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Resumo: Este texto irá relacionar os processos que levam a cidade de centro único, para a 

multi-centralidade por meio da formação de subcentros e da desconcentração de capital do 

centro tradicional, por meio das grandes formas do setor terciário, tomando como caso o 

município de Campinas, localizado no estado de São Paulo no Brasil. 
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Introdução 

Campinas é uma cidade de grande destaque e importância econômica no cenário 

brasileiro e tem uma formação social muito semelhante a de muitas outras cidades deste 

país. É um município que se integra desde cedo a economia nacional e internacional por 

meio de atividades econômicas muito dinâmicas, que se iniciam com o café, a indústria e 

nos dias de hoje a economia campineira é o resultado da convivência das altas tecnologias 

através da presença de grandes universidades, pólos tecnológicos, industrias e setor 

terciário, que assistem o crescimento de vários subcentros dinâmicos da economia. 

Este texto pretende compreender o mosaico entre, modernidade, desenvolvimento 

desigual, inclusão e exclusão, que conformam a dinâmica desta cidade com ares 

cosmopolita, que é sede de uma importante região metropolitana, dentro do aspecto do 

desenvolvimento dos subcentros, do impacto e da dinâmica proporcionada pelo setor 

terciário agregados no espaço urbano da cidade. 

Transformações urbanas: de um centro urbano único a multi-centralidade. 

 Na segunda metade do século XIX, o Brasil passa por uma série de transformações 

sociais e pelo início de um surto de progresso com o cultivo de café, por meio do qual se 

desenvolveram: a atividade econômica assalariada (uma mão de obra proveniente dos 

imigrantes); a estruturação do capitalismo moderno; e a burguesia urbana juntamente com 

os transportes, indústria, comércio e os serviços. 

 A cidade capitalista que começa a surgir no Brasil, é o lugar onde ocorre uma série 

de processos sociais, nos quais a acumulação de capitais e a reprodução social têm grande 
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importância. Um destes processos sociais, refletido na organização urbana e sua respectiva 

forma é a centralização e a área central. É nesta área aonde irão se concentrar os capitais, 

as principais atividades econômicas e a aglomeração populacional. (CORRÊA, 2000). 

 Esta centralidade emergente irá aproveitar de uma infra-estrutura já pronta, 

proveniente do capital cafeeiro, como as vias, ferrovias ou linhas de bondes para se instalar 

nas localidades próximas as estações explorando esta vantagem locacional2 proporcionada 

pelos meios de transporte, tanto para a circulação de mercadorias, quanto para a circulação 

de pessoas. 

“O centro é esta parte da cidade onde estão implantados serviços que se endereçam 

ao maior número de consumidores ou a usuários específicos, e a proximidade espacial não 

intervém absolutamente na utilização dos serviços oferecidos”.(LEDRUT,1968) 3. 

Esta época marcou o início de um processo de concentração de capitais, 

acumulação que possibilitou novos empreendimentos varejistas e estimulou a expansão do 

consumo mudando o comportamento de toda uma sociedade: 

“O desenvolvimento do capitalismo mercantil fez crescer o comércio varejista e 

introduziu profundas transformações no comércio atacadista e importador, além de fazer 

surgir novos tipos de estabelecimentos, desenvolver novos métodos de comerciar e de criar 

novos hábitos de consumo, tudo isso sob o impulso da crescente concorrência. Declinaram 

as casas que eram simultaneamente importadoras, atacadistas e varejistas [...] Iniciou-se o 

declínio da “loja geral”, que vendia um pouco de tudo [...].” (VILLAÇA, 2001). 

Dentro destas mudanças dos hábitos de consumo que Villaça trata no texto acima, 

temos desde o declínio das lojas que vendiam todos os produtos e também dos mascates 

que vendiam de porta a porta para o surgimento das lojas especializadas, ou seja, cada loja 

com uma especialidade de produto. Esta foi uma das mudanças fundamentais que faz surgir 

a aglomeração de diversos tipos de lojas que se especializavam em um segmento de 

produtos nas áreas centrais. 

 Além disso, houve uma valorização das áreas centrais por parte das classes 

dominantes que consumiam os produtos e que valorizavam o viver nas áreas centrais pelas 

vantagens locacionais. O centro nesta época não é somente associado como local de 

consumo de produtos, mas também como consumo da cidade como “obra” que é um 

conceito desenvolvido por Lefebvre, que explica a centralidade como o lugar onde estão 

                                                           
2 De acordo com David Harvey (1980) “O ponto de partida da teoria da localização é que o espaço 
pode ser entendido como um bem econômico por meio de custos de transporte; e que os custos de 
transportes podem ser substituídos por um modelo de processo social elaborado para produzir 
condições de equilíbrio da produção para cada indústria ou firma.” 
3 LEDRUT, R. Sociologie Urbaine. Paris: P.U.F., 1968 in CASTELLS 1983. 
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concentrados: o lazer, os teatros, os museus, a cultura, as manifestações, os cafés, os 

restaurantes, as bibliotecas, etc. E também é este o lugar onde a elite irá valorizar e habitar. 

 “[...] o centro não está necessariamente no centro geográfico, e nem sempre ocupa o 

sítio histórico onde esta cidade se originou, ele é antes de tudo o ponto de convergência/ 

divergência, é o nó do sistema de circulação, é o lugar para onde todos se dirigem para 

algumas atividades [...].” (SPOSITO, 1991). 

“[...] o centro é a partida da cidade que, delimitada espacialmente, por exemplo 

situada na confluência de um esquema radial das vias de comunicação, desempenha um 

papel ao mesmo tempo integrador e simbólico. O centro é o espaço que permite, além das 

características de sua ocupação, uma coordenação das atividades urbanas, uma 

identificação simbólica e ordenada destas atividades e, daí, a criação das condições 

necessárias à comunicação entre os atores.” (CASTELLS, 1983). 

 Podemos entender o que a acumulação de capital e o tipo de sociedade emergente 

deste tipo de processo fizeram do espaço urbano uma centralidade necessária como 

comandante do grande capital que se implantava nesta época. 

Este período é marcado pela existência de um lugar central único que facilitasse a 

vida urbana, um lugar onde se encontravam reunidos todos os serviços disponíveis da 

cidade: os correios, os telégrafos, as lojas de tecidos, os mercados municipais de comércio 

de alimentos, os bancos, os serviços de saúde disponíveis, o comando da cidade como a 

câmara de vereadores ou o fórum de justiça e o local de convergência dos meios de 

transportes. “Não existe realidade urbana sem um centro; comercial, simbólico, de 

informações de decisão, etc.”.(LEFEBVRE, 1972)4. 

Toda esta estrutura concentrada fazia-se pensar que seria impossível ter todos estes 

serviços de forma descentralizada, esta forma permitia uma lógica de funcionamento que era 

obrigatória para um período onde os meios de comunicação e circulação não eram 

amplamente difundidos espacialmente e havia uma necessidade de um conjunto de 

atividades concentradas para minimizar custos e aproveitar estruturas. 

 A produção do espaço urbano num primeiro momento é marcada pela constante 

intervenção do Estado que definia onde seriam implantadas vias de acesso, ferrovias, ou 

obras de saneamento e num segundo momento a produção do espaço urbano e das áreas 

centrais nas cidades capitalistas é marcada pelo mercado imobiliário que explora e direciona 

muitas vezes o crescimento e usa de uma valorização do espaço através das vantagens 

                                                           
4 LEFEBVRE, Henry. Le Doit à la Ville Suivi d’Éspace et Politique. Paris: Anthropos, 1972 in Villaça 
(2001).  
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locacionais, da indústria e do terciário que irá alterar profundamente o valor da terra por meio 

de sua presença ou não num lugar (VILLAÇA, 2001.). 

 As áreas centrais das principais cidades brasileiras atingiram sua máxima extensão 

física até 19505, a partir deste ponto o centro já não mais desempenha o papel fundamental 

que desempenhou no passado pelos seguintes aspectos segundo Horwood e Boyce6: 

(a) Uso intensivo do solo. Trata-se da área da cidade de uso mais intensivo, 

com maior concentração de atividades econômicas, sobretudo do setor 

terciário. É aí que se encontram os mais elevados preços da terra, 

justificando-se assim a intensidade do uso do solo; 

(b) Ampla escala vertical. O núcleo central apresenta-se com a maior 

concentração vertical, facilmente distinguível na paisagem urbana. A 

presença de edifícios de escritórios, junto uns dos outros, viabiliza as 

ligações interpessoais vinculadas aos negócio; 

(c) Limitada escala horizontal. Em oposição à característica anterior, o núcleo 

central é limitado em termos de extensão; e 

(d) Limitado crescimento horizontal. Sua expansão se faz sobretudo por uma 

acentuada verticalização, demolindo-se prédios mais antigos, que são 

substituídos por outros mais elevados. 

Portanto, no Brasil, as áreas centrais vem sofrendo um efeito de um crescimento 

espacialmente descentralizado a partir dos anos de 1950 e o município de Campinas vai 

sofrer este efeito mais intensamente a partir da década de 19707. Irá se constatar que 

atividades que estavam localizadas no centro são transferidas ou surgem fora das áreas 

centrais. Surge uma tendência de redefinição funcional e social das áreas centrais. 

(CORRÊA, 2000). 

A multi-centralidade 

Historicamente podemos falar que o processo de descentralização é mais recente 

que a centralização, este processo pode aparecer por uma série de fatores como: medidas 

para eliminar as deseconomias geradas pela centralidade; pela alta “rigidez locacional” da 

área central; pelo aumento do preço da terra nos centros; pelo alto custo do transporte e 

comunicação; pela falta de “espaço” para expansão; etc. (CORRÊA, 2000). 

                                                           
5 Para maiores detalhes consultar Villaça (2001). 
6 In Corrêa (2000). HORWOOD, E. M., BOYCE, R. R. Studies of Central Business District and Urban 
Freeway Development. Seatle. University of Washington, 1959. 
7 Para maiores detalhes consultar Semeghini (1988). 
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“[...] Até o começo do século XX, as grandes cidades capitalistas caracterizavam-se 

pelo monocentrismo, ou seja, a existência de um único centro onde as diversas atividades 

urbanas estavam concentradas. Com o crescimento demográfico e espacial das cidades, 

resultado do pleno desenvolvimento do capitalismo, a descentralização surge como uma 

medida – espontânea ou planejada – para conter a excessiva centralização, causadora de 

deseconomias de aglomeração como preço da terra, aluguéis e impostos, congestionamento 

e alto custo dos sistemas de transporte e comunicações, dificuldade de obtenção de espaço 

para expansão e perda de amenidades”.(CORRÊA, 1979)8. 

Podemos afirmar que a descentralização torna o espaço urbano mais complexo, com 

vários núcleos secundários com atividades diversificadas. As possibilidades de 

descentralização fazem com que as classes sociais disputem as localizações e isso se dá 

tanto por ocasião de sua produção como de seu consumo, surgindo a segregação sócio-

espacial como um mecanismo de controle como uma forma de dominação necessária para 

a apropriação de diferentes vantagens do espaço (VILLAÇA, 2001). 

A descentralização está associada ao crescimento da cidade, que amplia a distância 

entre a área central e os novos bairros residenciais, criando a necessidade de que o 

comércio descentralize seus pontos de venda em busca do mercado consumidor. É 

necessário que haja um mercado consumidor que justifique cada localização, bem como a 

acessibilidade às filiais (CORRÊA, 2000). 

Novas atividades também podem surgir em áreas não centrais, evitando as possíveis 

desvantagens da área central e se beneficiando das vantagens das áreas distantes do centro 

como é o caso de muitos shopping-centers que necessitam de uma grande área para sua 

implantação que não é possível de se encontrar nas áreas centrais por um preço vantajoso. 

A descentralização só foi possível pelo desenvolvimento dos meios de transportes, 

como o ônibus, o automóvel, que são meios flexíveis que não estão mais presos aos trilhos 

como os trens ou bondes que circulavam pelas áreas centrais e também foi resultado de 

interesses dos proprietários fundiários e promotores imobiliários (CORRÊA, 2000). 

Castells também fala sobre o processo de descentralização que vêm ocorrendo nas 

grandes cidades e em regiões metropolitanas, como uma perda do papel comercial do centro 

principal: 

“Assistimos cada vez mais a uma perda do papel propriamente 

comercial do centro, à medida que a cidade se estende, que a mobilidade dos cidadãos 

aumenta e que se desenvolvem outras formas de compra além do contato direto. A 

                                                           
8 CORRÊA, R. L. Processos Espaciais e a Cidade. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE 
41 (3) 100-10, 1979. in STROHAECKER, T 1988. 
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população cotidiana do centro de negócios não basta mais para a manutenção de uma 

concentração da função comercial, e se esta implantação ainda permanece uma 

característica dos centros ecológicos das áreas metropolitanas, é sobretudo a inércia que 

entra em jogo, e é ainda financeiramente mantida, de modo freqüente, pelo montante de 

negócios dos centros comerciais periféricos.” (CASTELLS, 1983). 

 Muitos autores trabalham a descentralização e o surgimento de novos centros 

periféricos associados a expansão urbana com o nome de subcentros, como define Maria 

Encarnação Spósito: 

 “Tais subcentros podem ser caracterizados como áreas onde se alocam as mesmas 

atividades do centro principal com diversidade comercial e de serviços, mas em escala 

menor, e com incidência de atividades especializadas. Tais atividades voltadas para um 

público mais restrito, funcional ou economicamente (como por exemplo, livrarias 

especializadas, galerias de arte, oficinas de confecção de calçados sob medida, etc.), 

estavam localizadas predominantemente no centro principal; a partir da década de 80, estas 

atividades têm procurado novas localizações, ou em função do aumento do preço da terra no 

centro e/ ou porque o público ao qual se destinam já não circula com tanta freqüência nesta 

área.” (SPOSITO,1991) 

Villaça utiliza a expressão subcentro para designar “aglomerações diversificadas e 

equilibradas de comércio e serviços, que não o centro principal” e faz a observação de que o 

subcentro é como uma réplica em tamanho menor que o centro principal, que concorre em 

partes, mas não se iguala ao centro principal, sendo que a diferença é que o subcentro 

atende apenas a uma parte da cidade enquanto o centro principal desempenha o papel de 

atender toda a cidade. 

 Esta idéia de subcentro está ligada a uma noção de desconcentração populacional e 

não necessariamente a idéia de descentralização que é uma desconcentração de capital. O 

subcentro surge para atender as necessidades e uma demanda por comércio e serviços de 

uma população concentrada, refletindo numa generalização de atividades terciárias que 

eram centrais e que passam a atender as populações em seus bairros ao longo de eixos de 

comércio, estando localizados ao longo das vias de maior circulação de veículos. Spósito 

cita exemplos em São Paulo como o subcentro de Santo Amaro, o de Pinheiros e o da Vila 

Mariana. No Rio de Janeiro os subcentros de Copacabana, Ipanema e mais recentemente o 

da Barra da Tijuca. 

Em Campinas podemos localizar alguns destes subcentros como no bairro do 

Taquaral que é um bairro de classe média a alta e é densamente populoso, no qual o 

subcentro surge para atender uma população que necessita de padarias, farmácias, 

pequenos e médios mercados e supermercados, vídeo-locadoras, bancos, postos de 
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gasolina, consultórios médicos e dentários e mais recentemente lojas mais especializadas 

como boutiques, produtos importados, brinquedos, móveis, e calçados ao longo da Avenida 

Nossa Senhora de Fátima. 

Observamos o mesmo tipo de subcentro no Distrito de Barão Geraldo, que se 

implantou para atender uma população de classe média a alta distante do centro principal 

de Campinas, que passou a residir no entorno de um campus universitário. Este subcentro 

esta localizado em duas avenidas principais paralelas cortando radialmente Barão Geraldo 

(Avenidas Santa Isabel e Albino José Barbosa de Oliveira), e em outras duas avenidas 

perpendiculares a este eixo principal (Avenidas Dr. Romeu Tórtima e Prof. Atílio Martini), 

com comércios mais espalhados espacialmente. 

Um outro subcentro que também surgiu para atender uma alta concentração de 

população de classe média a baixa distante do centro principal, é o subcentro do eixo 

formado pelos bairros Jardim Londres, Campos Elíseos, Jardim Garcia, Jardim Aurélia, 

Jardim Paulicéia, Vila Presidente Castelo Branco e Padre Manuel da Nóbrega (bairro que foi 

formado através da implantação de um conjunto habitacional popular), este subcentro é 

formado pela concentração comercial das Avenidas John Boyd Dunlop (via principal, que 

corta radialmente todos os bairros), Transamazônica, Mirandópolis e Rua Domício Pacheco 

Silva (estas demais são perpendiculares as via principal e adentra os bairros). 

Podemos diferenciar a formação destes subcentros do processo de desconcentração 

pela origem, que na maioria das vezes é por pequenos comércios, como mercearias, 

padarias, pequenas farmácias, barbeiro ou cabeleireira que implanta o negócio em sua 

própria residência e pela ausência de um transporte eficiente e acessível, como o transporte 

coletivo. O processo de desconcentração vem da saturação do centro principal e da 

flexibilização dos transportes que vai desde o transporte coletivo através dos ônibus até o 

carro que viabilizará a grande circulação de pessoas. Um grande shopping ou um 

hipermercado pode se implantar ao longo de uma rodovia, onde não há população residente 

próxima ou algum outro tipo de comércio, já o subcentro é dependente da população. 

Também observamos que tanto o fenômeno da desconcentração quanto o do 

subcentro podem ocorrer juntamente ou em decorrência da existência prévia de um dos 

dois. 

Como é o caso subcentro que originalmente surgiu na Avenida John Boyd Dunlop, 

esta avenida emerge como uma ligação da região central da cidade ao conjunto habitacional 

e aos bairros de loteamento popular promovidos com preços mais baixos para o acesso a 

pessoas de baixa renda nos anos 1970. Entre estes bairros e o centro principal ficou uma 

grande área “vazia” ainda sem ser explorada pelos agentes imobiliários, esta área foi 

densamente loteada e povoada nos anos 1980 para o acesso de pessoas de renda média 
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que já usufruíram um comércio que foi implantado ao longo da avenida de ligação com o 

centro, fato que não aconteceu com os primeiros moradores. E a partir dos anos 1990 

observamos a ocupação de terrenos que resistiram a especulação imobiliária dos anos 1980 

entre os bairros ocupados pela população de baixa renda e a de renda média pelos grandes 

capitais fruto da desconcentração, como o Shopping Unimart, o Hipermercado Enxuto, a 

Concessionária de Veículos Tempo que comercializa veículos Ford, a sede da operadora de 

celulares Claro e lanchonetes do tipo fast-food de grandes redes como a americana Mac 

Donald´s e a brasileira Habibs. 

Um caso contrário ao citado acima é o da formação de um bairro residencial e de um 

subcentro a partir da desconcentração que é o caso Shopping Iguatemi Campinas9. Este 

empreendimento foi implantado na Vila Brandina nos anos 1980, bairro distante do centro 

principal, neste lugar não havia um bairro residencial muito próximo ao shopping e nem um 

subcentro. A partir da instalação do Iguatemi, houve uma valorização comercial da área e 

posterior loteamento para residências de luxo seguindo a segmentação do tipo de shopping 

que é para classes média e alta. Hoje constatamos a região deste shopping como um 

subcentro através da implantação de comércios do tipo escolas especializadas, 

concessionárias de veículos, cabeleireiros de luxo, posto de gasolina, restaurantes e 

lanchonetes fast-food. 

A conjunção dos fatores ligados a especulação imobiliária, descentralização urbana, 

subcentros e violência urbana irá dar origem a uma segregação social espacial mais 

acentuada a partir dos anos 1980, por meio da segregação residencial, de uma localização 

diferenciada de cada classe no espaço urbano. 

De acordo com David Harvey10 a diferenciação residencial significa um acesso 

diferenciado a recursos necessários para adquirir oportunidades de ascensão social (como 

educação, por exemplo), a diferenciação social produz comunidades distintas com valores 

próprios do grupo que estão ligados a códigos como o moral, o lingüístico e o cognitivo. A 

segregação significa diferencial de renda real, a proximidades de facilidades à vida urbana 

(água, esgoto, áreas verdes, lazer, educação, etc.), e ausência de proximidades aos custos 

da cidade (como o crime, ausência de infra-estrutura, etc.). A localização residencial pode 

implicar em uma diferença ainda maior no valor da renda real. 

A segregação residencial é um meio de reprodução social, no qual o espaço age 

como um elemento condicionador, isto quer dizer que não implica apenas num meio de 

                                                           
9 O Shopping Iguatemi Campinas, foi o primeiro shopping a ser implantado em uma cidade no interior 
do Brasil e foi inaugurado em 1980.  
10 HARVEY, D. Class struture in a capitalistic society and the theory of residencial differentation. In: 
Peel, R., Chisholm, M. & Haggett, P., orgs. Processes in physical and human geography. London: 
Heinemann, 1975. In: CORRÊA 2000.  
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privilégios para a classe dominante, mas também num meio de controle e de reprodução 

social futura (CORRÊA, 2000). 

“Torna-se cada vez mais acentuada a divisão de nossas metrópoles em duas cidades 

divorciadas uma da outra – a dos mais ricos e a dos mais pobres e excluídos. Essas duas 

cidades estão produzindo, inclusive, dois centros distintos: o que chamam de ‘centro velho’, 

que é o centro tradicional, outrora dos mais ricos, mas hoje tomado pelas camadas 

populares; e o ‘centro novo’, dos mais ricos”.(VILLAÇA 2001). 

Dentro desta perspectiva de Villaça, ainda vê-se que há uma tendência do centro 

tradicional de concentrar um comércio para uma população de baixa renda, não é o lugar do 

dia a dia, onde as pessoas compram alimentos, remédios, e demais itens básicos, mas sim 

o local onde fazem suas compras de itens “secundários” ou seja, roupas, calçados e artigos 

baratos vendidos em lojas populares, que não descentralizam por causa da sazonalidade 

pela compra deste tipo de produto pelas classes mais baixas e quantidade de mercado 

consumidor que conseguem atingir estando em uma área central ao invés de localizados 

somente em um bairro, pois estas lojas em grande maioria não pertencem a grandes 

capitais e não conseguiriam cobrir diversos pontos da cidade. 

 A denominação de “centro novo” abordada por Villaça pode-se refletir em diversas 

formas e em diversos pontos na cidade por meio de shopping-centers, hipermercados, 

grandes lojas que podem ser esportivas, de material de construção, veículos, cadeias de 

vídeo locadoras, lanchonetes fast-food, redes de farmácias, hospitais e clínicas particulares, 

redes de escolas particulares, redes de hotéis, etc. 

Podemos considerar algumas relações com o processo de segregação urbana e 

suas implicações na formação do subcentro e no processo de descentralização urbana e 

seus reflexos no terciário. A partir do tipo de sociedade que forma o bairro irá refletir na 

formação ou não de um subcentro ou um processo de descentralização e de que tipo de 

comércio irá se implantar nestes locais. 

 Por exemplo, num bairro de classe média a baixa, irão se implantar primeiramente as 

padarias, bares e mercearias populares, farmácias, material de construção e comércios 

relacionados a produtos básicos. Enquanto que nos bairros de classe média a alta, pode-se 

observar também a implantação de escolas particulares, escolas de idiomas, boutiques, 

malls11, etc. Pode-se também observar que em algumas formas de bairros de luxo 

                                                           
11 Forma de comércio similar a um shopping-center, porém de tamanho reduzido no qual se 
concentram serviços mais básicos como padarias, farmácias, loja de conveniência, açougue (ou 
boutique de carnes, como é denominado quando se localizam nos malls), agência de correios, praça 
de alimentação e até mesmo alguns serviços mais especializados como agência de viagens e livrarias. 
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constituídos em condomínios fechados, muitas vezes, não se tem a presença de um 

subcentro, pois subjugasse a utilização do veículo para o acesso ao comércio. 

O setor Terciário – formas modernas e circuitos espaciais. 

“Setor Terciário – esfera da produção de bens imateriais (serviços em específico) e 

da realização (distribuição, circulação e venda) de bens materiais dos outros setores. De 

forma geral, este setor contém, na prática, duas grande categorias que equivalem às duas 

faces da esfera citada. São elas a Prestação de Serviços em estabelecimentos 

administrativos, sociais, financeiros, etc., e o Comércio em geral (incluindo toda a circulação 

das mercadorias).(LIPIETZ, 1984). 

Como já visto anteriormente, o papel das atividades terciárias no processo de 

desenvolvimento econômico tem sido estudado em associação às mudanças estruturais 

relacionadas à expansão do processo de industrialização e urbanização das sociedades 

(KON, 1992). Há uma relação direta entre o processo de urbanização a aglomeração da 

população nas cidades e o surgimento do comércio. 

 A organização espacial produtiva que foi implantada pela industria foi a principal 

indutora da concentração urbana, por meio das novas oportunidades de trabalho e 

investimentos iniciais para o desenvolvimento da estrutura urbana na qual também se 

desenvolve o setor terciário complementar a indústria. 

 Hoje assistimos a uma reorganização espacial promovida não somente pela industria 

como foi no passado, mas também pelas atividades terciárias através de diversos processos 

como a descentralização do comércio, a formação de subcentros e das novas formas de 

centralização do setor terciário. 

 A evolução do setor terciário da economia está fortemente ligada à liberação e 

absorção de mão-de-obra dos outros setores da economia, bem como ao ritmo de expansão 

das atividades industriais que exigem uma rede de serviços complementares. 

 O setor terciário da economia é de grande complexidade para se estudar, por ser 

bastante heterogêneo, englobando atividades do comércio e da prestação de serviços. É o 

setor da economia que mais tem crescido e incorporado mão-de-obra, refletindo por um lado 

uma tendência mundial em que os países desenvolvidos se enquadram onde a força de 

trabalho se concentra no terciário, pois o setor secundário ou primário foi modernizado, e 

por outro lado, reflete as características de um país pobre com forte movimento migratório, 

com processos contínuos de concentração e desconcentração industrial, baixa 

especialização de mão de obra, baixos níveis escolares e com um ambiente de crise 

econômica no qual grande parte da população é incorporada neste setor da economia. 

(SABOIA, 1992). 
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 Esta heterogeneidade da natureza das atividades terciárias irão se refletir e coexistir 

desde a baixa qualificação, baixa produtividade e informalidade dos serviços (como é o caso 

dos “camelôs”) até uma gama de atividades altamente qualificadas, de alta produtividade e 

formais (como é o caso dos shopping-centers). (KON, 1992). 

 Podemos, portanto, enquadrar as atividades do setor terciário, em dois circuitos 

espaciais da economia, sendo um circuito superior e o outro o circuito inferior. Segundo 

Milton Santos o circuito superior usa uma tecnologia de alto nível de “capital intensivo”, 

enquanto o circuito inferior a tecnologia é o “trabalho intensivo”. As atividades do circuito 

superior dispõem de crédito bancário, as do inferior se baseiam no dinheiro líquido e no 

crédito pessoal, as atividades do circuito superior manipulam grandes quantidades de 

mercadoria, enquanto as do inferior trabalham com pequenas quantidades. O emprego no 

circuito inferior raramente é permanente e sua remuneração com freqüência é mínima, 

constituindo este circuito em um fornecedor de ocupação para a população pobre da cidade 

e os migrantes sem qualificação. No circuito superior, os preços são geralmente fixos 

mesmo em situação de competição, enquanto no circuito inferior existe a oscilação através 

da “pechincha”, a noção de lucro é diferente nos dois circuitos, sendo que no superior as 

manipulações de preços supõem uma margem de lucro contabilizada por longos prazos 

enquanto que, no circuito inferior é o prazo curto que prevalece. A atividade do circuito 

inferior é baseada na publicidade, no circuito inferior esta não é necessária graças ao 

contato com a clientela. As atividades do superior têm custos fixos importantes, enquanto o 

circuito inferior não tem grandes custos fixos. O circuito superior utiliza a ajuda 

governamental enquanto o circuito inferior não tem este apoio e muitas vezes são até 

perseguidos como os camelôs e os ambulantes. A atividade do circuito superior tende a 

controlar a economia por inteiro enquanto a atividade do circuito inferior tende a ser 

controlado, subordinado e dependente. 

 Ainda segundo Santos, o circuito superior no terciário constitui-se pelo comércio 

moderno, são estabelecimentos que vão desde as grandes lojas, hipermercados, boutiques 

de luxo que oferecem produtos da moda para clientes muito específicos. Estes comércios 

têm tido uma grande expansão nos países subdesenvolvidos, cuja existência está ligada à 

possibilidade de demanda mais numerosa e diversificada, como também dimensão de 

importância de uma classe média assalariada com a possibilidade de pagamento em 

dinheiro e por meio dos cartões de crédito e pela densidade de bairros ricos reflexo da 

desigualdade social existente no país e que podem usufruir um comércio altamente 

especializado e voltado esta classe alta. 

 Já o circuito inferior do terciário, constitui o comércio convencional não modernizado 

que segundo Santos são estabelecimentos de pequeno porte, as lojas do centro 

convencional da cidade não ligadas aos grandes capitais, os trabalhos e serviços 
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domésticos, como costureiras, cabeleireiras e manicuras, pequenos reparos em 

eletrodomésticos, os artesãos, os vendedores de rua “ambulantes”, os camelôs e os 

autônomos. 

 Muitos autores admitem o setor terciário como algo atrasado, residual, pouco 

produtivo ou outros adjetivos que o desqualificam, mas evidências, como o crescimento 

deste setor mesmo em épocas de crise, sua dinâmica e sua capacidade de articulação com 

outros segmentos da economia, sugerem a importância dos estudos sobre o terciário. 

 Dentro da multiplicidade de atividades que o terciário engloba podemos utilizar a 

seguinte classificação: 

- serviços distributivos: comércio, armazenagem, transportes e comunicações; 

- serviços sociais: saúde, ensino, administração pública, serviços comunitários 

e serviços de segurança; 

- serviços pessoais: hotelaria e alojamento, alimentação, higiene pessoal, 

confecção e conservação de vestuário, conservação e manutenção de edifícios, esporte, 

cultura, diversão, rádio e TV, serviços domésticos e serviços de reparação; 

- serviços produtivos: serviços técnico-profissionais, serviços de apoio à 

produção e à atividade profissional e outros serviços pessoais (ocupações mal definidas), 

crédito, capitalização, comércio de imóveis.(VITTE, 1998).12

Nos deteremos neste trabalho, basicamente nos serviços distributivos e pessoais 

que são as atividades do terciário que são geralmente praticadas pelas grandes formas 

deste setor que serão estudadas mais a frente. 

 É de suma importância para a gestão urbana, metropolitana e de funcionamento do 

sistema de cidades, a crescente flexibilidade de localização das atividades terciárias que 

permitem processos como a descentralização (semelhante ao que aconteceu com a 

indústria) e de funções urbanas especializadas. 

“As localizações se definem pelas condições e possibilidades de acesso dos homens 

aos recursos do espaço urbano, do espaço construído. Essas condições e possibilidades, 

por seu lado, se definem pela organização social. Os homens urbanos têm diferentes 

condições de transporte. Imaginando um espaço urbano congelado e dado a priori, aqueles 

que possuírem melhores condições de locomoção (sistema viário, veículos, etc.) melhor 

usufruirão os recursos do espaço. O espaço urbano, entretanto, não é um produto 

congelado. Ele está continuamente sendo produzido e reproduzido. A produção do espaço 

                                                           
12 Cf. W. CANO & U. C. SEMEGHINI, 1992 in Claudete Vitte 1998. 
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consiste em produzir e reproduzir localizações melhores ou piores. [...] Na produção do 

espaço urbano, cada origem é produzida em função do destino e cada destino é produzido 

em função da origem.” (VILLAÇA, 20001). 

Serão estas localizações e suas vantagens, que permitirão os processos de 

descentralização, de formação de subcentros e que serão de interesse das grandes formas 

do terciário. 

Grandes formas do terciário moderno. 

 Podemos compreender como algumas das grandes formas do setor terciário 

moderno: os hipermercados; os shopping-centers; as mega-lojas que podem ser 

especializadas em determinado ramo do comércio, como material de construção ou artigos 

esportivos; as lojas das grandes redes de farmácias; e etc. 

 As primeiras grandes formas do terciário introduzidas no espaço urbano brasileiro 

foram os supermercados13, na década de 1950 na cidade de São Paulo, que posteriormente 

vieram a tornar-se hipermercado14 nos anos 1970 a partir do processo de concentração e 

monopolização do capital e a entrada no setor do grupo francês Carrefour que acarretou em 

novos padrões de organização, administração, tamanho de loja e distribuição espacial 

demonstrando um faturamento muito acima da média fazendo com que os demais grupos 

adotassem os mesmos procedimentos a fim de permitir a competitividade. (FRÚGOLI, 

1995). 

 Segundo Carlos Henrique Silva, o hipermercado é uma invenção francesa que 

introduziu não somente a grande dimensão do estabelecimento comercial que ampliou a 

gama de produtos usuais oferecidos pelo supermercado como alimentos, produtos de 

higiene, limpeza, bazar, utensílios para eletrodomésticos, áudio/ vídeo, livraria, eletrônicos, 

decoração, etc., como também trouxe uma diferença marcante na localização, que por 

possuírem uma área de venda maior, necessitam de grandes espaços para a implantação e 

construção de estacionamento e, portanto, saíram das áreas centrais e bairros, onde 

normalmente os supermercados se instalavam, para se localizarem nos grandes eixos 

viários metropolitanos. 

                                                           
13 “Supermercados são superfícies comerciais que concentram territorialmente e financeiramente o 
capital, possibilitando às pessoas encontrarem num mesmo local, um grande conjunto de mercadorias 
disponíveis para seu abastecimento, não sendo necessário ir à vários pontos da cidade para a compra 
de produtos.” (PINTAUDI, S. M. Os supermercados na Grande São Paulo: Contribuição ao estudo da 
transformação do comércio varejista de gêneros alimentícios nas grandes metrópoles. São Paulo: USP, 
1981 – Dissertação de Mestrado- FFLCH) in SILVA, 2003. 
14 “Hipermercados são os estabelecimentos de auto-serviço com diversificação de produtos tanto de 
base alimentar como não alimentar em uma superfície maior que 2500m² podendo alcançar até 
15000m² de área de venda.”(PELLEGRINI, L. Il commercio in Itália. Bologna: Ilmulino, 2000) in 
SILVA, 2003.  
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 O Carrefour foi o primeiro hipermercado do mundo e sua primeira loja foi aberta em 

1960 como supermercado em Paris e já em 1963 inaugurava o primeiro hipermercado na 

periferia parisiense, com 2500m² de área e 400 vagas de estacionamento. Em 1975 o 

Carrefour inaugura sua primeira loja fora da Europa e decide-se pelo Brasil por ser nos anos 

1970 um mercado consumidor potencial e de baixa concorrência. (SILVA, 2003). 

 De acordo com Coraggio e Cesar os interesses dos grandes aglomerados do 

terciário em se instalarem em mercados latino-americanos envolvem o elevado grau de 

urbanização, a presença de uma infra-estrutura favorável para a implantação, uma cultura 

popular marcada por propostas imediatistas consumistas e modernizantes, que vêm a 

chegada de cada novo empreendimento de grande porte como símbolo de progresso. 

A primeira loja brasileira do Carrefour foi inaugurada na cidade de São Paulo na 

Marginal Pinheiros, no mesmo ano inauguram a segunda loja na Marginal Tietê e em 1978 

sai da capital do estado e inauguram sua terceira loja no Brasil na cidade de Campinas, 

localizada na Rodovia D.Pedro I. Observa-se que a principal estratégia de um hipermercado 

como o Carrefour é de ampliar seu mercado consumidor não atendendo apenas as áreas 

próximas de onde está instalado, mas também um mercado regional por meio de sua 

localização facilitadora pelas grandes vias por meio do automóvel. 

 O grupo Carrefour hoje no país detém diversas marcas, cujas principais são: a 

Carrefour para hipermercados com 86 lojas, a Champion para supermercados (no gênero 

supermercados possui 98 lojas de diversas marcas) e a Dia para discount-store15 com 61 

lojas (que vêm sendo uma forma bastante difundida nos subcentros dos bairros, com lojas 

direcionada as rendas médias e baixas das grandes cidades) e divide sua liderança no ramo 

de hipermercados com o grupo nacional Companhia Brasileira de Distribuição na qual suas 

marcas no ramo varejista são: o Pão-de-Açúcar (supermercado para pessoas de renda 

média a alta, com 199 lojas), Sendas (supermercado para público de renda média a alta, 

com 60 lojas), o Comprebem Barateiro (para um público de renda média a baixa, com 168 

lojas), o Extra-Eletro com 55 lojas especializadas em eletro-eletrônicos e eletro-domésticos 

e o Extra para hipercados com 71 lojas. 

 Outra grande forma do terciário moderno é o shopping-center que é “um 

empreendimento imobiliário e comercial que ‘permite’a reunião em um ou mais prédios 

contíguos das mais variadas lojas de venda a varejo, diferentes uma das outras não só 

pelos tipos de mercadorias que comerciam (ainda que a presença de várias lojas do mesmo 

                                                           
15 Discount-store é uma forma de supermercado, porém numa escala menor, possuindo no máximo 04 
caixas de pagamento, poucos funcionários por loja, número reduzido de serviços oferecidos e uma 
quantidade de produtos e marcas limitadas, se restringindo a produtos alimentícios e higiene básicos, 
a preços baixos em relação aos hipermercados ou supermercados. 
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ramo possibilite a compra por comparação), como também pela sua natureza (lojas de 

departamentos, supermercados, ‘boutiques’, serviços, etc)”.(PINTAUDI, 1997). 

 Entendemos pela definição da Silvana Pintaudi que o shopping-center é mais que 

uma grande forma do terciário é também uma combinação de capital imobiliário, já que as 

lojas não são vendidas e sim alugadas, meio que permite o retorno prolongado do 

investimento. (FRÚGOLI, 1995). 

 O primeiro shopping-center instalado no Brasil foi o Iguatemi, em 1966, na cidade de 

São Paulo, na zona sul, em meio aos bairros onde se concentra a classe de alta renda 

paulistana, sendo também uma das maiores concentrações de renda per-capita do país. Na 

década de 1970 é quando este tipo de empreendimento se difunde no Brasil, havendo a 

implantação em diversas capitais como Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal e Salvador 

e posteriormente nos anos 1980 chega ao Rio de janeiro. Em Campinas o primeiro shopping 

a ser implantado é, como em São Paulo, o Iguatemi, que é inaugurado em 1980, sendo o 

primeiro shopping-center em uma cidade do interior no país16. (PINTAUDI, 1992 in 

PINTAUDI e FRÚGOLI, 1992). 

 Entendemos que a implantação deste tipo de empreendimento, tais como os 

shopping-centers ou os hipermercados, têm haver com a expansão do capital, com o 

processo de descentralização, com o caráter de consumo da sociedade atual, com o 

marketing acirrado empregado por estas empresas, com o aumento da violência urbana, 

com a idéia adotada por muitas pessoas de que estes tipos de empreendimentos constituem 

em modernização, com o caráter de atração, com a beleza arquitetônica de muitos destes 

comércios e o consumo deste lugar que para muitos é aparentemente sem problemas 

sociais. 

 Muitos dos primeiros shoppings deste país têm sua origem no capital nacional 

através de construtoras ou grandes corporações brasileiras, a origem do financiamento 

destes primeiros estabelecimentos foi proveniente de bancos públicos. Só recentemente nos 

anos 1990 é que intensifica a entrada de empresas e capital estrangeiro na implantação de 

shoppings no Brasil. 

 Villaça diz que os shoppings são os sucessores das lojas de departamentos por se 

basearem na economia de aglomeração e numa variedade de produtos que tem a intenção 

de diminuir o deslocamento do consumidor, ou fazer com que ele vá a um mesmo lugar para 

todas as suas compras que constitui em uma vantagem para os lojistas. Este tipo de 

variedade (chamado de mix pelos shoppings) nos centros tradicionais é definido pelo 

mercado, enquanto que nos shoppings o é resultado de pesquisas e imposições do 
                                                           
16 Informação fornecida pelo Jornal Correio Popular (Campinas-SP), publicado no caderno especial de 
aniversário em 14 de julho de 2004. 
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promotor do empreendimento (capital imobiliário e financeiro) e pelos comerciantes (capital 

mercantil). 

Além destes aspectos internos dos shoppings, temos também os aspectos externos 

e os impactos que causam às localidades onde se implantam não somente territorialmente, 

como socialmente. De acordo com Frúgoli, estas estruturas modernas não suprimem toda a 

rede de comércio mais tradicional e de menor porte (padarias, açougues, feiras, botequins, 

etc.), mas obriga parte delas as se modernizarem, seja quanto à organização interna, ou ao 

conjunto de produtos vendidos, ao tipo de arquitetura e formas de apelo, para manter algum 

potencial de competitividade. Dentro dessa lógica, várias farmácias tornam-se drugstores17, 

padarias passam a anexar um minimercado, postos de gasolina incorporam “lojas de 

conveniência”, etc. 

 Coraggio e César falam que estas grandes formas do terciário podem anular a 

competência dos comércios tradicionais e que, uma vez instalados no mesmo mercado 

várias formas de grande porte, podem dominar a competência política entre eles fazendo 

com que os pequenos comerciantes sofram com as conseqüências. Carlos Henrique Silva 

também fala que uma das conseqüências das grandes formas do terciário é a de ameaçar a 

morte do centro das cidades e que em alguns países como a Itália até meados da década 

de 1990, possuíam leis que protegiam o pequeno comerciante local, de forma que 

restringiam a implantação de shopping-centers ou hipermercados em cidades pequenas e 

médias, mas que hoje estas leis já foram modificadas devido as pressões de mercado e as 

mudanças relacionadas à postura dos consumidores. 

 Villaça trabalha a idéia de que o declínio dos centros das cidades já havia começado 

antes mesmo da implantação dos shoppings através de uma pulverização do comércio para 

os subcentros, mas que estas grandes formas do setor terciário contribuíram para o 

esvaziamento dos centros principais das grandes cidades brasileiras. 

 Outro ponto levantado por Flávio Villaça é do impacto imediato que as grandes 

formas do terciário causam no lugar onde se implantam. Já que um subcentro tradicional 

pode levar até décadas para se constituir, para transformar a organização do lugar e é 

absorvido lentamente no cotidiano das pessoas, enquanto os shoppings ou os 

hipermercados, causam um impacto imediato, transformando a organização do espaço e o 

cotidiano de forma brusca, provocando uma revolução no urbanismo das cidades num curto 

espaço de tempo. 
                                                           
17 Drugstore é um tipo de farmácia que agrega outras espécies de produtos não somente 
farmacêuticos como os estabelecimentos comerciais deste tipo, funcionam como uma pequena loja de 
conveniência, com uma grande variedade de cosméticos, produtos de higiene pessoal e até mesmo 
alguns alimentos, eles também possuem uma configuração típica de supermercado, com prateleiras 
de auto-atendimento do consumidor e diversos caixas para pagamento e muitos têm um horário de 
funcionamento estendido podendo chegar a ser 24 horas, diferente das farmácias convencionais.  
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 Silvana Pintaudi concorda que a implantação dos shoppings e hipermercados 

provoca uma valorização do espaço na sua vizinhança, da mesma forma que ocorrem com 

os subcentros. Mesmo se o shopping ou o hipermercado estão instalados numa área 

distante da cidade e a margem de rodovias em terrenos antes pouco valorizados, haverá 

uma revalorização do lugar, causando o interesse imobiliário, para outros empreendimentos, 

comerciais, de serviços, podendo ser até mesmo residencial dependendo das 

características especificas de cada lugar. Isto mostra o caráter centralizador e a capacidade 

de transformar o espaço urbano dos shoppings e hipermercados. 

 Esta mesma autora cita o exemplo do primeiro shopping do Brasil, o Iguatemi em 

São Paulo, o lugar onde se instalou, a Rua Iguatemi (hoje Avenida Brigadeiro Faria Lima) 

não é fora da cidade, a margem de alguma rodovia, mas que possuía poucos comércios e 

muitas residências. Depois da implantação do shopping ocorreram desapropriações, para 

permitir a circulação de um maior números de veículos e construção da Avenida no lugar da 

Rua, as moradias foram sendo substituídas por bancos, escritórios, serviços e outros 

comércios restando poucas construções antigas e as ruas próximas ao shopping passaram 

a ser alvo da especulação imobiliária e a possuírem terrenos de alto valor. 

 A terceira grande forma do terciário que trabalharemos são as mega-lojas, que são 

empreendimentos que têm como característica uma grande área de comercialização, com 

uma estratégia de localização semelhante a dos shoppings e hipermercados, ou seja, nas 

rodovias ou vias no entorno das grandes cidades. 

 Uma característica marcante destas mega-lojas é sua segmentação de produtos, 

encontramos estas formas de comércio sempre especializadas, como por exemplo, em 

material esportivo, onde se encontram reunidos produtos para todos os tipos de práticas 

esportivas, espaços para a prática de esportes dentro da loja, como mini-campo de futebol, 

demonstrações dos produtos, espaço para realização de eventos, etc. Um outro exemplo de 

mega-lojas são as bastante difundidas, de material de construção e bricolagem, que 

também se constituem numa concentração dos mais diversos tipos de materiais para 

construção, decoração, algumas possuem até mesmo alguns tipos de móveis, artigos para 

jardins, piscinas e tem uma gama de serviços diversos como nas lojas esportivas. 

A Implantação das grandes formas do comércio em Campinas. 

Shopping-Centers 

 Como já vimos anteriormente, o primeiro shopping-center em Campinas foi o 

Iguatemi, inaugurado em 1980, que foi implantado na Vila Brandina, local distante do centro 

tradicional e muito próximo a rodovia D. Pedro I. Nesta época, no local onde foi instalado, 

não havia nenhum estabelecimento comercial, nem muitas residências próximas ao local do 
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shopping, mas o bairro onde foi estabelecido o Iguatemi, já possuía em sua região outros 

bairros destinados para a classe de renda alta, o que provavelmente influenciou a estratégia 

de localização deste shopping voltado para este tipo de público. 

 Hoje toda a região próxima a este shopping e o bairro onde ele se localiza, está 

tomado por residências e edifícios de apartamentos de luxo, além de um comércio local sub-

centralizado e especializado para o tipo de público freqüentador do shopping Iguatemi. 

 De acordo com a administradora do shopping, o Iguatemi Campinas se caracteriza 

por ser um shopping regional, por isso da sua localização facilitada próximo a rodovia, no 

qual está estrategicamente localizado com uma área de influência de 56 cidades no estado 

de São Paulo e de Minas Gerais, voltado para as classes alta, média-alta e média, 

distribuídos em três pisos o Iguatemi possui: 281 lojas, sendo 11 âncoras18, 225 lojas 

satélites19, um hipermercado Carrefour localizado fora do edifico do shopping, mas que é 

considerado como âncora pela administração, 34 operações de alimentação, sendo 10 

restaurantes e 8 cinemas, 5305 vagas no estacionamento, e com um fluxo estimado de 1,9 

milhões de visitantes por mês. 

 O segundo shopping-center implantado em Campinas foi o Galleria Shopping, 

inaugurado em 1992, no bairro Parque Imperador, local muito próximo ao shopping 

Iguatemi, distante do centro tradicional, localizado na Rodovia D. Pedro I. Foi planejado para 

atender as classes alta e média-alta, sendo um shopping do tipo strip-center20 com um 

grande atrium central, com 146 lojas, 08 salas de cinemas, distribuídas em três pisos ao 

redor deste atrium aberto. 

 Na região onde foi implantado o Galleria Shopping haviam poucas residências 

espalhadas no seu entorno e com a vinda do shopping vê-se uma reestruturação do lugar, 

que atraiu uma série de vizinhos, tais como, condomínios residenciais de luxo, a própria 

empresa empreendedora do shopping alguns anos mais tardes implantou três prédios ao 

lado constituindo o Galleria Office, que são prédios com salas de escritório para locação ao 

lado das dependências do shopping aproveitando a infra-estrutura implantada e em 1999 foi 

inaugurado ao lado do shopping o hotel Sleep-inn, da rede americana Atlântica-Hotels, 

caracterizado por ser um hotel que oferece como facilidade ser próximo a rodovias. 

 Em 1994 assistimos a inauguração quase que simultânea de dois novos shoppings 

no município de Campinas, porém com uma localização oposta a dos shoppings Iguatemi e 

Galleria que estão no leste de Campinas, na região de alta concentração de renda. Estes 
                                                           
18 Âncoras são grandes lojas com o intuito de atrair clientes e lojistas para o shopping dando uma 
idéia de sustentabilidade ao shopping, podendo ser um hipermercado, uma grande loja de roupas, ou 
uma loja de variedades de produtos. 
19 Satélites são lojas de porte menor que as âncoras. 
20 Strip-center é um shopping aberto, sem ar condicionado nas áreas comuns. 
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novos empreendimentos foram implantados no oeste do município, que é caracterizado pela 

população de classe média, média-baixa e baixa. 

 O primeiro destes shoppings é o Unimart, que já citamos anteriormente neste texto, 

cujo bairro onde foi implantado já era um subcentro da região em 1994. O Unimart é um 

shopping térreo e do tipo strip-center, mas com suas áreas sociais totalmente ao ar livre 

reduzindo os custos operacionais com iluminação e ar condicionado. Possui 106 lojas, 

sendo 16 de operação de alimentação, 04 bancos, 04 cinemas e 1100 vagas de 

estacionamento. 

 Está localizado na Avenida John Boyd Dunlop, a poucos metros da Rodovia 

Anhanguera, não modificando o tipo de estratégia locacional adotada pelos demais 

shoppings. O Unimart se implanta numa área onde já encontrávamos uma subcentralidade 

promovida por comércios locais, como floricultura, bares, lanchonetes, pequenas lojas 

bazares, vídeo-locadoras e um hipermercado que havia sido inaugurado no início dos anos 

1990, o Enxuto. 

Não é admitido pela administradora do shopping que o hipermercado funciona como 

uma loja âncora, mas o papel foi devidamente desempenhado, pois quando o Unimart foi 

inaugurado ele possuía pequenas lojas, na maioria de comerciantes daquela região que 

resolveram alugar um estabelecimento. Por exemplo, a vídeo-locadora do bairro abriu sua 

loja no shopping e da mesma forma o bazar de aviamentos. Estes comércios tinham a 

confiança do freguês local, enquanto o hipermercado já possuía uma clientela mais regional, 

funcionando de atrativo para o shopping que está lado a lado deste hipermercado. 

O Unimart, que é um empreendimento do Grupo Depaschoal e já passou por duas 

ampliações, devido a grande demanda pelo shopping chegando a triplicar o número de lojas 

inicial e ampliar o número de vagas no estacionamento. Ele também promoveu uma 

revalorização de toda a área que está a poucos metros de um córrego que corta a periferia 

do município, o Piçarrão, e de velhas instalações de linhas de trens e de uma das estações 

do projeto de Veículo Leve sobre Trilhos da Prefeitura Municipal, sendo que os terrenos 

muito próximos a estas estruturas eram pouco valorizados e estavam em estado de 

abandono. 

Hoje, dez anos após a implantação do shopping, constata-se uma alteração na 

paisagem urbana, que vêm sendo ocupada por dezenas de empreendimentos imobiliários 

de apartamentos voltados para a classe média, mesmo sendo nos terrenos à margem do 

córrego, além da presença de um comércio diversificado ao redor do shopping e a presença 

de lojas de grandes marcas de vestuário de projeção nacional que foram atraídas para o 

shopping. 
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 O segundo shopping da região oeste do município é o Campinas Shopping, que 

inicialmente se chamava Outlet Center. Outlet é um tipo de shopping muito comum nos 

Estados Unidos e que tem como característica a venda de produtos de ponta de estoque por 

preços baixos. Em 2000, este shopping foi vendido para a empreendedora portuguesa 

Sonae que investiu US$ 70 milhões reestruturando o shopping, efetuando reformas, 

implantando um hipermercado como âncora, mudando seu nome e sua estratégia de venda. 

 O Campinas Shopping está localizado na marginal da Rodovia Anhanguera no 

cruzamento com a Rodovia Santos Dumont, possui 160 lojas, 10 salas de cinema e o 

hipermercado Big que também pertence ao grupo Sonae. Este shopping também promoveu 

mudanças bastante significativas na sua região, na reestruturação do trânsito, construindo 

uma marginal às rodovias e provocando a especulação imobiliária que antes não havia pela 

falta de estrutura local. 

É interessante observar a proximidade deste shopping com a maior ocupação ilegal 

urbana do município, a favela do Parque Oziel. Esta favela está do lado oposto ao shopping 

na rodovia Santos Dumont e ao lado do maior hotel de luxo de Campinas, o The Royal Palm 

Plaza, que é totalmente fechado e possui uma segurança particular por estar localizado ao 

lado da favela. O Parque Oziel é uma ocupação que já havia sido iniciada antes da 

implantação do shopping no local. 

 O que se pode observar é que de um lado da Rodovia Santos Dumont se 

intensificam por um lado, a especulação imobiliária, e do outro a ocupação. A localização 

deste shopping é de fundamental importância, pois é local de entroncamento de duas 

grandes rodovias, a Anhanguera que liga a capital ao interior do estado e a Santos Dumont 

liga Campinas ao aeroporto internacional de Viracopos e a importantes cidades, sendo um 

ponto de convergência de transportes urbanos e intra-urbanos. 

 Também um novo fôlego foi dado ao shopping e a região onde está implantado com 

o investimento da Sonae, que implantou o hipermercado, que foi um fator fundamental numa 

região em que não havia concorrência próxima com um mercado consumidor potencial e 

estes investimentos também conseguiram atrair para o shopping lojas de marcas de 

projeção nacional e estabelecimentos que são incomuns de shopping-centers, como é o 

caso das Casas Bahia, que é um comércio de móveis e eletro-doméstico muito populares, e 

que geralmente se localizam nos centros tradicionais das cidades ou em subcentros 

consolidados das periferias, e que vendem através do conhecido sistema de venda de 

carnês à classe baixa que não tem possibilidade de pagar a vista ou de possuir cartão de 

crédito, e o Poupa Tempo, que é um serviço do governo estadual que emite documentos 

para a população gratuitamente e outros a preço de custo. 
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 Podemos analisar estes dois shoppings em conjunto, por estarem presentes numa 

mesma região da cidade a poucos quilômetros de distância um do outro, da mesma forma 

que do outro lado da cidade, ficam também muito próximos o Iguatemi e o Galleria. Também 

podemos analisar pelo mesmo tipo de processo que ambos tiveram, de ampliação e 

crescimento numa região onde o potencial de consumo é menor que o dos clientes dos 

shoppings da área leste de Campinas. 

 Heitor Frúgoli21, fala de um processo semelhante que aconteceu no município de 

São Paulo, com o shopping Center Norte que foi implantado na zona norte de São Paulo, 

em plena marginal Tietê, o rio mais poluído da capital, ao lado do terminal rodoviário, no 

caminho para a zona leste, sendo as regiões onde há a menor concentração de renda e o 

lugar onde vive a classe mais baixa paulistana. 

 De acordo com o autor, o Center Norte tomou por desafio mostrar-se viável aos 

lojistas e empresários que se haviam recusado a participar do investimento, apostando num 

fracasso da empreitada, pois até então a palavra shopping-center parecia sinônimo de 

consumo sofisticado, de consumidores de alto poder aquisitivo. 

 O Center-Norte foi o primeiro shopping a sair da lógica da sofisticação, investindo na 

estratégia de marketing de “shopping para todos”, envolvendo um hipermercado, uma nova 

concepção de interior, tentando reproduzir signos presentes num centro tradicional, 

buscando uma simulação do urbano e criando uma familiaridade aos habitantes da zona 

norte e leste. De acordo com Frúgoli, o perfil dos freqüentadores de Center Norte vai das 

camadas médias às populares, sendo um público com hábitos bastante distintos do que 

freqüentam o Iguatemi São Paulo, mas que também faz compras, de menor valor, 

adequadas a sua realidade. 

 O quinto shopping de Campinas é o Parque D. Pedro, que foi inaugurado em 2001, 

na marginal a Rodovia D. Pedro I. Segundo o grupo Sonae que é proprietário e administra o 

shopping. De acordo com a administradora o Parque D. Pedro é o maior empreendimento 

do tipo shopping-center na América Latina, apresenta-se com um cenário temático através 

da arquitetura, decoração e paisagismo voltada para o tema “parque” com cinco entradas 

representando elementos da natureza (Flores, Águas, Colinas, Pedras e Árvores), com 368 

lojas, sendo 15 âncoras incluindo o hipermercado Big, 33 lojas fast-food, 07 restaurantes e 

15 salas de cinema. 

O shopping se presta a ter uma imagem de harmonia com o bairro onde está 

implantado, desde o período de obras, o Parque D. Pedro trouxe mudanças bruscas para o 

lugar, foram implosões para retirada de rochas e a abertura de maior espaço no terreno, 
                                                           
21 FRÚGOLI, H. Os shoppings de São Paulo e a trama do urbano: um olhar antropológico. In  
PINTAUDI, S. e FRÚGOLI, H (1992). 
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remoção de vegetação, estudos de impacto ambiental, reestruturação da Rodovia D. Pedro I 

nos quilômetros próximos ao shopping, para que fosse suportado o tráfego intenso, 

construção de 02 avenidas de acesso, construção de 01 pontilhão na rodovia D. Pedro I, 

etc. 

Um empreendimento terciário deste porte não só teve um impacto no bairro, e na 

cidade onde está, como também teve um impacto em toda a região, por meio de uma 

concentração de capital de grande tamanho. Observa-se logo aos seus arredores, a 

exploração imobiliária, através de condomínios residenciais que estão implantando nas 

proximidades e vê-se também uma estagnação do comércio da Vila 31 de Março, que teve 

algumas mercearias e até mesmo um supermercado, o “Econômico”, que fechou suas 

portas poucos meses após a implantação do shopping. 

Hipermercados 

 Como já mencionado anteriormente, o primeiro hipermercado a chegar em Campinas 

foi o Carrefour em 1978, e foi o primeiro hipermercado em uma cidade do interior do Brasil. 

A estratégia locacional adotada foi a de se instalar na Rodovia D. Pedro I, sendo a grande 

forma do terciário que foi pioneira em implantar uma forma de comércio nesta rodovia e 

através desta estratégia tinha como objetivo tornar-se um hipermercado para atender toda a 

demanda da região composta por bairros de alta concentração de renda e as cidades 

próximas. 

 Nos anos 1980 a rede holandesa atacadista de auto-serviço (cash and carry)22, 

Makro, também inaugura sua filial as margens da Rodovia D. Pedro I com a mesma 

intenção de ser um fornecedor de projeção regional. Ainda no final desta mesma década, a 

rede Eldorado, proprietária do Shopping Eldorado São Paulo, abre seu hipermercado como 

âncora do shopping Iguatemi e posteriormente nos anos 1990 vende esta loja para a rede 

Carrefour. 

 O Carrefour nos anos 1990 também abre sua terceira loja em Campinas, localizada 

na Rodovia Campinas-Valinhos, a fim de suprir uma demanda por hipermercados naquela 

área e com a estratégia da rede em atender um mercado regional que não era abrangido 

por um hipermercado. 

 No Início dos anos 1990 é aberto o hipermercado Enxuto, que é de capital nacional, 

instalando-se na Avenida John Boyd Dunlop, a poucos metros da Rodovia Anhanguera que 
                                                           
22 Auto-serviço (cash and carry) é o tipo de hipermercado que efetua vendas no atacado porém é o 
próprio varejista que faz suas compras e as leva. É uma forma de comércio que abrange 
principalmente os pequenos comerciantes que revendem estes produtos, mais recentemente tem 
havido o crescimento deste tipo de hipermercado, porque também está sendo freqüentado por 
famílias que fazem grandes compras e dividem os produtos, numa forma de economizar, pagando um 
preço de atacadista. 
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depois funcionará como âncora para o shopping Unimart. E nesta mesma época a 

Companhia Brasileira de Distribuição abre seu primeiro hipermercado da bandeira Extra em 

Campinas, localizado na Avenida Abolição no bairro Proença, que é um subcentro 

tradicional e que comporta uma população de classe média. Este hipermercado adota uma 

estratégia totalmente diferente dos outros, a de implantar hipermercados em meio as 

grandes vias para um mercado regional, e o Extra, adota uma estratégia de ter como 

mercado os grandes bairros próximos ao Proença e da área central que não possuíam 

hipermercados. 

 Em meados dos anos 1990 o Extra abre sua segunda loja em Campinas, com a 

mesma estratégia locacional, os grandes bairros, que se conformam em subcentros, 

implantando-se na Avenida Ruy Rodrigues na fronteira entre os bairros Parque Universitário 

e Jardim Ouro Verde, periferia de Campinas, distante do centro tradicional, distante das 

Rodovias, com uma grande população de classes média e baixa e sem nenhuma grande 

forma do terciário nas proximidades. 

 No final dos anos 1990 assistimos a implantação de mais um atacado de auto-

serviço que é o do grupo Vila Nova/ Tenda, que irá implantar sua loja na Rodovia D. Pedro I 

próximo ao Makro, porém no lado oposto da pista. 

 No ano 2000 temos a entrada do BIG, hipermercado do grupo Sonae, como âncora 

do Campinas Shopping, na marginal das Rodovias Anhanguera e Santos Dumont e em 

2001 é inaugurado o BIG como âncora do shopping Parque D. Pedro, na Rodovia D. Pedro 

I. 

 E em 2004, temos a entrada de mais 02 lojas atacadistas de auto-serviço, a Vila 

Nova/ Tenda que abre uma loja na marginal a Rodovia Anhanguera, atingindo o público do 

lado oposto da cidade que sua outra loja não abrangia e a rede Atacadão que abre sua loja 

na Rodovia D. Pedro I, ao lado da Vila Nova/ Tenda e em frente ao Makro, conformando em 

um eixo de três hipermercados de auto-serviço numa mesma localização. 

Mega-lojas 

 A primeira mega-loja em Campinas é implantada no início dos anos 1980, 

especializada em material de construção, decoração, jardinagem e etc., com o nome de 

Uemura e localizada no Jardim São Marcos, periferia de Campinas, a poucos metros da 

Rodovia D. Pedro I, onde vive uma população de classes média-baixa e baixa. Esta 

localização na Rodovia D. Pedro I é bem próxima do conjunto habitacional popular Padre 

Anchieta, inaugurado pelo governo na década de 1970 e cuja a área ao seu redor foi 

transformada em loteamentos com preços baixos e tornaram-se bairros populares bastante 

distantes do centro tradicional. 
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 Um surto de construções aconteceu nas décadas de 1970 e 1980 nestes bairros e 

pequenas lojas de material de construção se concentraram nestes bairros que se tornaram 

uma referência para compra de material de construção a preços justos. Nesta lógica é que 

se implanta o chamado hipermercado da construção Uemura. 

 Nos anos 1990 o Uemura se funde com outras grandes lojas especializadas do setor 

no Brasil e muda seu nome para Casa & Construção, observa-se que o hipermercado não 

provocou neste caso, o fechamento do comércio local e, pelo contrário, especializou mais 

ainda aumentando o número de lojas deste ramo pelo bairro que é reconhecido pelo lugar 

onde há a maior variedade de produtos para a construção. 

Em 1999 a rede francesa Leroy Merlin abre seu hipermercado da construção na 

marginal da Rodovia D. Pedro I, próximo ao shopping Galleria, mas diferente do 

hipermercado Casa & Construção que é voltado a classe média, o Leroy Merlin é voltado 

para as classes média e alta, com produtos de maior valor e o oferecimento de serviços 

mais especializados, como arquitetos, projeto de móveis, etc. A sua estratégia locacional 

também vem responder por uma demanda de construções e de exploração imobiliária na 

região onde foi implantado e também para ser um referência regional em material de 

construção. 

Em 2001 é a rede Center-Lider que inaugura seu hipermercado da construção como 

âncora do shopping Parque D. Pedro, utilizando-se da mesma estratégia locacional e da 

infra-estrutura de porte regional do shopping do grupo Sonae. 

Também no ano de 2001 é inaugurada em Campinas a loja francesa Decathlon, que 

vai ser a primeira mega-loja especializada em produtos esportivos localizada fora um 

shopping-center e fora do centro tradicional, que construiu uma grande loja na marginal a 

Rodovia D. Pedro I, ao lado do Leroy Merlin e próxima ao shopping Galleria. 

A Decathlon é uma loja de produtos esportivos com mais de 2500m² de construção e 

com artigos nacionais, importados, para a prática de diversas modalidades esportivas e com 

grandes áreas para demonstração de produtos. Sua estratégia locacional é de 

complementar o subcentro conformado no trecho da Rodovia D. Pedro I que agregam o 

shopping Galleira, o Galleria Office, o hotel Sleep Inn, o Leroy Merlin e a Decathlon, 

tornando-se um subcentro de referência regional. 

Conclusão 

Podemos constatar a tendência à pulverização dos centros das cidades tradicionais, 

promovidas pelo processo de periferização e formação de subcentros e pelos processos de 

desconcentração de capitais na qual as grandes formas do terciário moderno se encaixam e 

se reproduzem no espaço das cidades e metrópoles de países como o Brasil. 
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Também se observa que se têm intensificado a tendência de se construírem 

shoppings para as classes médias e baixas, pois na sociedade de consumo em que 

vivemos, todas as classes querem “consumir lugares” e usufruir uma similaridade por qual a 

classe alta utiliza. Há um modelo geral de lugar seguro, sem violência e sem diferença, que 

o shopping transmite e esta idéia é absorvida por todas as classes, além do que os baixos 

investimentos que os últimos governos de uma política neoliberal de Estado mínimo têm 

feito com relação aos espaços públicos para o lazer, para as compras ou para a convivência 

humana, que não tem sido suficientes e o shopping surge como uma alternativa de lazer as 

classes mais baixas, que lá encontram a simulação das praças, dos bares, dos brinquedos 

de parques, das apresentações musicais de rua, do estacionamento, e das lojas dos centros 

tradicionais, num ambiente que tem uma imagem de lugar seguro e confortável. 

Dentro desta perspectiva vista neste trabalho podemos considerar que as grandes 

formas do terciário moderno no município de Campinas integram as esferas do trabalho, 

moradia, consumo, lazer e circulação, como se fossem infra-estruturas tão básicas que 

funcionam da mesma forma que o centro tradicional funciona, porém por um meio privada 

atestando a formação de uma cidade marcada por circuitos espaciais, que integram grupos 

sociais de determinado poder aquisitivo, num contexto de exclusão e de fragmentação 

territorial, que demonstra a ausência de um Estado preocupado com o direito do cidadão em 

ter uma cidade habitável, sendo esta substituída pelas grandes formas do terciário que 

através do cidadão consumidor, tenta suprir as necessidades de uma cidade mais justa. 
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