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RESUMO: O comércio é a atividade de maior relevância na organização espacial e 
socioeconômica de Feira de Santana. Responsável por sua implantação e consolidação, reflete, 
através de seus agentes, as permanências e mudanças que vem atravessando ao longo das 
décadas. As relações de troca consolidam tal atividade, associada à localização estratégica da 
cidade, promoveram o adensamento populacional de modo que o comércio informal se 
implantasse e se mantivesse. A dinâmica da área central da cidade de Feira de Santana, 
marcada pela presença de um comércio pujante, guarda estreitas relações com o processo de 
expansão urbana e consolidação dessa parte da cidade, bem como oferece subsídios para o 
surgimento de outras centralidades. Como objetivo estabeleceu-se analisar o comércio informal 
em Feira de Santana, sua evolução e transformação reafirmando a centralidade urbana 
associada a reestruturação do trabalho e a popularização do consumo. A metodologia utilizada 
teve como base a formulação de questões iniciais a serem respondidas ao longo do estudo. A 
seguir, a realização de revisão teórico-conceitual que contribuiu para a delimitação das 
informações necessárias. Dividiu-se em duas etapas distintas e complementares: pesquisa 
documental e de campo. A pesquisa documental foi subdividida em duas bases, a bibliográfica, 
na qual foi realizado breve levantamento bibliográfico, através de consultas a livros, periódicos, 
teses, dissertações e monografias que serviram para a elaboração do referencial teórico. 
Levantados os escritos sobre comércio enquanto atividade econômica de grande relevância para 
a cidade de Feira de Santana e seus rebatimentos espaciais – ao longo de sua evolução 
histórica – e contribuição para a atividade comercial. A partir disso, foi realizada uma segunda 
etapa, definida como observação de campo, entre outros fatores, teve como propósito 
compatibilizar a discussão teórica com a realidade, verificando a sua validade e aproximando o 
pesquisador do objeto de estudo. Foi efetivado o reconhecimento e caracterização da área de 
estudo através de pesquisa de campo exploratória com o objetivo de delimitar a área estudada, 
levantar e definir o universo da pesquisa. O registro fotográfico também fará parte da pesquisa 
para auxiliar na explicação do objeto de estudo. Como problema da pesquisa perguntou-se: De 
que maneira o comércio informal promove a reafirmação da centralidade intraurbana em Feira de 
Santana, mesmo com o alcance de seu nível máximo e a complexidade no uso desse espaço 
demonstre a formação de territorialidades específicas? Os estudos sobre o comércio informal e 
sua contribuição para a consolidação do setor comercial, bem como, a influência na organização 
do espaço geográfico ainda são escassos. Com isso, pretende-se contribuir para um maior 
conhecimento à luz dessa ciência, pois Feira de Santana, como relevante polo comercial entre 
sua microrregião geográfica e os níveis regional, nacional e internacional estrutura uma rede 
comercial particular. Pesquisas sobre Feira de Santana vêm sendo desenvolvidas ao longo do 
tempo, principalmente destacando a sua posição no cenário regional, porém, notou-se que o 
caráter geográfico do comércio informal, através dos elementos que garantem sua permanência 
nas principais vias da área central e as mudanças ocorridas pelos novos produtos 
comercializados e novos espaços agregados, ainda são escassos, tornando esse trabalho de 
caráter inédito. 

 



2 

 

Palavras-Chave: Comércio; Centralidade Urbana; Feira de Santana. 

 

Introdução 

Feira de Santana é um dos municípios do estado da Bahia que compõe a mesorregião 

denominada Centro Norte Baiano. A microrregião geográfica, na qual está inserido, recebe o seu 

nome por ser o de maior influência, é composta por ele e mais 23 municípios. A cidade é 

considerada de porte médio, dentro do estado; só é menor que a capital, Salvador, a área da 

unidade territorial do município distribui-se por 1.396 km². Distancia-se 109 quilômetros - 

considerando o trajeto rodoviário - da capital. O acesso é feito através da rede rodoviária. (Figura 

01). 

 

Figura 1 – Localização da Área de Estudo 

 

                                   
                                                                                                      

                                                                                       

Fonte: IBGE, Atlas Geográfico Escolar, 2012. SEI, Estatísticas dos Municípios Baianos, 2011. 
Adaptado: ARAUJO, Alessandra, 2013. 

 

É o município de comando da região metropolitana instituída a partir de 06 de Julho de 

2012, pela Lei Complementar Estadual n° 35/2011, formada por seis municípios (Feira de 

Santana, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, São Gonçalo dos 

Campos e Tanquinho) há ainda dez municípios com a possibilidade de integração e que no 

cotidiano procuram por Feira de Santana para o atendimento de suas necessidades, são eles: 

Antonio Cardoso, Santo Estevão, Ipecaetá, Anguera, Santa Bárbara, Santanópolis, Água Fria, 

Irará, Coração de Maria e Terra Nova. As atividades de serviços – destaque para comércio, 

saúde, educação – demonstram seu caráter polarizador frente aos demais municípios. 

O comércio é a atividade de maior relevância na organização espacial e socioeconômica 

de Feira de Santana, conforme a tabela 01. Responsável por sua implantação e consolidação, 
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reflete, através de seus agentes, as permanências e mudanças que vem atravessando ao longo 

das décadas. As relações de troca consolidam tal atividade, associada à localização estratégica 

da cidade, promoveram o adensamento populacional de modo que o comércio informal se 

implantasse e se mantivesse. 

 

Tabela 01 – Pessoal ocupado no mercado formal de trabalho, por setor de atividade econômica, 
Feira de Santana, Bahia, Brasil – 2005-2008 

Setor de Atividade 2005 2006 2007 2008 

Extrativa mineral 121 119 97 124 
Indústria de transformação 13.197 15.242 14.259 16.786 
Serviços industriais de utilidade pública 759 820 780 797 
Construção civil 3.401 3.367 4.722 5.834 
Comércio 22.951 24.574 27.223 29.009 
Serviços 18.065 20.063 19.776 23.792 
Administração pública 7.995 8.007 8.303 5.973 
Agropecuária, extrativa vegetal, caça e pesca 1.529 1.257 1.136 1.128 
Fonte: Ministério do Trabalho-RAIS. 

 

Mesmo com o projeto modernizador associado à abertura de rodovias e ao 

estabelecimento de um centro industrial, é no comércio onde se encontra a força da economia 

de Feira de Santana. Nesta perspectiva, determinou-se o comércio informal como objeto desse 

estudo, considerando sua originalidade e relevância. Ele é resultado de um processo histórico 

que o consolida, das ações governamentais, das leis trabalhistas que não facilitam a 

formalização de micro e pequenos empreendedores, bem como das mudanças nas relações de 

produção e trabalho em nível global com repercussões locais que resultaram num processo de 

reestruturação produtiva. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o comércio informal em Feira de Santana, 

sua evolução e transformação reafirmando a centralidade urbana associada a reestruturação do 

trabalho e a popularização do consumo. Pretende-se discutir especificamente o dinamismo da 

atividade comercial na popularização da área central da cidade. 

Como procedimentos metodológicos seguimos as seguintes etapas: teve como base 

a formulação de questões iniciais a serem respondidas ao longo do estudo. A seguir, a 

realização de revisão teórico-conceitual que contribuiu para a delimitação das informações 

necessárias. Dividiu-se em duas etapas distintas e complementares: pesquisa documental e de 

campo. A pesquisa documental foi subdividida em duas bases, a bibliográfica, na qual foi 

realizado breve levantamento bibliográfico, através de consultas a livros, periódicos, teses, 

dissertações e monografias que serviram para a elaboração do referencial teórico. Levantados 
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os escritos sobre comércio enquanto atividade econômica de grande relevância para a cidade de 

Feira de Santana e seus rebatimentos espaciais – ao longo de sua evolução histórica – e 

contribuição para a atividade comercial. A partir disso, foi realizada uma segunda etapa, definida 

como observação de campo, entre outros fatores, teve como propósito compatibilizar a 

discussão teórica com a realidade, verificando a sua validade e aproximando o pesquisador do 

objeto de estudo. Foi efetivado o reconhecimento e caracterização da área de estudo através de 

pesquisa de campo exploratória com o objetivo de delimitar a área estudada, levantar e definir o 

universo da pesquisa. O registro fotográfico também fará parte da pesquisa para auxiliar na 

explicação do objeto de estudo. 

Os conceitos utilizados foram: O circuito superior e inferior da economia onde as 

atividades se dividem – entre outros fatores – a presença (ou não) de capital intensivo, as formas 

de fabricação e o nível de modernidade. A reestruturação produtiva para tratar das modificações 

na relação de produção e trabalho em nível global, porém com repercussões locais. A outra 

discussão refere-se a centralidade urbana e a intensidade, fluidez, articulação e novos usos 

dados a área central da cidade. 

Esse contexto leva a questionamentos sobre a organização urbano-regional de Feira de 

Santana, que tentarão ser aqui respondidos: De que maneira o comércio informal promove a 

reafirmação da centralidade intraurbana em Feira de Santana, mesmo com o alcance de seu 

nível máximo e a complexidade no uso desse espaço demonstre a formação de territorialidades 

específicas? A partir do levantamento dos objetivos e da construção dos questionamentos, foi 

levantada a seguinte hipótese: O processo de rápido crescimento urbano de Feira de Santana é 

consequência de sua intensa ligação com outras localidades – do mundial ao local – envolvendo 

a circulação de pessoas, mercadorias, informação, e principalmente, capitais.  

Definimos para a pesquisa o período de 1990 a 2010, pois é neste intervalo que novas 

relações de trabalho começam a se estabelecer, e com elas um contingente de mão-de-obra 

perde seus postos, dirigindo-se ao mercado informal como alternativa para sua sobrevivência. 

Encontramos estudos pontuais, numa perspectiva geográfica, como os trabalhos de 

Freitas (1997), Araújo (2006) e Santos (2009). Mesmo em áreas como economia ou 

administração os estudos são pontuais e temáticos, o que cria a oportunidade de 

aprofundamento na discussão. 
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Trajetória da Organização da Área Central 

A dinâmica da área central da cidade de Feira de Santana, marcada pela presença de 

um comércio pujante, guarda estreitas relações com o processo de expansão urbana e 

consolidação dessa parte da cidade, bem como oferece subsídios para o surgimento de outras 

centralidades. 

Esse fenômeno ganha destaque a partir de meados de 1960, quando o projeto de 

modernização para o Brasil começa a repercutir na cidade, quando os agentes políticos, e 

principalmente, os empresários locais, passam a repetir o discurso da Comissão de Estudos 

para a América Latina (CEPAL) associando modernidade a indústria, especialmente com a 

integração de todo o território nacional proporcionada pelas rodovias federais. Ao longo desse 

tempo, a feira livre - existente nas principais ruas da cidade – ocupa tanto a frente das lojas de 

comércio formal quanto a moradia da elite local, até então concentrada nesse espaço.  

O crescimento da cidade, a mudança da elite para bairros residenciais afastados da área 

central, além da transformação de antigas residências em lojas de redes nacionais vão 

consolidar e ratificar o centro da cidade como espaço de comércio e também de serviços, em 

grande parte a ele ligados. 

Foram propostos alguns projetos para atender as necessidades de modernização da 

cidade e resolver a situação do comércio. Criado o Centro Industrial do Subaé (CIS), Feira de 

Santana passa a fazer parte do projeto de modernização industrial nacional contribuindo para a 

consolidação da política nacional. Esse fato impacta diretamente no comércio local presente nas 

vias centrais da cidade, os lojistas vão se valer dele para exigir a retirada das barracas 

promovendo uma estética urbana compatível com o processo de modernização que o município 

estava passando, acatado pelo poder público que criou um projeto de relocação da feira, 

também central, porém fora das principais vias da área central.  

Em meados da década de 1970 os comerciantes foram relocados para esse espaço que 

foi denominado Centro de Abastecimento de Feira de Santana. Desde esse período, a presença 

de comerciantes informais nas principais vias do centro da cidade é contínuo, sempre relocados 

pela prefeitura. Os embates entre o poder público municipal e esse segmento nunca deixaram de 

ocorrer. 

Com a relocação da feira livre para o Centro de Abastecimento todo o comércio de 

gêneros alimentícios – atacado e varejo – deveria ocorrer nesse espaço, porém com o passar do 

tempo o que se observou foram duas situações: (a) antigos vendedores voltaram a comercializar 

em seus antigos pontos, montando pequenas barracas de madeira o estendendo lonas no chão, 
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com destaque para a Rua Marechal Deodoro e Praça Bernardino Bahia, onde comercializam 

principalmente frutas e legumes; (b) e novos comerciantes, por não encontrarem vaga de 

trabalho no comércio formal, também realizam essa atividade no modelo descrito dividindo 

espaço com antigos vendedores e lojistas. 

Contudo, o comércio informal, desde meados da década de 1970, continua na área 

central da cidade, instalando-se nas principais vias do comércio formal, como Avenida Senhor 

dos Passos, Rua Sales Barbosa e Rua Marechal Deodoro. As discussões entre os comerciantes 

formais, o poder público e os comerciantes informais são intensas, pois os primeiros sentem-se 

prejudicados pela concorrência dos comerciantes informais em termos de preço de mercadorias, 

impostos e impedimento da circulação dos consumidores pelas vias e acesso aos 

estabelecimentos formais. O poder público, de acordo com a gestão vigente estabelece 

propostas para a retirada e garantia de livre circulação nas vias principais; os comerciantes 

informais, por sua vez, justificam a necessidade de realizar essa atividade por falta de 

oportunidade no mercado formal, baixa escolaridade para adquirir um emprego formal e ser 

nessas vias a maior circulação de pessoas, logo, consumidores em potencial. 

O rápido crescimento da cidade, além do adensamento da atividade comercial na sua 

área central, levou a um novo processo urbano, a criação de subcentros. Antigos bairros como 

Tomba, Cidade Nova, Sobradinho e Estação Nova – que datam das décadas de 1950 e 60 – 

passaram a apresentar toda a sorte de atividade comercial, de lojas de armarinho, padarias, 

supermercados, material de construção, eletroeletrônicos, boutiques, e em alguns casos até 

agências dos correios e bancárias; junto com isso, o comércio informal, representado pelos 

camelôs, também se instala, desde a feira livre até produtos considerados sofisticados como 

eletroeletrônicos e roupas. 

Também é destaque que o centro da cidade está passando por um processo de 

popularização; atividades e serviços considerados como sofisticados estão sendo relocados para 

áreas com padrão de consumo visivelmente elevado – é o destaque para a Avenida Getúlio 

Vargas – principal via de acesso para os empreendimentos imobiliários de alto padrão e nos 

últimos anos tenta se aproximar da Oscar Freire, famosa rua da cidade de São Paulo, onde as 

principais grifes do mundo podem ser encontradas. A Avenida Dr. João Durval Carneiro, onde foi 

instalado o Shopping Center Boulevard é visível a gradativa reestruturação, com novos serviços 

e estabelecimentos comerciais no seu entorno. 

Diante de tais informações, percebe-se a relevância de estudar, de forma sistematizada 

e aprofundada, a organização espacial da cidade que tem como pilar econômico a atividade 
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comercial. Desse modo, merecem que sejam analisadas de forma mais específica, as relações 

propostas neste estudo, das permanências e mudanças do comércio informal na cidade de Feira 

de Santana, evidenciando o papel fundamental para o seu crescimento, tanto que a posiciona 

como uma região metropolitana. 

Os estudos sobre o comércio informal e sua contribuição para a consolidação do setor 

comercial, bem como, a influência na organização do espaço geográfico ainda são escassos. 

Com isso, pretende-se contribuir para um maior conhecimento à luz dessa ciência, pois Feira de 

Santana, como relevante polo comercial entre sua microrregião geográfica e os níveis regional, 

nacional e internacional estrutura uma rede comercial particular. 

Pesquisas sobre Feira de Santana vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo, 

principalmente destacando a posição de Feira de Santana no cenário regional, porém, notou-se 

que o caráter geográfico do comércio informal, através dos elementos que garantem sua 

permanência nas principais vias da área central e as mudanças ocorridas pelos novos produtos 

comercializados e novos espaços agregados, ainda são escassos, tornando esse trabalho de 

caráter inédito. 

 

 

Principais Conceitos e seus Rebatimentos no Objeto de Estudo 

 

Considerando que a cidade contemporânea é consequência de uma dinâmica complexa, 

esta possui características resultantes de agentes diversos transformando constante e 

intensamente o espaço urbano, entre outros fatores, por ser o local da concentração humana, 

centro das decisões políticas e econômicas, onde seus representantes travam cotidianamente 

uma batalha para ver seus interesses consolidados. Segundo Sposito (2008, p. 14): 

 

[...] a cidade revela os interesses e as ações da sociedade e, ao mesmo 
tempo, oferece condições para que esses interesses e ações se realizem, 
contribuindo para determinar o próprio movimento oriundo desse conjunto de 
ações. 

 

Faz-se necessário destacar o papel dos agentes que produzem a dinâmica da cidade, 

pois esses têm relevante representatividade na sociedade e na formação dessa cidade atual. De 

acordo com Corrêa (1993, p. 9): “Fragmentada, articulada, reflexo e condicionante social, a 

cidade é também o lugar onde as diversas classes sociais vivem e se reproduzem”. Na página 
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11, o autor destaca que o espaço urbano “[...] é um produto social, resultado de ações 

acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem espaço”. 

O comércio é definido como troca voluntária de produtos que pode ser realizada por dois 

ou mais parceiros. Utiliza-se da troca indireta (intermediação de moeda) para sua efetivação. 

Esta atividade relaciona-se a duas partes da economia: (a) formal, quando legalmente 

estabelecido, possuindo firma registrada e realizando o pagamento de impostos; e (b) informal, 

quando estão à margem da formalidade, sem firma registrada, pagamento de impostos ou 

emissão de nota fiscal. 

Com esse cenário, no caso brasileiro, e em particular Feira de Santana, o trabalho 

informal concentra-se na atividade comercial. Como forma mais simples, e de certo modo, 

honesta, muitos trabalhadores optaram por tornarem-se trabalhadores na rua (comércio informal 

popularmente conhecido como camelô), pois apesar de não encontrarem-se legalmente 

estabelecidos conseguem sobreviver. 

Para os agentes responsáveis pela produção do espaço, com especial destaque para o 

espaço urbano, o comércio permite uma dinâmica organizacional que tem como consequência 

uma intensa acumulação de capital que molda as estruturas necessárias à sua própria 

reprodução e ampliação. Com isso, as constantes transformações nos modos de produção e, 

principalmente, nas relações de trabalho repercutem diretamente na operacionalização dessa 

atividade. 

As mudanças que se estabeleceram a partir da reestruturação produtiva em função das 

novas atividades – como da indústria – estabelecem um novo perfil para o trabalhador, atingindo, 

sobretudo aqueles com menor qualificação técnica e escolaridade, ficando com menor espaço 

no mercado formal de trabalho. 

Mesmo com essa perspectiva, a organização social promove uma reestruturação do 

espaço buscando, inclusive, alternativas para que estes segmentos, ora excluídos do 

alinhamento global de uma reprodução formal do capital, possam exercer uma atividade 

remunerada ao tempo que consigam um modo de estar inseridos no universo do trabalho. As 

atividades informais aparecem então como essa alternativa, pois são através delas que grandes 

segmentos populacionais alcançam algum tipo de inclusão social, no caso do comércio, em 

muitas situações é através desse que as populações excluídas de um modelo padronizado 

conseguem ter necessidades básicas atendidas, como descreve Silva e Marques (2010, p. 1): “O 

comércio informal se consolida na medida em que se legitima como espaço de inclusão e 
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sociabilidade, por ser um dos poucos lugares onde os segmentos sociais de baixíssima renda 

realizam seus desejos de consumo”. 

A atividade comercial age consideravelmente na organização espacial, a atuação dos 

agentes que a promovem é complexa e varia de acordo a espacialidade e a temporalidade 

analisada, uma vez que reflete a dinâmica social considerada. 

Com a consolidação da circulação e comunicação, promovendo uma integração e quase 

instantaneidade entre os lugares, as possibilidades de contato se tornaram praticamente totais. 

Essa realidade trouxe outra possibilidade, a realização de trocas com um mercado distante, 

promovendo uma quebra no isolamento produtivo bem como uma oferta extremamente variada, 

como escreve Santos (2006, p. 98): 

 

Com a ampliação do comércio produz-se uma interdependência crescente 
entre as sociedades até então relativamente isoladas, cresce o número de 
objetos e valores a trocar, as próprias trocas estimulam, a diversificação e o 
aumento de volume de uma produção destinada a um consumo longínquo. 

 

Essa produção pode ter sua comercialização realizada através de dois segmentos 

distintos dentro da mesma economia, o que o mesmo autor, em outra obra, define como circuito 

superior e inferior da economia. Segundo Milton Santos, no circuito superior encontram-se as 

atividades de “capital intensivo” (p. 43) enquanto no circuito inferior: “[...] é constituído 

essencialmente por formas de fabricação não-“capital intensivo”, pelos serviços não-modernos 

fornecidos “a varejo” e pelo comércio não-moderno e de pequena dimensão”.  

 

Figura 02  - Rua Sales Barbosa e Avenida Senhor dos Passos– Comércio Formal e Informal 
                                                                                                                                                                

 
 

Fonte: a) Rua Sales Barbosa http://www.acordacidade.com.br/albuns/p/17777-3.JPG. Acesso em 31/01/2013. 

b) Avenida Senhor dos Passos. ARAUJO, Alessandra, dezembro 2012. 

2.a 2.b 
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Na Rua Sales Barbosa e Avenida Senhor dos Passos, pode-se perceber a presença 

desses dois segmentos ocupando o mesmo espaço, conforme a figura 02.  A figura 2.a ilustra a 

discussão do autor, pois se encontra tanto o comércio formal, representado pelas lojas, quanto 

ambulantes que comercializam todo tipo de produtos. As grandes lojas de rede nacional, como o 

destaque na figura 2.b tem a calçada em frente ocupada por barracas do comércio informal que 

vendem desde bijuterias, CD e DVD pirateados bem como confecções e outros itens.  

O comércio informal em Feira de Santana representa parte significativa na organização 

do espaço urbano, originado com a feira livre; reestrutura-se continuamente e mantém posição 

de destaque entre as atividades econômicas. Não há um limite preciso entre o formal e o 

informal, principalmente quando se trata de comércio de rua. 

Observando o histórico do comércio informal em Feira de Santana nota-se uma 

organização socioeconômica e territorial bem distinta da atual, pois o cenário contemporâneo 

clama por explicações/análises que vão além da discussão dos circuitos superior e inferior da 

economia, uma vez que formalidade e informalidade ganham novos sentidos. 

O processo de reestruturação produtiva também teve repercussão na cidade. O 

comércio informal, hoje, não representa mais o pequeno produtor que trás o catado de seu 

quintal para garantir um mínimo recurso financeiro, ou a venda de artigos que não se produziam 

na região. Hoje, o comércio informal realiza a ponte entre a mercadoria de escala global, 

garantida por uma localização estratégica e privilegiada através dos agentes envolvidos na sua 

realização e o consumidor numa escala local. 

Em Feira de Santana, percebemos a reafirmação da centralidade intra-urbana, pois 

mesmo a área central tendo alcançado seu nível máximo de uso (CORRÊA, 1993), as relações 

entre o comércio formal e informal demonstram uma complexidade no uso desse espaço bem 

como a formação de uma territorialidade específica como esclarece Aguiar (2009, p. 1): 

 

[...] o comércio informal articulado e atrelado às funções do centro como 
expressão de novos espaços de consumo frente à popularização e 
generalização dos produtos, reafirmando e restabelecendo a centralidade 
intra-urbana. 

 

O centro de Feira de Santana é o local concentrador das atividades ligadas ao terciário, 

demonstrando a continuidade e força de sua função comercial, ao contrário do que tem ocorrido 

com muitas cidades, onde houve uma diminuição da importância da área central com os 

subcentros exercendo esse papel. 
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A particularidade de Feira de Santana está justamente nesse fato, o centro da cidade 

abriga uma variedade de funções, onde tanto a população local quanto dos municípios que vem 

em busca de produtos e serviços tem suas necessidades atendidas. Com isso, o comércio 

apresenta crescimento, fortalecimento e diversificação para atender as necessidades dos 

consumidores e cria disputas e conflitos entre ambulantes e lojistas, tal situação pode ser 

constatada pela concorrência de mercadorias similares nas lojas e nas bancas dos comerciantes 

informais que vendem por preços bem menores e não pagam a mesma quantidade de impostos 

que os lojistas formais. 

Em relação ao comércio, sua potencialidade pode ser observada, sem maiores esforços, 

pelo dinamismo presente na área central da cidade, compreendida entre a Praça do Nordestino, 

Avenida Senhor dos Passos, Rua Sales Barbosa, Praça Bernardino Bahia, Rua Marechal 

Deodoro e Praça Presidente Médici (Figura 03). Essas vias concentram de modo extraordinário, 

o comércio formal e informal - disputando cada metro quadrado - apresentando grandes 

contrastes e problemas típicos da realidade urbana brasileira. 

 

Figura 03 – Praça Presidente Médici (Feiraguay) 

 

Fonte: HTTP://www.jornalfolhadoestado.com/fotos/p/501-2.jpg. Acesso em 31/01/2013. 

 

As figuras anteriores demonstram o poder do comércio informal, na figura 3.a é possível 

visualizar o nome Feiraguay, demonstrando a organização promovida pelo governo municipal no 

espaço de comercialização para os produtos importados do Paraguai, basicamente 

eletroeletrônicos originários da Ásia. O destaque se dá pelo fato de que esse espaço era uma 

praça, denominada Presidente Médici, onde o poder público regulamentou a ocupação e 

transformação nesse Shopping Popular. A consolidação se deu de tal modo que na figura 3.b é 

possível observar as barracas do Feiraguay à direita, os fundos da Igreja Matriz ao centro, e à 

esquerda, o comércio formal que se estabeleceu para “aproveitar” a clientela que busca o 

3.a 3.b 
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comércio no Feiraguay; ou seja, houve uma inversão nos valores, o comércio formal aqui foi 

atraído para um local onde foi definido para o estabelecimento do comércio informal em busca 

dessa clientela específica.  

 

                                        

Considerações 

Feira de Santana é uma cidade que tem sua origem numa feira livre. Ao longo do tempo 

sua dinâmica socioeconômica e espacial levou a consolidação da atividade comercial como 

fundamental. Sua organização espacial intraurbana demonstra a relevância na consolidação do 

setor terciário, de tal modo, que proporciona as variáveis para a análise de sua posição dentro 

da Região Metropolitana recém-criada. 

O comércio é a atividade de maior relevância na organização espacial e 

socioeconômica. Mesmo com o projeto modernizador associado à abertura de rodovias e ao 

estabelecimento de um centro industrial, é no comércio onde se encontra a força da economia 

de Feira de Santana. Portanto, esta cidade se estabelece como centro regional, contribuindo 

através desta atividade para as relações em nível local, regional, nacional e internacional.  

O comércio informal em Feira de Santana representa parte significativa na organização 

do espaço urbano, originado com a feira livre; reestrutura-se continuamente e mantém posição 

de destaque entre as atividades econômicas. Não há um limite preciso entre o formal e o 

informal, principalmente quando se trata de comércio de rua. Hoje, não representa mais o 

pequeno produtor que trás o catado de seu quintal para garantir um mínimo recurso financeiro, 

ou a venda de artigos que não se produziam na região. Realiza a ponte entre a mercadoria de 

escala global, garantida por uma localização estratégica e privilegiada através dos agentes 

envolvidos na sua realização e o consumidor numa escala local. 

Em Feira de Santana, percebemos a reafirmação da centralidade intra-urbana, pois 

mesmo a área central tendo alcançado seu nível máximo de uso (CORRÊA, 1993), as relações 

entre o comércio formal e informal demonstram uma complexidade no uso desse espaço bem 

como a formação de uma territorialidade específica. 
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