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Resumo 
 
 O presente trabalho tem como objetivo central compreender as diferenças de 
funcionamento do Circuito Inferior da economia urbana (Santos, [1975]1979) na área central e na 
periferia no município de Tatuí. Neste sentido,trabalharemos com a noção de meio-técnico-
científico-informacional para ampliar a compreensão da formação do espaço geográfico como 
"um conjunto indissociável e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 
não considerados isoladamente, mas como o quadro único na qual a história se dá" (SANTOS 
[1996] 2008, p. 63). Identificar os elementos ligados a “organização” e as “técnicas” do circuito 
inferior será fundamental para desvendarmos as dinâmicas que caracterizam o centro e a 
periferia do município de Tatuí. O circuito inferior é uma resposta das pessoas pobres que 
vivem nas cidades e é a forma possível que esta população encontra para sobreviver e acaba 
por oferecer parte considerável da oferta de trabalho para estes contingentes sendo, portanto, 
elemento indispensável à compreensão da realidade urbana. 
 
Palavras chave: espaço geográfico – circuito inferior da economia urbana– áreas centrais e 
periféricas – Tatuí. 
 
Introdução 
 

A incessante procura de respostas na tentativa de compreendermos o mundo em que 
vivemos juntamente com a utopia de um mundo mais igualitário é o que torna o ser humano 
diferente dos demais seres vivos. Através disso, a Geografia, sendo uma ciência social, procura 
compreender e desvendar as dinâmicas que identificam o espaço geográfico. Corroboramos com 
Milton Santos que este é o objeto de estudos da Geografia e é definido por “um conjunto 
indissociável de sistemas de objetos (instrumentos do trabalho) e de sistemas de ações (práticas 
sociais).” (SANTOS,1999, p.6). Temas como a teoria em Geografia Humana, a urbanização e a 
condição de vida de populações mais pobres na cidade podem ser estudados fazendo uso do 
legado que este geógrafo nos deixou. A teoria proposta por Milton Santos para os estudos de 
Geografia destaca-se por encontrarmos rigor acadêmico e junto a isso, um grande conhecimento 
empírico deste autor sobre as cidades do Terceiro Mundo.  
  A obra Espaço Dividido: os dois circuitos da economia urbana publicada originalmente 
em francês (1975), e traduzida para o português em 1979, com o intuito de superar a ideia de 
estudar as cidades dos países do Terceiro Mundo como “máquinas maciças”, propondo a 
existência de dois subsistemas, tendo como ideia central “os dois circuitos da economia urbana”, 
que seriam “responsáveis não só pelo processo econômico mas também pelo processo de 
organização do espaço” (Id. [1975] 2008, p. 22). Estes dois circuitos seriam formados tanto pelo 
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Circuito Superior- composto pelos bancos, comércios, indústrias e serviços modernos, resultado 
direto das modernizações que atingem o território e está vinculado ao capital intensivo- quanto 
pelo Circuito Inferior- no qual participam comércios não modernos e de pequena dimensão 
composto principalmente pela população pobre da cidade a qual encontra através destas 
atividades formas criativas e absolutamente genuínas para sobreviver. Encontramos ainda a 
presença do Circuito Superior Marginal, que embora seja uma porção do circuito superior, onde 
encontramos fatores atrelados à modernização, também possui elementos do circuito inferior. 
Este circuito, já proposto por Milton Santos ([1975] 2008), vem sendo desenvolvido nos trabalhos 
da Professora María Laura Silveira (2004 e 2009).Assim sendo, o objetivo central deste trabalho 
é compreender como funciona o circuito inferior da economia urbana, tanto em áreas centrais 
quanto em áreas consideradas “periféricas” do município de Tatuí (SP).  
 
Metodologia 
 

Para a realização de uma pesquisa acadêmica elencamos enquanto metodologia o tripé 
fundamental: o levantamento bibliográfico, a pesquisa documental e o trabalho de campo, para 
que conseguíssemos alcançar os resultados de nosso objetivo central. 

O levantamento bibliográfico feito baseou-se em temas mais gerais da geografia urbana 
e da geografia econômica. Após este contato inicial, nossas leituras foram direcionadas para a  
Teoria dos Circuitos da Economia Urbana indo da bibliografia clássica- Espaço Dividido: os dois 
circuitos da economia urbana- para autores que trabalham o tema recentemente, onde 
destacamos as geógrafas Maria Laura Silveira e Marina Montenegro. Também foi necessário 
leituras sobre a história da cidade de Tatuí e seu comércio e serviços, para compreendermos o 
meio-construído do município.  

Logo após, nossa estratégia metodológica se constituiu numa exaustiva pesquisa 
documental, que teve como principais fontes: 1. Documentos e informações do Ministério do 
Trabalho e Emprego (CAGED) e do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS); 2. Estudos e 
estatísticas da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE); 3. Mapas, 
estatísticas e documentos disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 4. 
Busca em órgãos de pesquisa públicos (universidades, institutos de pesquisa, instituições 
governamentais) de fotos, mapas e estatísticas que foram pertinentes ao nosso estudo.  

E por fim, a realização do trabalho de campo, onde foram aplicados 51 questionários em 
várias saídas à  campo realizadas na cidade. O questionário foi uma ferramenta essencial para 
unificar as referências teóricas utilizadas com a realidade empírica encontrada no município. Por 
isso a elaboração do questionário se deu com enorme cuidado, no que diz respeito à suas 
inspirações teóricas. Encontrarmos inspiração na obra de Milton Santos supracitada, também foi 
essencial a leitura dos trabalhos recentes da geógrafa Maria Laura Silveira (2004 e 2009), além 
da dissertação de mestrado de Marina Montenegro (2006). Principalmente através destas 
referências é que obtivemos um referencial teórico para a elaboração do questionário. Na práxis, 
onde somente na realização dos trabalhos de campo, é que encontramos necessidades 
específicas para chegarmos a um questionário que fosse uma ferramenta útil para a confecção 
de nossos dados.  

 
Objetivos 
 
O objetivo central deste trabalho é compreender como funciona o circuito inferior da 

economia urbana, tanto em áreas centrais quanto em áreas consideradas “periféricas” do 
município de Tatuí (SP).  
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Desde o início o principal objetivo era realizar um “retrato” fidedigno da realidade. 
Enquanto recurso metodológico destacamos que não foi nosso objetivo elencarmos todos os 
estabelecimentos e/ou atividades pertencentes ao circuito inferior no município de Tatuí, mas sim 
trabalhar com “situações geográficas”2 reveladoras da realidade, elencando alguns recortes 
geográficos específicos, para que assim o trabalho ganhasse veracidade científica.  

Neste sentido, procuramos  identificar os elementos ligados a "organização" e a "técnica" 
do circuito inferior da economia urbana de Tatuí do centro e da periferia da cidade.  

Para alcançarmos este objetivo, foi necessário estudarmos o "sistema de objetos" pois 
procuramos compreender a "estrutura" destes estabelecimentos do circuito inferior tanto interna 
quando externa. Neste sentido,  nosso universo empírico foi composto de  sistemas técnicos 
ligados ao funcionamento deste circuito inferior, como por exemplo: se há ou não utilização de 
depósitos; tipos de transporte utilizados para a vinda de produtos;  origem das mercadorias 
vendidas pelos agentes do circuito inferior;  quem são os compradores do circuito inferior; de 
qual parte da cidade esses compradores se  originam;  desvendar se a distância a ser percorrida 
por eles é um dos componentes fundamentais para o consumo; qual a forma de pagamento do 
produto entre vendedor e consumido, isto é, se há crédito pessoal (vendas “a fiado”); investigar  
se o dono do estabelecimento possui crédito bancário diretamente ou passa por outros 
intermediários, entre outros pontos. 

 
Resultados 
 
Ainda que nossa pesquisa tenha perpassado outros vieses, nos parece adequado 

atermos durante este artigo o foco nos resultados obtidos durante nosso trabalho de campo, 
onde encontramos elementos que diferenciam o  circuito inferior no município de Tatuí. 

A ideia inicial foi a de apreender especialmente os seguintes elementos do circuito: 1. a 
relação do circuito inferior através do meio ambiente construído em que esses estabelecimentos 
comerciais se encontram; 2. a financeirização das atividades e do consumo; 3. o uso da 
informação em suas diferentes formas; 4. a abrangência do mercado de trabalho; 5. a 
composição inter classes dos consumidores desse circuito; e 6. os instrumentos de trabalhos 
adotados. 

Para caracterizar os circuitos, apontamos como fatores de maior relevância: o grau de 
organização da empresa e as técnicas utilizadas. Como propõe Santos ([1975] 2008, p. 43): 
“pode-se dizer [...] que a diferença fundamental entre as atividades do circuito inferior e as do 
circuito superior está baseada nas diferenças entre tecnologia e organização.”  

O circuito inferior é fundamental para compreendermos a urbanização nos países 
subdesenvolvidos, pois se pensava que a urbanização traria consigo a distribuição de renda3, 
mas o que ocorreu foi o inverso, como propõe Santos, “nas condições atuais, a urbanização 

                                                             
2 A ideia de situação geográfica (que funda a geografia humana moderna), foi também trabalhada por Milton Santos 
([1996] 2008) e retomada recentemente por M. L. Silveira (1999) é um recurso metodológico para compreendermos 
essa nova geografia que segundo a autora “se desponta como uma totalidade” (SILVEIRA, 1999, p. 21); assim, a 
situação geográfica passa a ser um método, que vinculado a noção de evento passa a figurar “uma localização 
material e relacional (sítio e situação), mas vai além porque nos conduz a pergunta pela coisa que inclui o momento 
de sua construção e seu movimento histórico. (...) A situação decorreria de um conjunto de forças, isto é, de um 
conjunto de eventos geografizados, porque tornados materialidades e normas. Muda, paralelamente, o valor dos 
lugares porque muda a situação, criando uma nova geografia” (Silveira, 1999, p.22). 
 

3 Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) divulgado no ano de 2009, o nosso 
recorte geográfico a ser analisado -Tatuí -apresenta taxa de urbanização de 90,33%.  
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facilita o processo capitalista que agrava as desigualdades.” (SANTOS, [1975] 2008, p. 194). 
Portanto, compreender o circuito inferior é entender como a população pobre vive nas cidades 
do terceiro mundo, é num sentido amplo, entender que a má distribuição de renda é condição 
para as formas capitalistas de produção nos países subdesenvolvidos. 
 
As diferenças dos elementos do circuito inferior no centro e na periferia de Tatuí. 
 

Por toda a parte, estar distante é sinônimo de ser prejudicado; nos países 
subdesenvolvidos, estar distante é ainda pior; é se condenar a ser pobre. O 
termo distância deve ser tomado numa acepção socioeconômica que 
caracteriza a situação geográfica nas periferias; não é uma questão de 
distância física, mas de acessibilidade. (SANTOS, [1975], 2008, p.292) 
 

 
Como já proposto pela teoria original dos dois circuitos, assim como pelo estudo mais 

recente de Marina Montenegro (2006), procuramos identificar, no município de Tatuí, as 
principais diferenças do circuito inferior da economia urbana em suas áreas centrais e na 
periferia. Além disso, encontramos diferenças do circuito inferior no centro da cidade, o que nos 
levou a propomos uma classificação distinta para as áreas.  Através da observação e também da 
aplicação dos questionários pareceu oportuno propor esta diferenciação, à luz da teoria dos 
circuitos da economia urbana. Nossa divisão se estabelece da seguinte maneira: “Centro 1”(Área 
da Praça da Matriz),“Centro 2” (Área do Mercado Municipal) e Periferia, abrangendo os bairros: 
Vila Angélica, Jardim Wanderley, Vila Esperança, Santa Cruz, Rosa Garcia I e Jardim Primavera. 

O motivo pelo qual separamos em três áreas distintas será trabalhado durante este 
tópico, e se funda basicamente nas diferenças encontradas entre os elementos do circuito 
inferior da economia urbana, em cada uma das áreas estabelecidas como objeto de estudo. Para 
tornar mais claras estas especificidades de cada área da estrutura urbana de Tatuí, podemos 
primeiramente abordar o meio ambiente construído em que esses agentes do circuito inferior 
realizam suas atividades. 

Observa-se que o valor do aluguel é predominantemente superior a R$300,00 em todas 
as áreas, e o que chama atenção é que apenas na periferia encontramos estabelecimentos que 
pagam valores de até R$100,00, já aqueles que se localizam no “Centro 2” pagam valores 
correspondentes “entre R$100,00 e R$300,00”, como podemos observar no gráfico 1 abaixo. Um 
dado relevante é que boa parte dos estabelecimentos do “Centro 2” foram aplicados no Mercado 
Municipal, onde todas as bancas pagam o mesmo valor de aluguel para a empresa "Plataforma 
Quinze" terceirizada da Prefeitura Municipal. Sobre a valorização do meio construído do “Centro 
1”, onde todos os que responderam o questionário alegaram pagar valores superiores a 
R$300,00, isso parece ter relação com a própria quantidade e diversidade de objetos técnicos 
que encontramos neste local, o qual será explicado mais detalhadamente adiante. 
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Gráfico 1. Relação do valor do aluguel no “Centro 1”, “Centro 2” e “Periferia” do município de Tatuí. Dados 

elaborados á partir dos questionários aplicados em junho de 2010. 
 

O primeiro elemento da pesquisa que permitiu diferenciarmos o “Centro 1” do “Centro 2” 
está relacionado com  o fator “localização”. Na área que corresponderia ao “Centro 2”, as 
conversas com donos de estabelecimentos desta área mostraram que 25% dos respondentes 
dos questionários consideram “ruim” sua localização, por estar distante do mercado consumidor, 
que segundo eles, preferem comprar no que seriam os estabelecimentos do “Centro 1”. Outros 
alegam que o público que frequenta o Mercado Municipal é de pessoas muito pobres. Os outros 
75% que consideram sua localização “boa” alega que prefere continuar no “Centro 2”, porque a 
fiscalização da prefeitura é nula, ou quase inexistente. A fiscalização por parte dos órgãos 
públicos é um elemento central para entender o funcionamento destas atividades, pois muito dos 
estabelecimentos utilizarem mercadoria considerada “pirateada”4. 

Já na área da periferia, boa parcela dos agentes do circuito inferior considera sua 
localização “boa” por estar próximo do mercado consumidor e 81,3% considera seu mercado 
consumidor o próprio bairro. Já no “Centro 1” 100% dos estabelecimentos consideram “boa” sua 
localização e tem como mercado consumidor principalmente a cidade (68,8%), logo depois sua 
região administrativa (31,3%). Percebemos que a periferia possui mais relações enraizadas com 
o local do que as duas outras áreas referidas.  

Além disso, é também na periferia que encontramos a maior concentração de 
estabelecimentos que realizam suas atividades cem locais de até 10m², já no Centro 2 a maior 
concentração se dá em estabelecimentos “entre 10 e 30m²”, no Centro 1 quase todos os 
estabelecimentos realizam atividades em locais superiores a 50m².  
 

                                                             

4Segundo Tozi (2009 e 2010) a pirataria tem criado situações geográficas muito específicas e produzido mudanças 
na estrutura da organização do território brasileiro. A velocidade com a qual se dá a imitação de mercadorias é 
dada, segundo o autor, pela unificação das técnicas que permite a troca de informações instantaneamente. Para o 
autor, a designação científica para o conceito pirataria é: “Toda a ação que reproduza objetos ou informações, sem 
pagamento de direitos autorais ou de propriedade, acarretando uma desapropriação da criação e do conhecimento. 
Numa análise geográfica, a pirataria é um uso do território.” (TOZI, 2010, p.2).  
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Gráfico 2. Relação do tamanho dos estabelecimentos no “Centro 1”, “Centro 2” e “Periferia” do município 
de Tatuí. Dados elaborados á partir dos questionários aplicados em junho de 2010.  
 
 Isso mostra que na periferia as características do circuito inferior se manifestam de 
forma mais “pura”, em relação as outras áreas de estudo. Dos agentes entrevistados, 81,3% 
considera adequado o tamanho do estabelecimento, embora em nossas observações de campo 
termos encontrado muitos deles em más condições de uso além da refuncionalização dos 
lugares na periferia.     
 Elemento essencial observado e que constatamos nas respostas dos questionários é 
que muitos agentes do circuito inferior realizam suas atividades em suas próprias residências, 
principalmente na periferia da cidade (31,30%). Essa realização do trabalho em casa já havia 
sido assinalado por Santos ([1979], 2008, p. 217) quando sugeria que esse tipo de fenômeno 
“representa uma economia de tempo e de dinheiro e quase sempre constitui a única 
possibilidade de ter uma atividade econômica.” Muitos dos agentes do circuito inferior que têm a 
possibilidade de alugar um local para o trabalho inicia suas atividades como “sacoleiro”, com a 
utilização de sua própria residência para a comercialização dos produtos5. Isso demonstra que 
na periferia a população de baixa renda encontra mais possibilidades de sobrevivência do que 
no centro da cidade, já que os preços dos aluguéis se elevam drasticamente no centro e além 
disso a população que reside no centro possui um nível mais elevado de renda, isso pode ser 
observado no meio construído dos locais. 

Sobre a utilização de objetos técnicos como o telefone fixo, telefone móvel e 
computador, detectamos que estes deixam de ser uma "variável força" para se tornarem 
paulatinamente uma "variável suporte"6, já que os agentes do circuito inferior passam a ter 
acesso a esses objetos técnicos antes pertencentes apenas ao circuito superior.  

                                                             
5 Para mais informações, observar gráfico em anexo sobre “Local dos estabelecimentos” e relatório descritivo de 
trabalho de campo que segue em anexo ao final deste trabalho. 

6Segundo nos coloca a geógrafa Marina Montenegro "No momento de seu surgimento, as novas técnicas aparecem 

como uma “variável força”, uma vez que se encontram inicialmente disponíveis apenas aos agentes hegemônicos. 

Em um segundo momento, porém, as técnicas sofrem um processo de banalização e passam a compreender, por 

conseguinte, uma “variável suporte” para a participação na divisão do trabalho.  Contudo, quando determinada 
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O computador é bastante utilizado no “Centro 1” (93,8% dos estabelecimentos), 
principalmente como suporte interno das atividades. Já no “Centro 2” e na periferia sua utilização 
é bastante pequena (31,3% em ambas as áreas), já o uso do celular é mais difundido na periferia 
que nas outras áreas, como mostrou também a pesquisa empírica. Acreditamos que isso ocorra 
pelas facilidades que empresas globais de celulares ofereçam e que chamam a atenção desta 
população de baixa renda, como já dito anteriormente. A utilização desses objetos técnicos pelos 
agentes do circuito inferior é um dos dados do novo período histórico. Porém, devemos ressaltar 
que a utilização de tecnologias consideradas “obsoletas” aos agentes hegemônicos continua se 
fazendo presente no circuito inferior. Segundo respostas dos questionários, 31,3% dos 
estabelecimentos da periferia utilizam objetos técnicos usados e muitos atribuem que aqueles 
comprados novos já se encontram em más condições de uso. Na área do Mercado Municipal 
18,8% alegam fazer uso de objetos usados, enquanto que na área da Praça da Matriz nenhum 
dos estabelecimentos alegou fazer uso de tecnologias usadas. 

Já a origem dos produtos da periferia, 43,8% dos agentes do circuito inferior alega 
comprar produtos de sua própria cidade, no “Centro 1” nenhum dos agentes utiliza produtos de 
Tatuí, já no “Centro 2” apenas 18,8% utilizam produtos vindos da cidade. Acreditamos que isso 
ocorra porque os comércios e serviços disponíveis na periferia têm a função de suprir as 
necessidades cotidianas da população do bairro ou de locais vizinhos, como: padarias, 
supermercados, açougues, pequenas papelarias e lan house. Segundo nossos dados do 
questionário, 81,3% dos donos dos estabelecimentos estimam que seu principal mercado 
consumidor seja o próprio bairro. A ligação que a população que vive nas periferias com o lugar 
é diferente da ligação que as pessoas têm com o centro, parecendo ser muito mais rígida, ou 
menos flexível.  

No “Centro 1”, 75% de seus produtos tem como origem a cidade de São Paulo e 62,5% 
tem como origem outras cidades ou estados, sendo que boa parte vêm da região sul do país. 
Encontramos produtos de diversas qualidades e as opções de escolha são maiores nesta área 
central, atraindo parcelas da população de diversos lugares da cidade7. Porém, o perfil desses 
consumidores, que conseguem ter acesso a essas possibilidades, é principalmente a classe 
média (75%). Apenas quando necessário é que a população de baixa renda (37,5% dos 
consumidores são baixa renda) vai em busca desses comércios e serviços do “Centro 1”.  

No “Centro 2”, 87,5% dos estabelecimentos alegaram que seus consumidores são de 
baixa renda, esta área do Mercado Municipal é mais acessível a esta parcela da população do 
que o “Centro 1”, acreditamos que as causas desta situação podem estar relacionadas  a 
inúmeros fatores, como por exemplo: 1. a qualidade dos produtos da área do Mercado Municipal 
é inferior em relação a área da Praça da Matriz, e portanto, os preços acabam atraindo essa 
parcela da população; 2. esta parcela mais humilde da população se identifica mais com o 
“Centro 2”, onde desde o meio construído obsoleto aos donos dos estabelecimentos (pessoas 
simples), atraem esta população para esta área. Constata-se que em frente ao Mercado 
Municipal encontramos um terminal rodoviário, que possui garante enorme acessibilidade ao 
local por usuários dos serviços municipais de transporte por ônibus, para todos os pontos da 
cidade e até alguns de cidades vizinhas8. 

                                                                                                                                                                                   
variável se torna suporte, já há uma nova variável força em gestação, dada a constante busca de modernização e 

diferenciação por parte das empresas do  circuito superior." (MONETENGRO, 2011, p.248) 

7 68,8% dos agentes do circuito inferior consideram a cidade como seu principal mercado consumidor. 

 
8 Segundo Milton Santos “O centro da cidade, sendo o terminal de carga dos transportes e o lugar em que diferentes 

camadas sociais se encontram, as atividades do circuito inferior aproveitam-se dessas duas vantagens e assumem 
formas complexas.” ([1975], 2008, p.350). 
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Figura 01. Sistemas técnicos obsoletos em um estabelecimento comercial do Mercado Municipal. Foto: 
Carolina G. de Paula. 

 

Outro elemento central para pensarmos o funcionamento diferencial dos circuitos na 
cidade está relacionado com as formas de pagamento utilizadas nas atividades. Aos 
fornecedores localizados tanto na área do Mercado Municipal quanto nas periferias, 81,3% 
utilizam dinheiro líquido como forma de pagamento, sendo este elemento fundamental para o 
circuito inferior, como já exposto anteriormente. Já no “Centro 1” apenas 50% pagam seus 
fornecedores com dinheiro líquido, porém, estes recorrem a outras formas de  pagamento como 
boleto bancário (31,3%), cheque-á-vista  e cheque pré-datado (18,8% respectivamente).  

Destacar as formas de pagamento na cidade pareceu-nos importante, pois, neste novo 
período, as finanças tomam um papel de fundamental relevância para compreendermos as 
variações que o circuito inferior vem sofrendo. Como pode ser observado no gráfico 3 (abaixo), o 
leque de opções de formas de pagamento oferecidas aos consumidores do “Centro 1” é bem 
mais variado do que nas outras áreas estabelecidas. A utilização do cartão de crédito e débito 
(93,8% em ambos) nos mostra a banalização de seu uso, muito mais utilizado que os cheques; 
porém, mesmo assim, o crédito “não-bancário” é aceito por muito dos agentes do circuito inferior 
nesta área., 

Na área periférica observamos que ainda são pouco frequentes os estabelecimentos que 
utilizam créditos bancários, por isso a venda a “fiado” é fundamental tanto para o agente quanto 
para seu consumidor, correspondendo a nada menos que 43,8% das movimentações totais de 
recursos. Assim, portanto, o contato “face-à-face” dos  atores é decisivo no funcionamento do 
circuito inferior. No “Centro 2”, o fiado é bastante rejeitado pelos agentes do circuito inferior, já 
que, segundo eles, já realizaram por muitos anos a venda á fiado, porém tiveram muitos 
problemas de "não-pagamento", e decidiram não fazer mais uso desta forma. Acreditamos que 
este seja o motivo de alguns estabelecimentos oferecerem o uso de cartões para a realização da 
venda, embora prefiram como forma de pagamento o dinheiro líquido. 
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Gráfico 3.  Dados comparativos das formas de pagamento oferecidas aos clientes no “Centro 1”, “Centro 
2” e “Periferia” do município de Tatuí. Dados elaborados á partir dos questionários aplicados em junho de 
2010.  

 
Sobre a utilização de bancos para as transações comerciais (uso de conta corrente), na 

área da Praça da Matriz, 68,8% (Centro 1) afirmaram fazer uso. Na área do Mercado Municipal e 
na periferia 43,8% disseram utilizar os bancos tradicionais. Acreditamos, porém, que muitos dos 
que responderam afirmativamente possuem contas em seu nome e não em nome de sua firma, 
o que compromete nossa análise deste item.  

Já com relação a questão concernente aos empréstimos realizados pelos agentes do 
circuito inferior, este fenômeno se deu apenas na área periférica (31,3%) onde muito dos 
agentes alegaram fazer uso mais de uma vez deste fenômeno. Alguns também disseram que 
recorrem a agiotas ao invés de bancos tradicionais, pela questão que este (agiota) oferece 
crédito de forma mais rápida e menos burocrática. No “Centro 1” encontramos apenas um caso 
isolado de empréstimo e nenhum no “Centro 2”, muitos desses agentes alegam nunca terem 
precisado ou quando é necessário emprestam dinheiro de familiares. Para nós ficou claro que o 
esforço da maioria dos agentes é de procurar depender cada vez menos do banco tradicional. 
Dos questionários respondidos, aqueles que mais utilizam o lucro para o consumo familiar é a 
parcela dos agentes da periferia (93,8%), enquanto que no “Centro 2” a utilização do lucro na 
renda familiar é de 81,3% e no “Centro 1” 50% alega utilizar o lucro para esta finalidade. Tanto 
na periferia, quanto na região do Mercado Municipal, 25% dos agentes do circuito inferior 
sustentam quatro pessoas com sua renda. A ideia do lucro no “Centro 1” entre os agentes do 
circuito inferior é vista de forma diferente daqueles das outras áreas, principalmente quando 
comparado com a área periférica. Enquanto que no “Centro 1” o agente muitas vezes deixa de 
usufruir de seu lucro para consumo próprio para poder investir em seu estabelecimento, na 
periferia 93,8% das respostas não investem em seu estabelecimento9.  

                                                             
9
 Neste item, as respostas consideradas afirmativas na utilização do lucro são aqueles que usam o lucro com: 

publicidade, novos objetos técnicos, cursos de aperfeiçoamento e produtos para estocagem. Não foram levadas em 
consideração aqueles que investem em produtos para poder continuarem a comercializar.  
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 Portanto durante o trabalho de campo pudemos constatar o que Santos já propunha em 
sua teoria, ou seja, o trabalhador neste circuito não possui a possibilidade – e muito menos 
metas objetivas – para uma acumulação de capital, ou busca do lucro; quando existe a 
preocupação de se acumular capital ela não está em primeiro plano já que estão interessados, 
primeiramente, em assegurar a vida da família e na medida do possível, participar de certa forma 
da vida moderna. (SANTOS [1975] 2008, p. 189). 

Sobre as formas de utilização de mão-de-obra nas respectivas áreas, predomina o uso 
de mão-de-obra com carteira assinada no “Centro 1”, onde também encontramos apenas um 
caso isolado que faz uso de ambas as formas de mão-de-obra. No “Centro 2” evidenciou-se a 
não utilização de trabalhadores (50% dos estabelecimentos compõem-se de “empreendedores 
individuais”), enquanto que na periferia há um predomínio de estabelecimentos que fazem uso 
apenas de trabalhadores sem carteira assinada, como pode-se observar mais detalhadamente 
na tabela 2, a seguir:  
 
 Utiliza mão-de-obra 

apenas com carteira 
assinada 

Utiliza mão-de-obra 
apenas com sem carteira 

assinada 

Utiliza as duas formas 
de mão-de-obra 

Não possui 
trabalhadores 

(empreendedor 
individual) 

Centro 1 93,75% 0% 6,25% 0% 

Centro 2 25% 6,25% 18,75% 50% 

Periferia 18,75% 43,75% 12,5% 25% 

Tabela 1- Uso da mão-de-obra nas respectivas áreas estabelecidas para o estudo. Dados retirados da 
aplicação do questionário no município de Tatuí (SP), 2010.  

 
A questão da mão-de-obra familiar prevalece no “Centro 1”, acreditamos que isto ocorre 

devido a quantidade de funcionários existentes nos estabelecimentos desta área, sendo que a 
média chega a 11,63 funcionários por estabelecimento, enquanto que no “Centro 2” e na 
periferia encontramos 1,37 e 1,44, respectivamente. A contratação de funcionários temporários – 
uma característica do circuito inferior – ocorre principalmente no “Centro 1” (com 43,8%) para 
atender as vendas de períodos de “festividades”, como natal e dia das mães. Já nas outras 
áreas referidas, isso ocorre com pouca frequência. Na periferia, segundo os agentes do circuito 
inferior desta área, a contratação de temporários não é necessária em épocas como estas 
porque o seu próprio mercado consumidor (bairro) tende a ir para a região da Praça da Matriz 
(Centro 1) em busca de variedades nestas épocas do ano.  

A publicidade, dado chave do circuito superior, aparece também como componente 
recente do circuito inferior. Uma das formas de manifestações desta variável é a presença de 
fachadas. De acordo com nossa pesquisa, todos os estabelecimentos do “Centro 1” possuem 
fachadas, já no "Centro 2" encontramos esta variável presente em 62,3% dos estabelecimentos 
e é somente menos visível nos estabelecimentos da periferia (43,8%). 

Na área da periferia, aqueles que utilizam outra forma de publicidade (31,3%) usam 
jornais e revistas de sua própria cidade e folhetos, cartões e folders, os quais são distribuídos 
nas casas dos bairros, ou eventos festivos (como são as “quermesses”). Na área do Mercado 
Municipal 56,3% utilizam outras formas de publicidade, que são basicamente as mesmas 
utilizadas na periferia. Enquanto que no “Centro 1”, 81,3% utilizam outras formas de publicidade 
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e estas variam desde jornais e revistas da própria cidade à carros de som, sites de internet e 
propagandas nas emissoras da região.  

Todas estas diferentes formas de combinação dos elementos do circuito inferior na 
estrutura urbana da cidade foram, assim, alvo de nossa preocupação teórica e empírica. 
Acreditamos que tenhamos avançado nas nuances encontradas nas respectivas áreas de 
estudo, apontando suas diferenças e semelhanças através das características do circuito inferior 
da economia na cidade. Sem dúvida, destacamos a periferia dela como local onde os elementos 
do circuito inferior se fazem mais presentes e “visíveis”, apesar das grandes densidades de 
ocorrência nas áreas centrais. Este fenômeno parece ocorrer principalmente pela falta de 
acessibilidade ao centro por parte da parcela da população de baixa renda que vive nestas áreas 
periféricas.    

 
Breve análise de um “circuito inferior central” e o “circuito inferior residencial” no município de 
Tatuí.  

 
Segundo Milton Santos ([1979] 2008, p.350) a definição para o circuito inferior central e 

residencial, depende não apenas de sua localização na cidade, como também o seu 
funcionamento. Á partir desta definição podemos caracterizar as áreas estabelecidas como 
nosso objeto de estudos. 

Inicialmente, através de observações realizadas durante o trabalho de campo, 
constatamos diferenças significativas na área da Praça da Matriz. Procuraremos apontar 
algumas delas. 

Um dos pontos principais que nos chamou a atenção foi o meio construído, onde o 
tamanho dos estabelecimentos do “Centro 1” realizam suas atividades em locais com mais de 50 
m².  Acreditamos que a gama de objetos técnicos presentes no “Centro 1” o diferencia do 
“Centro 2”, como por exemplo a sua proximidade em relação aos pontos de referência e de 
turismo de Tatuí tais como; a Praça da Matriz, a Igreja da Matriz e Museu Municipal. Localizam-
se nesta área da cidade “comércios modernos”, pertencentes ao circuito superior da economia 
como: Casas Bahia, Lojas Cem, Cybelar, Pernambucanas, Magazines Luiza, Boticário, Drogazil 
e Óticas Carol.  Os bancos, elemento fundamental para a compreensão do circuito superior, 
também concentram suas agências no “Centro 1”, a saber: Itaú, Santander Banespa, HSBC, 
Unibanco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco.  

Além disso, o “Centro 1” contém muitos pontos de ônibus, o que acaba por facilitar o 
acesso da população do município ao local, principalmente daqueles que moram distantes do 
centro, e que buscam artigos e serviços mais “especializados"10. Esta quantidade e densidade 
de sistemas e objetos técnicos, visível no “Centro 1” faz com que ele se torne uma referência 
para a população do município até mesmo de sua Região de Governo (Itapetininga). 

Neste sentido, acreditamos que possa estar emergindo um circuito superior marginal 
nesta região, que além de oferecer os objetos técnicos para que ali se localizem se dão no 
mesmo lugar que o “comércio moderno” do circuito superior e também em estabelecimentos com 
grau de organização mais simples, pertencentes ao circuito inferior  

Os elementos que nos levaram a chegar a esta questão é que muitos estabelecimentos 
comerciais possuem relação11 com a região, e algumas lojas têm até com outros estados do 

                                                             
 

11
 Segundo dados retirados dos sítios das lojas e também através dos questionários, sabemos que: Calçados 

Kafifa possui quatro unidades em Tatuí, duas em Cesário Lange, Iperó, Sorocaba e Itapetininga. A loja Moça 
Bonita, Trajes e Acessórios possui unidades em Tatuí e Itapetininga; Vale a Pena possui endereços em: Itu, 
Campinas São Carlos, Indaiatuba, Araras; Sinhá Moça Tecidos: Americana, Cerquilho, Tatuí e Bragança Paulista; 
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território brasileiro. Seriam exemplos de agentes desse tipos as seguintes firmas: o Pink Biju12, 
Kafifa, Lojas Vale a Pena, Moça Bonita, Sinhá Moça, Sumirê e Picida. Algumas dessas lojas 
(que tivemos a oportunidade de conversar com seu proprietário), iniciaram suas atividades em 
Tatuí e estão procurando expandir seu mercado há pouco tempo, através da construção de 
outras unidades na própria Região de Governo de Itapetininga. Outras possuem relação menos 
orgânica com o lugar, já que são lojas que fazem parte de franquias, que podem também ser 
consideradas como atividade do “circuito superior marginal”, já que apresentam tanto 
características do circuito superior quanto do circuito inferior; isto é, possuem “formas mistas” 
(Silveira, 2004) de organização, que segundo Santos ([1979] 2008, p.103) pode ser “resposta a 
uma demanda incapaz de suscitar atividades totalmente modernas”.13  

Se o grau de organização é bastante alto (pois as formas e normas e as tecnologias 
usadas são prescritas pela firma matriz), a gestão cotidiana e os riscos são assumidos por um 
empresário pequeno ou médio, que deve cumprir com os direitos e royalties e, essa complexa 
situação, encontra sua modesta equação do lucro. (SILVEIRA, 2004, p.8). Á partir dos elementos 
destacados – leque de objetos técnicos; possível presença de um circuito superior marginal; 
presença de um “comércio moderno” pertencente ao circuito superior – acreditamos que esta 
área aproxima-se de um “circuito inferior central”, que segundo o Milton Santos, estaria ligado à 
população do centro mas “caracteriza-se, além disso, pelas relações privilegiadas com outras 
atividades centrais, entre as quais as atividades do setor moderno;  sua clientela, aliás, 
ocasionalmente pode ser a mesma do circuito superior.” ([1979] 2008, p.350) 

 

     
Figura 2. Presença do “comércio moderno” do circuito superior e a loja “Kafifa” do circuito superior 
marginal, localizadas no “Centro 1” em frente a Praça da Matriz. Foto: Carolina G. de Paula. 

 
Já aquele encontrado na periferia tem características diferentes, pois está ligado 

organicamente à população, e é uma resposta imediata para atender esta parcela sem dinheiro, 

                                                                                                                                                                                   
Seller possui unidades em: Araras, Birigui, Campinas, Caraguatatuba, Franca, Dourados (MS), Guarulhos, 
Hortolândia, Jau, Leme, Limeira, Ourinho, Pirassununga, Poços de Calda (MG), Registro, Ribeirão Preto, São 
Carlos, São Jose dos Campos, São Jose do Rio do preto, Sumaré, Três Lagos; Picida em Tatuí e Itapetininga;Pink 
Biju tem unidades em várias cidades do Estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Rondônia. 
 
 
13 Silveira (2004) já nos chamava a atenção quanto a classificação de lojas de franquias no circuito superior 
marginal, já que “Se o grau de organização é bastante alto, pois as formas e normas de natureza do uso de capital e 
de tecnologias são prescritas pela firma matriz, a gestão cotidiana e os riscos são assumidos por um empresário 
pequeno ou médio, que deve cumprir com os direitos e royalties e, essa complexa situação, encontra sua modesta 
equação do lucro. (SILVEIRA, 2004, p.8). 
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chamado de “circuito inferior residencial” (SANTOS, [1975] 2008, p. 350).  Isso pode ser 
comprovado através dos dados obtidos da aplicação de nosso questionário (já mencionado 
anteriormente, como: o uso do “fiado”, a importância do dinheiro líquido, a presença do trabalho 
em casa, o uso de trabalhadores sem carteira assinada, entre outros) onde encontramos as 
formas mais “puras” do circuito inferior no município de Tatuí.  
 

   Conclusões 
 
O principal objetivo de nosso trabalho foi identificar quais os principais atores e as 

características do circuito inferior da economia urbana no município de Tatuí. Acreditamos que 
compreender a economia das cidades dos países subdesenvolvidos através desta teoria, nos 
possibilita estabelecer uma visão geográfica da pobreza. Este fenômeno é evidenciado pela 
análise do funcionamento do circuito inferior da economia urbana, também na realidade empírica 
estudada. 

Este trabalho procurou compreender como a população pobre sobrevive no meio 
urbano, se utilizando das técnicas e das formas de organização deste novo período, mesmo sem 
ter consciência de que acabam criando “outros tipos de racionalidades não hegemônicas” 
(MONTENEGRO, 2006, p.162), a partir destas variáveis. O principal objetivo de seus agentes 
permanece sendo a busca da sobrevivência de sua família, como pode ser constatado durante 
este trabalho no município de Tatuí. Por mais que o circuito inferior tenha uma dinâmica interna, 
esta dinâmica é enganadora se vista “de fora para dentro”, pois ela tende a perpetuar essa 
parcela da população na pobreza.  

Neste sentido, partimos para a compreensão do circuito inferior no município de Tatuí, 
através da aplicação dos questionários, buscando compreender os elementos deste circuito que 
se caracteriza por apresentar um baixo grau de tecnologia, capital e organização. O circuito 
inferior se desenvolve onde o meio construído está mais degradado pois ali pode oferecer 
produtos mais simples uma população que não tem acesso aos produtos da economia superior. 
(SILVEIRA, 2009, p.67) 

Através de nossas constatações acreditamos haver diferenças desses elementos nas 
áreas centrais e na periferia da cidade. Como era de nosso intuito procurar uma análise concreta 
da realidade observada, procuramos estabelecer as principais formas de combinação local de 
meio ambiente construído, localização, sistemas técnicos utilizados, e formas de organização do 
circuito inferior. Concluímos então, que a área central apresenta duas nuances, nomeadas como 
“Centro 1” e “Centro 2”, já que embora ambas apresentem elementos do circuito inferior, eles 
abrigam níveis organizacionais e técnicos de formas diferenciadas.  

Enquanto o “Centro 1” classifica-se como um “circuito inferior central” pois se relaciona 
com uma gama de objetos técnicos e têm relações privilegiadas com outras atividades do setor 
moderno (seja ela do circuito superior e/ou circuito superior marginal), os agentes do circuito 
inferior do “Centro 2” encontram-se desprovidos (não totalmente, como na periferia) desses 
fatores. Assim o funcionamento do “Centro 2” parece estar ligado fundamentalmente a uma 
população de baixa renda, já que seus produtos são de “segunda linha”, e mais acessíveis a 
essa parcela de pobres que vive na cidade.  

Já na periferia do município apontamos como possibilidade a formação de um “circuito 
inferior residencial” (SANTOS, [1975] 2008, p. 350) - o qual se liga de forma mais orgânica ao 
cotidiano da população do lugar. Auferimos também durante o trabalho que esta área não 
oferece serviços ou produtos mais especializados. Além disso, estes bairros delimitados em 
nosso estudo concentram uma população de baixa renda e classe média. Enquanto que os 
indivíduos de baixa renda procuram suprimir necessidades vinculadas a sua sobrevivência, 
aqueles considerados como classe média passam a criar “necessidades” que vão além de sua 
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sobrevivência que podem ser obtidas através do crédito, que ganha novas nuances neste novo 
período.  

O “Centro 1” mostra um uso do espaço por todas as camadas sociais, enquanto que as 
demais áreas estabelecidas concentram como principal consumidor a baixa renda e classe 
média. Por isso certas variáveis desse novo período são vistas com mais intensidade no “Centro 
1” em relação as demais áreas estabelecidas. Como exemplo, a publicidade, variável antes 
exclusiva do circuito superior que atualmente é utilizada também pelos agentes do circuito 
inferior. Milton Santos nos aponta que o circuito inferior só deixou de ser nomeado como 
tradicional “porque está em processo de transformação e adaptação permanente” ([1975] 2008, 
p.39), e, como pesquisadores temos o dever de compreendermos as mudanças que esse 
circuito vem desenvolvendo.  

Abordamos durante o trabalho também  a questão dos “ambulantes”, que passam a 
existir no meio urbano de Tatuí. Mesmo tendo pouco contato com esses agentes do circuito 
inferior, acreditamos ter conseguido uma primeira aproximação para o entendimento da dinâmica 
desses agentes em Tatuí.  

Evidencia-se, ao final deste trabalho, que a pobreza se perpetua no município de Tatuí 
através do circuito inferior, mas acreditamos que é possível construir um “outro mundo” ou uma 
“outra geografia”, já que a pobreza é em, grande parte escolha política das elites públicas e 
principalmente privadas do país; não é, portanto, um fenômeno imutável. Como assevera Maria 
Laura Silveira,  

 
Ao contrário, a construção de um projeto coletivo de sociedade aconselhar-
nos-ia a reconhecer a pobreza menos como um resultado indesejado e mais 
como uma dívida social resultante de um processo produtor de formas de 
exclusão. (SILVEIRA, 2009, p. 74). 

  

 Posto isso, compreender o circuito inferior é entender a perpetuação da pobreza nas 
cidades dos países subdesenvolvidos, e permite identificar como os agentes do circuito inferior 
procuram sobreviver frente às novas variáveis deste período, mesmo sem ter consciência de sua 
existência. O circuito inferior é a “resposta” para a racionalidade imposta pelos atores 
hegemônicos, e ele nos mostra que é possível construir um novo caminho, para vivermos em 
uma cidade feita para todos, e não este modelo atual, em que é vivida plenamente apenas por 
uma pequena minoria de seus habitantes.  
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