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RESUMO: Sendo o comércio, um dos motores do desenvolvimento e crescimento econômico das 

cidades brasileiras, com a capacidade de alterar padrões de consumo, este trabalho tem como 

objetivo caracterizar a estrutura do comércio localizado nas principais ruas do centro da cidade de 

Ituiutaba, MG. A cidade de Ituiutaba é a cidade polo de sua microrregião localizada na 

mesorregião do Triângulo Mineiro e possuí uma dinâmica econômica baseada na produção 

agroindustrial. Apesar da cidade apresentar um potencial econômico considerável, ampliado pela 

instalação de universidades, o comércio na área de estudo ainda é restrito em relação à oferta de 

alguns serviços, e excesso em outros, entretanto, a quantidade de lojas torna a área comercial 

bastante adensada. Fora isso, a quantidade de empregos gerados contribui para o crescimento da 

economia, tendo em vista que resulta em mais renda e maior possibilidade de consumo. 

PALAVRAS-CHAVE: Comércio, Ituiutaba (MG), Centro.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao analisarmos a história do surgimento das cidades, é possível verificar a sua estreita 

relação com as atividades comerciais, visto que a concentração populacional resulta em procura 

por produtos e a quantidade de estabelecimentos comerciais desencadeia maior circulação de 

pessoas nestas localidades; além disso, o comércio é responsável também por criar novos 

espaços e estabelecer novas dinâmicas urbanas. As cidades, portanto, passam a ser planejadas 

também para atender o consumo (MARICATO, 2015).  

É válido ressaltar que todas as expressões das atividades comerciais, independentemente 

do porte dos estabelecimentos, contribuem à sua maneira para a sobrevivência e 

desenvolvimento da economia de uma cidade, pois gera empregos e também amplia o mercado 

consumidor. Diante deste contexto, é muito comum o surgimento de novos espaços comerciais, 

que promovem não somente mais opções de consumo como também oferecem a ideia de lazer e 

diversão, como é o caso dos shopping centers, por exemplo.  
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O comércio, portanto, é um dos vetores responsáveis pelo desenvolvimento das cidades, 

pelo crescimento da economia e por promover mudanças no padrão de consumo, valores e 

comportamento da sociedade. Com base nestes impactos provocados pelas atividades 

comerciais, a proposta deste artigo é apresentar a estrutura do comércio localizado nas principais 

ruas do centro da cidade de Ituiutaba (MG), uma vez que ainda há poucos estudos da cidade 

acerca desta temática, ainda que o setor terciário seja o maior responsável pelos rendimentos do 

município. Este texto é resultado de uma pesquisa de iniciação científica realizada entre os anos 

de 2014 à 2015, e se propõe a contribuir para o entendimento do processo de desenvolvimento 

comercial de Ituiutaba (MG) e analisar de que forma as atividades comerciais contribuem para o 

desenvolvimento econômico do município alterando o espaço urbano.  

Para a realização deste estudo, alguns procedimentos metodológicos foram adotados de 

modo que organizasse e sistematizasse as etapas para a obtenção dos resultados. Para isso, 

inicialmente realizou-se a pesquisa bibliográfica, que consistiu em levantamento de livros e artigos 

científicos acerca das temáticas de comércio, cidades pequenas, desenvolvimento econômico e 

urbano e sobre documentos que relatassem o surgimento da cidade de Ituiutaba e suas 

respectivas atividades econômicas. 

O objetivo desta pesquisa bibliográfica, portanto, foi de construir um suporte teórico que 

permitisse relacionar os conceitos e fundamentos teóricos com as formas urbanas e relações 

sociais e econômicas existentes pelo comércio do centro de Ituiutaba-MG. As principais fontes 

foram artigos disponíveis em periódicos científicos on line, livros disponíveis na biblioteca da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU – Campus Pontal) e dissertações e teses em Geografia 

disponíveis nos sites institucionais de diversas universidades brasileiras.  

Após esta etapa foi elaborado o questionário que seria aplicado durante as atividades de 

campo. As principais perguntas estabelecidas foram: a) identificação do estabelecimento 

(endereço, nome do estabelecimento, segmento – lojas, lanchonetes, papelarias, etc); b) 

quantidade de funcionários; c) tempo de funcionamento do estabelecimento; d) existência de 

outras unidades do estabelecimentos em outros bairros da cidade ou em outras cidades; e) 

formas de pagamento (dinheiro, cartão de crédito/débito, cheque, nota promissória); f) se é 

franquia; e g) horários e dias de funcionamento do estabelecimento.  

As ruas foram escolhidas a partir do núcleo urbano comercial, isto é, que apresentavam 

maior quantidade de estabelecimentos comerciais concentrados, além da grande circulação de 

pessoas e importância econômica desta parcela da cidade. A aplicação dos questionários foi feita, 

durante os meses de janeiro a maio, apenas nas segundas-feiras de manhã, das 08:00 às 11:00. 

Este dia e horário específico foi identificado como o melhor para a realização desta etapa da 

pesquisa, tendo em vista que o fluxo de pessoas era menor, as lojas não estavam tão cheias e os 

gerentes geralmente não se encontravam totalmente ocupados.  
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Foram aplicados 213 questionários e, posteriormente, os resultados obtidos foram 

organizados em forma de tabelas e quadros. Em seguida foram feitas algumas discussões sobre 

os resultados alcançados e, por fim, elaborou-se o texto que apresentasse todos as etapas desse 

estudo.  

 

2. O COMÉRCIO E A CIDADE: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

O comércio é uma das atividades econômicas mais significativas da sociedade não só por 

sua intrínseca participação para a manutenção e crescimento da economia, mas também por 

desempenhar importantes papéis no que se refere às transformações nas formas de consumo, no 

modo de vida da sociedade, e também nas mudanças da estrutura interna das cidades.   

A cidade, portanto, pode ser entendida como o lugar no qual se realizam as trocas 

comerciais, onde o capital circula e se reproduz. Complementando esta ideia, Cleps (2004) 

ressalta a questão comércio-cidade e considera que “ao estudarmos a história do comércio vemos 

que este sempre ocupou um lugar estratégico no espaço das cidades, visto que a sua função é 

produzir e aproveitar-se da concentração populacional” (CLEPS, 2004, p. 18). Silva e Cleps (2010) 

ainda reforçam este pensamento, ao afirmarem que  

O comércio sempre esteve muito associado ao urbano, sendo que, ao passo em 
que se intensificavam as atividades comerciais, as cidades surgiam e se 
desenvolviam. Porém, nota-se também a influência da cidade nas atividades 
comerciais, tendo em vista que, na medida em que essas se desenvolvem e se 
modernizam, o comércio precisa se reinventar, criar novas formas para sobreviver 
num mercado cada vez mais competitivo e inovador” (SILVA e CLEPS, 2010, p.2) 
 

Dessa forma, as cidades constituem-se também em espaços do comércio. Pereira e 

Lamoso, (2005) apresentam a ideia da qual é possível considerarmos que "ocorre uma 

indissociabilidade entre a cidade e o comércio, pois a compreensão do comércio ajuda na 

compreensão do espaço urbano e da vida da cidade” (PEREIRA e LAMOSO, 2005, p.137). Com 

isso, percebe-se que a instalação do comércio nas cidades modifica sua dinâmica, cria novos 

espaços de consumo e, não obstante, novas centralidades e territorialidades. Silva (2002) discute 

a importância do comércio e das formas de consumo na sociedade e seus impactos no espaço, 

afirmando que  

A análise do comércio, que se faz parte da razão da cidade, que viabiliza a sua 
existência, explica a sua organização, justifica inúmeros movimentos que se 
desenvolvem no seu interior e possibilita compreender o espaço urbano, através 
de suas formas e da evolução destas. (...) Sem grande contestação, se pode 
afirmar que no comércio reside um verdadeiro embrião da vida urbana (...). O 
estudo do comércio possibilita, assim, enxergar as mudanças na sociedade, a 
evolução dos valores e as modificações na estrutura urbana” (SILVA, 2002, p. 71) 
 

Pereira e Lamoso (2005) apontam que “o comércio é importante fonte de arrecadação de 

impostos para as contas públicas, participa na geração de renda e de postos de trabalho e define 
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os eixos de valorização e desvalorização imobiliária” (PEREIRA e LAMOSO, 2005, p.132). A partir 

desta afirmação, torna-se mais evidente como o comércio desencadeia uma série de impactos no 

âmbito econômico e espacial.  

Nota-se que o papel das transformações no âmbito tecnológico interferiu não apenas no 

processo de produção, mas também nos hábitos e modo de viver da sociedade, tanto nos grandes 

centros urbanos como também nas cidades pequenas, em diferentes proporções. A segunda 

metade do século XX é marcada por intensas transformações sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Neste contexto, os avanços tecnológicos tornaram-se mais presentes, principalmente no 

que se trata do mercado comercial, que passa a ser ainda mais inovador, veloz e aberto ao 

diálogo com os consumidores. As cidades, neste contexto de avanços e descobertas tecnológicas 

e científicas, passam a oferecer maiores opções de consumo e de serviços especializados. 

Todavia, conforme Souza (2003) aponta 

A diversificação das atividades econômicas da cidade não depende só do seu 
tamanho demográfico, do seu número de habitantes. Ela ocorre, também, muito 
em função da renda das pessoas que lá moram, além de outros fatores histórico-
culturais. Além da diversidade econômico-espacial, também a sofisticação dos 
bens e serviços ofertados no núcleo urbano terá muito a ver com a renda média 
da população (SOUZA, 2003, p.30).  
 

Santos (2008) também ressalta a renda como um vetor presente no surgimento e 

permanência dos estabelecimentos comerciais no mercado. Com isso, os comércios voltados para 

o público de classe média-alta e alta geralmente estão localizados próximos aos condomínios 

fechados, shoppings centers e em bairros mais afastados da periferia e dos centros populares. No 

caso da classe de renda baixa, os estabelecimentos comerciais tendem a se concentrar nas áreas 

periféricas ou nos centros populares da cidade, que são locais de grande fluxo deste público, 

marcados justamente pela informalidade, produtos com qualidade inferior e preços baixos. 

De tal maneira, as cidades são planejadas (ou se adaptam) às novas formas de consumo. 

Neste mesmo contexto, Amorin (2011) relaciona o consumo com o crescimento e 

desenvolvimento das cidades, e argumenta que “por intermédio do consumo, intensificam-se, 

além dos fluxos estabelecidos nas escalas intraurbana e regional, os fluxos entre cidades e 

espaços rurais” (AMORIN, 2011, p.9).  

Embora os estudos sobre a relação entre atividades econômicas e a dinâmica do espaço 

urbano estejam concentrados nas cidades médias, grandes e metrópoles, é importante 

colocarmos que o comércio é a atividade que, de certo modo, contribuí para a delimitação do 

urbano, fortalecendo o papel das pequenas cidades na rede urbana. Importante destacar as 

contribuições da economia agrária na consolidação das pequenas cidades, fato este já assinalado 

por Santos (2012), que dá a estas a nomenclatura de cidades do campo, herdeiras da 

modernização agrícola e da inserção do meio técnico-científico-informacional nos circuitos 

primários da produção.  
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2.1. A cidade de Ituiutaba: breve história econômica 

 

Este trabalho se propõe a analisar a importância do comércio para a economia da cidade 

de Ituiutaba – MG. Entretanto, para que seja possível compreender os papéis e contribuições das 

atividades comerciais, torna-se necessário expor o contexto histórico que, direta e indiretamente, 

contribuiu para as atuais configurações econômicas espaciais existentes no espaço urbano. 

Percebeu-se que diferentes segmentos econômicos influenciaram no crescimento e 

desenvolvimento das atividades comerciais na cidade de Ituiutaba, o que justifica a necessidade 

deste resgate histórico. 

A partir de pesquisas históricas, notou-se que a cidade de Ituiutaba, uma cidade do campo, 

apresenta historicamente no decorrer do seu processo de produção do espaço uma dinâmica 

econômica que tem como principal base produtiva a agroindústria, atividade econômica que não 

apenas vai ser responsável por uma mobilidade do trabalho inter-regional, atraindo milhares de 

trabalhadores vindos majoritariamente do Nordeste, como também mobilização de capital para o 

setor de comércio e serviços, permitindo desta forma uma integração entre o campo e a cidade. O 

campo gerava o produto a ser transformado em mercadoria na cidade, que a consumia. 

Na década de 1930, é instalada a fábrica de manteiga “Fazendeira” que contribuiu para o 

crescimento industrial no município. Em 1939, a fábrica de manteiga “Fazendeira” atingiu 

excelentes resultados e “[produziu] 60. 000 quilos por ano. Na última safra de 1952 a 1953, a 

produção do referido produto foi de 320.000 quilos” (Revista Acaiaca, 1954, p. 85). O leite era 

coletado nas fazendas localizadas tanto em Ituiutaba com nos municípios vizinhos. A produção 

agrícola se intensificou tanto que, em 1951, “dos 2.048 tratores existentes no Estado, quase a 

metade estão localizadas nesta zona” (Revista Acaiaca,1954, p. 77) reforçando a relação entre 

indústria e setor agropecuário.  

É relevante destacar que, entre os anos de 1935 a 1945, Ituiutaba passou por um 

momento importante em sua história: o ciclo do garimpo. Foi encontrado, ao longo do rio Tijuco, e 

em outros rios mais próximos, jazidas de diamantes que, de acordo com Silva (1997) “provocou 

um movimento sem precedentes na história do município, dinamizando o comércio da pequena 

cidade. Atraiu uma grande quantidade de gente de todos os lugares e, provavelmente, também 

nordestinos, que vieram tentar a sorte no garimpo” (SILVA, 1997, p. 25) 

Além disso, em 1952, Ituiutaba recebe o frigorífico Bertin Ltda., que gerou muitos 

empregos para a população local e fortaleceu o setor industrial do município; entretanto, foi a 

rizicultura a responsável por sustentar sua economia. Assim, nos anos de 1950, a produção de 

arroz passou a desempenhar importante função para a economia do município.  

Alguns elementos tornaram-se atrativos para o desenvolvimento do cultivo do arroz em 

Ituiutaba, tais como a fertilidade das terras, a periodicidade das chuvas e a presença de três rios 
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(Paranaíba, Tijuco e Prata); Oliveira (2003) afirma que “a crise de abastecimento e o milagre 

mineiro vão somar para o bom desempenho arrozeiro regional e contribuir para o desenvolvimento 

econômico local” (OLIVEIRA, 2003, p. 13). 

 O investimento feito por parte de algumas famílias locais em tecnologia, principalmente 

voltados para a compra de máquinas foi muito importante, pois “dos 2.048 tratores existentes no 

Estado, quase a metade estão localizadas nesta zona” (Revista Acaiaca,1954 p. 77) reforçando a 

relação entre indústria e setor agropecuário, além de expandir a produção e aumentar o valor do 

arrendamento da terra.  

Sendo assim, esta cultura adquiriu grandes proporções no município; de acordo com Silva 

(1997), em 1950, Ituiutaba apresentava a maior produção de arroz e de milho do estado de Minas 

Gerais, utilizando aproximadamente 10.000 alqueires mineiros (cerca de 4,84 hectares). Os 

resultados foram tão positivos que acabou por consagrar o município como a “capital brasileira do 

arroz” (NOVAIS, 1974, p. 35). O cultivo do arroz em larga escala necessitava de mão de obra, 

pois os trabalhadores locais já não eram suficientes para atender a demanda do mercado. 

Desencadeia, assim, um intenso fluxo migratório e, como consequência, os índices populacionais 

cresceram consideravelmente, passando de 35.052 habitantes em 1940 para 53.240 em 1950, 

como aponta Oliveira (2003).  

Com base em todos estes acontecimentos, Ituiutaba passa a atrair investimentos 

estaduais, facilitando a estocagem e comercialização do arroz. A construção da Casemg 

(Companhia de armazéns e silos de Minas Gerais) proporcionou melhorias no transporte 

rodoviário promovido pelo DER (Departamento de Estradas de Minas Gerais) sendo um dos 

resultados de uma série de investimentos locais, como aponta Oliveira (2003) 

Apesar das grandes safras, a década de 1960 é marcada pelo início da crise e declínio da 

rizicultura em Ituiutaba. Uma das justificativas deste fenômeno foi o processo de emancipação dos 

municípios de Capinópolis e Cachoeira Dourada, que passaram a desenvolver em suas terras o 

cultivo de milho, arroz e algodão em grandes quantidades.  A década de 1970, portanto, 

representa o fim do “ciclo do arroz” e o surgimento de novas atividades, uma vez que os 

agricultores passam a cultivar, em larga escala, o algodão, acompanhado da pecuária e da 

produção leiteira.  

A cotonicultura resultou em um período conhecido como “Ciclo do Ouro Branco” e 

beneficiou muitos produtores e trabalhadores, além de promover o desenvolvimento do comércio, 

prestação de serviços, rede urbana e indústrias em Ituiutaba. A partir da década de 1980, os 

incentivos financeiros oferecidos pelo então governador Israel Pinheiro (1966 a 1970) e seu 

sucessor Rondon Pacheco (1971 a 1975) proporcionaram o desenvolvimento do setor 

sucroalcoleiro e industrial em Ituiutaba. Este período histórico reflete uma transformação 

significativa no município, pois 
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O declínio da rizicultura afetara a setor econômico urbano, e, com isso, inúmeras 
fábricas e empresas fecharam suas portas. O dinheiro que “corria” na cidade foi se 
tornando minguado e a cidade dinâmica, ao poucos, viu-se paralisada. A atividade 
da pecuária e a instalação da Nestlé vieram vigorar os diversos setores em baixa 
na cidade e, ao longo de 1980/90, têm criado novas expectativas na população 
urbana”. (OLIVEIRA, 2003, p.129) 
 

A instalação da Nestlé em Ituiutaba ocorreu em 1972, e representa um marco não só na 

economia do município, como também indica o fortalecimento da produção leiteira local, que 

ganha mais força a partir dos anos 1980. Após este período, outras empresas, de diferentes 

segmentos passaram a se instalar tanto no perímetro urbano quanto na zona rural, expandindo a 

produção industrial local.  

Em 2014, o município contava com 103 unidades industriais de acordo com os dados da 

FIEMG (2014) atuando na produção de cerâmicas, construtoras, esquadrias metálicas e 

serralherias, frigoríficos, gráficas, indústria de plásticos, marmoraria, movelarias, panificadoras e 

usinas, de acordo com o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1: Segmentos empresariais em Ituiutaba-MG. 

 
Fonte: FIEMG Regional do Pontal do Triângulo- Cadastro das Indústrias em Ituiutaba. 2014. Org.: 

BARBOSA, J.O, 2014. 

 
Percebe-se que os setores que mais se destacam em relação a quantidade de 

estabelecimentos são os de alimentos, panificadoras, cerâmica, esquadrias e serralherias, 

movelaria e gráfica, enquanto os setores de confecções, construtoras, gráficas, calçados, 

frigoríficos e usinas possuem menos estabelecimentos no município. Para que fosse possível 

verificar quais empresas que mais contribuem em arrecadação de ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços), solicitou-se uma listagem das 20 maiores empresas do 
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município de Ituiutaba de acordo com este critério. O resultado oferecido pela Secretaria de 

Fazenda foi organizado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Listagem das 20 Maiores Empresas do Município de Ituiutaba referente à arrecadação 

de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

Arthur Lundgren Tecidos S/A Laticínio Minas Gerais 

British Petróleum (BP) JBS  S/A 

Calçadão dos Tecidos e Agropecuária LTDA. Macedo e Souza LTDA 

Carlos Saraiva Importação e Comércio LTDA. Magazine Luiza 

Cerâmica Santorini LTDA Mini Mercado Medeiros 

Dairy Partners Américas Manufacturings Brasil 
LTDA 

Nestlé Brasil LTDA 

Eletrozema LTDA Queiroz e Castro 

Frig West LTDA Syngenta Proteção de Cultivos LTDA 

Indústria Brunelli LTDA Teodoro Antonio e Ferreira & Cia LTDA 

Irmãos Soares LTDA Uberlândia Refrescos LTDA 

Fonte: As vinte maiores empresas em arrecadação de ICMS no município de Ituiutaba (MG). 

Secretaria Municipal de Fazenda do Estado de Minas Gerais. 28 de outubro de 2014. 

Org.: BARBOSA, J.O, 2014. 

 
Das 20 maiores empresas, 12 se dedicam a atividade de comércio, o que indica que a 

atividade comercial é bastante significativa. A presença de indústrias inseridas tanto em circuito 

nacionais quanto globais da produção, como a British Petroleum, Indústria Bruneli LTDA, Laticínio 

Minas Gerais, Dairy Partners Américas Manufacturings Brasil LTDA – Nestlé Brasil, JBS S/A, Frig 

West Frigorífico LTDA e Syngenta Proteção de Cultivos LTDA. Após o declínio do ciclo do arroz (a 

partir de 1960), as atividades comerciais e industriais passaram a ser responsáveis, ao longo dos 

anos, pela manutenção da economia da cidade.  A tabela a seguir ilustra os valores adicionados 

por cada setor da economia e sua evolução a partir dos anos 2000: 

 

TABELA 1: Valor Adicionado dos setores de Serviços, Agropecuária e Indústria (2000-

2011) (em R$ mil) 

Ituiutaba 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Serviços 270.445 308.399 343.300 409.238 568.180 616.683 

Agropecuária 40.631 37.916 45.786 77.931 92.917 89.886 
Indústria 189.749 195.551 224.063 304.663 207.085 157.527 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços 665.614 776.603 821.496 1.119.496 1.283.736 1.175.277 

Agropecuária 92.154 84.045 117.984 130.614 140.996 197.828 

Indústria 206.393 225.928 237.854 313.611 357.319 489.105 

Fonte: Fundação João Pinheiro. 2014. Org.: BARBOSA, J.O. 2014 
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A partir destes dados, percebe-se como o setor de serviços cresceu ao longo dos anos, 

ultrapassando mesmo os valores da indústria e agropecuária. Desta maneira, a opção pelo 

município como recorte territorial se justifica pela presença de uma forte atividade comercial na 

área urbana e pela importância que exerce em sua economia. A expressão comercial de Ituiutaba 

(MG) deve-se também ao fato da mesma ser uma cidade polarizadora da sua microrregião 

(OLIVEIRA, 2013), uma vez que é comum o deslocamento de moradores dos municípios vizinhos 

para consumirem dos serviços oferecidos.   

Este fato é relevante, pois gera uma dinâmica de interações com outras cidades, demando 

uma abordagem que contemple as funções comerciais da área urbana. Sendo assim, torna-se 

necessário a realização de estudos voltados para esta temática, para que seja possível entender 

melhor de que forma que esta evolução ocorreu ao longo do tempo e de que maneira o 

crescimento dos estabelecimentos comerciais contribuíram para o desenvolvimento urbano da 

cidade de Ituiutaba (MG), o que justifica este trabalho. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

Nesta etapa do trabalho, partimos para a aplicação de questionários, de modo a identificar 

qual o perfil do comércio da área do centro comercial da cidade de Ituiutaba (MG), os diferentes 

tipos de estabelecimentos comerciais, a quantidade de pessoas que trabalham neste segmento, 

as formas de pagamento, ano de funcionamento, se há filiais, se é franquia, horários e dias de 

funcionamento. Para esta pesquisa, optou-se por estudar o comércio do núcleo central de 

Ituiutaba, localizado entre as ruas 18, 20, 22, 24 e 26; os questionários também foram aplicados 

nas ruas transversais iniciando na Avenida 17 e terminando na Rua 5. A figura a seguir ilustra as 

ruas percorridas: 

 

Figura 1: Área de Estudo – Centro de Ituiutaba - MG 
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Autor: BARBOSA, J.O, 2015 

 

A escolha destas ruas deve-se ao fato que é nesta área que se concentra a maior parte 

dos estabelecimentos comerciais do bairro Centro, o que desencadeia maior fluxo de pessoas. 

Isto não quer dizer que nas demais localidades do centro não haja estabelecimentos comerciais 

importantes, muito menos que sejam áreas pouco movimentadas. A partir das ruas selecionadas, 

aplicaram-se questionários em 213 pontos comerciais. A seguir, segue as fotos das ruas e de 

alguns estabelecimentos comerciais analisados durante a pesquisa: 

 

FIGURA 2 e 3: Rua 22 e Av. 17, Centro, Ituiutaba – MG 

   
Autor: BARBOSA, J.O, 2015 

 

Figura 4 e 5: Rua 15 e rua 20, Centro, Ituiutaba – MG 
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Autor: BARBOSA, J.O, 2015 

 

Figura 6 e 7: Rua 15 e 20, Centro, Ituiutaba – MG 

  
Autor: BARBOSA, J.O, 2015 

 

Figura 8 e 9: Rua 15 e 20, Centro, Ituiutaba – MG 

   
Autor: BARBOSA, J.O, 2015 

 

Figura 10: Rua 24, Centro, Ituiutaba – MG 
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Autor: BARBOSA, J.O, 2015 

 

De modo geral, os atendentes e/ou gerentes foram bastante solícitos e prestativos, não 

apresentando resistência ao dar informações sobre a loja. Contudo, não foi possível aplicar os 

questionários nos estabelecimentos de maior porte, como por exemplo as lojas Pernambucanas, 

Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Eletrozema, Eletrosom e Ideal Magazine, uma vez que a política 

das lojas não permitia a divulgação de informações que não estivessem no site institucional.  

Salientamos que para a realização deste estudo optou-se por pesquisar os 

estabelecimentos comerciais revendedores de produtos, ou seja, não foram contemplados 

estabelecimentos que realizam prestação de serviços, como agências de empréstimos, salão de 

cabeleireiros, escritórios de contabilidade, escolas de idiomas, dentre outros. O intuito era 

identificar quais os locais de compras que a cidade oferecia à população local e de sua 

microrregião. A seguir o quadro com os principais segmentos comerciais da área estudada: 

 
Quadro 2: Quantidade de segmentos comerciais e empregos no Centro de Ituiutaba–MG 

Segmentos Comerciais 
Quantidade de 

estabelecimentos 
Quantidade de 

empregos gerados 

Sex Shop 1 1 

Roupas Pós Cirúrgicas – Modelagem 1 2 

Revistaria 1 7 

Peças de Máquinas e Eletrodomésticos 1 18 

Forros 1 5 

Estrutura Metálica 1 8 

Eletrônicos 1 2 

Cosméticos 1 12 

Colchões 1 3 

Cabelos e perucas 1 1 

Antenas 1 4 

Aviamentos 1 4 
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Bebidas 1 8 

Bicicletas 1 9 

Filtros 1 2 

Material de Construção 1 17 

Produtos para animais 2 9 

Gráfica e Impressões 2 13 

Bolsas e acessórios 2 2 

Utensílios Domésticos 3 26 

Telefonia Móvel e Informática 5 10 

Móveis 3 35 

Brinquedos 3 15 

Tecidos 4 15 

Papelaria 4 39 

Bijuterias 4 10 

Joalheria 5 14 

Informática 5 13 

Estúdio de Fotografia e Revelação de Fotos 5 25 

Decoração 5 19 

Perfumaria 6 22 

Concessionária de carros e motos 6 102 

Autopeças 7 47 

Telefonia Móvel e Acessórios 9 34 

Óptica 9 49 

Farmácia 10 145 

Calçados 14 112 

Alimentos 26 233 

Vestuário 56 205 

Total de segmentos comerciais: 40 
Total de 

estabelecimentos: 212 
Total de empregos 

gerados: 1294 

Fonte: Questionários aplicados durante a atividade de campo.  

Org.: BARBOSA, J. O, 2015 

 
A partir deste quadro é possível verificar que a área do centro analisada apresenta 

considerável variedade de segmentos comerciais. Todavia, se considerarmos a quantidade 

destes, nota-se que, determinados segmentos apresentam maior quantidade que outros, como é o 

caso das lojas de vestuário (56 estabelecimentos) comparada com a revistaria (1 

estabelecimento). Isso nos leva à alguns questionamentos: 1) Será que a demanda por jornais e 

revistas é tão pequena? 2) E porque há tantas lojas de roupas na cidade? 3) As cidades da 

microrregião compram roupas aqui? A partir destes dados, nota-se, portanto, que os 

estabelecimentos comerciais desta área da cidade não apresentam tanta diversidade no que se 

refere à oferta de produtos e de segmentos comerciais. 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1009 

Complementando esta ideia, uma funcionária de uma das lojas de tecidos disse que há 

reclamação constante das costureiras em relação à falta de lojas de aviamentos, pois na cidade 

inteira só há esta loja no centro. Assim, quando falta algum tipo de material, as costureiras são 

obrigadas a esperar pelo produto por dias e mesmo semanas, ou, em alguns casos, comprar em 

Uberlândia. As lojas de brinquedos consistem em outro caso interessante, pois em conversa 

informal com as funcionárias das lojas, foi possível identificar que: i) as lojas específicas de 

brinquedos atende, em geral, à classe média e alta da cidade; ii) é comum que, não encontrando 

os produtos desejados, os consumidores procurem o produto pela Internet ou comprem nos 

shoppings de Uberlândia (MG) ou outras cidades.  

Alguns segmentos comerciais possuem apenas uma unidade, entretanto, estes trabalham 

com produtos muito específicos a um determinado público, de modo que, a quantidade não 

representa a falta de oferta, como é o caso da loja de apliques de cabelos e perucas, roupas 

cirúrgicas, sex shop e filtros. No caso dos estabelecimentos de alimentação, a construção do 

empreendimento “Pátio Cidade” contribuiu para o crescimento desta atividade no centro, pois mais 

da metade das opções de consumo do mesmo estão relacionadas à alimentação (bar, 

lanchonetes, sorveteria e restaurante).  

Com base ainda neste quadro verifica-se que, apesar do pequeno recorte territorial desta 

pesquisa, a quantidade de empregos gerados nesta área do centro é bastante significativa; cinco, 

dos quarenta segmentos comerciais é responsável por 58% dos empregos gerados, o que 

corresponde à 51, 4% do total de estabelecimentos comerciais. Outro aspecto interessante 

observado é que a quantidade de estabelecimentos nem sempre representa maior ou menor 

quantidade de empregos gerados; um exemplo é o caso da loja de material de construção, que 

nesta localidade é representada por apenas um estabelecimento (17 empregados), gera mais 

empregos do que as lojas de tecidos (5 lojas, 15 empregos) e informática (5 lojas, 13 empregos).  

De qualquer forma, os empregos gerados nesta parte da cidade são fundamentais para 

entender a lógica econômica da cidade. Apesar da quantidade de empregos gerados ser positiva, 

muitos comerciantes alegaram que, desde o início do ano de 2015 foi necessário demitir 

funcionários devido à queda das vendas, resultante da crise financeira e do aumento do dólar, que 

atinge a economia nacional e eleva o preço dos produtos.  

O quadro a seguir apresenta o tempo de funcionamento destes estabelecimentos 

comerciais: 

 

Quadro 3: Tempo de existência dos estabelecimentos comerciais do centro de Ituiutaba - MG 

Tempo de existência dos estabelecimentos comerciais Quantidade de lojas 

Menos de um ano 23 lojas 

De um ano à um ano e onze meses 15 lojas 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1010 

De dois anos à dois anos e onze meses 18 lojas 

De três anos à três anos e onze meses 10 lojas 

De quatro anos à quatro anos e onze meses 8 lojas 

De cinco anos à cinco anos e onze meses 8 lojas 

De seis anos à seis anos e onze meses 13 lojas 

De sete anos à sete anos e onze meses 9 lojas 

De oito anos à oito anos e onze meses 4 lojas 

De nove à nove anos e onze meses 10 lojas 

De dez anos à quatorze anos e nove meses 31 lojas 

De quinze anos à dezenove anos e nove meses 18 lojas 

De vinte anos à vinte e quatro anos e nove meses 13 lojas 

De vinte e cinco anos à vinte e nove anos e nove meses 9 lojas 

Acima de 30 anos 23 lojas 

Total: 212 lojas 

Fonte: Questionários aplicados durante a atividade de campo. Org: BARBOSA, J. O, 2015 

 

A partir deste quadro entende-se que mesmo que a maior parte dos estabelecimentos 

comerciais existe há bastante tempo, o que indica sua consolidação no mercado. A quantidade de 

lojas existentes há menos de um ano é muito significativa, o que pode indicar mudanças no perfil 

econômico e social da população; sendo assim, com dessa suposição, questiona-se: quem 

compra nestes estabelecimentos? Qual o público alvo destas novas lojas?  Além disso, a chegada 

de novos estabelecimentos modifica a morfologia desta parte da cidade, altera os fluxos de 

pessoas, transportes, capital, e de informação.   

O quadro a seguir apresenta as formas de pagamento utilizadas por estes 

estabelecimentos:  

 

Quadro 4: Formas de pagamento adotadas pelos estabelecimentos comerciais do centro de 

Ituiutaba – MG. 

 

Formas de Pagamento Quantidade de Lojas 

Cheque – Dinheiro 1 

Nota Promissoria – Dinheiro 1 

Financiamento - Cheque - Dinheiro - Cartão Débido/Crédito 4 

Dinheiro 11 

Nota Promissoria - Dinheiro - Cartão de Débito/Crédito 12 

Cheque - Dinheiro - Cartão Débido/Crédito 52 

Todas as formas de pagamento 52 

Dinheiro - Cartão Débito/Crédito 79 

Total 212 

Fonte: Questionários aplicados durante a atividade de campo. Org: BARBOSA, J. O, 2015 
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Com base nos dados anteriores, nota-se que a maior parte dos lojistas adotou o apenas o 

dinheiro e cartão de débito-crédito como principal forma de pagamento. Isso se justifica pelo fato 

de que, além da maioria da população possuir cartão de crédito, esta é uma forma de reduzir 

possíveis situações de inadimplência. Fora isso, percebeu-se que, em todas as lojas de franquias 

e redes, e lojas de maior porte as únicas formas de pagamento era dinheiro e cartão de débito-

crédito.  

Isso acontece porque, neste tipo de empreendimento, estas formas de pagamento são 

mais seguras. Algumas farmácias e supermercados (lojas de rede) possuem cartão de crédito da 

própria marca que possibilita a compra a prazo. Seria, portanto, a nova forma de parcelamento 

deste tipo de empreendimento. Desta maneira, nestes tipos de estabelecimentos comerciais, as 

formas de pagamentos a prazo como nota fiscal e fiado não são adotados.  

Por outro lado, a segunda maior forma de pagamento é aquela que engloba dinheiro e 

cartão de débito-crédito, cheque e nota promissória. Sobre estas duas formas de pagamento, 

notou-se que; i) todas as lojas que recebem cheque como pagamento explicaram que só o 

aceitam de clientes conhecidos ou que compram na loja há anos ou de outras empresas. Clientes 

que não possuem cadastro nas lojas ou que compram pela primeira vez não conseguem fazer o 

pagamento com cheque; ii) o mesmo acontece com a nota promissória, entretanto, esta é mais 

comum nos estabelecimentos muito antigos, nos quais a clientela é praticamente a mesma.  

Porém, na maioria das vezes, os donos explicavam que esta é uma forma de pagamento 

que está cada vez mais em desuso, devido à segurança que o pagamento à vista ou pelo cartão 

de crédito. Ou seja, assim como no caso do cheque, a nota promissória é restrita a um público 

muito específico; alguns entrevistados disseram que até trabalhavam com nota promissória, 

entretanto, já não o fazem hoje devido à margem de inadimplência serem grandes.  

Isso mostra que as relações comerciais foram alteradas com o passar dos anos, de modo 

que “o nome na praça”, isto é, pagar com cheque ou nota promissória, hoje não é algo comum à 

maior parte dos consumidores e vendedores. Fora isso, indica que minimamente esta parcela do 

comércio da cidade está inserida nas novas tecnologias (neste caso o cartão de crédito), que 

permitem facilitar as vendas e garantir o lucro.  

Os casos de financiamento como forma de pagamento são utilizados exclusivamente pelas 

concessionárias de carros e motos e o parcelamento da dívida é realizado por algum banco 

associado à loja. Assim, para as lojas também não há a possibilidade de inadimplência, uma vez 

que o banco paga o valor à loja e o cliente passa a dever ao banco. 

As lojas que aceitam apenas o dinheiro como forma de pagamento são aquelas que, sem 

exceção, possuem mais de trinta anos e que não acompanharam as mudanças nas formas de 

consumo e de pagamento. Pode-se dizer que são exemplos de “cristalizações e inércias” do 
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comércio, conforme Corrêa (1993), pois tanto os tipos de produto quanto a própria estrutura do 

prédio e interior da loja remetem à um tempo que não existe mais.  

O quadro a seguir indica as franquias e comércios de redes existentes nesta parte do 

centro da cidade: 

 

Quadro 5: Tipos de estabelecimentos comerciais modelo Franquia/Rede no centro de Ituiutaba – 

MG 

Nome do Estabelecimento Franquia – Segmento Quantidade Localidade 
Tempo de 
existência 

Palácio dos Sabores 
Sorveteria 

Alimentos 3 Uberlândia - MG 1 ano 

Lado Z Perfumaria e Cosméticos 31 
SP, MG, RS, MT, 

AL, PB e RJ 
1 ano 

Provanza Aromas e Sabores Essencias e perfumes 35 Não informado 6 anos 

Morana Joias e Acessórios 100 
Brasil, Portugal e 
Estados Unidos 

1 ano 

Algar 
Comunicações (Telefonia e 

Internet) 
198 SP, MG e GO 12 anos 

Chiquinho Sorvetes Alimentos 244 
24 estados 
brasileiros 

3 anos 

Carmen Steffens 
Calçados, Vestuário e 

Acessórios 
550 18 países 11 meses 

Chocolates Brasil Cacau Alimentos 576 
Todas as capitais 

brasileiras 
11 meses 

Hering Vestuário e acessórios 641 
Todos os estados 

brasileiros 
15 anos 

Água de Cheiro Perfumaria e Cosméticos 700 
Todos os estados 

brasileiros 
4 anos 

Bobs 
1000 lojas - em 26 estados 
do país além de Angola e 

Chile 
1000 

26 estados 
brasileiros, 

Angola e Chile 
4 meses 

L'aqua di Fiori Perfumaria e Cosméticos 1200 
Todos os estados 

brasileiros 
22 anos 

Colchões Ortobom Colchões 1484 
Todos os estados 

brasileiros 
15 anos 

Cacau Show Alimentos 1600 
355 municípios 

brasileiros 
7 anos 

Highstil Vestuário e acessórios 2500 
Todos os estados 

brasileiros 
1 ano 

O Boticário Perfumaria e Cosméticos 3750 
Todos os estados 

brasileiros 
19 anos 

Nome do Estabelecimento Rede Quantidade Localidade 
Tempo de 
existência 

Bretas Supermercados Supermercado 
Não 

informado 
Minas Gerais e 
Mato Grosso 

2 anos 

Compre Certo Medicamentos 
Não 

informado 
Não informado 6 anos 

Drogasmil Medicamentos 60 
Minas Gerais e 
Rio de Janeiro 

4 meses 

Drogaria São Paulo Medicamentos 348 MG, SP, RJ e BA 3 anos 

Drogaria Pague Menos Medicamentos 660 Todos os estados 4 anos 
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brasileiros 

Drogasil Medicamentos 900 
Todos os estados 

brasileiros 
3 anos 

Fonte: Questionários realizados durante a atividade de campo.  

Org: BARBOSA, J. O, 2015 

 

A partir dos dados do quadro é possível identificar que os estabelecimentos comerciais no 

formato de rede são representados pelas farmácias e pelo supermercado. Já as franquias são 

bastante amplas, atuando em diversos segmentos, como alimentos, telefonia, cosméticos e 

perfumes, vestuários, dentre outros; tratam-se, em sua maioria, de franquias que possuem ampla 

atuação no mercado e que são marcas consolidadas em seus respectivos segmentos.  

Fora isso, ao analisar estes dados notou-se que 68% dos estabelecimentos de franquias e 

redes se instalaram em Ituiutaba em menos de cinco anos; isso significa que o perfil do 

consumidor mudou muito nos últimos anos e que o mercado consumidor da cidade também 

aumentou, atraindo esse modelo de estabelecimento comercial. A chegada destes 

empreendimentos indica que o comércio da cidade está se dinamizando, e que procura atender à 

essas novas demandas.  

Todos estes estabelecimentos também alteraram a paisagem da cidade e deram novos 

usos à alguns espaços que anteriormente não tinham uso nenhum (como é o caso dos espaços 

que atualmente abrigam a Drogaria São Paulo, Bretas Supermercados, Palácio dos Sabores e 

Bobs) ou deram novas funcionalidades a estes espaços (como é o caso, por exemplo, da loja 

Highstil, que antes funcionava uma farmácia e também da loja Lado Z, que antes era um posto de 

pagamentos do banco Bradesco). Além dos novos usos, muda-se o significado destes espaços 

para a população, que agora identifica este novo local como lugar para compras, além de alterar o 

fluxo de pessoas, mercadorias e capital.   

Exceto os estabelecimentos existentes no empreendimento “Pátio Cidade” e das farmácias 

(que funcionam também de segunda à domingo), mais de 90% dos estabelecimentos comerciais 

desta parte do centro funcionam de segunda à sábado. Quanto aos horários, foi possível analisar 

que não há um consenso de “horário comercial”, uma vez que a Prefeitura Municipal, juntamente 

com a Associação Comercial não estabeleceram rigidez quanto ao cumprimento do horário 

comercial. O quadro a seguir indica os horários de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais: 

 

Quadro 6: Horário de funcionamento de segunda à sábado dos estabelecimentos do centro de 

Ituiutaba – MG. 

Horário de funcionamento - segunda à sábado Quantidade de Lojas 

(segunda) 8:00 - 18:00 / (sábado) 8:00 - 12:30 8 lojas 
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(segunda à sábado) 10:00 - 22:00 / (domingo) 14:00 - 22:00 9 lojas 

 (segunda) 8:00 - 17:30 / (sábado) 8:00 - 12:00 12 lojas 

(segunda) 8:00 - 18:00 / (sábado) 9:00 - 13:00 16 lojas 

(segunda) 8:00 - 18:00 / (sábado) 8:00 - 12:00 47 lojas 

(segunda) 8:00 - 18:00 / (sábado) 8:00 - 13:00 44 lojas 

(segunda) entre 7:00 - 9:30 às 17:00 - 18:30 / (sábado)  entre 8:30 às 
14:00 76 lojas 

Fonte: Questionários realizados durante a atividade de campo.  

Org.: BARBOSA, J. O, 2015 

 

Percebe-se que grande parte dos estabelecimentos comerciais tem horários alternados 

para abrir. Como há mais de trinta horários diferentes, optou-se por organizá-los em apenas uma 

categoria (7:00 - 9:30 às 17:00 - 18:30 / entre 8:30 às 14:00). O segundo horário mais comum 

entre os comerciantes é o das 8:00 - 18:00 / 8:00 - 12:00, que trata-se do horário comercial 

estabelecido pela prefeitura e pela Associação Comercial. O horário das 10:00 - 22:00 / 14:00 - 

22:00 refere-se aos horários do empreendimento “Pátio Cidade”.  

O mais interessante neste tipo de informação é observar a mudança do fluxo de pessoas 

no centro da cidade em diferentes espaços. Ou seja, em diferentes horários é como se a cidade 

ganhasse novas funcionalidades, passasse a ser um lugar diferente.  Diante dos dados e das 

análises realizadas, foi possível notar que o comércio realiza papéis significativos para a 

economia da cidade, tornando este segmento ainda mais dinâmico e diversificado, uma vez 

oferece mais opções de consumo à população local e de sua microrregião. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, identificou-se que o comércio nesta parte da cidade ainda é restrito no que 

se refere à oferta de alguns serviços, e excesso em outros, entretanto, a quantidade de lojas faz 

com que esta área seja bastante adensada. Fora isso, a quantidade de empregos gerados 

contribui para o crescimento da economia, tendo em vista que resulta em mais renda e maior 

consumo. A quantidade de lojas que possuem menos de um ano é bastante relevante, tendo em 

vista que o período atual da economia é de crise.  

Outro aspecto é que a chegada de franquias na cidade reflete a abertura comercial da 

cidade, além de representar mudanças nos padrões de consumo da população e imprime novos 

usos e funcionalidades para esta localidade. As formas de pagamento também estão 

acompanhando as mudanças impressas pela economia nacional, como é o caso do uso de cartão 

de crédito como forma de pagamento, em detrimento de alguns modelos, como a nota promissória 

e mesmo o cheque.  
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O horário comercial não é referência para todas as lojas, contudo, nota-se que, em geral, o 

comércio funciona até as 18h30m, de segunda a sábado. Interessante notar que, neste horário, o 

centro apresenta intenso fluxo de pessoas e de veículos de transportes, como carros, motos, 

ônibus e bicicletas e que ao cessar as atividades comerciais, apenas alguns pontos como 

sorveterias, lanchonetes, dentre outros que centralizam um público diferente.  

Alguns aspectos em relação aos tipos de estabelecimentos comerciais tornaram-se 

intrigantes durante a realização deste estudo. Um deles refere-se as lojas de vestuário ser o maior 

segmento comercial da cidade; o que justifica este resultado são os baixos valores do custo 

operacional desta atividade, a curta distância entre o polo de confecções da cidade de Goiânia 

(314 quilômetros) e a falta de obrigatoriedade de equipamentos ou formação específica para 

desempenhar esta atividade.  

A partir de dados apresentados pelo Relatório das Regiões de Influências das Cidades 

(REGIC, 2007), Ituiutaba é classificada como um Centro Sub Regional, exercendo influência nas 

cidades de Cachoeira Dourada (MG), Capinópolis (MG), Gurinhatã (MG), Ipiaçu (MG), Santa 

Vitória (MG) e São Simão (GO). Durante a realização deste estudo, a partir de conversas 

informais com os comerciantes (uma vez que os entrevistados não conseguiram dar suas 

respostas com exatidão), identificou-se que há pessoas de outras cidades que consomem em 

Ituiutaba, com destaque para os moradores de Capinópolis (MG), Santa Vitória (MG) e Cachoeira 

Dourada (MG).  

Este fato reforça ainda mais o fato de que o comércio de Ituiutaba exerce grande 

importância tanto para o público local quanto para os habitantes de outros municípios e que se 

trata de uma atividade responsável por manter a economia local. De qualquer forma, a cidade 

acaba ganhando novas funcionalidades. Sendo assim pode-se verificar que o comércio nesta 

parte da cidade é de grande relevância, pois gera empregos, resulta em novos fluxos de pessoas 

e de capital e transforma diariamente este espaço público.  
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