais. Este processo superaria, teoricamente, as 

diferenças criadas para concretização dos objetivos preconizados para o aumento da 

acumulação. 

Ao termos em mente a internacionalização e o avanço no quadro das 

telecomunicações, dos processos produtivos, dos transportes e, conseqüentemente, do 

consumo, estamos pensando nas “redes”. A proliferação das redes em seus diversos 

sentidos, dentro da globalização, “teoricamente”, trariam acesso a todos os locais, 

possibilitando uma homogeneização do espaço. Isto, pelo menos no que diz respeito 

ao consumo de produtos e serviços.  

Contudo, percebemos que isso não ocorre ou ocorre somente em parte ou 

indiretamente. Esta é a relação com o argumentado no início sobre diferenças e 

desigualdades entre os espaços urbanos. Constatamos que se verifica a emergência 

das vantagens comparativas locacionais que, por sua vez, representam resultados de 

fatos que ocorreram de forma processual. 

As atividades não se desenvolvem da mesma maneira, com o mesmo grau 

de investimento, como por exemplo, no setor de educação, saúde, serviços bancários, 

e no que concerne à diversidade e disponibilidade de produtos e marcas. Mas, porque 

isto acontece? Seria simplesmente o legado de funções ou a “ausência” destas, 

resultante da divisão social e territorial do trabalho que ocorreu historicamente? 
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Para alcançarmos estas respostas, a primeira noção necessária é a de que, 

ao pensarmos em “função” ou “funcionalidade” regional, estamos nos remetendo à 

noção de “rede” e, como trabalhamos com “cidade”, esta noção seria de “rede urbana”. 

Falando sobre a primeira categoria, as redes, Currien apud Santos (1996, p. 209) 

resume estas como: 

[...] toda infra-estrutura, permitindo o transporte de matéria, de energia 
ou de informação e que se inscreve sobre um território onde se 
caracteriza pela topologia de seus pontos de acesso ou pontos 
terminais, seus arcos de transmissão, seus nós de bifurcação ou de 
comunicação.  

Enquanto a nossa segunda e principal noção, a de “rede urbana”, a 

consideramos com um pouco mais de complexidade. E isso se dá por ela transportar, 

sobretudo, uma enorme diversidade de matéria e informação. E acerca de seus pontos 

de acesso, pontos terminais e ou nós de bifurcação, estes compreendem uma série 

hierárquica, com vários níveis de interseção. 

Em suma, Corrêa (2005, p. 93) diz que 

Em termos genéricos a rede urbana constitui-se no conjunto de centros 
urbanos, funcionalmente, articulados entre si. É, portanto, um tipo 
particular de rede, na qual os vértices ou nós são os diferentes núcleos 
de povoamento, dotados de funções urbanas, e os caminhos ou 
ligações, os diversos fluxos entre esses centros [...] a rede urbana é um 
produto social, historicamente contextualizado, cujo papel crucial é o de, 
através de interações sociais espacializadas, articular toda a sociedade 
numa dada porção do espaço, garantindo a sua existência e 
reprodução. 

A complexidade, da qual falamos, pode ser entendida pelo fato deste 

conceito remeter-se à um “produto social”, como assinala o autor. Além disso, é 

composta por uma gama de objetos interdependentes entre si, tanto internamente, 

quanto externamente àquele núcleo. 

Os núcleos que compõe uma determinada rede, se é que, atualmente, 

podemos fazer este recorte (ou seja, uma única rede), se inserem nestas com papéis 

diferenciados. E estes papéis são fruto de uma série de processos que ocorreram, 

tanto internamente, quanto externamente àqueles espaços que, apropriados por grupos 

de pessoas ou empresas capitalistas, tornaram-se territórios de alguma ou de várias 

etapas do trabalho e de seu fim; o consumo. 
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Queremos dizer, enfim, que durante a história de um determinado espaço, 

considerado, aqui, como cidade ou núcleo urbano, este desenvolve mais ou menos 

certos equipamentos sociais ou produtivos, inserindo-se, desse modo, em um nível 

maior ou menor, dentro da rede urbana. 

Vejamos, então, como surge a rede urbana. 

 

 

1.4 Fundamentos da “rede urbana” 
 

Para analisarmos o caminho que percorremos e entendermos o que significa 

a rede urbana, partimos do pensamento de Corrêa (1989, p. 6-7) que distingue três 

principais condições para a existência da rede urbana. 

Primeiramente, haver uma economia de mercado com uma produção 
que é negociada por outra que não é produzida local ou regionalmente 
[...]. Em segundo lugar, verificamos a existência de pontos fixos no 
território, onde os negócios acima referidos são realizados, ainda que 
com certa periodicidade e não de modo contínuo [...]. A terceira 
condição refere-se ao fato da existência de um mínimo de articulação 
que verificamos no âmbito da circulação, etapa necessária para que a 
produção exportada e importada realize-se plenamente, atingindo os 
mercados consumidores. 

Se bem observarmos a primeira condição, logo veremos que trata-se de 

uma mínima divisão territorial do trabalho. Sabemos que é através do trabalho que o 

homem modifica a natureza à seu favor. Temos ciência, também, através de inúmeras 

evidências, que durante toda a sua existência o homem vem ampliando seu intelecto, 

principalmente no que concerne ao desenvolvimento da técnica. Isto até o ponto de, ao 

reunir várias delas, transformá-las em tecnologias, hoje em dia, bastante avançadas. 

Entretanto, com uma vida social, com técnicas desenvolvidas e com várias 

etapas do trabalho à serem cumpridas, o homem, ao longo de sua história, necessitou 

dividir tarefas, necessitando de uma divisão social do trabalho. Essa divisão, todavia, 

não é única, ela é diversificada desde um mesmo setor (uma certa atividade industrial, 

por exemplo), entre setores diferentes (atividade industrial e comercial, por exemplo) e 

entre atividades do mesmo setor (duas ou mais industrias ou dois ou mais ramos 

comerciais). 

Essa divisão do trabalho, por sua vez, gera a produção de espaços 

diferenciados. Isto se dá por vários fatores, como por exemplo, o Estado que privilegia 
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certos indivíduos em detrimento de outros, bem como lugares em detrimento de outros. 

Além disso, os Estados são diferentes entre si e a apropriação das técnicas, também, é 

desigual. Vale salientar que todo esse conjunto não é fechado. 

Ponderemos a respeito de tais espaços diferenciados sob o cerne do 

capitalismo, baseado na contradição e na exclusão. Os espaços antes diferenciados 

tornam-se, agora, espaços desiguais, tendo em vista os diferentes níveis de 

capitalização dos lugares. Levando-se em conta que o desenvolvimento técnico 

investido na produção permite sua concentração, percebemos que os espaços 

desiguais, abrangidos, diferentemente, pelo capital, tornam-se territórios diferentes e 

desiguais. Da noção de divisão territorial do trabalho para a concretização do sistema 

supracitado, quatro fases principais têm de ser vencidas, sendo estas a produção, 

circulação, distribuição e consumo, significando, portanto, a necessidade de nexo entre 

os lugares. 

Finalmente, fazemos a ligação entre esta última noção e a rede urbana, 

resgatando as palavras de Corrêa (1989, p. 48), quando fala que “a rede urbana 

constitui-se simultaneamente em um reflexo da, e uma condição para a divisão 

territorial do trabalho”. 

Em outras palavras, temos a produção concentrada em alguns lugares ou, 

mesmo que todos os lugares tivessem alguma produção de relevância, certamente 

ainda necessitariam das mercadorias produzidas em outros lugares, pois nenhum lugar 

tem condições de ser auto-suficiente, no atual momento em que vivemos. Nesse 

sentido, a rede urbana é o reflexo dessa divisão territorial do trabalho. Por outro lado, 

se não houvesse a capacidade técnica de integração e intercâmbio entre as cidades, 

não haveria tal fragmentação produtiva no nível em que conhecemos. Por esse ângulo, 

a rede urbana torna-se condição para a divisão territorial do trabalho. 

Satisfeita a primeira condição, logo vemos que a segunda e a terceira 

condição para a existência da rede urbana trata de questões relacionadas ao setor 

terciário. 

Assim sendo, devemos associar à noção de divisão territorial do trabalho, 

um nível ainda maior de desenvolvimento técnico. Esse desenvolvimento torna-se 

extremamente importante por dois principais fatores, quais sejam: uma maior e mais 

rápida produção e a possibilidade de um transporte eficiente, no que concerne a 

capacidade, segurança e velocidade. Essas condições, diante de um contexto político 

no sentido de abertura econômica nacional, propicia o crescimento do intercâmbio 
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entre diferentes Estados Nacionais por meio da ampliação, ainda maior da rede 

urbana. Seria assim, uma divisão internacional do trabalho. 

Nesse momento, como coloca Santos (1996, p. 191),  

Pelo fato de ser técnico-científico-informacional, o meio geográfico 
tende a ser universal. Mesmo onde se manifesta pontualmente, ele 
assegura o funcionamento dos processos encadeados a que se está 
chamando de globalização. 

Todavia, os processos não se manifestam, igualmente, em todos os lugares 

e “integrando os agentes mais importantes, as redes integram desigualmente os 

territórios, seguindo o peso das atividades econômicas preexistentes” (DIAS, 1995, p. 

158). 

Partindo desse princípio, desenvolveu-se a idéia da macro-homogeneização 

e da micro-diferenciação espacial. Quer dizer, à nível mundial difunde-se os modos de 

produção, os produtos, os serviços e, ainda, costumes. Em contraposição, na escala 

local prolifera-se a tendência da diferenciação espacial devido aos diferentes graus de 

acesso à esses produtos, serviços e costumes e ao engajamento em algum nível ou 

estilo de processo produtivo. 

Daí a emergência das vantagens locacionais.  

As vantagens locacionais são fortalecidas e os lugares passam a ser 
cada vez mais diferenciados pelo seu conteúdo – recursos naturais, 
mão-de-obra, redes de transporte, energia ou telecomunicação (DIAS, 
1995, p. 157) 

A isso podemos somar, sem sombra de dúvida, um setor comercial 

desenvolvido, bem como determinados ramos de serviços como o bancário, de saúde e 

de educação, por exemplo. 

Aliás, o comércio e a indústria vêm sendo os personagens principais das 

grandes mudanças que culminaram no desenvolvimento capitalista, hoje, articulado em 

redes. 

Com a formação de uma classe particular dedicada ao comércio, a 
extensão do comércio para além dos arredores da cidade, por meio dos 
comerciantes fez surgir rapidamente uma ação recíproca entre a 
produção e o comércio. As cidades entram em relação umas com 
outras, novas ferramentas são levadas de uma cidade para outra, e a 
separação entre a produção e o comércio não tarda a fazer nascer uma 
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nova divisão da produção entre as diversas cidades, cada uma das 
quais explorando predominantemente um ramo de atividade industrial. 
Os limites iniciais à localidade vão aos poucos desaparecendo (MARX; 
ENGELS, 2004, p. 86-87) 

A partir daí, temos satisfeitas as três condições preconizadas para a 

existência das redes, além de verificarmos como se dá o processo que leva à sua 

existência. 

Por fim, podemos resumir que com a divisão territorial do trabalho, a divisão 

internacional do trabalho e a emergência das vantagens locacionais, a rede urbana se 

integra através de centros de produção, meios de circulação e centros de distribuição. 

Isto sem falar que, de modo genérico, todos fazem parte do processo de consumo, 

dada, evidentemente, as devidas proporções. Devemos atentar, também, para o fato 

de que os lugares não consomem os mesmos produtos e serviços, nem à escala 

mundial, nem tampouco à escala regional. 

 

 

1.5 Do papel da região 
 

Podemos perceber, até aqui, que os lugares diferenciados e desiguais se 

integram através de redes de diferentes tipologias para, ao integrarem-se, tornar 

possível, também, a mitigação de carências existentes em dado espaço. Apesar 

dessas redes romperem fronteiras no que tange a escala, chegando ao ponto de 

tornarem-se redes mundiais, e apesar de entendermos que um local isolado, seja ele, 

uma cidade, possa manter relação com outros locais perpassando sua hinterlândia, 

devemos nos concentrar em um outro tipo de relação; a região. 

Todavia, é necessário um breve resumo da trajetória traçada até aqui. Em 

suma, temos que ter em mente o princípio básico do trabalho que, territorializado, 

produz um espaço que se modifica com o tempo. O trabalho torna possível, ainda, o 

desenvolvimento de “redes”, as quais já conceituamos, que por sua vez fazem a 

integração (possível e necessária) entre os lugares; os espaços produzidos. 

Se parássemos por aqui poderíamos nos deslocar um pouco do foco e 

pensar que a região, neste cenário de integração e macro-homogeneização, ficaria 

sem lugar no espaço. Contudo, devemos ver o processo por outro lado. 

Ao se falar em região em qualquer que seja a vertente, estaríamos nos 

remetendo a uma unidade ou proximidade de características de um certo lugar com 
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outros. Ou seja, para isso teríamos, também, que associar uma imagem de limite não 

rígido. Durante a cronologia do pensamento geográfico, este conceito foi alvo de 

diferentes visões e aplicações. Apesar disso, ainda hoje é necessário que vejamos esta 

categoria com uma certa flexibilidade conceitual, dada a ampla margem de aplicações 

para a terminologia. 

Em nosso trabalho geográfico vemos a necessidade de ver a região como 

fruto da união de algumas camadas. É como se fosse possível recortarmos 

horizontalmente o espaço e, logo depois, o empilhasse verticalmente, sobrepondo, por 

exemplo, a camada social, a camada de estruturas construídas, a camada do relevo, 

do clima, das águas superficiais, enfim, todos os elementos que compõe o espaço. 

A partir daí seria possível delimitarmos regiões naturais, regiões 

econômicas, regiões culturais, regiões políticas, e ainda, uma macroregião que 

englobasse tantas outras quanto fossem o objetivo do pesquisador. No entanto, por 

outro lado, poderíamos pensar se as redes não homogeneizariam as regiões pela 

vertente econômica, contagiando a vertente política, a vertente cultural e destruindo, 

assim, as regiões, pois o caminho retilíneo deste processo culminaria em uma só 

região, quer dizer, em um mundo globalizado por todos os lados. 

Por outro lado, sabemos da tendência à micro-diferenciação que se opõe à 

macro-homogeneização. Isto se dá pela característica marcante do espaço que é a 

preservação de um legado espacial que se destrói em velocidade extremamente 

inferior ao desenvolvimento das redes que os integram. Isto quer dizer que as redes 

irão integrar setores e atividades que estão atuando em uma mesma temporariedade, o 

mesmo acontecendo com os lugares. Aliado à isso, há o fato concreto de que as redes 

de mesma tipologia não apresentam o mesmo porte e desenvolvimento. 

Descrevendo isto, podemos exemplificar colocando que uma rede de 

transporte (estradas) não interligam da mesma maneira todos os lugares. Alguns irão 

necessitar de redes menores de estradas até à escala da integração total. Ou seja, em 

se pensando nesse exemplo, teríamos a “distância” em termo de porte, desde uma 

grande rodovia, até uma trilha que une dois pontos no espaço. 

Da mesma maneira, os lugares (cidades) não são interligados e trocam 

fluxos por todas as redes que os compõe, e sim, através de algumas redes em 

particular. 

Assim, enquanto uma cidade se interliga com outra através de uma rede 

bancária, por exemplo, expandindo o capital e sanando demandas sociais, ela também 



 29

mantém um certo vínculo com diferentes cidades através de elementos de sua 

formação social própria, que por conseguinte, se une através de redes menores e 

menos desenvolvidas. 

Isto mostra que mesmo um ponto solitário no espaço, integrado ao comércio 

mundial e adepto de costumes cosmopolitas, está afeito e incluso, dado o elemento 

social e a velocidade de transformação do espaço como um todo, à alguma região. 

Esta região será composta por outros pontos do espaço que se localizam em sua 

hinterlândia ou em uma faixa contínua à qual se comunica por alguma rede. 

Assim, devemos considerar que algumas redes unem regiões e outras, 

apenas pontos no espaço. No entanto, não se pode perder de vista que dentro da 

região existe uma gama de redes para ligar os pontos que compõe aquela região. 

Na verdade, é mais simples se vermos pela ótica da fragmentação e 

integração dos espaços, esta última no sentido de articulação dado o fato de que os 

fluxos que correm entre os territórios são de múltiplos interesses pré-estabelecidos 

(CORRÊA, 2005). 

A fragmentação exprime-se na divisão territorial do trabalho que se 
caracteriza diretamente por especializações produtivas mas também por 
outras características sociais, culturais e políticas espacialmente 
variáveis. A articulação, por sua vez, exprimi-se pelos diversos fluxos 
materiais e imateriais que percorrem a superfície terrestre, integrando 
pontos e áreas diversas. A economia mundial e a globalização 
econômica não geraram a homogeneização global mas ora ratificaram, 
ora retificaram as diferenças espaciais que já existiam [...] As regiões 
preexistentes, refeitas ou recém-criadas, por um lado, tornaram-se 
articuladas, originando uma economia mundial cuja configuração 
espacial que se assentava em um único mosaico passou a se tornar 
cada vez mais complexa constituída de regiões de diversas dimensões, 
formas e conteúdos (CORRÊA, 2005, p. 189-190). 

Quer dizer, o que acontece é um movimento contraditório tanto quanto o 

próprio capitalismo. O homem produz e reproduz técnicas de trabalho as quais 

emprega na dissipação de seu capital e consequentemente do sistema como um todo. 

Todavia, o lugar para o qual será direcionada a expansão de determinado capital 

travestido como um produto ou serviço, terá uma formação social própria. Isto significa 

que seja lá onde incidir qualquer investimento capitalista, este irá incidir sobre uma 

área que possui uma população com uma história semelhante, com uma herança 

espacial fruto de processos semelhantes, e com uma organização política também 

semelhante. Agora, devemos ressaltar que a escala na qual estes eventos se 
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assemelham, não se trata de uma escala de uma localidade rural ou uma determinada 

cidade; trata-se de uma escala regional. 

Vejamos agora, como se apresenta o setor terciário, setor responsável por 

englobar as atividades que dão suporte ao intercâmbio entre as cidades, quer dizer, ao 

fluxo de capital, mercadoria e indivíduos dentro das “redes urbanas”. 

 

 

1.6 Do terciário e da integração da rede urbana 
 

Há tempos atrás e, na verdade, talvez ainda hoje nos grandes centros 

ocidentais, ao se pensar em setor terciário o que rapidamente viria a nossa mente, 

seria um setor altamente desenvolvido que se preocuparia com o bem-estar social em 

diversos sentidos como educação, saúde, lazer e cultura. 

O terciário não é visto somente sob a ilusão do setor que retrata a mais nova 

era do desenvolvimento humano. Tampouco como simplesmente o setor de apoio aos 

demais setores da economia. Entra em cena como um setor promissor de empregos, 

como única alternativa diante do atrofiamento dos outros setores e, além disso, como 

fornecedor de serviços em diversos ramos. Esta última função permite, às pessoas que 

habitam determinada área, à ter acesso as produções e inovações que surgem em 

praticamente todo o mundo. Inovações estas, que são de interesse capitalista que 

circulem e se expandem, gerando, dessa maneira, a reprodução do capital investido na 

sua produção (CORRÊA, 2005). 

Na discussão da rede urbana, prosseguiremos focalizando as questões que 

dizem respeito ao setor terciário. 

Tomemos assim, algumas concepções do que significa o setor terciário, 

dentro do sistema capitalista para, somente a partir daí, deixarmos claras as suas 

funções de integração junto às redes de cidades. 

Seguindo um rumo cronológico e, para deixarmos evidentes quaisquer 

dúvidas existentes, não poderíamos deixar de lado a tão freqüente confusão 

relacionada ao caráter produtivo, ou não, do terciário. Para isso, é necessário que 

partamos de um pressuposto básico, o qual nos ajudará a destrinchar a aludida 

questão. Tal pressuposto é o de que temos, na composição da economia, um setor 

primário e um setor secundário que são responsáveis pela “produção” e um setor 

terciário que é responsável pela “distribuição e circulação” das mercadorias e produtos, 
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além de abranger, também, os serviços. Vale ressaltar que não excluímos a existência 

de serviços dentro da produção, nem mesmo de processos produtivos, dentro dos 

serviços ou das fases de distribuição e circulação.  

Fazemos questão desta separação, pois o que queremos elucidar é que, 

contrariamente ao que é, erroneamente ouvido, o caráter “improdutivo” do setor 

terciário nada tem a ver com suas reais funções. Para ficar claro, vejamos, então, o que 

seria algo “produtivo”, ou melhor, “trabalho produtivo” na visão de Marx. 

Para o autor “é produtivo o trabalhador que executa trabalho produtivo e é 

produtivo o trabalho que gera diretamente mais-valia, isto é, que valoriza o capital” 

(MARX, 1978, p. 71). A existência da mais-valia é um fator essencial e excludente na 

classificação do trabalho produtivo e, como sabemos, constitui trabalho não pago que 

gera lucro excedente que o capitalista converte novamente em capital. Este, por sua 

vez, é transformado em capital-dinheiro, usado para pagar o salário do trabalhador. “O 

produto específico do processo capitalista de produção – a mais valia – é gerado, 

somente, pela troca com o trabalho produtivo” (IBIDEM, p.75). Assim,  

[...] a diferença entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo é 
importante com respeito à acumulação, já que só a troca por trabalho 
produtivo constitui uma das condições da reconversão da mais valia em 
capital” (IBIDEM, p. 80). 

Na verdade e para não adiarmos ainda mais a eterna dúvida sobre este 

dilema (produtivo ou não) poderíamos dizer que o caráter produtivo, para Marx, diz 

respeito ao trabalho realizado por um trabalhador em função de uma empresa 

capitalista, ou seja, no qual gera capital em função de um trabalho excedente não 

pago. 

Além disso, podemos ainda resumir esta diferença sob as alegações de que 

é produtivo aquele trabalho que é pago com “dinheiro-capital” e improdutivo o que é 

pago com “dinheiro-renda”. Nesse sentido, um mesmo trabalhador pode desenvolver 

uma mesma atividade, hora produtiva, hora improdutiva, dependendo de para quem ele 

vende sua força de trabalho. 

O mesmo ocorrerá com o terciário. Em outras palavras: 

Quando se compra o trabalho para consumi-lo como valor de uso, como 
serviço, - e não para colocá-lo como fator vivo em lugar do valor do 
capital variável e incorporá-lo ao processo capitalista de produção -, o 
trabalho não é trabalho produtivo e o trabalhador assalariado, não é 
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trabalhador produtivo. Seu trabalho é consumido por causa de seu valor 
de uso, não como trabalho que gera valores de troca; consome-se-o 
improdutiva, não produtivamente (MARX, 1978, p. 72). 

Seguindo essa lógica, além dos serviços, podemos aplicar essa 

característica ao comércio e aos profissionais autônomos, além dos informais. 

Evidentemente, o “sistema capitalista” não se manifesta somente no setor 

produtivo. Portanto, de nada valeria a produção se não houvesse a distribuição, a 

circulação e o consumo, inclusive por parte das pessoas que compõe o sistema 

produtivo. No entanto, há de se ter em mente o papel do capital em cada etapa 

principal. 

[...] O capital produtivo organiza diretamente o processo de criação de 
bens de consumo, em sentido amplo. Esse processo inclui todo o 
trabalho necessário para a adaptação dos bens à finalidade de 
consumo, por exemplo, conservação, transporte, embalagem, etc. O 
capital no processo de circulação organiza a “genuína circulação”, a 
compra e venda, por exemplo, a transferência real de produtos (RUBIN, 
1980, p. 287). 

Assim sendo, não devemos confundir a terminologia “trabalho ou trabalhador 

produtivo”, como se este o fosse somente relacionado à produção material 

propriamente dita, e que as demais atividades e trabalhadores que não são, assim, 

classificados, fossem inúteis para o capitalismo.  

O importante a ser lembrado é que o “processo produtivo”, do qual podemos 

fazer esta mera caracterização, é apenas uma etapa do “sistema capitalista”, o qual 

engloba e necessita de outras para reproduzir-se enquanto sistema e as pessoas 

enquanto pessoas, estejam onde estiverem, dentro do sistema. 

Pouco importa se o terciário é, ou não, do ponto de vista teórico, produtivo, o 

que importa, afinal, é que compõe o terciário atividades que demandam um fluxo 

concreto de pessoas e objetos - “produto ou mercadoria” – que é satisfeito por 

atividades genuinamente terciárias. 

Quer dizer, distribui e circula, da “fim” ao resultado do processo produtivo, 

além do resultado de seu próprio organismo e retroalimenta os capitais de circulação, 

bem como os capitais de produção, que compõe o sistema capitalista. 

É crucial ter em mente que uma atividade é, para quem a compra, um 

serviço e que ela supre, no local em que está sendo desenvolvida (pelo menos 

teoricamente), as demandas locais e supra-locais. Isto quer dizer que, em se falando 
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de cidades, estas irão drenar e satisfazer o fluxo de suas demandas internas ou entre 

diferentes cidades, através do terciário. 

Terciário este que, para nós, pode ser entendido da seguinte maneira: 

Se excetuarmos as atividades agrícolas, o terciário se define apenas 
pela diferença: o que não é produção de mercadorias em um processo 
de valorização do capital [...] É terciário o que não valoriza capitais por 
um processo de trabalho material (LIPIETZ, 1988, p. 178). 

No entanto, apesar deste conceito se mostrar simples no que tange à sua 

descrição e complexo no que concerne à sua abrangência, ele se refere, como marco 

divisor de águas, ao “processo de valorização do capital”, portanto, a um conceito 

estritamente aplicável ao modo de produção capitalista. 

Talvez pareça complicado, mas podemos resumi-lo: 

É que o esquema de partida, muito simples, não deixa lugar nenhum ao 
terciário: um capitalista aplica seu dinheiro para comprar meios de 
produção e força de trabalho; os operários produzem e o capitalista 
vende. Ora, eis que o coletivo operário explode e o capitalista também! 
E prolifera o ‘terciário’ (LIPIETZ, 1988, p. 181). 

Evidentemente que quando o autor usa o termo “explode”, não quer dizer 

“fim”, mas o “começo” de um crescimento que terá como conseqüência a criação de 

trabalho no sentido de atividade, que servirá para manter e agilizar esse processo de 

crescimento. 

Historicamente, o maior exemplo disso foi, sem dúvida, o rompimento do 

processo produtivo, baseado em produção em série, em local fixo, com alienação do 

trabalhador em relação ao trabalho desenvolvido e com uma padronização do produto. 

Falamos do modo de produção fordista. Com a transição deste modelo de produção 

para a chamada “acumulação flexível” (década de 1970), houve um grande 

crescimento de atividades e trabalhadores que se encaixam na denominação de 

terciário. A partir daí, houve uma grande preocupação em dinamizar o processo 

produtivo através da flexibilização da produção em si, eficiência do trabalhador e, além 

disso, dos produtos. 

Toda essa gama de mudanças gerou uma sempre crescente demanda por 

novas ou velhas atividades (com nova roupagem e separadas das fábricas) para dar 

suporte à todo o processo, desde a produção ao consumo. De certo, a tecnologia vem 
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ajudando a criar novos tipos de trabalhadores e atividades para manter vivas as 

inovações materiais e as demandas sociais e pessoais, surgidas a cada dia. 

Mas, o certo é que o terciário cresceu de tal maneira que  

O setor de serviços, além de ser responsável pela maior parcela do PIB 
mundial, apresenta-se, talvez, como a parcela mais dinâmica da 
economia, pois sua participação no PIB e o número de empregos no 
setor crescem a taxas mais elevadas do que nos demais setores 
econômicos (CORREA e CAON, 2002, p. 23) 

Mesmo assim, tão grande como são as cifras geradas e a quantidade de 

atividades envolvidas neste setor, o são as visões e expectativas acerca das questões 

que envolvem o terciário. Há os que levam em conta questões de volume de negócios 

e dinheiro, assim como há os que se preocupam com questões estruturais ou sociais. 

Para efeito de demonstração, podemos tomar as palavras de Kurz que se 

contrapõem ao caráter extremamente positivo exposto na citação anterior. 

O autor diz que: 

Vista com superficialidade, a tese da terciarização se confirma 
empiricamente, embora de maneira totalmente disparatada e em 
oposição às hipóteses otimistas originárias. O que não se confirmou é o 
surto secular de ocupação e prosperidade, aguardado com a passagem 
para a terciarização. Pelo contrário, tudo indica que a terciarização real 
está vinculada a um processo de crise e atrofiamento econômico 
mundial (KURZ, O QUE É A TERCIARIZAÇÃO?). 

Acrescenta ainda, que: 

Das antigas promessas de uma terciarização progressista, sob o nome 
de sociedade da cultura, da assistência e do lazer, não restou nada. 
Inclusive o turismo foi apanhado pela crise. Em vez disso, agora é a 
terciarização de miséria do Terceiro Mundo que se torna modelo para 
os centros do mercado mundial (KURZ, O QUE É A 
TERCIARIZAÇÃO?). 

Depreendemos que a preocupação do autor está centrada nos efeitos 

causados pelo processo de desemprego estrutural, iniciado na transição do fordismo 

para a acumulação flexível. A incapacidade do poder público em manter níveis 

satisfatórios de bem estar social, como nas áreas de saúde, cultura e lazer, juntamente, 
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com a incapacidade das atividades terciárias absorverem todo o contingente 

dispensado do processo produtivo, constitui o grande problema salientado pelo autor. 

Um outro olhar sobre o terciário, desta vez referente à suas diferenças 

relacionadas ao setor produtivo, pode ser relatado da seguinte maneira: 

Estabelecida uma analogia com a produtividade industrial, nota-se que 
os serviços não acompanham o mesmo conceito de produtividade 
devido à sua disponibilidade excedente e à sua função social de 
absorção de incertezas, ou seja, os serviços devem ser prestados 
quando, onde, como e por quem são demandados, e não há parâmetros 
absolutos para medir ou prever tal demanda. Outro aspecto que o 
diferencia do setor industrial, diz respeito às questões de mercado de 
trabalho e rendimento do trabalho, cujo valor só se realiza quando da 
sua utilização pelo consumidor (ROGGERO, UMA LEITURA SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO...). 

Passando, agora, para uma outra visão de terciário, mais especificamente 

do olhar da gestão de serviços, Corrêa e Caon (2002, p. 76) dizem que  

O conceito do serviço é a imagem mental que os grupos de interesse 
têm (ou deveriam ter) do serviço, aquilo que dá um nível de clareza e 
divisão para uma atividade que é nebulosa por natureza. Algumas 
empresas definem o conceito de seu serviço na forma de uma 
declaração sucinta que carregue consigo a imagem mental pretendida. 

Vemos, com isso, que para quem está inserido nestes ramos, o importante 

não é definir quais atividades ou a partir de quando essas atividades estão crescendo 

em importância dentro da economia como um todo, mas sim, desenvolver estratégias 

que levem ao crescimento e expansão da atividade partindo, inicialmente, da venda da 

imagem da empresa ou negócio. 

Na mesma obra dos autores supracitados, podemos, ainda, distinguir que, 

seguindo a concepção da gestão de serviços, existem dois tipos básicos de serviços 

que levam em conta dois principais aspectos: grau de abrangência, quer dizer, 

quantidade de pessoas atendidas; e o grau de customização, que leva em 

consideração, sobretudo, a personalização do atendimento ao cliente. São esses os 

“serviços de massa” e os “serviços profissionais”. Todavia, há um longo caminho entre 

esses dois tipos, o qual comporta uma gama de interseções entre os dois pólos. 

E por fim, com uma idéia mais próxima a que utilizaremos em nossa 

abordagem, Menzel (A TRANSIÇÃO DA ECONOMIA...) cita que  
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A interligação em redes mundiais solucionou os problemas de 
superação do tempo e do espaço. Agora, é tecnicamente possível a 
decomposição de serviços em partes isoladas, tornando desnecessária 
a fixação geográfica de tarefas em um só lugar. 

Isso quer dizer que os serviços bancários existentes ou concentrados em 

dado local (cidade) ou o conjunto de serviços de educação ou saúde, são capaz de 

sugerir a drenagem das demandas existentes por esses serviços em cidades que não 

desfrutam de tais atividades, tanto no que concerne a quantidade, quanto a diversidade 

ou aperfeiçoamento. Podemos, partindo dessa noção, dizer que o terciário, setor que 

abrange os serviços e o comércio, tem a função de interligar a rede urbana, diminuindo 

as desigualdades no nível de satisfação de necessidades da população de diferentes 

áreas. 

A figura 01, a seguir, expressa o resumo do que tentamos mostrar até aqui. 

Nela observamos que a técnica e o capitalismo vêm se desenvolvendo paralelamente e 

no mesmo sentido. Como resultado, vemos uma divisão social do trabalho que cresce 

à nível de uma divisão territorial do trabalho. Esta, por sua vez, caminha para uma 

divisão internacional do trabalho, tudo isso, seguindo um rumo cronológico. Para 

manter o equilíbrio do sistema econômico, a partir do momento que há uma divisão 

territorial do trabalho até a divisão internacional do trabalho, existe, também, a 

necessidade de articulação entre as diversas partes envolvidas no mesmo sistema 

econômico. Essa articulação se dá por meio de múltiplas ligações, as quais chamamos 

“redes”. A união destas redes, no âmbito ou em função da cidade, chamamos de rede 

urbana. Acontece, por fim, que as atividades que compõe ou dão suporte a essas 

redes, são do tipo terciárias, ou seja, o intercâmbio entre as cidades da rede urbana se 

dá, sobretudo, através do terciário. 
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              FIGURA 01 – Esquema da rede urbana à globalização  
               Fonte: Organizado pelo autor 
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CAPÍTULO 2 – PRODUÇÃO DOS ESPAÇOS 
 
2.1 Contexto econômico da produção do espaço seridoense 
 

Neste segundo capítulo abordaremos nossa área de análise, tentando 

explicitar o contexto sob o qual as cidades de Acari, São Vicente, Lagoa Nova, Cerro 

Corá e Currais Novos emergiram enquanto cidades. Para isso, é necessário um ponto 

de partida, um marco histórico para compreendermos a relação entre os fatos e seus 

desencadeamentos. 

Assim sendo, partiremos do período conhecido como mercantilista, 

porquanto, foi a partir deste período que se deu o processo que resultou na 

colonização, povoamento e produção do espaço do nordeste brasileiro e, dentro deste, 

do Seridó norte-riograndense. 

Esta colonização se deu num momento no qual o que interessou de imediato 

às potências européias não foi a descoberta de um novo mercado consumidor e sim de 

regiões que pudessem fornecer matérias-primas ou produtos que, por sua vez, seriam 

comercializados no mercado mundial não podendo competir com os da metrópole. 

A política mercantilista constituiu a base da acumulação primitiva e todo o 

capital acumulado, juntamente com o advento das grandes navegações (abrindo novas 

rotas comerciais e mercados) serviram como alicerce para o desenrolar da Revolução 

Industrial, séculos depois. 

Na base do mercantilismo estava a crença de que uma nação era mais 
rica quanto maiores fossem as suas reservas em ouro e prata [...] O 
comércio intercontinental foi incrementado por força de novas fontes de 
matéria-prima e produtos mercantilizáveis (RIBEIRO JÚNIOR, 1976, p. 
9). 

Neste período, o comércio entre várias partes do mundo já era notório, fato 

que denunciava a integração entre diferentes territórios e nações.  

[...] a partir dos séculos XV e XVI, com as grandes navegações, os 
grandes descobrimentos, a transmigração de europeus para outros 
continentes e outras terras e o intercâmbio comercial entre as 
metrópoles e suas respectivas colônias, processou-se a europeização 
do mundo [...] A integração econômica fez-se acompanhar da 
universalização de idéias, crenças, valores, modos de vida, convicções. 
E a tendência à globalização avançou com distintos conteúdos e facetas 
(BRUM, 2005, p. 72) 
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Dessa maneira, o desenvolvimento do transporte marítimo prodigalizou, 

através do processo de colonização, um intercâmbio entre os continentes europeu e 

americano. Dentro desse contexto maior, a prática de determinadas atividades 

econômicas integraram lugares do espaço brasileiro, bem como estes com outros 

locais do mundo. 

Todavia, dentro da política metropolitana para o Brasil estava o princípio 

básico da “exportação” de matérias-primas e importação de produtos manufaturados. À 

esse respeito, Ohweiler (1985, p.19-20) pondera que: 

A complementaridade no que diz respeito às relações entre a economia 
colonial e a metropolitana significa que a economia colonial não pode 
seguir um movimento ditado por sua dinâmica interior posto que suas 
contradições via-de-regra não chegam a ser resolvidas em sua própria 
esfera, mas na esfera das relações entre a colônia dominada e a 
metrópole dominante. 

Santos (1994, p. 37) ainda ressalta que: 

A iniciante economia brasileira, como colonial que era, não tinha 
somente de produzir bens primários com elástica procura nos mercados 
europeus, mas também deveria produzi-los nas condições de que a 
comercialização dos produtos exportados alimentasse o processo de 
acumulação primitiva (metais preciosos), pré-capitalista, nas economias 
do continente europeu. Tinha-se que produzir não para um mercado 
qualquer, mas para um modelo particular de comércio colonial como 
parte importante do processo acumulativo industrial. Assim, a economia 
colonial brasileira teve de se moldar ao processo de acumulação das 
economias da Europa. 

Portanto, podemos dizer que mudanças na estrutura de um lugar, afetariam, 

de uma maneira ou de outra, demais lugares relacionados com este. Alguns fatos 

históricos comprovam isto e, no âmbito do capitalismo, o grande marco foi a Revolução 

Industrial.  

O desenvolvimento da técnica propiciou, através do mercantilismo, a 

integração de lugares do mundo. Da mesma forma, permitiu a disseminação do modo 

de produção capitalista, fato este que, segundo assinalamos, gerou a produção de 

espaços desiguais. 

No Seridó norte-riograndense a produção desses espaços desiguais teve 

estrita relação com momentos da economia mundial que, de alguma forma, tiveram 

suas implicações locais. Para A’rbocz (1986, p.16) 
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A evolução histórica da economia potiguar mostra, não só que o seu 
crescimento está vinculado ao Setor Mercado Externo, mas também, 
que se encontra ligado a um sistema econômico regional, com o qual 
tem problemas comuns. 

Acompanhando esse pensamento, vejamos, então, o contexto sob o qual 

surgiram as cidades em tela, analisando-se as atividades econômicas que incentivaram 

a produção do espaço do Seridó norte-riograndense. 

 

 

2.2 Atividades econômicas e produção do espaço seridoense 
 

O litoral nordestino começou a receber os primeiros europeus com o intuito 

não de habitar, mas sim, de produzir, porque 

A dinâmica do Antigo Sistema Colonial impôs a exploração de uma 
mercadoria, que produzida em larga escala e sendo altamente 
valorizada no circuito mercantil europeu, renderia um extraordinário 
lucro na esfera de sua comercialização (MACÊDO, 1998. p. 17). 

De acordo com a necessidade, o sentido da economia, naquele período, fez 

com que apenas a área do litoral suprisse a demanda dos portugueses em relação à 

cana-de-açúcar. 

No entanto, é necessário pensarmos na pecuária que surgiu como 

subsidiária à essa atividade. Produzida no litoral, a pecuária dava subsídio as 

plantations de cana-de-açúcar, de modo que, além de servir de alimento, ainda 

proporcionava o gado para os engenhos. Nesses locais esses animais serviam como 

uma espécie de motor que movia os equipamentos de moagem.  

Continuando, podemos dizer que as incursões para a hinterlândia 

demoraram um pouco, mas quando começou a expansão territorial no sentido a 

adentrar no continente e explorar terras mais distantes, esta ocorreu num contexto 

onde a cana-de-açúcar ainda era a principal atividade econômica. Várias foram as 

razões que levaram a isso, como por exemplo: 
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A necessidade por parte dos colonos de capturar indígenas para utilizar 
nos trabalhos agrícolas; o desejo de catequizar os indígenas, visando a 
sua conversão ao cristianismo e a sua concentração em aldeias, onde 
seriam utilizados como mão-de-obra produtiva e gratuita pelos 
missionários; o desejo de descobrir minas de ouro, de prata e de pedras 
preciosas, esmeraldas, sobretudo, por parte de entradistas e 
bandeirantes, inconformados com a nossa pobreza em recursos 
minerais, em face da América Espanhola; e o desejo de conquistar 
grandes áreas para a criação de gado e a produção agrícola 
(ANDRADE, 1982, p. 61-62).  

Obedecendo à lógica da produção, os picos de desenvolvimento da 

agricultura da cana-de-açúcar demandaram, também, a expansão das diversas partes 

envolvidas nesta produção. Com isso, a pecuária passou a invadir o interior do estado, 

pois a forma de desenvolvimento desta atividade requeria condições que inviabilizavam 

sua prática associada às plantações de cana-de-açúcar. 

Sendo a criação nordestina uma atividade dependente da economia 
açucareira, em princípio era a expansão desta que comandava o 
desenvolvimento daquela. A etapa de rápida expansão da produção de 
açúcar, que vai até a metade do século XVII, teve, como contrapartida, 
a grande penetração nos sertões (FURTADO, 1984, p. 59). 

Com o tempo o crescimento da agricultura aumentou a demanda por gado e 

assim, no século XVII puxado pela cana-de-açúcar e no século XVIII, também, pela 

mineração, se desenvolveu a pecuária no interior nordestino. 

O adentramento aos sertões e seu processo de ocupação foi precedido de 

vários conflitos e “no fim do Século XVII, no Governo de Bernardo Vieira de Melo, 

foram pacificados os sertões da Capitania do Rio Grande do Norte das tribos indígenas 

que neles habitavam [...]” (SOUZA, 1979, p. 17) 

Portanto, dentro do contexto de expansão da atividade pecuária, 

desenvolvida em grandes áreas e utilizando-se, principalmente, de mão-de-obra livre1, 

foi que se verificou a colonização do interior norte-riograndense. 

Toda essa conjuntura serviu de base para o surgimento dos primeiros 

núcleos que deram origem a muitas cidades do Seridó e dentre elas, as cidades de 

Acari, São Vicente, Lagoa Nova, Cerro Corá e Currais Novos (FIGURA 02). 

 

 

                                                 
1os vaqueiros, que recebiam uma parte do rebanho como pagamento 
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FIGURA 02 – Localização da área de estudo. 
Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Com a ocupação das terras do interior pelos vaqueiros e, posteriormente, os 

fazendeiros, iniciaram-se os pedidos de concessão de datas de terras ou sesmarias. A 

partir daí é que se formaram os embriões dos primeiros núcleos povoados. Sendo uma 

região árida, os fazendeiros buscavam fixar suas fazendas de gado próximas as 

ribeiras. Para atender às necessidades dos moradores da localidade, também se 

desenvolveram, além da pecuária, o criatório de pequenos animais e de uma 

agricultura de subsistência. 

Como exemplo dos fatos consignados até aqui, podemos citar Morais (1998, 

p. 65) quando diz que a região da Serra de Sant’ana (Cerro Corá) começou a receber 

os primeiros grupos de povoamento durante o século XVIII. “O interesse de povoar a 

área começava a tomar forma com o surgimento de pequenos núcleos voltados para a 

agricultura e para a pecuária”. Sabemos, ainda, sobre Cerro Corá2, que por volta de 

                                                 
2 http://www.cerrocora.rn.gov.br/portal1/municipio/historia.asp?iIdMun=100124031 acesso em 14/04/08 

http://www.cerrocora.rn.gov.br/portal1/municipio/historia.asp?iIdMun=100124031
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1880, moradores plantavam algodão, fabricavam farinha e criavam bois no local onde 

hoje é a aludida cidade. 

Com relação à área de Lagoa Nova, é de conhecimento que,  

O capitão Francisco da Costa Vasconcelos [...] recebeu, no ano de 
1792, sesmaria compreendendo uma extensa área onde se descobriu a 
existência de uma lagoa com terras, matas, criação de gado, 
plantações, localizada abaixo da Lagoa dos Espinheiros e chamada de 
Lagoa Nova (MORAIS, 1998, p. 128) (grifo nosso). 

Um outro elemento importante à compreensão do desenvolvimento desses 

pequenos núcleos de povoamento foi o intercâmbio comercial. São Vicente, por 

exemplo,  

[...] teve origem nos fins do século XIX, mais, especificamente, em 
1890, quando Joaquim Adelino de Medeiros “decidiu doar parte de suas 
terras para a implantação de um povoamento organizado, dando origem 
a um núcleo populacional” (MORAIS, 1998, p. 257) 

A cidade3 nasceu a partir de uma feira realizada em torno de uma grande e 

famosa quixabeira localizada às margens do riacho de Luísa. Esse local era ponto de 

passagem de caixeiros viajantes que se dirigiam para a atual cidade de Florânia. Com 

o desenvolvimento dos negócios foi aumentando o número de comerciantes, 

transformando-se em uma feira regional, na qual comercializavam-se produtos como 

algodão, feijão, farinha, carnes, milho e borracha de maniçoba (principal produto de 

comercialização). 

Diante disso, podemos atestar algumas similaridades entre as cidades 

trabalhadas, no que tange à elementos históricos: tiveram um núcleo povoador a partir 

de uma fazenda de destaque, de propriedade de algum nobre e rico personagem do 

século XIX; e cresceram partindo de um pequeno povoado que, economicamente, vivia 

em função da agricultura e pecuária. 

No entanto, uma outra atividade passou a se desenvolver e impulsionar o 

crescimento desses núcleos populacionais. 

Transformações de âmbito internacional que ocorreram no modo de 

produção com a Revolução Industrial fizeram crescer a demanda pelo algodão. Isto se 
                                                 

3 http://www.cnagitos.com/saovicente/cidade.php  acesso em 05/02/2009 

http://www.cnagitos.com/saovicente/cidade.php%2005/02/2009
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deu, tendo em vista que as indústrias têxteis foram as primeiras a se desenvolverem. 

Foi dessa forma que a cotonicultura proliferou pelo nordeste brasileiro. Inserido nesse, 

o Seridó potiguar, também passou a produzir, sendo o algodão mocó ou seridó a 

espécie que dominou as áreas cultivadas do sertão norte-riograndense. Este produto, 

além de apresentar características de fibra longa, bem aceita no mercado, ainda 

possuía boa resistência e se adaptou muito bem às condições físico-climáticas da 

região. 

O algodão, da forma que se difundiu a partir de mudanças mundiais na 

estrutura produtiva, foi beneficiado, também, por acontecimentos ocorridos distante de 

sua área de produção. Isto se deu através da Guerra de Independência e da Guerra de 

Secessão4, nos Estados Unidos. Durante esses dois períodos foi verificado um 

acentuado crescimento na produção nordestina que não cessou após esses eventos, 

pois foi sustentada pela indústria têxtil nacional que começava a se desenvolver, 

impulsionada por capital que outrora fora direcionado da atividade agrícola de cana-de-

açúcar para a de mineração, desta para a cultura do café, e, naquele momento, para a 

atividade industrial. 

O algodão não seguiu a mesma trajetória que o açúcar, pois o fim da 
fase áurea da exportação para o mercado externo, da década de 1860, 
não significou sua estagnação ou retrocesso; pelo contrário, foi em anos 
posteriores a essa fase que se expandiu o cultivo pelo sertão norte-
riograndense, de uma variedade de algodão característica do meio – o 
algodão mocó ou algodão seridoense (TAKEYA, 1985, p. 33) 

Contudo, apesar de toda especulação criada em torno do algodão, a 

produção que no período dos fins do século XIX e primórdios do XX estava voltada, 

principalmente, para o mercado nacional das indústrias têxteis, começa a assistir a 

configuração de todo um cenário que mais tarde culminaria no declínio dessa atividade. 

E vários foram os fatores que contribuíram para o início da decadência da cotonicultura 

no Nordeste e no Seridó. 

Secas violentas que atingiram a região na primeira metade da década de 20 

(século XX) e geadas que arrasaram boa parte dos cafezais, em São Paulo, foram o 

primeiro passo. Com essas secas que castigaram a região, o quadro da produção 

tornou-se insuficiente para atender a demanda das empresas pela matéria-prima. 

Aliado a isso, posteriormente, houve uma reorganização produtiva na esfera agrícola 
                                                 
4 Os Estados Unidos, principal fornecedor da matéria-prima das indústrias têxteis inglesas, em guerra, encontrava-se 
impossibilitado de manter ou expandir sua produção. 
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do Sudeste, principalmente, em São Paulo. Com isso, a cultura do café foi reordenada 

para outras, dentre as quais se destacou o algodão, emergindo, o estado, como um 

dos maiores produtores nacionais. 

Mas, esse foi somente o início de um processo mais amplo, pois a produção 

seridoense foi garantida pela característica de seu produto que, segundo vários 

autores, incorporava as melhores qualidades do mundo, quanto a fibras longas, 

sedosidade, coloração e, ainda, de alta resistência, devido a suas longas raízes, às 

secas e às estiagens. 

Englobando características de boa adaptação ao clima do Seridó, o algodão 

foi um produto de extrema importância na história econômica dos municípios 

seridoenses. Com relação à nossa área de estudo, esse produto de destacou, 

sobretudo, em Acari e Currais Novos, dada a instalação de usinas de beneficiamento 

do algodão. As usinas, instaladas na cidade, impulsionaram seu crescimento. Em 

Acari, por exemplo: 

Esse período foi de grande prosperidade para o município, oriundo das 
exportações de algodão. Tal prosperidade possibilitou a construção das 
melhores casas, estabelecimentos comerciais e, até, a conclusão das 
obras da igreja matriz de Nossa Senhora da Guia (GALVÃO, 2005, p. 
56-57). 

Mesmo assim, por volta da sétima década, do século passado, precipitou-se 

a queda da demanda pelo algodão mocó. Com o desenvolvimento nos meios técnico-

científico e o conseqüente desenvolvimento do setor industrial têxtil, o produto 

seridoense se transformou em produto marginal para as empresas do ramo. Houve, 

ainda, uma sensível queda da demanda internacional e nacional, bem como a 

competição do Sudeste. Atestou-se, também, a ocorrência de pragas nas áreas de 

cultivo do produto, teoricamente, trazidas junto à tentativa de inserção de outras 

espécies de algodão na região. 

Todo o quadro apresentado revela uma área que teve sua ocupação fruto de 

um mesmo contexto econômico além de atividades que foram, à sua época, os carros- 

chefe, não só de um lugar, mas de uma região. Todavia, devemos perceber que as 

atividades descritas, até aqui, são de cunho primário, quer dizer, desenvolvidas na 

esfera rural. Isto pode ajudar a entender, porque mesmo tendo raízes distantes, essas 

aglomerações demoraram à se tornar cidades. 
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Dentre todas, Currais Novos se destaca na medida em que desenvolveu 

atividades capazes de diferenciá-la das outras.  

Com relação às demais cidades, Morais (1998) lembra que com exceção de 

Acari, desmembrado de Caicó em 1898, as demais são de caráter relativamente 

recente. São Vicente foi desmembrado de Florânia somente em 1953, enquanto os 

municípios de Lagoa Nova e Cerro Corá foram desmembrados de Currais Novos em 

1962 e 1953, respectivamente.  

Após esse período de prosperidade do algodão, que se estendeu até por 

volta de 1970, estes municípios mantiveram suas bases econômicas sempre ligadas à 

agricultura e pecuária, não tendo desenvolvido nenhuma atividade mais dinâmica que 

impulsionasse o seu desenvolvimento, tanto que ainda possuem grande parte de sua 

população na zona rural (TABELA 01).  

 

 

TABELA 01 - População urbana e rural - 2000 
População 

Cidades Total 
(ABS) Urbana 

(%) 
Rural 
(%) 

Acari 11.189 79 21 
Cerro Corá 10.839 44,2 55,8 
Currais Novos 40.791 87,1 12,9 
Lagoa Nova 12.058 47,2 52,8 

São Vicente 5.633 50,1 49,9 
Fonte: IBGE, 2005. 

               

 

Toda essa conjuntura cooperou para o desenvolvimento desigual dessas 

cidades. Sob o cenário econômico do capitalismo, os espaços tornam-se diferenciados 

e desiguais entre si. Tendo em vista que as cidades em tela tiveram o seu 

desenvolvimento fundamentado em economias direta ou indiretamente vinculadas à 

esse sistema, podemos concluir que a produção histórica de seus espaços, as tornou 

desiguais. 

Acari, o mais antigo de todos os municípios, aglomerou indústrias de 

beneficiamento de algodão, o que certamente provocou um fluxo populacional no 

sentido da cidade. Assim, Acari, depois de Currais Novos (87,1%), possui a maior 

parcela da população na cidade (79%). “Contudo, a desaceleração da economia 
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acariense, posterior à falência da atividade em pauta, gerou desemprego, limitou a 

agricultura e potencializou as migrações” (GALVÃO, 2005, p. 41).  

O fechamento e o sucateamento das duas indústrias têxteis, Nóbrega & 
Dantas S/A e a SANBRA, em Acari, como representação espacial do 
urbano, e a estagnação na zona rural do município, são indicadores da 
ausência de superação da sua desigualdade nas desigualdades 
espaciais (GALVÃO, 2005, p. 40). 

No que tange à cidade de Lagoa Nova, vemos que mesmo possuindo uma 

indústria de beneficiamento de caju, para a fabricação de suco, a cidade não 

desenvolveu uma maior dinâmica econômica. A base econômica permanece ligada ao 

setor primário, tendo como principais culturas a mandioca, o cajueiro, além da 

agricultura de subsistência e da criação de gado bovino, suíno e aves caipiras. O 

beneficiamento da castanha de caju e da mandioca, realizado em comunidades rurais, 

aparece, igualmente, como fonte de geração de emprego e renda5. Cerro Corá, 

juntamente com São Vicente, também possuem uma economia estagnada voltada para 

o setor primário. 

Na seqüência, vejamos como Currais Novos emergiu enquanto centro 

regional. 

 
 
2.3 A emergência do Centro Regional 

 

A cidade de Currais Novos teve seus antecedentes históricos construídos 

desde o século XVIII, quando se iniciaram os processos de requerimentos de datas de 

terra ou sesmarias nos entornos da área, hoje, ocupada pela cidade. O objetivo e motor 

propulsor da ocupação dessas áreas, assim como as outras cidades em tela, foi a 

criação de gado que, por sua vez, foi impulsionada pela grande importância que esta 

atividade vinha adquirindo, paralela à atividade canavieira. 

Entretanto, como é contado na história popular, somente por volta da 

segunda metade do século XVIII, com a chegada, na região, do então Coronel Cipriano 

Lopes Galvão e a construção de três novos currais de criação de gado6, é que foi 

intensificada a ocupação da aludida área. Atendendo ao costume popular, 

                                                 
5 PMDS Lagoa Nova, 2005 
6 Os “Currais Novos”, como ficaram conhecidos, foram a origem do nome da cidade. 
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posteriormente, foi construída uma capela que, após ser reformada e tendo crescido 

em tamanho, passou a atrair pessoas. Residências foram erguidas em sua hinterlândia, 

passando, também, a serem comercializados os produtos advindos de outras áreas e 

que ajudaram a abastecer a futura cidade. 

No início do século XX, o algodão passou a ser produzido, dividindo o 

espaço com o gado que, devido a austeridade climática, encontrava dificuldades para 

se desenvolver. O algodão resistiu até por volta de 1970, quando a queda da demanda, 

incentivada, principalmente, pelo incremento da fibra sintética nas indústrias têxteis, 

provocou o declínio desse produto. 

Contudo, a atividade que mais contribuiu para ascensão da cidade, 

principalmente em relação às cidades circunvizinhas, foi a mineração, que teve início 

na década de 1940 e perdurou até meados da década de 1980.  

Atualmente, não podemos entender a cidade de Currais Novos, se nos 

abstivermos de contemplar o papel crucial que as indústrias de extração mineral 

tiveram no processo de urbanização e crescimento econômico da cidade. 

Das indústrias situadas no município, a Mineração Tomaz Salustino S/A, que 

explorava a mina Brejuí, era a maior e principal. Esta foi a grande responsável por 

atrair um grande número de trabalhadores, engenheiros, técnicos e outros, 

procedentes de alguns municípios potiguares e de outros estados. O trabalho nas 

minas foi, ainda, o refúgio encontrado pelo homem do campo que migrava para a 

cidade, fugindo das freqüentes secas que atingiam a região e se tornavam empecilho 

para o desenvolvimento da agricultura ou criação de gado. 

Começando como garimpagem, na década de 1940, a mina Brejuí tornou-se 

empresa nos anos de 1950. Como os preços do tungstênio oscilavam muito no 

mercado mundial, a produção, em Brejuí, também, acompanhou os reajustes relativos 

ao valor do produto. Tanto, que em dado momento a produção começou a reagir, 

concomitantemente, aos preços do mercado que vinham sendo impulsionados, dentre 

outros, pelo advento da guerra do Vietnã, que se prolongou até 1975. 

A produção, principalmente, da scheelita, teve destaque no cenário nacional 

e, também, colocou a cidade dentro do mercado mundial do minério muito valorizado 

no pós Segunda Guerra Mundial.  Além disso, o grande número de empregos gerados 

e a dinâmica decorrida, a partir daí, impulsionaram o crescimento populacional. 

Empreendimentos como hotel, pista de pouso, cinema, grandes casas atacadistas, 

concessionárias de automóveis e agências bancárias, hospital regional e políticas 
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públicas para o setor de habitação, já eram realidade em Currais Novos, há pelo menos 

quatro décadas. 

A partir daí foi que a cidade emergiu como centro regional e se destacou em 

meio a outras de sua região, inclusive de Acari, da qual foi emancipada. 

Apesar disso, a decadência da atividade extrativa, em Currais Novos, teve 

início com os fins da Guerra Fria e através da concorrência ocasionada, sobretudo, 

pela abertura econômica da China, além de fatores internos. Com a desativação das 

minas, a cidade foi atingida, sofrendo uma freada brusca em seu desenvolvimento 

acelerado, pois sua economia girava, sobremaneira, em torno da atividade mineradora. 

No entanto, os equipamentos urbanos, associados à dinâmica econômica 

incrementada, sobretudo, no período de grande produtividade da indústria extrativista 

de minérios, concorreram para a definição da posição desta cidade dentro da rede 

urbana estadual. 

Ao longo do tempo, através do acúmulo de funções no âmbito de seu 

espaço, a cidade de Currais Novos foi se diferenciando de outras de modo a definir seu 

lugar na divisão territorial do trabalho, em escala regional. 

Em conformidade com o exposto no capítulo anterior, isto ocorre de maneira 

dialética e processual ao longo do tempo, de forma que um elemento inicial pode ou 

não gerar uma demanda capaz de desenvolver um segundo elemento. 

Poderíamos dizer, por exemplo, que uma determinada atividade produtiva 

sugeriria a possibilidade do desenvolvimento de outras atividades.  

Assim, com a decadência da atividade mineradora, Currais Novos não 

declinou totalmente. Com o passar do tempo ocorreram mudanças no seu espaço, de 

modo à restabelecê-la dentro de uma nova divisão territorial do trabalho. A cidade 

abandonou seu caráter produtivo de bens primários e passou a integrar, sobretudo, a 

rede de consumo e distribuição de produtos. 

O quadro seguinte elucida as considerações, precedentemente, aludidas. 

Trata-se de uma pesquisa do IBGE, referente ao ano de 1993, na qual o referido 

instituto buscou identificar não só o município de procedência, como também o 

município procurado pelas pessoas para a aquisição de um dado produto ou serviço.  

Para a obtenção dos diversos níveis de centralidade e hierarquia, foi 
utilizada a posição relativa dos centros, numa composição de variáveis 
que denotam a intensidade dos fluxos ou intensidade da demanda, a 
extensão ou alcance espacial da área de influência de cada cidade e a 
disponibilidade de equipamentos funcionais (IBGE, 2000, p. 24). 
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Com relação a Currais Novos, o quadro apresentado estava consignado da 

seguinte maneira (QUADRO 01). 

De acordo com os níveis de centralidade definidos como: máximo, muito 

forte, forte, forte p/ médio, médio, médio p/ fraco, fraco e muito fraco podemos perceber 

que Currais Novos estava classificada no nível médio de centralidade. Acima desta 

cidade estavam, em nível decrescente: Recife (máximo), Natal (forte) e Caicó (forte p/ 

médio). Abaixo, verificamos 34 cidades que integravam a referida zona de influência de 

Currais Novos, esta sendo composta por 7 cidades da Paraíba e as demais do Rio 

Grande do Norte. 

 

 

QUADRO 01 - Zona de influência da cidade de Currais Novos/RN - 1993 
RECIFE (MÁXIMO) 

NATAL (FORTE) 

CAICÓ (FORTE P/ MÉDIO) 

CURRAIS NOVOS (MÉDIO) 

 SANTA CRUZ (MÉDIO P/ FRACO)   

    PARELHAS (FRACO) 

 Barcelona  

 Campo Redondo  

 Coronel Ezequiel  

 Jaçanã  

 Japi  

 Lagoa de Velhos  

 Lajes Pintada  

 Presidente Juscelino  

 Ruy Barbosa  

 São Bento do Trairi  

 São José do Campestre  

Acari São Tomé Carnaúba dos Dantas 

Cerro Corá Senador Elói de Souza Equador 

Cruzeta Sítio Novo Santana do Seridó 

Florânia Tangará Frei Martinho (PB) 

Lagoa Nova Barra de Santa Rosa (PB) Nova Palmeira (PB) 

Santana do Matos Cuité (PB) Pedra Lavrada (PB) 
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Fonte: IBGE, 2000. 
Nota: Dados organizados pelo autor 
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Pelo exposto, podemos compreender como um dado lugar pode ter seu 

papel alterado na rede urbana. Se pensarmos que mesmo com o declínio da indústria 

extrativa, Currais Novos ainda manteve um certo nível de centralidade, temos que dar 

méritos, então, aos setores que se desenvolveram impulsionados por esta atividade. O 

fato é que a cidade em tela deixou de integrar o posto de “local produtor do minério de 

scheelita” e passou a ter uma função, sobretudo, de consumo e distribuição de 

produtos. 

Isto significa que a acumulação de capital investido em seu espaço tornou 

possível o alavancamento da referida cidade. As funções e a tradição adquiridas ainda 

a mantém como Centro Regional, principalmente, através da expansão do terciário em 

diversos ramos. 

 
 
2.4 Comportamento setorial da economia nas últimas décadas 
 

Nos dias de hoje ouvimos falar acerca das questões que envolvem o terceiro 

setor da economia, sobretudo, como expressão maior da reestruturação econômica 

que, desde a década de 1970, vem se verificando em âmbito mundial. 

A tecnologia e a técnica, sem sombra de dúvida, são os dois principais 

impulsionadores dessa nova lógica produtiva-organizacional. No entanto, podemos, 

também, dizer, que as atividades consideradas como terciárias ganharam uma grande 

autonomia e se libertaram do antigo papel de “mero” apoio aos demais setores 

produtivos. Podemos, ainda, falar que o terciário não se reproduz em função 

meramente do setor industrial ou agrícola e sim que ele se reproduz em função de si 

mesmo. 

Dizemos isso, pois, como sabemos, após o rompimento do modelo de 

produção fordista e com o advento da acumulação flexível, muitas atividades foram 

criadas e muitos ramos de serviços e comércios se desenvolveram para atender as 

novas demandas do setor produtivo. Todavia, atualmente, o que pode ser constatado é 

a proliferação de novas atividades terciárias a partir de outras atividades terciárias e 

isso vem sendo causado, sem sombra de dúvida, pelo desenvolvimento rápido da 

urbanização. 

Vejamos agora como evoluiu o processo de terciarização da economia na 

área de estudo. 
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Para averiguarmos como se comportaram os três setores da economia nas 

últimas décadas, quer dizer, quais os setores que perderam e ganharam trabalhadores, 

devemos observar as tabelas e os gráficos apresentados a seguir. 

 

 

 

 

TABELA 02 - PEA por setores - 1970 
SETORES 

Setor primário Setor secundário Setor terciário TOTAL 
  ABS % ABS % ABS % ABS % 

RN 240955 58,8 45283 11,0 123873 30,2 410111 100 
Acari 1701 60,8 534 19,1 565 20,2 2800 100 
C. Corá 1987 79,4 212 8,5 305 12,2 2504 100 
C. Novos 2779 40,4 1620 23,6 2472 36,0 6871 100 
L. Nova 1550 93,5 7 0,4 101 6,1 1658 100 
S. Vicente 915 85,5 41 3,8 114 10,7 1070 100 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 1970 

  

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
    

TABELA 03 - PEA por setores - 1980 
SETORES 

Setor primário Setor secundário Setor terciário TOTAL 
  ABS % ABS % ABS % ABS % 

RN 239160 45,4 110934 21,0 176986 33,6 527080 100 
Acari 1683 46,5 918 25,4 1015 28,1 3616 100 
C. Corá 1784 68,4 416 16,0 408 15,6 2608 100 
C. Novos 2826 23,4 3885 32,1 5380 44,5 12091 100 
L. Nova 2235 78,0 275 9,6 357 12,5 2867 100 
S. Vicente 915 65,5 160 11,5 321 23,0 1396 100 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 1980 
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TABELA 04 - PEA por setores - 1991 
SETORES 

Setor primário Setor secundário Setor terciário TOTAL 
  ABS % ABS % ABS % ABS % 

RN 214189 27,3 151070 19,3 418870 53,4 784129 100 
Acari 1203 30,9 919 23,6 1777 45,6 3899 100 
C. Corá 2148 66,7 320 9,9 753 23,4 3221 100 
C. Novos 2769 20,1 3208 23,3 7768 56,5 13745 100 
L. Nova 2230 70,3 157 5,0 783 24,7 3170 100 
S. Vicente 813 47,9 255 15,0 631 37,1 1699 100 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

TABELA 05 - PEA por setores - 2000 
SETORES 

Setor primário Setor secundário Setor terciário TOTAL 
  ABS % ABS % ABS % ABS % 

RN 205131 22,5 155526 17,1 551301 60,5 911958 100 
Acari 987 22,1 1027 23,0 2456 54,9 4470 100 
C. Corá 2783 64,5 259 6,0 1270 29,5 4312 100 
C. Novos 2257 16,3 2164 15,6 9448 68,1 13869 100 
L. Nova 2692 61,5 329 7,5 1359 31,0 4380 100 
S. Vicente 1080 51,5 182 8,7 837 39,9 2099 100 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2000 
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FIGURA 03 – PEA por setores – 1970/1980/1991/2000 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1970, 1980, 1991, 2000 
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Exibimos as cidades trabalhadas, juntamente com os dados totais do Rio 

Grande do Norte, com o objetivo de vermos quais os municípios que seguiram a 

tendência geral verificada no estado. Dessa forma, o perfil do Rio Grande do Norte, 

desde a década de 1970, apresentou um rumo no sentido de uma terciarização e uma 

retração no número de pessoas ocupadas em atividades primárias. O setor primário, 

que em 1970 representava 59% da PEA ocupada no Rio Grande do Norte, passou, em 

2000, a responder por 22% desta. Por outro lado, no mesmo período, o terciário 

passou de 30% para 61% do total de pessoas ocupadas. 

No que tange às cidades de Cerro Corá, Lagoa Nova e São Vicente, 

podemos ver que estas mantém a maior parcela de sua população no setor primário, 

percebendo, entre 1970 e 2000, um pequeno aumento em valores absolutos 

(TABELAS 02, 03, 04 e 05).  

Acari, por sua vez, apresentou, em 1991 e 2000, um maior percentual de 

ocupação no terciário, correspondendo, respectivamente, a aproximadamente 45% e 

55% do total. Estes dados, certamente, possuem relação com a atratividade gerada 

pelas indústrias de beneficiamento de algodão que estiveram presentes na cidade, 

atraindo trabalhadores e demandando o desenvolvimento de atividades para dar 

suporte à população. 

Currais Novos, por fim, teve, desde 1970, uma maior tendência a 

terciarização, denotando, neste ano, um percentual de 36% da PEA neste setor, contra 

30% verificado no contexto do estado como um todo. Nos anos seguintes a parcela de 

pessoas trabalhando em atividades terciárias seguiu um ritmo crescente, chegando em 

2000, ao percentual de 68% da PEA. Com relação ao setor secundário, este decresceu 

de 1980 até 2000 em termos percentuais (de 32,1% para 15,6%). No entanto, vale 

salientar que em 1980 e 1991, seguramente influenciados pelo segmento da indústria 

extrativista, o secundário demonstrou uma capacidade de absorção de mão-de-obra 

maior que o tradicional setor primário. 

Mas, o que queremos mostrar é que no momento que as atividades 

terciárias se libertaram das áreas produtivas de mercadorias, isto é, a indústria e a 

agricultura, as mesmas passaram a ter o papel de articular e “suprir”, até certo ponto, 

as desigualdades entre os espaços urbanos e entre estes e os espaços rurais. 

Portanto, no momento em que as atividades básicas de comércio, saúde e educação, 

principalmente, deixaram de ser concentradas em maior parte nos locais que 

aglomeravam indústrias ou forte atividade primária, passando a se concentrar, também, 
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em áreas onde elas próprias é que vão ditar a dinâmica ali consignada, a articulação 

entre as cidades passou a ter um novo caráter. A partir daí, cidades deprimidas, no que 

concerne a atividades de comércio e serviços, bem como a zona rural destas, 

passaram a ser, pelo menos teoricamente, supridas pelas atividades e comércios 

aglomerados em outra cidade, não necessariamente uma cidade industrial ou com forte 

representatividade agrícola. 

Nesse sentido, as cidades ou zonas produtoras de alguma mercadoria se 

articulam com as cidades prestadoras de serviços e estas, por sua vez, se articulam 

com outras cidades prestadoras de serviços e com outras zonas produtoras, isto é, 

doravante, a articulação se dá em rede. 

Seguindo essa lógica, faremos, na seqüência, uma análise comparativa 

entre o centro em questão e as demais cidades trabalhadas. 

 

 

2.5 O centro e a zona de influência: aspectos do terciário 
 

Dando seqüência, mostraremos o comportamento das cidades abordadas no 

que concerne aos serviços, no âmbito de suas respectivas economias. Assim, 

queremos mostrar como se desenvolveram, diferentemente e desigualmente, cidades 

com uma história da produção do espaço embasadas em contextos econômicos 

bastante semelhantes. 

Nesse sentido, abordaremos os equipamentos relativos à saúde nas cidades 

de Acari, Cerro Corá, São Vicente, Lagoa Nova e Currais Novos. Portanto, observando 

a tabela referente aos equipamentos de saúde em 2005 (TABELA 06), identificamos 

uma divisão em 3 classes. Na primeira parte, concernente aos estabelecimentos, 

Currais Novos se destaca com o maior número dos mesmos (20). Destes, 14 são 

públicos e 6 privados. Lagoa Nova apresenta o menor número (4), todos públicos. Um 

outro elemento referente aos estabelecimentos, diz respeito aos que possuem 

atendimento de emergência. Nesse quesito, vemos que emerge somente 1 

estabelecimento em Currais Novos, atendendo às áreas de pediatria, obstetrícia, 

clínica, cirurgia e traumato-ortopedia. 

No que tange aos leitos para internação, Currais Novos, também, possui a 

maior quantidade (140), enquanto São Vicente é detentor do menor número (17), 



 58

ambos em estabelecimentos privados com atendimento ao SUS. Por outro lado, Acari 

tem leitos para internação em estabelecimentos públicos e privados. 

No que concerne aos equipamentos, percebemos que são escassos nestas 

cidades, de acordo com o IBGE. Por outro lado, Currais Novos dispõe de hospital 

regional, bem como de um pronto atendimento particular UNIMED, que funciona como 

uma espécie de hospital particular mais simples.  
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Para complementar os dados apresentados, demonstramos, no quadro a 

seguir, as especialidades médicas e as cidades atendidas pelas clínicas médicas 

particulares de Currais Novos. 

 
 

QUADRO 02 - Especialidades e cidades atendidas pelas clinicas médicas particulares de 
Currais Novos - 2004 

ESPECIALIDADES OFERECIDAS CIDADES ATENDIDAS 

Pediatria; Odontologia; Ortodontia; Fisioterapia; 
Ortopedia; Geriatria; Psicanálise; Psiquiatria; 

Psicologia; Otorrino; Traumatologia; 
Reumatologia; Clinica Médica; Urologia; 

Angiologia; Ginecologia; Obstetricia;  
Neurologia; Endocrinologia, Gastro; 

Oftalmologia; Cardiologia; Radiologia; 
Ultrasonografia; Dermatologia; Laboratório de 

Bioquímica; Análises Quimicas.  

Currais Novos; Acari; Parelhas; Lagoa Nova; 
Cerro Corá; Santa Cruz; Campo Redondo; 

Coronel Ezequiel; Equador; Florânia, Jaçanã, 
Lajes Pintada; São Vicente; Santana do Seridó; 
Natal; Jardim do Seridó; Carnaúba dos Dantas. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
Nota: a pesquisa abrangeu somente as principais ruas e avenidas, não contemplando 100% do universo 
 
 

Observando o quadro precedente, identificamos 25 diferentes 

especialidades médicas, além dos laboratórios de bioquímica e análises químicas que 

atendem à própria cidade e, pelo menos, outras 16 cidades do Estado. Na figura 04 

podemos visualizar a área de abrangência deste serviço. 
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Em relação à educação, ao debruçarmo-nos sobre a tabela 07, que trata das 

matrículas, docentes e escolas, veremos que Currais Novos apresenta os maiores 

valores em todos esses itens, tanto no ensino fundamental, quanto no médio e pré-

escolar. Atestamos, ainda, que as matriculas em nível superior ocorreram, apenas, em 

Currais Novos. Fazem-se presentes, em Currais Novos, as seguintes instituições de 

ensino superior: a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); a Faculdade 

do Seridó (FAS); a Universidade Vale do Acaraú (UVA) e os cursos à distância da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), da Universidade para o 

Desenvolvimento dos Estados e da Região do Pantanal (UNIDERP INTERATIVA) e do 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Educacional e Empresarial (INBRAD). Currais 

Novos, conta, ainda, com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), que oferece cursos em nível médio e técnico. 

No que concerne aos demais municípios São Vicente é o que detém menos 

escolas e matriculas em todos os níveis escolares. Observamos, também, que a esfera 

federal não se faz presente, através de escolas, nos municípios de Acari, São Vicente, 

Cerro Corá e Lagoa Nova. Além disso, as escolas de nível médio são as mais carentes, 

identificando-se apenas 1 em Cerro Corá, Lagoa Nova e São Vicente; 2, em Acari; e 10 

em Currais Novos. 
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A análise, a seguir, debruçar-se-á sob a ótica da economia. Assim, vejamos 

como se apresentava a estrutura empresarial, no ano de 2006, em Acari, Currais 

Novos, Cerro Corá, Lagoa Nova e São Vicente (TABELA 08). 

Nesse sentido, logo percebemos que as empresas relacionadas ao setor 

primário não se fazem presentes em Cerro Corá, Lagoa Nova e São Vicente. Os 

setores ausentes remetem-se a agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e 

pesca. Por outro lado, constata-se que o maior número de empresas está em Currais 

Novos: indústrias extrativas (14); indústrias de transformação (95); produção e 

distribuição de eletricidade, gás e água (2); construção civil (22); comércio, reparação 

de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos (563); alojamento e 

alimentação (44); transporte, armazenagem e comunicações (45); intermediação 

financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados (32); atividades 

imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas (62); administração pública, 

defesa e seguridade social (10); educação (18); saúde e serviços sociais (25) e outros 

serviços coletivos, sociais e pessoais (112).  
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Finalmente, tratando-se da economia podemos constatar, na tabela 09, que 

Currais Novos gera os maiores valores no PIB, tanto na agropecuária, como também 

na indústria e nos serviços, possuindo, conseqüentemente, o maior PIB dentre as 

cidades, aqui, analisadas, além de superá-las, em muito, na arrecadação de impostos. 

Com relação ao PIB per capita, Currais Novos fica um pouco atrás de Acari, mas 

apesar deste ser um indicador sócio-econômico, não nos apegaremos a ele por 

acreditarmos que a mera divisão da riqueza gerada numa dada cidade, pelo número 

total de pessoas que, ali, residem, não ilustra a real situação econômica daqueles 

habitantes. 

 

 

TABELA 09 - PIB e impostos – 2002 

  Currais Novos São Vicente Acari Cerro Corá Lagoa Nova 
PIB - agropecuária 6.870 mil 1.691 mil 3.709 mil 3.188 mil 3.930 mil 
PIB - indústria 26.509 mil 3.024 mil 8.053 mil 3.844 mil 2.786 mil 
PIB - serviços 63.312 mil 7.232 mil 17.768 mil 14.241 mil 17.326 mil 
PIB total 96.691 mil 11.947 mil 29531 mil 21.274 mil 24.042 mil 
PIB per capita 2.349 reais 2.085 reais 2.598 reais 1.961 reais 1.953 reais 
Impostos 5.591 mil 186 mil 446 mil 157 mil 224 mil 
Fonte: IBGE, 2005. 

 

 

Após essas análises, constatamos que existe uma forte tendência à 

centralidade, na cidade de Currais Novos, desde a população, passando por 

equipamentos e estabelecimentos de saúde e educação, empresas e até do PIB. Na 

verdade, Currais Novos, ao longo do tempo, cresceu mais do que as aludidas cidades, 

concentrando maior população e expressivo número de empresas comerciais e de 

serviços. Veremos, no próximo capítulo, como tal contexto, acima consignado, concorre 

para a elucidação da posição e a função exercida por Currais Novos no quadro da rede 

urbana regional. 
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CAPÍTULO III 

DOS FLUXOS E DA INTEGRAÇÃO ENTRE AS CIDADES 
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CAPÍTULO 3 – DOS FLUXOS E DA INTEGRAÇÃO ENTRE AS CIDADES 
 
3.1 O local: globalizado, globalizante. 
 

Vimos, até agora, que o capitalismo possui, em sua essência, a contradição. 

Vimos, também, que essa contradição, expressa no espaço, produz espaços 

diferenciados e desiguais. Isso se dá pela soma das características do mercado, pelo 

desenvolvimento técnico e pelo elemento social presente em cada lugar. 

Atestamos, também, no capítulo anterior, como a nossa área de estudo foi 

produzida tendo como primeiros impulsos a expansão mercantilista, a qual deu o 

primeiro passo para uma mundialização do comércio.  

Diante do exposto, então, podemos dizer que através do desenvolvimento 

técnico e da expansão capitalista, surge um modo de produção e uma economia 

globalizada. Assim, lugares situados na mesma região, são, diante de todo o processo, 

diferentes entre si e desiguais em relação ao circuito econômico.  

Desse modo, podemos perceber que há, ainda, dois tipos de relação: uma à 

escala local de diferenciação e desigualdade, como a que ocorreu em nossa área de 

análise e outra, à escala global. 

Do mesmo modo que não há um tempo global, único, mas apenas um 
relógio mundial, também não há um espaço global, mas, apenas, 
espaços da globalização, espaços mundializados reunidos por redes 
(SANTOS, 1996, p. 268). 

No entanto, antes de prosseguirmos nosso debate sobre a função do centro 

regional, no contexto da globalização, faz-se mister o entendimento das escalas: “o 

local e o global”, ou seja, precisamos entender a relação entre estes elementos. 

Em primeiro lugar, o que pensamos ao nos deparar com estes dois níveis de 

análise seria uma dicotomia, uma oposição de valores ou contradição. Contudo, é 

preciso sempre ter em mente que mesmo que algo se torne globalizado, seja este um 

produto, música ou costume, ele foi, antes de tudo, produzido localmente. 

No período que antecedeu a década de 1970, o que se verificou foi uma 

produção concentrada tanto no que se refere à infra-estrutura, quanto à espacialidade.  

Nesse caso, seria mais prudente se falar de uma mundialização ou 

internacionalização da economia, mesmo já tendo exposto as longas raízes da 

globalização da qual falamos. Nesse período, denominado de fordismo, 



 69

[...] a produção se orientava para mercados maciços, com escassa 
diferenciação de modelos e produtos estandartizados, de ciclo de vida 
prolongado. Deste modo, a oferta definia a demanda, e as variações 
positivas desta dependiam da ampliação da base de consumidores. [...] 
Com efeito, a conseqüência direta da concentração técnica da produção 
se refletia, também, como concentração espacial. Assim, pode-se dizer 
que o regime de acumulação fordista foi protagonista decisivo nos 
processos de metropolização (PONTES, 2007, p. 105). 

Acontece que houve, no período posterior à essa década, uma grande 

evolução nas técnicas, sobretudo, nos ramos de telecomunicação e informática. Não 

fosse somente isto, houve, também, um grande desenvolvimento das técnicas 

aplicadas à produção propriamente dita. A união de todas as técnicas, sem sombra de 

dúvida, já aglutinadas e conhecidas por tecnologias, criou um amplo cenário de 

possibilidade de expansão e fragmentação da produção. À isto, some-se uma 

reestruturação dos estados nacionais e das normas do comércio internacional para 

abrigar os novos tempos, às novas demandas. 

As necessidades estruturais do fordismo terminal, as possibilidades de 
fragmentação do processo produtivo através da introdução de novas 
tecnologias de produção, circulação e processamento da informação, 
assim como o auge, durante o final da década mencionada (1970) e 
princípios dos anos oitenta, de marcos legais, amplamente, favoráveis à 
inserção do capital em áreas periféricas, seriam os elementos causais 
de certa tendência à dispersão geográfica dos meios de produção, seja 
ela visualizada à escala global ou nacional (PONTES, 2007, p. 108). 

 A compreensão deste movimento, quer dizer, de mudança da estrutura 

produtiva fordista para a denominada como “produção flexível” ou “acumulação 

flexível”, deve ser compreendida, além de seus aspectos técnicos e sociais, como 

motor impulsionador da expansão capitalista. Expomos isto, pois a nossa apreciação 

do global e do local não se dá no sentido de tratá-los como oposição ou contradição de 

estruturas ou interesses. Por outro lado, é vista como expansão capitalista, abertura de 

novos mercados e, consequentemente, acesso à produtos e serviços. 

A expansão do capital, no sentido de vender seus produtos para uma 

quantidade cada vez maior de lugares se dá, também, acompanhada da expansão dos 

serviços. Todavia, ao que parece, essa expansão se dá, primeiramente, nos lugares 

que apresentam uma maior dinâmica econômica. Essa dinâmica, por sua vez, poderá 

ser fruto de atividades primárias, de indústria presente no local ou de um setor 

comercial diversificado, por exemplo. Nesse caso, a demanda necessária para sugerir 
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uma oferta poderá ser fruto de processos que resultaram em dado arranjo espacial com 

atratividade para o capital ou por economias de aglomeração consolidadas ou em 

formação. 

A análise a seguir resume onde queremos chegar. Primeiramente, o que 

devemos perceber, é que mesmo flexibilizada e fragmentada territorialmente, a 

produção, ainda sim, está instalada em dado local. Ocorre que, dentro do ciclo 

espontâneo do capitalismo, para ser consumido, aquele produto deverá ser vendido. 

Se um produto é oriundo de uma pequena indústria, para satisfação de demandas 

locais ou de baixa produção e especialização, esse produto deverá ser consumido, 

localmente, não extrapolando uma escala considerada regional. Por outro lado, diante 

das possibilidades obtidas com o novo paradigma de produção e através dos serviços 

das redes de comunicação e transporte que se dissipam pelo globo, existem empresas 

que vendem seus produtos à escala global. Para isso, o produto tem uma imagem 

criada internacionalmente, o que, na sequência, contribui para a identificação deste no 

mercado mundial. 

Mesmo tendo sua produção fragmentada por territórios nacionais ou 

transnacionais, aquele será, agora, um produto globalizado e seu papel é chegar até os 

mais distantes mercados, levando consigo este “ar de globalização”. Dissipando-se 

através das redes de comunicação e transporte, os produtos capitalizados chegam à 

um novo local no globo. 

Trata-se da possibilidade de uma ação racional sobre um espaço 
racional. Como o espaço não é homogêneo, evoluindo de modo 
desigual, a difusão dos objetos modernos e a incidência das ações 
modernas não é a mesma em toda parte. Alguns subespaços, dotados 
com as modernizações atuais, podem acolher as ações de interesse 
dos atores hegemônicos (SANTOS, 1996, p. 267). 

Estando lotado em um novo lugar, uma nova cidade, este produto será 

distribuído para outros lugares que não tiveram acesso direto à este, bem como para a 

comunidade local. Esta distribuição, que compreende, na verdade, a fase de 

“circulação” dentro do sistema capitalista, se dá através das redes de circulação que 

compreende o setor de comércio. As empresas deste setor, para sobreviverem e 

crescerem utilizam estratégias de mercado como a cooperação, ou seja, o 

agrupamento em redes, a franquia e a divisão social e territorial do trabalho, por 

exemplo. Benko (1996, p. 62) resume o papel destas redes quando diz que 
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Trata-se de uma forma de organização interempresarial da qual se 
definiu a governança para além do mercado. Isto é, para ficarmos 
apenas nas relações interempresariais, as relações de hierarquia (de 
dependência) ou de cooperação “em parceria”. 

Para tornar mais claro, imaginemos que há uma barreira entre o “local” e o 

“global”. Esta é rompida quando um elemento extrapola esta barreira. Este elemento, 

ao mesmo tempo pode ser um produto globalizado ou um aspecto sócio-cultural, 

também conhecido em outras áreas do globo e que é capaz de gerar alguma demanda. 

Assim sendo, o papel do centro regional é, dentro de uma determinada rede urbana, 

atrair esse produto por um lado e dissipá-lo à população, por outro. Vale lembrar que 

dentro de uma mesma rede de cidades poderá haver centros com o mesmo potencial 

de aglomerar funções. Neste caso, a estrutura social é que vai ditar o sentido dos 

fluxos. Dessa maneira, o produto elaborado, localmente, agregou valores globalizados 

e foi consumido localmente, fechando o ciclo. Os locais que não têm acesso a estes, 

seja por insuficiência de abrangência das redes de circulação e distribuição, seja por 

uma estrutura social não condizente com a realidade do produto, ficam à margem e 

não contribuem para esta expansão em particular. 

Vejamos, ainda, como se apresentam os principais pontos da rede urbana 

norte-riograndense, partindo, de modo singelo, do processo de industrialização e 

urbanização brasileiro que teve como conseqüência a estruturação de uma rede 

urbana que se ampliou sobre o território nacional. 

 
 
3.2 Urbanização e rede urbana 
 

O Brasil, durante o período colonial, se mostrava como uma espécie de 

arquipélago formado por pequenos centros especializados que pouco influenciavam 

uns aos outros devido à pequena integração do território, em face da ausência de infra-

estrutura e meios de transporte. Possuía uma característica agrário-exportadora de 

poucos produtos que atendiam a necessidades comerciais da metrópole, o que 

constituiu, mais tarde, sérios problemas de âmbito econômico, para o país. 

Nesse período, as poucas indústrias que existiam produziam somente 

alguns poucos produtos para o consumo dos habitantes locais e sofriam, ainda sim, 

várias restrições, pois temia-se que estes tomassem o lugar dos produtos ingleses 

(principal nação fornecedora de produtos manufaturados na época). 
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A “Revolução Industrial” brasileira somente teve início no governo Vargas 

com o surgimento de indústrias de base que produziam, principalmente, bens de 

consumo com o intuito de substituir importações. A proliferação dessa atividade se fez 

intensificar durante o governo JK e, posteriormente, na ditadura militar que incentivou a 

industrialização do país a partir de capitais estatais nacionais e, logo em seguida, 

estrangeiros. É desse período, também, que é datado o processo de urbanização 

brasileiro, entendendo-se, este, como o aumento relativo da população que vive nas 

cidades.  

No Brasil, os investimentos na industrialização, que por fatores históricos se 

concentravam no Sudeste, principalmente, em São Paulo, foram acompanhados de 

investimentos em redes estruturais (estradas, rodovias, portos, ferrovias e 

comunicação) que permitiram uma integração territorial e, conseqüentemente, a 

ampliação do mercado, estando aí a estreita ligação com o fluxo migratório de grande 

escala, que se deu, nessa época, para essa região. 

O desenvolvimento econômico esperado a partir da introdução de indústrias, 

realmente aconteceu e se deu em um período conhecido como milagre econômico, no 

governo militar.  

Todavia, com o desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional 

houve uma tendência ao surgimento de parques industriais na periferia das grandes 

cidades ou em sua zona metropolitana. No Brasil, esse processo, conhecido, também, 

por desindustrialização, verificou-se primeiramente no Sudeste devido à forte 

concentração industrial. Após isso, com a globalização da economia, integração 

territorial e difusão da tecnologia e informatização esse processo se de em vários 

estados do país, emergindo um grande número de cidades médias, bem como houve 

uma (re)estruturação na rede urbana nacional. 

No Rio Grande do Norte, o surgimento de alguns centros ou nós da rede 

urbana estadual ou regional, surgiram em meio a algumas economias tradicionais. 

Em resumo, consideramos como as principais economias tradicionais do 

território estadual, a cana-de-açúcar no litoral, o sal, em Macau, Mossoró, Areia Branca 

e Grossos, e, de maneira geral, o gado e o algodão, no sertão; o agave no agreste; a 

oiticica e a carnaúba, nas regiões de Apodi, Mossoró e do Piranhas-Assu e a 

mineração (mais recentemente em relação às outras), em Currais Novos. 
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De maneira geral, todas as atividades aqui citadas como economias 

fundadoras ou tradicionais passaram por um período de crise que, praticamente, 

aniquilou algumas delas.  

Primeiramente, a cana-de-açúcar que, na verdade, veio a se desenvolver, 

sobretudo, nas regiões do litoral sul do estado, com a instalação de usinas de 

beneficiamento da cana-de-açúcar. A oiticica, a carnaúba e o algodão entraram em 

recessão devido à substituição de seus derivados por outros derivados, principalmente, 

com o desenvolvimento da produção de petróleo, do qual a indústria moderna extraiu 

vários produtos. O gado não resistiu as longas e freqüentes estiagens e, também, 

entrou em declínio, reajustando-se, atualmente, ao mercado leiteiro. A mineração que, 

apesar de se desenvolver já no século XX, entrou em recessão também neste mesmo 

século, devido a problemas internos, queda de demanda e concorrência externa. O sal, 

após um processo de reestruturação produtiva, ocasionou alguns problemas de cunho 

econômico-social na região de Macau. 

Cidades que eram sedes de indústrias relacionadas aos produtos acima 

citados passaram por crises econômicas. Podemos tomar como exemplo João 

Câmara, Umarizal, Assu, Caraúbas, Caicó, Natal, Parelhas, Nova Cruz, São Miguel, 

Pau dos Ferros, Jardim do Seridó, Santa Cruz, Lajes, Macau, Canguaretama, Patu, 

Mossoró, Ceará-Mirim, Currais Novos, Angicos e Acari. 

O território do estado que antes apresentava uma boa distribuição de 

atividades econômicas por toda sua área, com o advento das crises comentadas e que 

se deram, principalmente, na segunda metade do século XX, ficou deficiente e com 

pontos isolados.  Todavia, algumas cidades conseguiram desenvolver outras atividades 

ou manter, de alguma forma, um certo destaque em relação às outras. 

Natal foi o centro que logrou maiores benefícios por ter a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, além de outras faculdades, instituições militares e 

indústrias modernas, que aí se instalaram. Tais fatos foram responsáveis por um 

grande fluxo migratório para a cidade, desencadeando o desenvolvimento de 

atividades comerciais e de serviços. 

Mossoró, aparece, também, como outro ponto de destaque nessa nova 

configuração do território norte-riograndense desenvolvendo atividades econômicas, 

como a salineira, petrolífera e de fruticultura irrigada. Estas dinamizam a vida da 

cidade, atraindo um fluxo constante de capitais que circulam pelo comércio e por 

diversos serviços sociais, pessoais, de infra-estrutura e outros. 
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Na região do Seridó temos as cidades de Currais Novos e Caicó que 

conseguem, hoje em dia, manter um certo destaque em relação à outras cidades, 

sendo centros regionais prestadores de serviços. A tradição e os equipamentos de 

comércio, serviços e a infra-estrutura que ali cresceram durante a história dessas 

cidades, permitiram, a ambas, manter um certo destaque e a conseqüente expansão 

do seu setor terciário. Atualmente, Currais Novos até arrisca, mais uma vez, a extração 

de minérios nas antigas minas, sugerindo o embrião de um futuro desenvolvimento em 

escala industrial. 

Assu destaca-se pela produção de fruticultura irrigada, o que também ocorre 

com a cidade de Ipanguaçu. Mesmo distinguindo-se na produção de frutos destinados 

à exportação, tais cidades não logram grandes benefícios locais a partir da aludida 

produção. De forma semelhante, Macau apesar de deter significativa produção de sal, 

não obrigatoriamente, logra benefícios, na escala local. 

No oeste potiguar temos Pau dos Ferros, que nos últimos tempos vem 

apresentando um bom crescimento, destacando-se como um pequeno centro regional.  

No que tange ao Seridó, nossa área de estudo, algumas pequenas cidades 

como Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó e Parelhas desenvolvem a 

indústria da cerâmica vermelha, que apesar de oferecer empregos, acarreta sérios 

prejuízos ao meio ambiente. 

Finalmente, observamos que a rede urbana, antes pensada em termos de 

hierarquia, propriamente dita, hoje tem que ser repensada e entendida dentro de um 

contexto mais amplo de rede, baseada na nova divisão territorial do trabalho. 

 
 
3.3 Da pesquisa e dos resultados 
 

Nesta etapa do trabalho apresentaremos os resultados para a questão 

principal de nosso estudo que se refere a função do centro regional, no contexto da 

globalização. Tais resultados são fruto de pesquisa in locu nas cidades de Currais 

Novos, Acari, São Vicente, Cerro Corá e Lagoa Nova, no período compreendido entre 

julho e agosto de 2008. 

Utilizamos formulário volvido aos proprietários, gerentes ou funcionários de 

estabelecimentos comerciais variados, abrangendo um total de 21 estabelecimentos 

em São Vicente; 22, em Cerro Corá; 26, em Acari; 26, em Lagoa Nova e 159, em 
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Currais Novos. A eleição dos estabelecimentos se deu após a identificação das 

principais áreas de aglomeração comercial destas cidades. Nesse sentido, foram 

eleitas as principais ruas à serem alvos da pesquisa. Estas, por sua vez, demonstraram 

um quadro similar no momento em que constatamos uma maior concentração nas 

áreas onde surgiram estas cidades, quais sejam, nos entornos e proximidades da 

capela erguida em homenagem à suas respectivas padroeiras.  

Nesta pesquisa percebemos alguns fluxos existentes entre estas cidades e 

um universo, ainda maior, tanto no que concerne à fluxo de pessoas, fluxos materiais 

(produtos), bem como as principais demandas e carências comerciais destas cidades. 

Assim, entendemos “fluxo” como um deslocamento de um lugar à outro. O conteúdo 

deste deslocamento pode variar desde uma pessoa que vai às compras ou trabalhar 

em outra cidade, ou vai do campo à cidade, assim como um produto que é 

transportado de um lugar para outro. Da mesma maneira, uma informação transportada 

via internet, cabos de fibra óptica, ondas de rádio ou microondas, constituem um fluxo. 

Santos (1996, p. 214) salienta que: 

Como, no processo global da produção, a circulação prevalece sobre a 
produção, propriamente dita, os fluxos se tornam mais importantes 
ainda para a explicação de uma determinada situação. O próprio padrão 
geográfico é definido pela circulação, já que esta, mais numerosa, mais 
densa, mais extensa, detém o comando das mudanças de valor no 
espaço [...]. E cada lugar busca realçar suas virtudes por meio dos seus 
símbolos herdados ou recentemente elaborados, de modo a utilizar a 
imagem como ímã. 

Nesse sentido, identificamos o movimento percorrido por pessoas e os 

motivos que as levam aos lugares em tela. Veremos, ainda, o percurso feito pelos 

produtos até chegarem ao mercado e as redes que fazem a conexão entre o 

comerciante e o distribuidor do produto e o seu inverso, ou seja, a entrega do produto. 

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) 
(CASTELLS, 1999, p. 111). 

Igualmente, poderemos constatar a ligação entre os estabelecimentos 

pesquisados dentro de um contexto de estratégia de mercado. 
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[...] pequenas e médias empresas muitas vezes ficam sob o controle de 
sistemas de subcontratação ou sob o domínio financeiro/tecnológico de 
empresas de grande porte. No entanto, 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, 
1999, p. 181). 

Assim, vemos estabelecimentos classificados em matriz ou filial, 

possibilitando a multiplicação de um capital para expansão dele próprio. Por outro lado, 

vemos estabelecimentos de franquias ou redes. No caso da franquia, devemos 

entendê-la como uma associação (no sentido de união e não associação) para vender 

um mesmo produto ou serviço com as mesmas características. Nestas, podemos incluir 

uma mesma arquitetura do estabelecimento, uma cor padrão, produtos exclusivos da 

franquia e, no caso de serviço, estas compartilham os mesmos procedimentos 

metodológicos à execução do mesmo. Já para compreendermos o que significa uma 

rede de comércio, podemos fazer uso do seguinte conceito para “rede estratégica de 

suprimentos”. 

Redes estratégicas são arranjos deliberados de longo prazo, entre 
distintas, mas relacionadas organizações que visam o lucro, que 
permitem a estas organizações na rede ganhar ou sustentar vantagem 
competitiva vis-à-vis seus concorrentes fora da rede, através da 
otimização de custos operacionais e minimização de custos de 
coordenação (JARILLO apud CASTELLS, 1999, p. 368). 

Enfim, o universo será exposto através de tabelas, quadros, gráficos e 

mapas temáticos (apresentados sob forma de figuras), que permitam o entendimento 

das conexões entre os lugares, tanto no sentido de buscar a satisfação de demandas, 

quanto para supri-las, dependendo do lugar que dada cidade ocupa dentro de uma 

rede urbana. 

Neste sentido, organizamos as análises por partes, iniciando com 

considerações sobre algumas características dos estabelecimentos pesquisados nas 5 

cidades em tela. 
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3.3.1 Das características e das ligações entre os estabelecimentos 
 

Discutimos alguns pontos relacionados aos estabelecimentos comerciais 

para termos em mente certos ramos presentes nas cidades, bem como, nas análises 

adiante, compreendermos a importância destes nos fluxos verificados. 

Para iniciarmos, devemos observar o quadro 03 que expressa os ramos 

comerciais, agrupados em classes, presentes em Currais Novos, Acari, São Vicente, 

Lagoa Nova e Cerro Corá. A metodologia utilizada abordou a área central dessas 

cidades e, no caso de Currais Novos, algumas artérias principais. Isto merece ressalva, 

pois a não existência de um determinado ramo comercial, expresso no quadro, não 

significa que ele não possa existir em outras áreas da cidade. Todavia, salientamos 

que devido à escassez de estabelecimentos nas cidades menores, buscamos abranger 

uma maior variedade de ramos, muitas vezes, sem sucesso. 
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Assim sendo, iniciando por Currais Novos, observamos, primeiramente, que 

esta engloba uma variedade significativa de ramos comerciais. No entanto, é notório 

que estes e outros mais especializados como informática e celular; peças para artigos 

eletrônicos e revendedora de carros novos e seminovos, estão ausentes nas outras 

cidades. Além disso, vemos que não foi identificado nenhum ramo em alguma cidade 

que não fosse contemplado em Currais Novos. 

O que pode ser, ainda, constatado, é que os ramos mais comumente 

encontrados em todas as cidades, são os que lidam com produtos, atualmente, 

considerados como necessários ao cotidiano de todas as classes sociais. Tratam-se de 

produtos pessoais de vestuário (confecção e calçados); medicamentos e produtos que 

compõe os domicílios da população; materiais de construção, móveis e 

eletrodomésticos. 

A seguir, procuramos identificar os motivos principais para os 

estabelecimentos se localizarem nos lugares descritos. Tendo em vista a maior 

concentração de atividades comerciais e de serviços existentes em várias ruas de 

Currais Novos, apresentamos os dados classificados por rua, no intuito de 

encontrarmos algum padrão de localização nessas vias (TABELA 10). No caso das 

demais cidades, dada a dispersão existente, mesmo nas áreas centrais e o baixo 

número de estabelecimentos, procuramos agrupar os dados por cidades, traçando um 

perfil genérico relativo às mesmas (TABELA 11). 
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Em Currais Novos, identificamos a maior concentração de estabelecimentos 

em um trecho que agrupa duas vias (avenida e rua) e dois logradouros públicos 

(praças): Avenida Teotônio Freire, Rua João Pessoa e as praças Des. Tomaz Salustino 

e Cristo Rei. Esse conjunto de vias liga, nessa mesma seqüência, bairros periféricos ao 

centro da cidade, segundo esquema abaixo (FIGURA 05). Além do trecho supracitado 

destacamos, também, a Rua Laurentino Bezerra, ao longo da qual funciona a “feira 

coberta”. Por outro lado, na rua Tomaz Silveira (FIGURA 09), apesar de não existir uma 

grande aglomeração de estabelecimentos, ocorre a feira livre. 

 
 

 
       Figura 05 – Croqui da área central de Currais Novos/2008 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Na Avenida Teotônio Freire (FIGURA 06), os entrevistados declararam como 

principais motivos (TABELA 10) o fato do estabelecimento ser próprio e/ou por ser, 

aquela, uma via de tráfego intenso. Os comércios que apresentam a tendência à se 

localizarem próximos uns dos outros, são de um núcleo que aglutina serviços e 

produtos relacionados à saúde. Próximo ao hospital regional estão situadas clínicas 
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médico-laboratoriais que estimulam, por sua vez, a concentração de farmácias 

tradicionais e farmácias de manipulação, além de funerárias, floriculturas e óticas, em 

face da presença de clínicas oftalmológicas.  

Na Rua João Pessoa (FIGURA 07), de pequena extensão, há uma 

expressiva concentração de lojas, fato que se repete nas praças Des. Tomaz Salustino 

e Cristo Rei (FIGURA 08), bem como na Rua Laurentino Bezerra (rua da feira coberta), 

áreas que apresentam residências constituindo o segundo andar dos prédios sobre os 

estabelecimentos comerciais, ali instalados. Desta forma, as pessoas entrevistadas 

alegam, em grande parte, o fator “área comercial” para ali estabelecerem suas 

atividades comerciais. 

 
 
 

                           
             Figura 06 – Av: Teotônio Freire/CN - 2008                          Figura 07 – Rua João Pessoa/CN - 2008 
             Fonte: Arquivo do autor                                                       Fonte: Arquivo do autor 

 

                          
             Figura 08 – Praça Tomaz Salustino/CN - 2008                     Figura 09 – Rua Tomaz Silveira/CN - 2008 
             Fonte: Arquivo do autor                                                         Fonte: Arquivo do autor 
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Quando observamos as demais cidades (TABELA 11, FIGURAS 06, 07, 08 e 

09), notamos que o estabelecimento próprio aparece sempre como o principal motivo 

apontado, apesar das “áreas comercias”, que representam os centros das cidades, 

serem bastante citadas. 

 
 

 

                         
              Figura 10 – Rua central em Acari - 2008                        Figura 11 – Rua central em Cerro Corá - 2008 
              Fonte: Arquivo do autor                                                  Fonte: Arquivo do autor 

 
 

                        
           Figura 12 – Rua central em Lagoa Nova - 2008              Figura 13 – Rua central em São Vicente – 2008 
           Fonte: Arquivo do autor                                                    Fonte: Arquivo do autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84

TABELA 11 - Localização dos estabelecimentos e motivo para localização - 
Acari, Cerro Corá, Lagoa Nova e São Vicente/2008 

Cidade Motivo para localização na área ABS % 
estabelecimento próprio 14 53,8 
proximidade c/ estabelecimentos similares  -  - 
via de tráfego intenso  -  - 
área comercial 11 42,3 
outro motivo* 1 3,8 

Acari 

TOTAL 26 100,0
  

estabelecimento próprio 13 59,1 
proximidade c/ estabelecimentos similares  -   - 
via de tráfego intenso  -  - 
área comercial 9 40,9 
outro motivo  -  - 

Cerro Corá 

TOTAL 22 100,0
  

estabelecimento próprio 14 53,8 
proximidade c/ estabelecimentos similares 0 0,0 
via de tráfego intenso 2 7,7 
área comercial 10 38,5 
outro motivo -  - 

Lagoa Nova  

TOTAL 26 100,0
  

estabelecimento próprio 13 61,9 
proximidade c/ estabelecimentos similares 0 0,0 
via de tráfego intenso 0 0,0 
área comercial 7 33,3 

São Vicente 

outro motivo* 1 4,8 
  TOTAL 21 100,0

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: "outros motivos" apontados: falta de opção e único ponto disponível 

 
 

Pelo exposto, notamos que o “ponto comercial” próprio, seja este adquirido 

por herança, compra ou troca, é considerado o fator de maior relevância para a 

localização dos estabelecimentos e a conseqüente distribuição espacial dos mesmos 

nas cidades menores. Por outro lado, Currais Novos apresenta condições que facultam 

a formação de áreas ou ruas comerciais capazes de fazer os proprietários mudarem de 

localização através de investimentos em seus respectivos ramos. 

Um outro aspecto, relacionado às características dos estabelecimentos, diz 

respeito a ligação destes com algum outro ou alguma marca. Dessa forma, na tabela 

12, distinguimos os pontos comerciais como: único, matriz, filial, rede ou franquia. 
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TABELA 12 - Classificação do comércio em: único, matriz, filial, rede e franquia/2008 
Cidades Único Matriz Filial Rede Franquia TOTAL 

105 25 18 4 7 159 abs Currais Novos 
66,0 15,7 11,3 2,5 4,4 100 % 
17 2 5 1 1 26 abs Acari 

65,4 7,7 19,2 3,8 3,8 100 % 
11 3 4 4  - 22 abs Cerro Corá 

50,0 13,6 18,2 18,2  - 100 % 
16 4 4 2  - 26 abs Lagoa Nova 

61,5 15,4 15,4 7,7  - 100 % 
18  - 3  -  - 21 abs São Vicente 

85,7  - 14,3  -   - 100,0 % 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 

A partir da análise do quadro apresentado, constatamos que os maiores 

percentuais apontam para o comércio do tipo “único”. Percebemos, ainda, que em 

Currais Novos e Acari foram encontrados todos os tipos de classificação, salientando-

se a superioridade no número total de estabelecimentos por parte de Currais Novos.  

Um exemplo disso é o número total de “matrizes” (25) nesta cidade, que 

praticamente se equipara ao número total de estabelecimentos pesquisados nas 

demais (26). Estas matrizes de Currais Novos representam a segunda classe mais 

numerosa para a cidade, enquanto em Acari, Cerro Corá e São Vicente, são as filiais 

que aparecem em segundo lugar. 

Nesta última citada (São Vicente), identificamos a ausência de comércio do 

tipo matriz ou integrante de rede ou franquia. 

Vejamos, então, o que significa esta composição no que se refere às 

conexões entre as cidades. 

No quadro 04 (FIGURA 14) observamos as cidades de origem das matrizes 

que possuem filiais em Currais Novos, bem como as cidades que possuem filiais de 

matrizes lotadas nesta, ambos expressos por ramos comerciais. 

Em primeiro lugar, atestamos que o comércio em Currais Novos se expande 

a partir, também, de si mesmo, quando vemos que a metade das filiais são de lojas da 

própria cidade (9). Excetuando-se isto, e uma filial da cidade de Picuí/PB, constatamos 

que as filiais presentes nesta, provêm de cidades de um porte maior, como Caicó, 

Patos/PB, Mossoró e Natal. 
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Por outro lado, no que concerne às cidades através das quais o centro 

regional em tela expande sua influência através das filiais, podemos perceber que são 

tanto cidades de maior porte (Natal, por exemplo), como cidades de porte intermediário 

(Caicó e Macaíba) e cidades de menor expressão regional. É interessante ressaltar que 

o alcance destas filiais extrapola a região do Seridó norte-riograndense, quando 

verificamos que cidades como Nova Cruz, Santa Cruz, João Câmara e Assu foram 

citadas, estas situadas na região Agreste e da Serra-Verde, respectivamente. Um ramo 

que se destaca, no sentido de expansão para outras cidades através de filiais, é o de 

“ótica e relojoaria”, abrangendo as cidades de Natal, Macaíba, João Câmara, Caicó e 

Jardim do Seridó. 
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Já com relação às cidades de Acari, Cerro Corá, Lagoa Nova e São Vicente 

(QUADROS 05, 06, 07 e 08) o que evidenciamos é que as filiais existentes são de lojas 

matrizes de Currais Novos. A única exceção encontrada foi uma filial de Lagoa Nova 

presente em São Vicente. Nesse segundo contexto, relativo às cidades menores, 

percebemos que o ramo de “móveis e eletrodomésticos” é o que apresenta maior 

proeminência no quesito filiais presentes nas cidades. 

No que tange à expansão das filiais, Acari amplia as atividades comerciais 

para Carnaúba dos Dantas e Caicó. Por seu turno, Lagoa Nova estende o seu 

comércio para São Vicente, São Rafael, Jucurutu, Cerro Corá e Tenente Laurentino. 

Cerro Corá possui filiais, todavia, de lojas da própria cidade, enquanto São Vicente, 

como já informado, não apresentou o contexto, aqui, estudado. Nestes casos o ramo 

“farmacêutico” e o ramo de “calçados, confecção, moda, mesa e banho” denotam maior 

capacidade de expansão. 
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Nos quadros (09, 10, 11 e 12), subseqüentes, o que é válido ressaltar é um 

outro nível de integração entre as cidades, além da expansão através das filiais, que é 

a participação em rede ou representação de alguma franquia.  

 

QUADRO 09 - Redes e franquias de produtos em Currais Novos/2008 
Redes Segmento Franquias Segmento 

Rede Mais Supermercados TIM Celulares 
Rede Unilar  Móveis e eletrodomésticos Chlorophilla Perfumaria e cosméticos 
RedeCon  Material de construção Água de Cheiro Perfumaria e cosméticos 

Rede Seridó  Supermercados O Boticário Perfumaria e cosméticos 
Rede Frigotil Açougue Contém 1g Perfumaria e cosméticos 

    Lacqua di Fiori Perfumaria e cosméticos 
    Schalk Confecção 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
 
 

QUADRO 10 - Redes e franquias de produtos em Acari/2008 
Redes Segmento Franquias Segmento 

Pague Menos Farmácia O Boticário Perfumaria 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 

QUADRO 11 - Redes e franquias de produtos em Cerro Corá/2008 
Redes Segmento Franquias Segmento 

Unifarma Farmácia  -  - 
Rede Seridó Supermercado  -  - 

Rede Fácil Construir Material de Construção  -  - 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 

QUADRO 12 - Redes e franquias de produtos em Lagoa Nova/2008 
Redes Segmento Franquias Segmento 

Unifarma Farmácia  -  - 
Rede Seridó Supermercado  -  - 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
 
 

Assim sendo, vemos que as redes existentes, em ambas as cidades, são de 

ramos presentes em todos os lugares estudados (QUADRO 03). São estes, os 

segmentos de móveis e eletrodomésticos; material de construção; farmácia; 

alimentação, açougue e supermercado. 
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Com relação às franquias, encontramos 1 em Acari, qual seja: O Boticário, 

no segmento de perfumaria. As demais, somente foram verificadas em Currais Novos, 

sendo a TIM do ramo de celulares; Schalk, no segmento de confecção e, as demais, no 

segmento de perfumaria: Chlorophilla, Água de Cheiro, O Boticário, Contém 1g e 

Lacqua de Fiori. 

A partir do quadro a seguir (QUADRO 13) (FIGURA 15), identificamos, 

claramente, a estruturação e o papel das cidades articuladas em rede, no âmbito do 

terciário. Notamos que a rede “Pague Menos”, presente em Acari, é oriunda de 

Fortaleza, no Ceará, e, a “Rede Fácil de Construir”, presente em Cerro Corá, se 

expandiu vinda de Belém, no estado do Pará. As demais redes presentes em Cerro 

Corá e Lagoa Nova são do próprio estado do Rio Grande do Norte, enquanto a franquia 

“O Boticário”, é oriunda de Curitiba, no Paraná. 

Na cidade de Currais Novos vemos uma maior diversidade de redes e 

franquias, estas provindas, tanto do Rio Grande do Norte, quanto de outros estados do 

Brasil. Verificamos, ainda, a presença da franquia “TIM”, empresa italiana que explora o 

mercado de telefonia móvel, em nosso país. 

 
 

QUADRO 13 - Franquias e redes segundo lugar de origem/2008 
REDES LUGAR DE ORIGEM FRANQUIAS LUGAR DE ORIGEM 

Rede Mais Natal/Rio Grande do Norte TIM Itália 
Rede Unilar Rio Grande do Norte/Paraíba Chlorophilla Curitiba/Paraná 

RedeCon Natal/Rio Grande do Norte Água de Cheiro Belo Horizonte/Minas Gerais 
Rede Seridó Rio Grande do Norte O Boticário Curitiba/Paraná 

Rede Frigotil Timon/Maranhão - 
Teresina/Piauí Contém 1g São João da Boa Vista/São Paulo

Rede PagueMenos Fortaleza/Ceará Lacqua di Fiori Belo Horizonte/Minas Gerais 
Unifarma Rio Grande do Norte     

Rede Fácil de Construir Belém/Pará     

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Dessa forma, podemos ver que o processo de flexibilização da produção que 

vem se desenvolvendo juntamente com o desenvolvimento técnico e impulsionando o 

processo de globalização da economia, pode ser verificado, também, em um outro 

nível dentro do sistema capitalista. Assim como a produção, a distribuição da produção 

se dá de maneira mais descentralizada com a emergência e a sustentação de centros 

regionais de diversas partes. Isto cria e recria formas e relações de trabalho, 

fragmentando ainda mais a expansão do capital. Esta expansão, na prática, pode ser 

verificada quando da multiplicação de revendedores de produtos e marcas partindo, ou 

não, de cidades com uma posição de centro regional. 

Ou seja, não fosse a técnica aplicada à comunicação e transporte entre 

lugares distintos, somada ao poder de atração e sustentação de certos lugares 

utilizando toda a rede de legado espacial e mais as relações sociais ali presentes, seria 

extremamente difícil pensarmos o acesso à certos serviços e produtos no nível 

constatado atualmente. 

Após essas análises, concluímos que através de matrizes, filiais, redes e 

franquias, as cidades são articuladas para expandir os negócios, bem como, por outro 

lado, suprir demandas, não só internas, como também externas, conforme veremos 

adiante.  

Tomando-se como exemplo as cidades analisadas, observamos que Currais 

Novos consegue abranger uma área de alcance maior, tanto como para sediar lojas de 

filiais, redes e franquias, quanto para expandir filiais.  

Identificaremos, no próximo tópico, alguns fluxos de pessoas existentes no 

que diz respeito aos entrevistados e proprietários dos estabelecimentos comerciais 

pesquisados. 

 
 
3.3.2 Dos fluxos de pessoas 
 

Nesta etapa temos o objetivo de analisar as origens dos entrevistados, além 

da origem dos clientes dos estabelecimentos das cidades abordadas. Para isso, 

vejamos, antes, as funções dos entrevistados dentro do comércio. Para os que são 

proprietários, observemos o que os levou a investir no ramo em que trabalham. 

Assim sendo, em primeiro lugar, pudemos constatar que em Currais Novos e 

Lagoa Nova, os entrevistados foram, segundo as categorias, em número praticamente 
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igual, proprietário e funcionários e, em menor número, gerentes. Nas demais cidades 

os funcionários foram maioria (TABELA 13). 

 
 

 
 

Entre os entrevistados que eram proprietários, em todas as cidades, o 

principal motivo alegado para investir em seu empreendimento foi o conhecimento dos 

mesmos, em relação aos ramos nos quais se inserem (TABELA 14). Em muitos casos 

este conhecimento foi adquirido a partir da experiência como funcionário. Um outro 

motivo alegado foi herança familiar, ou seja, os pais ou avós já trabalhavam naquele 

ramo que, por sua vez, foi herdado e pelo fato do mesmo está em ascensão na 

oportunidade em que ingressaram como proprietários (como por exemplo, móveis e 

eletrodomésticos). 

 
 

 
 

No que concerne aos fluxos de pessoas, identificaremos, agora, o local de 

origem dos proprietários (TABELA 15). Assim, em todas as cidades percebemos que 

os maiores percentuais são de proprietários do próprio lugar. No caso de Currais Novos 

o que fica evidente, também, é o apreciável número de proprietários oriundos de outras 

cidades (55). 
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Observando-se o quadro 14 (FIGURA 15), notamos que os proprietários 

forâneos de Currais Novos são procedentes de várias cidades do Rio Grande do Norte, 

destacando-se: Natal (7); Tenente Laurentino (5); Acari (5) e Lagoa Nova (4). Ainda 

constatamos 3, oriundos do estado da Paraíba, das cidades de São Bento (1); Frei 

Martinho (1) e Cuité (1).  A procedência faz-se presente, também, em relação a outras 

cidades do país, tais como: Rio de Janeiro (RJ) (1); Recife (PE) (1); São José dos 

Campos (SP) (1); Salvador (BA) (1) e Brasília (DF) (1). Constatamos, também, 

proprietários oriundos de outros estados, cujas cidades não foram informadas como: 

Piauí (1); Ceará (1) e Rio Grande do Sul (1). 
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QUADRO 14 - Número de proprietários de comércio em 
Currais Novos por cidade de origem  

Cidade de origem nº de proprietários 

Natal/RN 7 
Tenente Laurentino/RN 5 
Acari/RN 5 
Lagoa Nova/RN 4 
Caicó/RN 3 
Florânia/RN 3 
Cruzeta/RN 3 
Luiz Gomes/RN 2 
São Vicente/RN 1 
Cerro Corá/RN 2 
Portalegre/RN 1 
Santana do Matos/RN 1 
Angicos/RN 1 
Parelhas/RN 1 
Assu/RN 1 
Carnaúba dos Dantas/RN 1 
Jardim de Piranhas/RN 1 
Jaçanã/RN 1 
São Bento/PB 1 
Cuité/PB 1 
Frei Martinho/PB 1 
Patos/PB 1 
Salvador/BA 1 
Recife/PE 1 
São José dos Campos/SP 1 
Rio de Janeiro/RJ 1 
Brasília/DF 1 
CIDADES NÃO ESPECIFICADAS* 3 
TOTAL 55 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: "*" foram citados somente os estados de origem: Piauí (1), 

Rio Grande do Sul (1), Ceará (1) 
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No que concerne aos proprietários oriundos de outros estados presentes em 

Acari, Cerro Corá, Lagoa Nova e São Vicente (QUADROS 15, 16, 17 e 18), atestamos 

a presença de 1, de Minas Gerais (cidade não especificada) em Cerro Corá; e, 1 de 

Picuí/PB, em Lagoa Nova. Os demais são de cidades do próprio estado. Outro aspecto 

a ser destacado é a presença de proprietários destas 4 cidades em Currais Novos e a 

presença de proprietários de Currais Novos nas 4 cidades que compõe nossa área de 

estudo. 

 

 
QUADRO 15 - Número de proprietários de comércio 

em Acari por cidade de origem/2008  

Cidade de origem nº de 
proprietários 

Currais Novos/RN 2 
Carnaúba dos Dantas/RN 2 
Natal/RN 1 
Caicó/RN 1 
Marcelino Vieira/RN 1 
TOTAL 7 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 

QUADRO 16 - Número de proprietários de comércio 
em Cerro Corá por cidade de origem/2008  

Cidade de origem nº de 
proprietários 

Currais Novos/RN 1 
Santa Cruz/RN 1 
CIDADES NÃO ESPECIFICADAS* 1 
TOTAL 3 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008   
Nota: *foi citado somente o estado de MG 

 
 

QUADRO 17 - Número de proprietários de comércio 
em Lagoa Nova por cidade de origem/2008 

Cidade de origem nº de 
proprietários 

Currais Novos/RN 5 
Santana dos Matos/RN 1 
Natal/RN 1 
Cerro Corá/RN 1 
Picuí/PB 1 
TOTAL 9 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008   
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QUADRO 18 - Número de proprietários de comércio 
em São Vicente por cidade de origem/2008 

Cidade de origem nº de 
proprietários 

Currais Novos/RN 2 
Florânia/RN 2 
TOTAL 4 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008   

 
 

Finalmente, um último aspecto relacionado aos proprietários concerne ao 

trabalho, ou seja, se os mesmos mudaram para viver nestas cidades e constituíram, 

posteriormente, seu comércio, ou se mudaram já com o intuito de iniciarem ou 

expandirem seus empreendimentos. Observando-se a tabela a seguir (TABELA 16), 

averiguamos que em Currais Novos e Acari sobressai-se a classe dos proprietários que 

mudaram para a cidade para trabalhar, enquanto que nas outras cidades os números 

se dividiram entre os que não souberam responder e os que foram, também, à 

trabalho. 

 
 

TABELA 16 - Motivo principal para o proprietário mudar para a cidade atual /2008 
CIDADE 

Currais Novos Acari Cerro Corá Lagoa Nova São Vicente 
Motivo  

principal 
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % 

Trabalho 23 41,8 6 85,7  -  - 5 55,6 2 50,0 
Estudo 6 10,9  -  -  -  -  -  -  -  - 
Família 14 25,5  -  -  -  -  -  -  -  - 
Não sabe 12 21,8 1 14,3 3 100,0 4 44,4 2 50,0 
TOTAL 55 100 7 100 3 100 9 100 4 100 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: considera-se a resposta "família" as pessoas que mudaram ainda jovens com as familias, e as que foram 

constituir família. 
 
 

Na classe funcionário ou gerente, o quadro também se assemelha ao que 

vimos com relação aos proprietários quando notamos que são, em maioria, oriundos da 

própria cidade (TABELA 17). Em Cerro Corá e São Vicente, todos os entrevistados 

dessa categoria afirmaram ser da própria cidade. 
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Ao nos debruçarmos sobre o contexto apresentado nos quadros 19, 20 e 21, 

percebemos que em Lagoa Nova, existe 1 funcionário de Picuí/PB, enquanto que em 

Acari, são todos do estado do Rio Grande do Norte. Já em Currais Novos, a maior 

quantidade de funcionários forâneos, representa, também, um quadro mais abrangente 

no que concerne às cidades de procedência.  Além das cidades do próprio estado, 

identificamos funcionários de Picuí/PB (1) e Campina Grande/PB (1); São Paulo (SP) 

(3) e de cidades não especificadas dos estados do Ceará (1) e do Rio Grande do Sul 

(1). 

 
 

QUADRO 19 - Número de entrevistados funcionários ou 
gerentes, por cidade de origem - Currais Novos/2008 

Cidades de origem nº de entrevistados 
Lagoa Nova/RN 3 
Tenente Laurentino/RN 1 
Cerro Corá/RN 2 
São Vicente/RN 2 
Jardim do Seridó/RN 2 
São Rafael/RN 1 
Caicó/RN 1 
Acari/RN 1 
Cruzeta/RN 1 
Picuí/PB 1 
Campina Grande/PB 1 
São Paulo/SP 3 
CIDADES NÃO ESPECIFICADAS* 2 
TOTAL 21 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: *foram citados somente os estados: CE (1); RS (1) 
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QUADRO 20 - Número de entrevistados funcionários ou 
gerentes, por cidade de origem - Acari/2008 

cidades de origem nº de entrevistados 
Natal/RN 1 
Cruzeta/RN 1 
Carnaúba dos Dantas/RN 1 
São Vicente/RN 1 
TOTAL 3 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 

QUADRO 21 - Número de entrevistados funcionários ou 
gerentes, por cidade de origem - Lagoa Nova/2008 
cidades de origem nº de entrevistados 

Florânia/RN 1 
Currais Novos/RN 1 
Picuí/PB 1 
TOTAL 3 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 

Quanto aos motivos revelados para o entrevistado mudar para essas 

cidades (TABELA 18), os principais foram: trabalho e família, em Currais Novos e 

Lagoa Nova, enquanto em Acari, predominou a família. 

 
 

TABELA 18 - Motivo principal para o entrevistado funcionário ou 
gerente mudar para a cidade atual/2008 

CIDADE 
Currais Novos Acari Lagoa Nova Cidade 
ABS % ABS % ABS % 

Trabalho 9 42,9  -  - 2 66,7 
Estudo 4 19,0  -  -  -  - 
Família 7 33,3 3 75,0 1 33,3 
Não sabe 1 4,8 1 25,0  -   - 
TOTAL 21 100,0 4 100,0 3 14,3 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 

No que concerne a origem dos clientes (TABELAS 19, 20, 21, 22 e 23), 

podemos distinguir, assim como outros dados apresentados, duas realidades distintas: 
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uma que contempla as cidades de Acari, São Vicente, Cerro Corá e Lagoa Nova e 

outra para a cidade de Currais Novos. Nesse sentido, um primeiro ponto à ser 

destacado é que em Currais Novos, as duas principais origens dos clientes são a 

própria cidade e outras cidades, enquanto as demais tem como principais clientes as 

pessoas da própria cidade e da zona rural do próprio município.  

 
TABELA 19 - Número de estabelecimentos e origem dos clientes - Currais Novos/2008 

nº de 
estabelecimentos Origem dos clientes % do total de 

estabelecimentos 
TOTAL de 

estabelecimentos

156 Própria cidade 98,1 159 
115 Zona rural do município 72,3 159 
63 Zona rural de outro município 39,6 159 

131 Outras cidades 82,4 159 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: na classe "zona rural de outro município, foram citados "Campo Redondo, Florânia, 
Lagoa Nova e São Vicente 

 
 

TABELA 20 - Número de estabelecimentos e origem dos clientes - Acari/2008 

nº de 
estabelecimentos Origem dos clientes % do total de 

estabelecimentos 
TOTAL de 

estabelecimentos

26 Própria cidade 100,0 26 
16 Zona rural do município 61,5 26 
3 Zona rural de outro município 11,5 26 
7 Outras cidades 26,9 26 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: na classe "zona rural de outro município, foram citados: Cruzeta, Florânia e Carnaúba 
dos Dantas 

 
 

TABELA 21 - Número de estabelecimentos e origem dos clientes - Cerro Corá/2008 

nº de 
estabelecimentos Origem dos clientes % do total de 

estabelecimentos 
TOTAL de 

estabelecimentos

22 Própria cidade 100,0 22 
14 Zona rural do município 63,6 22 
2 Zona rural de outro município 9,1 22 
3 Outras cidades 13,6 22 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: na classe "zona rural de outro município, não foram citados nomes 
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TABELA 22 - Número de estabelecimentos e origem dos clientes - Lagoa Nova/2008 

nº de 
estabelecimentos Origem dos clientes % do total de 

estabelecimentos 
TOTAL de 

estabelecimentos

26 Própria cidade 100,0 26 
14 Zona rural do município 53,8 26 
1 Zona rural de outro município 3,8 26 
3 Outras cidades 11,5 26 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: na classe "zona rural de outro município, não foram citados nomes 

 
 

TABELA 23 - Número de estabelecimentos e origem dos clientes - São Vicente/2008 

nº de 
estabelecimentos Origem dos clientes % do total de 

estabelecimentos 
TOTAL de 

estabelecimentos

21 Própria cidade 100,0 21 
13 Zona rural do município 61,9 21 
1 Zona rural de outro município 4,8 21 
4 Outras cidades 19,0 21 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: na classe "zona rural de outro município foi citado Florânia 

 
 

Isto denota que as cidades menores (Acari, Cerro Corá, Lagoa Nova e São 

Vicente) possuem um quadro de abrangência menor no que concerne ao 

abastecimento de produtos oriundos do comércio. Restringe-se a uma escala mais 

local da zona urbana e rural do próprio município, valendo salientar que este grupo 

possui grande parte da população na zona rural. No entanto, verificamos, também, que 

Currais Novos possui, tanto em termos absolutos, quanto relativos, uma quantidade 

significativa de estabelecimentos comerciais que declarou possuir clientes da zona 

rural de outros municípios. 

Observando-se o grupo de cidades menores que possuem clientes de outras 

cidades ou da zona rural de outro município, veremos que esse número é bastante 

reduzido, o que se projeta, também, na área abrangida. 

Podemos atestar, nas tabelas 24, 25, 26 e 27, que as cidades que cedem 

clientes à Acari, São Vicente, Lagoa Nova e Cerro Corá são cidades da própria 

hinterlândia. Para esse grupo vemos um total de 09 cidades diferentes que possuem 

clientes nestas (Cruzeta, Carnaúba, Parelhas, Jardim do Seridó, Currais Novos, Bodó, 

São Tomé, Tenente Laurentino e Florânia). Com relação a Currais Novos (TABELA 28) 
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(FIGURA 16) o quadro se apresenta diferente quando notamos que além do Seridó, 

esta possui clientes de outras áreas do Estado, como por exemplo, das cidades de 

Campo Redondo, Santa Cruz, Serra Negra, Mossoró e Natal, além de cidades de 

outros estados, Recife/PE, Picuí/PB, Campina Grande/PB e Frei Martinho/PB.  

 
 

TABELA 24 - Número de estabelecimentos com clientes em outras cidades, 
segundo lugar de origem – Acari/2008 

Cidades de origem nº de 
estabelecimentos 

% do total de 
estabelecimentos

TOTAL de 
estabelecimentos 

Cruzeta 6 85,7 7 
Carnaúba 5 71,4 7 
Parelhas 1 14,3 7 
Jardim do Seridó 1 14,3 7 
Currais Novos 1 14,3 7 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 

TABELA 25 - Número de estabelecimentos com clientes em outras cidades, 
segundo lugar de origem - Cerro Corá/2008 

Cidades de 
origem 

nº de 
estabelecimentos 

% do total de 
estabelecimentos

TOTAL de 
estabelecimentos 

Bodó 3 100,0 3 
Lagoa Nova 2 66,7 3 
São Tomé 1 33,3 3 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 

TABELA 26 - Número de estabelecimentos com clientes em outras cidades, segundo 
lugar de origem - Lagoa Nova/2008 

Cidades de origem nº de  
estabelecimentos 

% do total de 
estabelecimentos 

TOTAL de 
estabelecimentos 

Cerro Corá 2 66,7 3 
Bodó 2 66,7 3 
Currais Novos 2 66,7 3 
Tenente Laurentino 1 33,3 3 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
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TABELA 27 - Número de estabelecimentos com clientes em outras cidades, segundo 
lugar de origem - São Vicente/2008 

Cidades de origem nº de  
estabelecimentos 

% do total de 
estabelecimentos 

TOTAL de 
estabelecimentos 

Currais Novos 3 75,0 4 
Tenente Laurentino 2 50,0 4 
Florânia 2 50,0 4 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 

TABELA 28 - Número de estabelecimentos com clientes em outras cidades, 
segundo lugar de origem - Currais Novos/2008 

Cidades de origem 
nº de 

estabelecimentos
% do total de 

estabelecimentos
TOTAL de 

estabelecimentos
Lagoa Nova/RN 50 38,2 131 
Acari/RN 48 36,6 131 
São Vicente/RN 48 36,6 131 
Florânia/RN 36 27,5 131 
Cerro Corá/RN 34 26,0 131 
Tenente Laurentino/RN 13 9,9 131 
Carnaúba dos Dantas/RN 11 8,4 131 
Natal/RN 8 6,1 131 
Jucurutu/RN 1 0,8 131 
Parelhas/RN 6 4,6 131 
Bodó/RN 6 4,6 131 
Campo Redondo/RN 6 4,6 131 
Caicó/RN 3 2,3 131 
Santa Cruz/RN 3 2,3 131 
Jardim do Seridó/RN 1 0,8 131 
Serra Negra/RN 1 0,8 131 
Mossoró/RN 1 0,8 131 
Santana dos Matos/RN 1 0,8 131 
Cruzeta/RN 1 0,8 131 
Recife/PE 1 0,8 131 
Picuí/PB 2 1,5 131 
Campina Grande/PB 1 0,8 131 
Frei Martinho/PB 3 2,3 131 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
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Com isso denotamos que Currais Novos possui uma maior área de 

abrangência para venda de produtos, assim como maior quantidade de proprietários 

oriundos de fora. Isto sinaliza para uma maior capacidade de atração de investimentos 

concretizados por meio de comércios ou por meio da atração de pessoas. Este 

processo, por sua vez, indica um caminho de expansão espacial do capital, o que gera 

indícios concretos do local crescendo em magnitude. Tratando em outras escalas, 

poderíamos dizer que o local se expande rumo ao global utilizando-se de pontos como 

os centros regionais. 

Todavia, é necessário ter em mente que o local pode ser um grande, médio 

ou pequeno lugar. E este lugar exercerá influência tanto para lugares maiores quanto 

para lugares menores. Essa relação se evidencia quando vemos que uma mesma 

cidade perde elementos sociais e capital tanto para cidade de menor porte quanto de 

maior porte. Isto se traduz pelo movimento dos trabalhadores assalariados, dos 

investidores, do capital e das mercadorias em um ato que parece aleatório, porém, que 

se apresenta como um padrão que contribui para a macro-homogeneização ora 

sinalizada nos tempos atuais de globalização. 

Após esse quadro demonstrando as capacidades de atração das cidades, 

tanto no que diz respeito a investidores comerciais, através dos proprietários forâneos, 

assim como de alguns funcionários, além da atratividade de clientes oriundos de outras 

cidades e da zona rural, veremos, a seguir, dados que nos ajudarão a entender alguns 

fluxos materiais existentes nas cidades analisadas. 

 
 
3.3.3 Dos fluxos materiais 
 

Analisaremos, aqui, alguns fluxos materiais, isto é, de produtos existentes 

nas cidades trabalhadas. Com isso, teremos condições de entender qual o papel das 

cidades dentro da rede de distribuição de mercadorias. 

Para isso, nos debruçaremos, primeiramente, sobre os locais de compra dos 

produtos de Currais Novos, Acari, São Vicente, Cerro Corá e Lagoa Nova (TABELAS 

29, 30, 31, 32 e 33).  
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TABELA 29 - Local de compra dos produtos para o comércio - 
Currais Novos/2008 

Local nº de estabelecimentos % do total TOTAL 
Própria cidade 21 13,2 159 
Cidades do RN 81 50,9 159 
Outros estados 133 83,6 159 
*Outros países 2 1,3 159 
Fonte: Pesquisa de Campo - Julho/Ago.2008 
Nota: outros países citados foram França, Itália e Alemanha 

 
 
 

TABELA 30 - Local de compra dos produtos para o comércio – 
Acari/2008 

Local nº de estabelecimentos % do total TOTAL 
Própria cidade 1 3,8 26 
Cidades do RN 14 53,8 26 
Outros estados 21 80,8 26 
*Outros países  -  - 26 
Fonte: Pesquisa de Campo - Julho/Ago.2008 

 
 
 

TABELA 31 - Local de compra dos produtos para o comércio - 
Cerro Corá/2008 

Local nº de estabelecimentos % do total TOTAL 
Própria cidade  -  - 22 
Cidades do RN 20 90,9 22 
Outros estados 12 54,5 22 
Outros países  -  - 22 
Não sabe 2 9,1 22 
Fonte: Pesquisa de Campo - Julho/Ago.2008 
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TABELA 32 - Local de compra dos produtos para o comércio - 

Lagoa Nova/2008 
Local nº de estabelecimentos % do total TOTAL 

Própria cidade  -  - 26 
Cidades do RN 19 73,1 26 
Outros estados 19 73,1 26 
*Outros países  -  - 26 
Fonte: Pesquisa de Campo - Julho/Ago.2008 

 
 

TABELA 33 - Local de compra dos produtos para o comércio - 
São Vicente/2008 

Local nº de estabelecimentos % do total TOTAL 
Própria cidade 1 4,8 21 
Cidades do RN 14 66,7 21 
Outros estados 15 71,4 21 
*Outros países  -  - 21 
Fonte: Pesquisa de Campo - Julho/Ago.2008 

 
 

O que podemos destacar é que os estabelecimentos que adquirem seus 

produtos na própria cidade são escassos no grupo de cidades menores (Acari, São 

Vicente, Lagoa Nova e Cerro Corá), tendo, em Currais Novos, um percentual de 13,2%, 

o que corresponde a 21 lojas pesquisadas nesta cidade. Convém ressaltar que, para 

todas as cidades, os principais lugares de aquisição de produtos são outros estados e 

outras cidades do Rio Grande do Norte. Quanto à compra direta de outro país, somente 

pudemos constatar em 2 estabelecimentos de Currais Novos, que citaram a França, 

Itália e a Alemanha, como locais de origem de algum produto. 

Adentrando um pouco mais na origem dos produtos comprados, no que 

tange às cidades do próprio estado (TABELAS 34, 35, 36, 37 e 38), verificamos que 

Currais Novos os adquire, sobretudo, em Natal. Se traçarmos um quadro geral, 

perceberemos que as principais cidades de compra são Natal, Caicó e Mossoró. No 

caso de Acari, São Vicente, Lagoa Nova e Cerro Corá, além destas, a compra é 

realizada, também, em Currais Novos. Há, ainda, o intercâmbio de todo o conjunto 

analisado com outras cidades de menor expressão, todavia, restrito a estabelecimentos 

mais isolados. Isto indica que mesmo lugares menores possuem o papel não só de 

consumo, como também, de circulação e/ou distribuição dentro de um quadro mais 

amplo de divisão territorial do trabalho e de rede urbana. 
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Tabela 34 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em cidades do RN, por lugar de compra -     

Currais Novos/2008 

Cidades nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Natal 63 77,8 81 
Caicó 9 11,1 81 
Mossoró 8 9,9 81 
Parnamirim 7 8,6 81 
Macaíba 3 3,7 81 
Parelhas 2 2,5 81 
São Vicente 2 2,5 81 
Acari  1 1,2 81 
Cruzeta 1 1,2 81 
Jardim de Piranhas 1 1,2 81 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 
 
 
 

Tabela 35 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em cidades do RN, por lugar de compra - 

Acari/2008 

Cidades nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Natal 12 85,7 14 
Currais Novos 5 35,7 14 
Caicó 2 14,3 14 
Mossoró 1 7,1 14 
Assu 1 7,1 14 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
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TABELA 36 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em cidades do RN, por lugar de compra - Cerro 

Corá/2008 

Cidades nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Natal 15 68,2 22 
Currais Novos 10 45,5 22 
Caicó 5 22,7 22 
Mossoró 3 13,6 22 
Parnamirim 1 4,5 22 
Assu 1 4,5 22 
Carnaúba dos Dantas 1 4,5 22 
Jardim do Seridó 1 4,5 22 
Parelhas 1 4,5 22 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 

Tabela 37 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em cidades do RN, por lugar de compra - Lagoa 

Nova/2008 

Cidades nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Natal 15 78,9 19 
Caicó 6 31,6 19 
Currais Novos 6 31,6 19 
Mossoró 3 15,8 19 
Acari 1 5,3 19 
Jardim do Seridó 1 5,3 19 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 

Tabela 38 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em cidades do RN, por lugar de compra - São 

Vicente/2008 

Cidades nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Natal 7 50,0 14 
Currais Novos 4 28,6 14 
Mossoró 3 21,4 14 
Jucurutu 3 21,4 14 
Caicó 2 14,3 14 
Assu 1 7,1 14 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
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Com relação aos estados com os quais as cidades estudadas mantêm 

relação de compra de produtos (TABELAS 39, 40, 41, 42 e 43) percebemos um quadro 

ainda mais abrangente. O fluxo de produtos advém de vários estados do território 

nacional, sendo Currais Novos a cidade que mantém intercâmbio com um número 

maior de estados, 20 no total. Lagoa Nova mantém relação com 14, São Vicente (13), 

Acari (10) e Cerro Corá (8). 

Em um quadro geral vemos que ambos se relacionam com os mesmos 

estados que Currais Novos, exceto São Vicente que se relaciona com o Mato Grosso. 

Isso resulta numa situação interessante, qual seja, o de que 5 cidades do Seridó norte-

riograndense possuem alguma ligação de intercâmbio comercial com quase todos os 

estados do Brasil, num total de 21. Ficam de fora, apenas o Mato Grosso do Sul, 

Tocantins, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia. De todo o conjunto, alguns estados se 

destacam no que concerne ao número de estabelecimentos que buscam seus produtos 

nestes. São eles: São Paulo, Minas Gerais (Sudeste) e Rio Grande do Sul (Sul) e 

Pernambuco, Ceará e Paraíba, mais próximos ao Rio Grande do Norte, no Nordeste. 
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Tabela 39 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em outros estados, por lugar de compra - Currais 

Novos/2008 

Estados nº de 
estabelecimentos 

% do 
total Total 

São Paulo 83 62,4 133 
Pernambuco 44 33,1 133 
Ceará 34 25,6 133 
Minas Gerais 25 18,8 133 
Rio Grande do Sul 17 12,8 133 
Paraíba 14 10,5 133 
Santa Catarina 12 9,0 133 
Rio de Janeiro 10 7,5 133 
Bahia 7 5,3 133 
Paraná 7 5,3 133 
Amazonas 3 2,3 133 
Goiás 3 2,3 133 
Espírito Santo 2 1,5 133 
Sergipe 2 1,5 133 
Alagoas 1 0,8 133 
Brasília 1 0,8 133 
Maranhão 1 0,8 133 
Pará 1 0,8 133 
Piauí 1 0,8 133 
*Estado não especificado 7 5,3 133 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
Nota: * foram citadas somente as regiões, sendo: Sul (1), Sudeste   
(6) 

 
 
 

TABELA 40 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em outros estados, por lugar de compra - Acari/2008 

Estados nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Ceará 9 42,9 21 
São Paulo 8 38,1 21 
Pernambuco 7 33,3 21 
Paraíba 5 23,8 21 
Minas Gerais 5 23,8 21 
Rio Grande do Sul 3 14,3 21 
Santa Catarina 3 14,3 21 
Amazonas 1 4,8 21 
Alagoas 1 4,8 21 
Pará 1 4,8 21 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
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Tabela 41 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em outros estados, por lugar de compra - Cerro 

Corá/2008 

Estados nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Ceará 6 27,3 22 
Paraíba 5 22,7 22 
Pernambuco 4 18,2 22 
Minas Gerais 3 13,6 22 
São Paulo 3 13,6 22 
Santa Catarina 2 9,1 22 
Paraná 1 4,5 22 
Rio Grande do Sul 1 4,5 22 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 
 

Tabela 42 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em outros estados, por lugar de compra - Lagoa 

Nova/2008 

Estados nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

Pernambuco 8 42,1 19 
São Paulo 7 36,8 19 
Paraíba 6 31,6 19 
Ceará 5 26,3 19 
Rio Grande do Sul 4 21,1 19 
Goiás 4 21,1 19 
Minas Gerais 4 21,1 19 
Amazonas 2 10,5 19 
Paraná 2 10,5 19 
Bahia 2 10,5 19 
Paraná 1 5,3 19 
Sergipe 1 5,3 19 
Santa Catarina 1 5,3 19 
Espírito Santo 1 5,3 19 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 

 
 
 
 
 



 117

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 43 - Número de estabelecimentos que adquirem 
produtos em outros estados, por lugar de compra - São 

Vicente/2008 

Estados nº de 
estabelecimentos

% do 
total Total 

São Paulo 5 33,3 15 
Pernambuco 4 26,7 15 
Paraíba 4 26,7 15 
Minas Gerais 4 26,7 15 
Ceará 3 20,0 15 
Santa Catarina 2 13,3 15 
Bahia 2 13,3 15 
Rio Grande do Sul 1 6,7 15 
Goiás 1 6,7 15 
Paraná 1 6,7 15 
Sergipe 1 6,7 15 
Rio de Janeiro 1 6,7 15 
Mato Grosso 1 6,7 15 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago. 2008 
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Na seqüência, após identificarmos as procedências dos produtos 

comercializados nos estabelecimentos, buscamos estudar as formas de compra desses 

produtos, assim como as maneiras como estes chegam aos seus destinos. Dessa 

forma, podemos entender como o intercâmbio é realizado entre os lugares de 

dispersão e os de recepção de mercadorias.  

Nesse sentido, observando-se os quadros a seguir (22, 23, 24, 25 e 26) 

constatamos algumas formas de aquisição destes produtos. As principais encontradas 

foram: pessoalmente, isto é, o produto é adquirido diretamente no atacado; através de 

catálogo, onde são demonstrados os produtos; e através de representante da empresa 

ou fornecedora do produto, o qual possui demonstrativo dos itens à venda. Além 

desses, pudemos identificar outras formas de compra realizada através de telefone, 

fax, televendas e internet. 

De todas as maneiras, a mais constante, em ambas as cidades, foi aquela 

realizada através do representante da empresa ou fornecedora do produto. Neste caso, 

podemos destacar alguns itens que são negociados dessa forma: medicamentos, 

material de construção, confecção e auto-peças. Vale salientar, ainda, que os mesmos 

itens podem ser adquiridos por várias formas, segundo consta nos quadros em análise. 
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Por outro lado, no que concerne as maneiras como o produto chega ao 

comércio (QUADROS 27, 28, 29, 30 e 31) distinguimos 3 principais, que são: através 

de transportadora, a empresa ou o comércio revendedor fazendo a entrega e o 

transporte feito pelo proprietário ou funcionário do estabelecimento. Outra maneira 

verificada foi o transporte realizado pela matriz à filial, este citado, principalmente, por 

filial de Currais Novos. O transporte via táxi, também, foi citado no sentido Currais 

Novos - Lagoa Nova. 
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Em seguida (QUADROS 32, 33, 34, 35 e 36) podemos visualizar os fluxos 

dos produtos classificados por ramos, desde sua origem, até os locais para os quais 

são vendidos. Nesse contexto, percebemos que no que se refere a Acari, São Vicente, 

Lagoa Nova e Cerro Corá, alguns ramos são responsáveis pelas vendas à outras 

cidades. Nos demais (ramos), a circulação se restringe a zona rural do município e a 

própria cidade. Esses ramos são os de: “calçados, confecção, moda, mesa e banho”; 

“farmácia e farmácia de manipulação”; “ótica e relojoaria” e o de “móveis e 

eletrodomésticos”. Os lugares de origem são bastante variados até no mesmo ramo.  

Os itens relacionados aos ramos de calçados, confecção, moda, mesa e 

banho advém de estados nordestinos como o Ceará, Paraíba e Pernambuco; de 

estados do sudeste como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e do sul do país, 

dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Advêm, ainda, de cidades como 

Currais Novos e Natal, no Rio Grande do Norte. Observando-se o ramo de móveis e 

eletrodomésticos, constataremos que, além dos estados citados, anteriormente, esse 

tipo de produto procede, ainda, de estados como Amazonas, Bahia e Paraná, nas 

regiões Norte, Nordeste e Sul; além de cidades como Currais Novos, Mossoró e Natal, 

no próprio estado.  

Contudo, é interessante notar que não há, necessariamente, um padrão de 

origem dos produtos mesmo classificados por ramos. Isto denota a importância das 

redes de comunicação e transporte e reafirma a importância da flexibilidade espacial da 

produção, no momento em que permite o intercâmbio de um mesmo ramo comercial 

com várias outras cidades. As mesmas, apesar de diferentes, são articuladas entre si, 

como podemos constatar através da análise dos supracitados quadros. 

No que diz respeito a situação de Currais Novos o quadro se apresenta 

semelhante quanto à procedência dos produtos. Existe uma significativa variedade de 

origens para os mesmos ramos, sendo em alguns, ainda maior nesta cidade. Esta 

maior abrangência de lugares, aos quais Currais Novos se conecta para drenagem e 

posterior circulação dos produtos pode ser explicada pelo porte dos estabelecimentos 

dentro de um mesmo ramo, bem como por suas articulações em rede, entre empresas. 

Já no aspecto concernente às cidades de venda dos produtos, Currais Novos se 

diferencia das cidades de menor expressão dentro da rede urbana, a partir do 

momento em que a grande maioria dos estabelecimentos e ramos mantém um 

intercâmbio com outras cidades através do fluxo de pessoas em direção à esta e de 

produtos no sentido contrário. 
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Após todo o contexto analisado, ou seja, de onde os produtos procederam, 

como chegam até o comércio, além de termos demonstrado, também, para onde são 

vendidos, podemos visualizar, a seguir, algumas marcas estrangeiras e seus 

respectivos ramos de produtos que são encontradas nestas cidades e, 

conseqüentemente, distribuídas para áreas já estudadas (QUADROS 37, 38 e 39). 

 
 
 
 

QUADRO 37 - Produtos importados por ramo comercial - Currais Novos/2008 
RAMO MARCAS LUGAR DE ORIGEM 

Nam yung lighting Co. Córeia do Sul 
Siemens Alemanha 

Mobiletron Taiwan 
Honda Japão 
Toyota Japão 

Auto Peças 

Peugeot França 
Ray Ban Estados Unidos 

Ayron ? 
Bobby ? 

Luxótica Itália 
Vogue Itália 

Ótica 

Prada Itália 
Azzaro França 
Ciníma ? 
Si Fluri França 
Paris França 

Solara França 
Elise França 

Perfumes 

Ferrari França 
Rodan ? 
Kenda ? Bicicletas 

Yomada ? 
Material Esportivo Nike Estados Unidos 

Automóveis Chevrolet Estados Unidos 
Confecções Cabotini Espanha 

Material de construção G-light (lâmpadas) China 
Eletrodomésticos Sony Japão 

Componentes eletrônicos Trangiati; C.J ? 
Outros Vander (lanternas); Super Bass ? 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
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QUADRO 38 - Produtos importados por ramo comercial - Acari/2008 
RAMO MARCAS LUGAR DE ORIGEM 

Playboy Estados Unidos 
Transitions Estados Unidos 
Ray Ban Estados Unidos 

Ótica 

Fiorucci Itália 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008  

 
 

QUADRO 39 - Produtos importados por ramo comercial - Cerro Corá/2008 
RAMO MARCAS LUGAR DE ORIGEM 

Azzaro França Perfumes 
Kouros ? 

Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
 
 

Isto demonstra que a propagação dos produtos, na era da globalização, se 

dá por uma extensa área e utiliza-se de lugares pontuais, ou não, para serem 

distribuídos. 

Com isso, voltamos, novamente, a salientar o papel que as redes de 

transporte e comunicação desempenham na articulação dos lugares. Da mesma 

maneira, as novas tecnologias que permitem não somente a comunicação, mas a 

concretização de acordos e negociações entre empresas e pessoas em locais distintos 

no globo, favorecem a integração do modo capitalista pelo mundo. 

Como já foi falado anteriormente, há uma gama de inovações técnicas que 

propiciam as transformações das relações sociais em função do sistema capitalista. Na 

mesma vertente, as transformações técnicas imprimem uma mudança no processo de 

trabalho criando novas funções, novas relações e uma lógica própria para dada fração 

espaço-temporal. Acontece que essa nova roupagem é reproduzida e, tendo como 

alicerce alguns lugares no espaço, vão se dissipando de maneira macro por todo o 

mundo. 

 É assim que a população dessas cidades e das que se utilizam destas, têm 

acesso aos produtos demonstrados nos quadros acima, ou seja, de auto peças 

japonesas, alemães ou coreanas; de óculos italianos ou americanos e de perfumes 
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franceses. Os produtos globais chegam até um centro regional e daí são distribuídos 

para outros lugares dentro da rede. Vimos, ainda, que existe a possibilidade de acesso 

direto à produtos situados em outros países quando identificamos que existem óticas 

em Currais Novos que adquirem seus produtos em países europeus. Nesse caso, a 

existência de uma rede de transportes que une os dois continentes e o mundo todo, 

permite à cidade em tela adquirir tais produtos. Da mesma forma, sua posição dentro 

da rede urbana estadual produz uma demanda à tais produtos, de maneira à fechar o 

ciclo com o consumo final, no momento em que algum consumidor, procedente da 

cidade ou de outro lugar, adquire o mesmo. 

  
 
3.3.4 Principais carências comerciais e demandas supridas no centro regional 
 

Neste tópico queremos demonstrar os ramos ou serviços que não suprem as 

demandas locais de acordo com os entrevistados em cada cidade. Além disso, 

investigamos, também, alguns ramos comerciais ou serviços que os entrevistados, 

freqüentemente, utilizam em Currais Novos. 

Com relação às principais carências (QUADROS 40, 41, 42, 43 e 44), o que 

conseguimos aferir é que em Currais Novos os ramos mais citados foram os de 

restaurante, auto peças, calçados e livraria, além de serviços de entretenimento e 

lazer. Nas demais cidades, apesar de haver uma considerável variedade de opiniões, 

assim como em Currais Novos, os ramos de calçados e informática apareceram como 

carências que devem ser consideradas. 
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QUADRO 40 - Ramos comerciais e serviços que não 
suprem as necessidades da população, segundo opinião 

própria - Currais Novos/2008 
RAMOS TOTAL¹ 

Alimentação (lanchonetes, restaurante) 12 
Auto Peças 7 
Calçados 7 
Livraria 7 
Instrumentos musicais 1 
Artigo infantis 4 
Aviamento 4 
Concessionárias de carro 4 
Vidraçaria 4 
Material esportivo 3 
Medicamentos 3 
Supermercado 3 
Artigos p/ gestantes e tamanhos grandes 3 
Artigos religiosos 2 
Cd's 2 
Celular 2 
Eletrônicos 2 
Informática 2 
Sacolas, descartáveis 2 
Produdos p/ cabeleireiros 2 
Açougue 1 
Artesanato 1 
Atacado 1 
Capotaria, tapeçaria 1 
Confecções p/ festas, noivas,  1 
Eletrodomésticos 1 
Gás natural 1 
Material elétrico 1 
Móveis 1 
Panificadoras 1 
Papelaria 1 
Peças hidraúlicas (construção) 1 
Pneus 1 
Redes 1 
Material de Construção 1 
Tabacaria 1 
Hortifrutigranjeiros 1 
Rações animais 1 
Serviços de entretenimento e lazer 5 
Promoção de eventos (festas, confeitaria) 2 
Serviços terceirizados (encanador, eletricista) 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1’ Número de opiniões de um total de 159 entrevistados 
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QUADRO 41 - Ramos comerciais e serviços que não 
suprem as necessidades da população, segundo opinião 

própria - Acari/2008 
RAMOS TOTAL¹ 

Calçados 6 
Informática 5 
Armarinho (aviamentos) 5 
Confecção 3 
Auto Peças 2 
Livraria e papelaria 2 
Artigos infantis 2 
Celular 1 
Automóveis (concessionária) 1 
Eletrônicos 1 
Aparelhos de ginástica 1 
Tecidos 1 
Alimentos 1 
Eletrodomésticos 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1’ Número de opiniões de um total de 26 entrevistados 

 
 

QUADRO 42 - Ramos comerciais e serviços que não 
suprem as necessidades da população, segundo opinião 

própria - Cerro Corá/2008 
RAMOS TOTAL¹ 

Informática 9 
Papelaria e livraria 5 
Calçados 3 
Armarinho (aviamentos) 3 
Lanchonete 2 
Panificadoras 2 
Restaurante 2 
Auto Peças 1 
Cerâmica 1 
Perfumaria e Cosméticos 1 
Tecidos 1 
Supermercado 1 
Produtos veterinários 1 
Confecção 1 
Artigos infantil 1 
Serviços hoteleiros 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1’ Número de opiniões de um total de 22 entrevistados 

 
 
 
 



 134

 

QUADRO 43 - Ramos comerciais e serviços que não 
suprem as necessidades da população, segundo opinião 

própria - Lagoa Nova/2008 
RAMOS TOTAL¹ 

Calçados 9 
Aviamentos 3 
Informática 3 
Material esportivo 2 
Perfumaria e Cosméticos 2 
Auto Peças 2 
Artesanato 1 
Restaurante 1 
Panificadoras 1 
Material de contrução 1 
Ótica 1 
Farmácia de manipulação 1 
Tecidos 1 
Serviços bancários 1 
Serviços hoteleiros 1 
Serviço de Buffet 1 
Aluguel de roupas e promoção de festas 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1’ Número de opiniões de um total de 26 entrevistados 

 
 
 

QUADRO 44 - Ramos comerciais e serviços que não 
suprem as necessidades da população, segundo opinião 

própria - São Vicente/2008 
RAMOS TOTAL¹ 

Calçados 11 
Informática 4 
Confecção 3 
Eletrodomésticos 3 
Tecidos 3 
Auto peças 2 
Material de construção 2 
Alimentos 1 
Bijouterias 1 
Artigos infantis 1 
Farmácia 1 
Panificadora 1 
Celular 1 
Loteria 1 
Serviços de saúde 1 
Serviços de educação 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1" Número de opiniões de um total de 21 entrevistados 
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No caso dos principais comércios ou serviços utilizados, em Currais Novos 

(QUADROS 45, 46, 47 e 48), podemos perceber que abrangem segmentos variados de 

móveis, eletrodomésticos, confecção, aviamentos, auto-peças e outros. Contudo, se 

destacam os ramos comerciais de calçados e informática (citados em todas as cidades) 

e os serviços de saúde (através de clínicas particulares e do hospital regional), 

bancários e de educação (através de cursos profissionalizantes e da UFRN). 

  
 
 

QUADRO 45 - Serviços ou comércios utilizados em 
Currais Novos, segundo opinião do entrevistado - 

Acari/2008 
RAMOS TOTAL¹ 

Serviços de saúde (clínicas) 10 
Serviços bancários 5 
Serviços mecânicos (auto) 1 
Lazer 1 
Calçados 7 
Informática 5 
Aviamentos 5 
Livraria e papelaria 2 
Auto peças 2 
Artigos infantis 2 
Importados (variedades) 2 
Gráficas 2 
Confecção 2 
Celular 1 
Eletrônicos 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1" Número de opiniões de um total de 26 entrevistados 
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QUADRO 46 - Serviços ou comércios utilizados em Currais 
Novos, segundo opinião do entrevistado - Cerro Corá/2008 

RAMOS TOTAL¹ 
Serviços bancários 11 
Serviços de saúde (clinicas) 10 
Confecção 4 
Calçados 4 
Informática 3 
Livraria e papelaria 2 
Gráficas 2 
Perfumaria e cosméticos 1 
Móveis 1 
Armarinho (aviamentos) 1 
Restaurante 1 
Cerâmica 1 
Material de construção 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1" Número de opiniões de um total de 22 entrevistados 

 
 
 

QUADRO 47 - Serviços ou comércios utilizados em Currais 
Novos, segundo opinião do entrevistado - Lagoa Nova/2008 

RAMOS TOTAL¹ 
Serviços bancários 10 
Clinicas médica 5 
Cursos escolares e profissionalizantes 2 
Calçados 5 
Confecção 4 
Auto peças 3 
Informática 2 
Telefonia 1 
Bijuterias 1 
Atacado 1 
Material de construção 1 
Aviamentos 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1" Número de opiniões de um total de 26 entrevistados 
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QUADRO 48 - Serviços ou comércios utilizados em Currais 
Novos, segundo opinião do entrevistado - São Vicente/2008 

RAMOS TOTAL¹ 
Serviços bancários 13 
Serviços de saúde (clínicas e hospital) 9 
Serviços de educação (Universidade) 4 
Cursos escolares ou profissionalizantes 1 
Pousadas 1 
Calçados e acessórios 13 
Confecção 5 
Bijouterias 3 
Aviamentos 2 
Auto peças 2 
Informática 2 
Loterias 2 
Farmácia 2 
Eletrodomésticos 2 
Alimentos 1 
Oficinas de automóveis 1 
Panificadora 1 
Supermercado 1 
Ótica 1 
Tecidos 1 
Material de construção 1 
Fonte: Pesquisa de campo - Julho/Ago.2008 
Nota: '1" Número de opiniões de um total de 21 entrevistados 

 
 

Tais dados justificam as alegações pessoais dos entrevistados de todas as 

cidades, incluindo Currais Novos, considerando esta como um “pólo regional”, “um 

centro prestador de serviços”, “uma cidade que possui uma variedade comercial, que 

atende de tudo um pouco”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após o nosso percurso denotamos alguns pontos que devem ser reiterados. 

Além desses, vemos outros que emergiram ao longo de toda análise em torno da 

função do centro regional, no contexto da globalização. 

Um primeiro ponto para os esclarecimentos e para evidenciar a 

funcionalidade do centro, que deve ser entendido como um nó da rede urbana, deve 

partir de uma análise espacial. 

Nesse sentido, devemos considerar que o homem vive sobre a terra e que 

seu instinto mais básico é a sobrevivência. Para conseguir isto, ele necessita executar 

tarefas, das quais as mais básicas são alimentação, vestuário e moradia. Vivendo em 

sociedade, o homem termina por ter que trabalhar para lograr êxito em sua busca para 

sanar suas necessidades primordiais. Aplicando o uso de técnicas próprias ou logradas 

de outros indivíduos ou outras sociedades, o homem adquire o fruto de seu trabalho. 

Todavia, esse fruto não é, necessariamente, seu alimento. Daí, a primeira necessidade 

de troca ou intercâmbio com outros homens e sociedades. 

Acontece que esses frutos não possuem o mesmo valor de uso, em uma 

escala de análise mais baixa e, conseqüentemente, o mesmo valor de troca. Por 

exemplo, como saber quantos pães vale uma saca de arroz ou qual a quantidade de 

ferro que será suficiente para trocar por uma garrafa de vinho. Surge, então, a 

necessidade de um equivalente mundial para essas trocas. Emerge, então, a moeda 

(dinheiro). Essa moeda, por sua vez, se concentrará em quantidades cada vez mais 

significativas nas mãos daqueles que detiverem maiores quantidades de coisas para 

trocar ou os que possuírem as coisas mais valiosas. Nesse jogo de troca as coisas 

ganham cada vez mais valor através do uso e aplicação de técnicas e viram produtos. 

Para produzir mais produtos torna-se necessário o emprego de mais trabalho (pago 

com dinheiro-moeda) e de novas técnicas para o aumento de eficiência no que 

concerne à produtividade. Esse movimento de trabalho, aplicação de técnica e 

produção, modifica o lugar onde está situada dada sociedade, emergindo uma 

configuração própria, à qual denominamos de espaço geográfico. A trajetória histórica 

desse movimento culmina no capitalismo. 

Considerando as necessidades e a estrutura social presente em cada 

espaço, difundi-se esse modelo de intercâmbio entre os povos e, conseqüentemente, 

de produção do espaço, em se falando de escala ampla, teórica. 
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Partindo dessas considerações, podemos traçar alguns aspectos da 

funcionalidade do centro regional no contexto da globalização. Em primeiro lugar, 

devemos lembrar que os espaços urbanos são produzidos e reproduzidos no cerne do 

capitalismo, fato que sugere um papel a todos os lugares capitalizados. Esses lugares 

se tornam territórios do capital. Nesse sentido, a função do nó da rede urbana, o centro 

regional, é a de “expansão capitalista”, haja vista que seu espaço é produzido e 

reproduzido em função de sua lógica. Da mesma forma, devemos lembrar como a 

globalização, também, é fruto desse sistema e do desenvolvimento técnico. Portanto, 

existem vários pontos de expansão capitalista por todo o globo. Por fim, devemos 

lembrar que a técnica caminha junto ao desenvolvimento capitalista, influenciando, 

dessa maneira, sua lógica produtiva organizacional e espacial. 

A influencia da técnica, na nossa área de estudo, pôde ser verificada, por 

exemplo, quando da mudança na estrutura produtiva do algodão que afetou, 

sobremaneira, sua estrutura produtiva ao ponto de alterar a demanda por suas 

matérias-primas, bem como criar outras. Neste caso, as cidades de Acari e Currais 

Novos foram afetadas, diretamente, tendo seus reflexos no espaço urbano e no 

contexto social da época. 

Por outro lado, a expansão capitalista através do centro regional se dá 

através dos fluxos necessários a isto. Assim, a circulação dos produtos advindos de 

sua própria área e de outras áreas para os consumidores da própria cidade, assim 

como de outras cidades e da zona rural, constitui uma função do centro. Por outro lado, 

a distribuição de produtos para outros lugares para serem revendidos em outras áreas, 

constitui, também, uma função do centro regional. No caso de Currais Novos, 

percebemos que isto se dá em menor escala que a distribuição direta aos 

consumidores. 

Através dos resultados práticos, percebemos, também, que a função inclui, 

evidentemente, a vertente social. Daí a atração de pessoas de centros menores e 

maiores, tanto para investimentos em trabalho, como para adquirir serviços e produtos 

que não chegam até seus locais de vivência. Este entrelaçamento de funções sociais e 

capitalistas se dá, todavia, por uma simples questão: a expansão do capital não é nada 

menos que um modo de se trabalhar para chegar àquilo que citamos anteriormente, 

qual seja, a sobrevivência do homem. Evidentemente, que isso ocorre de maneira, 

muitas vezes, pouco humana, comprometendo a sobrevivência de tantos outros 

homens e tantos outros lugares.  
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