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Resumo: 
 
O setor de serviços é, desde a década de 1970, o conjunto de atividades econômicas 

mais expressivo em termos de composição do Produto Interno Bruto (PIB) e geração 

de empregos formais no estado de Goiás. Além da importância econômica, a 

constatação da forte tendência à concentração espacial das atividades que compõem 

o setor contribuiu para o reconhecimento de uma problemática de pesquisa. A partir 

dessas considerações, delineou-se a proposta de realizar um estudo geográfico sobre 

o setor de serviços em Goiás. Nesse sentido, a pesquisa foi desenvolvida com o 

objetivo de reconhecer os padrões de distribuição das atividades terciárias e as 

implicações espaciais desse ordenamento. Nossa tese central foi de que a distribuição 

das atividades desse domínio econômico é a determinante fundamental da hierarquia 

dos centros na rede urbana goiana. Para atingir o objetivo proposto e verificar a tese, 

a investigação reuniu procedimentos metodológicos como a revisão bibliográfica, a 

coleta de dados secundários e o mapeamento das informações. Como nosso objetivo 

foi o de abordar o processo evolutivo da espacialização dos serviços, o recorte 

temporal, além de incluir uma digressão histórica sobre a gênese do setor em Goiás, 

abrange mais especificamente o período de 1940 a 2015. Nesse sentido, a 

espacialização dos serviços foi dividida em dois momentos distintos: o primeiro, 

denominado de urbanização pretérita, abrange de 1940 até o final da década de 1980; 

o segundo denominado de urbanização recente, abrange de 1990 até o ano de 2015. 

Tal recorte temporal permitiu entender a atual organização do setor de serviços no 

estado, o que não seria possível se adotássemos apenas recortes temporais mais 

recentes. Portanto, o trabalho pode ser definido com um estudo descritivo de caráter 

estatístico e de análise espaço-temporal. Ao final, este trabalho demonstra como a 

distribuição das atividades do setor de serviços definiu a atual estrutura da rede 

urbana estadual.  

Palavras chave: Goiás. Setor de Serviços. Urbanização. Rede Urbana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract: 
 
Since the 1970s, the service sector has been the most significant economic activity in 

the composition of the Gross Domestic Product (GDP) and in the generation of formal 

jobs in the state of Goiás. Besides the economic importance, the strong tendency 

towards the spatial concentration of the activities that are part of the services sector 

contributed to the recognition of a research problem. Considering this, we propose to 

conduct a geographical study on the services sector in Goiás. The research aims to 

recognize the patterns of distribution of tertiary activities and the spatial implications of 

this ordering. Our hypothesis is that the distribution of the activities of this economic 

domain is fundamental determinant in the regional hierarchy of Goiás. To reach this 

objective and verify the hypothesis, we used methodological procedures such as 

bibliographic review, secondary data collection and information mapping. The research 

can be defined as a descriptive study of statistical character and spatial analysis. As 

our objective is to analyze the evolutionary process of the spatial distribution of 

services, the time limit covers more specifically the period from 1940 to 2015, and 

includes a historical digression on the genesis of the industry in Goiás. In this way, the 

spatialization of services was divided into two distinct moments: the first, called past 

urbanization, covers the period from 1940 to the end of the 1980s; the second term, 

known as recent urbanization, covers 1990 to 2015. This temporal limit allowed us to 

understand the current organization of the service sector in the state, which would not 

be possible if we adopted only more recent time limits. In the end, this research 

demonstrates how the distribution of service sector activities defined the current 

structure of the state urban network.  

Keywords: Goiás. Service Sector. Urbanization. Urban network. 
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Introdução  
 

No âmbito da pesquisa geográfica desenvolvida sobre o estado de Goiás, 

observa-se a existência de uma ampla literatura voltada para a análise teórica e 

empírica a respeito das implicações socioespaciais do desenvolvimento das 

atividades agropecuárias e industriais. Com estas temáticas, destacamos as 

contribuições de Barreira (1997), ao analisar os impactos da atividade pecuária 

na área de influência da GO-164 (estrada do boi), localizada na região norte do 

estado de Goiás; Mendonça (2004), o qual estuda o custo social e ambiental da 

modernização conservadora da agricultura em áreas de cerrado do sudeste 

Goiano; Deus (2002), que examinou os impactos territoriais decorrentes da 

desconcentração industrial brasileira sobre a região Sudoeste de Goiás e Aurélio 

Neto (2016), cuja rica pesquisa realizada foi acerca da modernização da 

pecuária no estado.  

Em contrapartida à extensa bibliografia sobre os setores primário e 

secundário, pouca atenção foi dedicada, em Goiás, ao estudo das implicações 

espaciais decorrentes do desenvolvimento do setor de serviços, mesmo sendo 

este conjunto de atividades o mais expressivo em termos de composição do 

Produto Interno Bruto (PIB) e de geração de empregos formais, no estado, desde 

a década de 1980, como comprovam os resultados de Goiás (1991), IMB (2016) 

e Brasil (1985, 2015).  

De forma geral, as atividades que compõem o setor são analisadas 

isoladamente em pesquisas que privilegiam o estudo das atividades de turismo, 

ou em trabalhos que versam sobre a formação de centralidades na escala 

intraurbana. Estes são, por exemplo, os temas de pesquisa de Carvalho et al 

(2007) e Cirqueira (2009), respectivamente.  

Recentemente, Silva (2016) apresentou uma importante contribuição 

sobre a concentração e a dispersão dos serviços de saúde em Goiás, com 

destaque para os fluxos promovidos por esses movimentos. Porém, não há um 

estudo de caráter geral que, por exemplo, indique padrões de concentração do 

setor e as possíveis implicações espaciais decorrentes disso.  

Nesse sentido, a observação de Kon (1999) e Azzoni (2005) de que, 

mesmo sendo o setor que mais cresce na economia brasileira e gera empregos, 

em termos de interesse para a pesquisa, comparando com os setores 
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agropecuários e da indústria, o setor de serviços é o menos estudado de todas 

as atividades econômicas também se aplica ao caso goiano. Nas palavras de 

Kon (1999, p. 64), “apesar do fato de que na atualidade grande parte das 

economias é orientada para os serviços, este setor ainda constitui uma das 

partes menos analisadas e entendidas da economia global”. 

Três hipóteses podem ser levantadas para explicar a falta de interesse 

pela pesquisa do setor de serviços na área da Geografia. A primeira seria devido 

à diversidade de atividades envolvidas, pois a heterogeneidade é, com certeza, 

uma das características-chaves do setor, que abrange desde trabalhadores 

autônomos, passando por pequenas empresas familiares até grandes redes de 

prestação de serviços e comércio. A segunda, que deriva da primeira, seria 

devido às dificuldades metodológicas de mensuração dos valores gerados pelas 

atividades de serviços. Esses dois aspectos do setor foram reconhecidos por 

Santos (1982, p. 56): 

 
Nas condições atuais da economia, o estudo do chamado setor 
terciário impõe que se levem em conta, de um lado, a existência de 
novas atividades terciárias, nem sempre discerníveis sob as condições 
atuais da estatística; e de outro lado, a heterogeneidade fundamental 
do setor como definido oficialmente, heterogeneidade que as 
estatísticas oficiais mascaram. 

 
A terceira hipótese pode estar relacionada à falta de percepção, por parte 

dos pesquisadores, do caráter ordenador do espaço, seja urbano ou regional, 

promovido pelo setor, uma vez que suas atividades estão relacionadas, 

principalmente, à possibilidade de consumo, ou seja, são a ponte entre a 

produção e o consumidor, o que, portanto, relaciona a distribuição do setor à 

promoção de diferentes tipos de fluxos. Azzoni (2005, p. 552) chega a anunciar 

uma problemática relacionando espaço e economia: 

 
Temos um paradoxo de que o setor que mais cresce na economia 
brasileira, e que vem contribuindo para que a desigualdade regional no 
Brasil não se reduza, é exatamente aquele que tem merecido menos 
atenção dos pesquisadores.  

 

Além do baixo volume de literatura geográfica e da importância econômica 

do setor em Goiás, outra constatação empírica, já anunciada por Singer (1979), 

contribuiu para o reconhecimento de uma problemática de pesquisa: a forte 

tendência à concentração espacial dessas atividades. Essa observação, somada 
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à percepção da natureza integradora – própria das atividades de serviços − entre 

a produção e o consumo final, remeteu-nos diretamente ao conceito de rede 

urbana. Tal conceito demonstra a hierarquia produzida pelos centros urbanos 

por meio das chamadas interações espaciais, conforme a expressão cunhada 

por Corrêa (2011), já que a concentração diferenciada dos serviços pode ser 

entendida como promotora de diferentes fluxos de pessoas, capital, mercadorias 

e informações, revelando, dessa forma, a diferença entre os centros urbanos de 

uma rede.  

A partir dessas considerações, delineou-se a proposta de realizar um 

estudo geográfico sobre o setor de serviços em Goiás. Nesse sentido, a pesquisa 

foi desenvolvida com o objetivo de reconhecer os padrões de distribuição das 

atividades e as implicações espaciais desse ordenamento, de 1945 a 2015, 

incluindo uma digressão histórica sobre a gênese do setor em Goiás. Nossa tese 

central é de que a distribuição das atividades desse domínio econômico é a 

determinante fundamental para a hierarquia dos centros na rede urbana goiana.  

Para atingir o objetivo proposto e verificar a tese, a investigação reuniu 

procedimentos metodológicos como a revisão bibliográfica, a coleta de dados 

secundários e o mapeamento das informações. Portanto, o trabalho pode ser 

definido com um estudo descritivo de caráter estatístico e de análise espaço-

temporal.  

A revisão bibliográfica apoiou-se em autores da Geografia e de outras 

ciências sociais, com objetivo de compreender a natureza conceitual do setor de 

serviços, a relação entre o desenvolvimento desse setor e a urbanização do 

território. Por fim, buscamos autores que nos auxiliassem a entender o processo 

de estruturação das redes urbanas, principalmente em espaços de capitalismo 

periférico, como é o caso de nosso recorte espacial.  

É importante destacar ainda que, embora na literatura geográfica 

produzida sobre Goiás sejam poucas as pesquisas relacionadas aos serviços, 

muitas foram as contribuições elaboradas, por geógrafos e economistas, a partir 

de outras realidades espaciais. A mais clássica delas, que trata da distribuição 

varejistas de bens e da prestação de serviços e seus vínculos com a hierarquia 

dos lugares é a teoria dos lugares centrais formulada, em 1933, por Walter 

Christaller (CHISTALLER, 1966). Ainda é possível destacar as contribuições de 

Berry (1967) com sua análise sobre centros de distribuição e deslocamentos 
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verticais na oferta de bens e serviços; as pesquisas sobre mercados periódicos 

na Ásia e América de Stine (1962); os estudos de atividades básicas e não 

básicas de Capel (1972) entre outros. Na literatura brasileira destacamos os 

estudos sobre Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas (IBGE, 1972), 

as pesquisas sobre a Região de Influência das Cidades (REGIC) (IBGE, 2001, 

2008), e a rica contribuição teórica de Santos (2008) sobre os circuitos da 

economia urbana, teoria que vem sendo atualizada por Silveira (2015). 

Na literatura econômica há um expressivo volume de análises sobre a 

evolução e o papel desse setor no desenvolvimento econômico do país. No 

âmbito da pesquisa econômica, um importante nome é o de Anita Kon, que, 

desde sua dissertação de mestrado, Kon (1985), produziu densos trabalhos 

sobre classificação, conceituação e desenvolvimento do setor de serviços. 

Desses trabalhos, podemos destacar Kon (1992, 2004). O Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) publicou um bom volume de artigos analisando o 

processo de terciarização da economia brasileira. Dentre os quais, podemos 

destacar os trabalhos dos economistas Almeida e Silva (1973), Almeida (1974), 

Almeida (1976), Barros e Mendonça (1997), Rocha et al (1997), Melo et al (1998) 

e Silva et al (2006). 

A coleta dos dados secundários teve como principais fontes os censos 

econômicos, elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 

entre os anos de 1940 e 1985, e os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais), disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

por meio de plataforma on-line, a partir do ano de 1985.2 Essas fontes, em razão 

de delimitações metodológicas, compreendem, em sua maioria, apenas 

atividades realizadas no âmbito de estabelecimentos formais, excluindo-se, 

portanto, trabalhadores de indústrias caseiras, artífices, feirantes, ambulantes 

etc., o que, com certeza, encobre um número considerável de atividades de 

serviços. Porém, mesmo com limites metodológicos, esses levantamentos 

econômicos são uma confiável amostragem da dinâmica econômica setorial 

brasileira, e, com a análise desses documentos, é possível reconhecer algumas 

das particularidades do setor. 

                                                           
2 Os dados da Rais são disponibilizados pela plataforma on-line: 
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php 
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A coleta e a tabulação dos dados secundários possibilitaram a construção 

de um banco de dados com informações, em nível municipal, sobre o número de 

estabelecimentos e pessoal ocupado em atividades de serviços. Esse banco de 

dados subsidiou a elaboração do material cartográfico disponível no trabalho, 

que, por sua vez, permitiu o reconhecimento dos padrões de concentração do 

setor no território goiano. 

Como nosso objetivo foi o de abordar o processo evolutivo da 

espacialização dos serviços, o recorte temporal, além de incluir uma digressão 

histórica sobre a gênese do setor em Goiás, abrange mais especificamente o 

período de 1940 a 2015. Tal recorte temporal permitiu entender a atual 

organização do setor de serviços no estado, o que não seria possível se 

adotássemos apenas recortes temporais mais recentes.  

Nesse sentido, a espacialização dos serviços foi divida em dois momentos 

distintos. O primeiro, denominado de urbanização pretérita, vai de 1940 a final 

da década de 19803, período que marca a inversão do local de moradia da 

população. Em 1940, 82% dos 826.414 habitantes do estado viviam em áreas 

rurais, sendo que os municípios mais populosos eram: Goiânia (48.166 hab.), 

Goiás (44.250 hab.), Anápolis (39.148 hab.), Rio Verde (31.377 hab.), Catalão 

(28.011 hab.) e Ipameri (25.625 hab.). Além disso, 15 dos 52 municípios 

existentes possuíam populações inferiores a 10.000 habitantes (IBGE, 1940)4. 

Entre 1960 e 1970, ocorre um aumento expressivo da população urbana, 

incrementando 639.684 mil novos habitantes.5 

A década de 1970, ponto de inflexão, foi o momento em que aconteceu o 

decréscimo absoluto dos habitantes rurais e a taxa de urbanização ultrapassou 

os 50% da população total, indicando uma tendência à concentração 

demográfica no estado (IBGE, 1970).6 As mudanças ocorridas na década de 

1970 são confirmadas pelos dados apurados no censo de 1980, quando a 

                                                           
3 A expressão urbanização pretérita é usada por Santos (2013) em sua análise sobre a 
urbanização brasileira, para se referir ao recorte espacial que parte da formação das primeiras 
cidades no Brasil até a década de 1940.     
4 Em 1950, a população total era de 1.214.921 habitantes, distribuídos em 77 municípios e a taxa 
de urbanização era de 20,23%. (IBGE, 1950). 
5 Em 1960, a população total é 1.954.862 habitantes; deste número, a população rural 
correspondia a 1.355.458 e a população urbana a 599.404 (IBGE, 1960). Em 1970, a população 
total passa a ser de 3.634.900 pessoas; a população rural constituía-se de 1.698.941 habitantes 
e a população urbana, de 1.239.088 habitantes. (IBGE, 1970). 
6 Estima-se que em 1971 a população total era de 3.634.900 habitantes; dos quais, 1.771.900 
de habitantes rurais e 1.863.000 de urbanos. (IBGE, 1975). 
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população do estado alcança 3.860.174 de habitantes, a uma taxa de 

urbanização de 62%.  Os municípios mais populosos são Goiânia (717.519 hab.), 

Anápolis (180.012 hab.), Luziânia (92.817 hab.), Itumbiara (78.049 hab.) e Rio 

Verde (74.699 hab.). Nesses quarenta anos, a população rural mais que duplica, 

passando de 684.304 para 1.459.076 habitantes, enquanto a população urbana 

multiplica-se por mais de 16 vezes, saltando de 142.110 para 2.401.098 

habitantes (IBGE,1940, 1980).  

Como destaca Arrais (2007), o expressivo aumento populacional teve 

reflexo formal no processo de fragmentação dos municípios. De 1940 a 1980, 

foram emancipadas 171 novas sedes municipais, 102 delas apenas entre os 

anos de 1950 e 1960. O processo, contudo, não aconteceu de forma 

homogênea, uma vez que os fluxos migratórios e os impactos da expansão da 

fronteira agrícola atingiram de forma diferente o extenso território goiano. Nesse 

sentido, a fragmentação foi mais intensa em áreas economicamente mais ativas. 

Esse foi o caso da região do mato grosso goiano, que entre 1948 e 1958 teve 34 

dos seus 41 municípios emancipados (ARRAIS, 2007). Na região norte, porção 

que atualmente compõe o Estado do Tocantins, entre 1940 e 1980, 38 novos 

municípios foram criados (IBGE, 2010). Nessa região, a fragmentação só incidiu 

de forma mais intensa após a criação do Estado do Tocantins, em 1988.   

 Os processos que promoveram as alterações representadas pelos 

números acima já foram bastante analisados por pesquisadores como Machado 

(1979), Teixeira Neto (1982), Deus (1996), Chaveiro (2007), Mendonça (2004), 

Arrais (2006, 2007, 2013) e Castilho (2016).  Nessa literatura, o que destacamos 

é a influência determinante das mudanças do mundo rural, derivadas da 

expansão da fronteira agrícola nacional e da modernização do território na 

promoção de fluxos migratórios com aglomeração da população7.  

A expansão das fronteiras agrícolas atraiu um número expressivo de 

migrantes para o estado e, em associação com as altas taxas de natalidade 

registradas até o final da década de 1970, promoveu considerável aumento 

demográfico. A modernização territorial, incluindo a modernização das técnicas 

produtivas do campo, impõe o deslocamento maciço das populações rurais para 

os núcleos urbanos. Porém, essas mudanças não ocorreram de forma 

                                                           
7 O grande “ator sintagmático” − usando a acepção de Raffestin (1993) − dessas mudanças foi 
o Estado, principalmente em sua instância federal.  



20 

homogênea pelo território, fato comprovado pelos diferentes índices de 

urbanização verificados em Goiás.  

 O que importa mais de perto em nossa periodização é perceber que a 

urbanização goiana, no primeiro recorte temporal selecionado, não está ligada à 

atração exercida pelo desenvolvimento de atividades econômicas tipicamente 

urbanas como a indústria e os serviços. Mesmo o intenso crescimento dos 

municípios do entorno de Brasília, verificado nas décadas de 1960 e 1970, não 

é resultado da atração das cidades, mas da incapacidade dos migrantes 

envolvidos nas obras de edificação em fixar-se na nova capital federal, como 

constatou Arrais (2007).  Nesse sentido, a interpretação da urbanização de Goiás 

só é compreensível por meio do vínculo entre expansão da fronteira agrícola, 

modernização territorial e aglomeração demográfica.  

O segundo recorte temporal denominado de urbanização recente, 

abrangendo de 1990 até o presente, é marcado pela fragmentação do território 

e pelo processo de metropolização. No início da década de 1990, Goiás é um 

estado mais compacto territorialmente em virtude da fragmentação territorial, 

com acentuada redução de área, e mais urbano, uma vez que os municípios que 

deram origem a Tocantins eram os que conservavam as maiores porcentagens 

de população rural, além de uma acelerada inversão rural-urbana, impactando o 

território goiano no entorno de Brasília. Dessa forma, a taxa de urbanização que 

era de 69,8%, em 1988, sobe para 80,7%, em 1991, e, em 2010, essa 

porcentagem eleva-se a 90,28%.  Entre 1991 e 2010, o número de centros 

urbanos com mais de 50 mil habitantes passou de sete para 18. Esses mesmos 

centros reuniam 53% da população urbana do estado, em 1991, e, em 2010, 

essa parcela sobre para 66%. (GOIÁS, 1994) (IBGE, 2010).  

Como precursora de uma nova fase da urbanização de Goiás, Goiânia 

continuou atraindo pessoas, capitais e investimentos, mas, como atesta Arrais 

(2013), em função da valorização fundiária na capital, a partir de 1980, a 

migração passou a ser direcionada, em movimento de segunda origem, para 

municípios periféricos como Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade, 

sintoma que coloca a metropolização com expressão significativa em nossa 

periodização. Em Aparecida de Goiânia, por exemplo, a população quadruplicou 

entre 1980 e 1991 e sua taxa de urbanização sobre de 48,6% para 98,4%. (IBGE, 

1980, 1991). 
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Dentro desse recorte temporal, verifica-se, também, o intenso 

crescimento urbano das cidades do Entorno de Brasília. Em 1991, havia na 

região 14 municípios que, juntos, concentravam uma população urbana de 

354.872 habitantes, o que representava 10,92% do total estadual. Em 2010, o 

número de sedes municipais chega a 20 e a população urbana atinge 905.688 

habitantes, o que representava 16% dos residentes urbanos de Goiás. 

Entre 2000 e 2010, o número de centros urbanos com mais de 100 mil 

habitantes elevou-se de seis para oito. Goiânia, com uma população urbana de 

1.297.076 pessoas, manteve-se como primeira colocada, em 2010. Na segunda 

posição, estava a cidade de Aparecida de Goiânia, com 455.193 habitantes 

urbanos. Na sequência, estavam Anápolis, com 328.755, Rio Verde, com 

163.540, Luziânia, com 162.807, Águas Lindas de Goiás, com 159.138, 

Valparaíso de Goiás, com 132.982 e Trindade, com 100.106 habitantes. Em 

conjunto, esses oito centros abrigavam 51,7% da população urbana do estado 

(IBGE, 2010). Com exceção das cidades de Rio Verde e Anápolis, o peso 

demográfico de todos os demais é decorrente da metropolização e da regulação 

do uso do solo das capitais.  

Tendo em vista essas considerações, a estrutura deste trabalho foi 

organizada em quatro capítulos. No primeiro, apresenta-se o aporte teórico do 

trabalho, no qual a base conceitual gira em torno dos conceitos de setor de 

serviços, urbanização e rede urbana. A dificuldade de definir o conjunto de 

atividades econômicas de natureza tão distintas e não ligadas à produção 

material direcionou nossa análise para a compreensão dos serviços a partir de 

suas características funcionais, perspectiva encontrada nas contribuições de 

Oliveira (1979), George (1979) e Offe (1991). No que tange à urbanização, a 

revisão bibliográfica conduziu-nos a um entendimento de que, em espaços 

periféricos do capitalismo, como é nosso recorte espacial, o processo está 

diretamente relacionado à concentração de excedentes. Por fim, adotamos a 

concepção de rede urbana como expressão espacial da dispersão do setor de 

serviços pelo território.  

No segundo capítulo, de cunho histórico, discorrermos sobre o 

desenvolvimento das atividades comerciais no contexto da economia colonial e 

de subsistência, por entendermos que elas são as precursoras do setor de 

serviços em Goiás. Em seguida, terminamos com uma análise sobre a influência, 
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na ampliação do setor terciário do estado, da integração da economia goiana ao 

do Sudeste brasileiro, após a instalação do modal ferroviário.  

Nos capítulos terceiro e quarto, são apresentadas, respectivamente, a 

espacialização dos estabelecimentos de serviços e a estrutura da rede urbana 

goiana nos períodos de urbanização pretérita e recente.  

Ao final, este trabalho demostra como a distribuição das atividades do 

setor de serviços definiu a atual estrutura da rede urbana estadual.  
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Capítulo 1 - Setor de serviços, urbanização e rede urbana 
 

Como o objetivo é apreender a dimensão espacial do desenvolvimento do 

setor de serviços em Goiás e, igualmente, defender a tese de que a distribuição 

das atividades desse domínio econômico é a determinante fundamental da 

hierarquia regional goiana, é primordial, antes, apresentarmos algumas 

considerações conceituais que contribuíram para a análise do nosso objeto de 

estudo e que constituem, assim, o objetivo deste capítulo. Para tanto, três 

conceitos são fundamentais: setor de serviços, urbanização e rede urbana.  A 

partir de autores da Geografia e de outras ciências sociais, procuramos 

compreender a natureza conceitual do setor produtivo, convencionalmente 

denominado de serviços, a relação entre o desenvolvimento deste setor e a 

urbanização do território, bem como utilizamos as obras que pudessem nos 

auxiliar a entender o processo de estruturação das redes urbanas, 

principalmente em espaços de capitalismo periférico, como é o caso de nosso 

recorte espacial.  

 

1.1  Considerações teóricas sobre o setor de serviços  
 

As abordagens mais conhecidas sobre o setor de serviços, e utilizadas 

mundialmente, são as de caráter operacional. Estas agrupam as atividades 

econômicas de um aparelho produtivo em três setores: o agropecuário ou 

primário, o industrial ou secundário e o de serviços ou terciário. Cano (2012, p. 

41) assim define os três setores econômicos: 

 
i) setor primário: engloba as atividades que estão em contato direto 
com a natureza e cuja produção se caracteriza como de bens 
primários. Dele fazem parte: agricultura, pesca, silvicultura, pecuária e 
extração vegetal e animal. 
ii) setor secundário: compreende a modificação ou a transformação de 
bens, por meio de processos físicos ou químicos. Dele fazem parte: 
indústria extrativa mineral, manufatureira ou de transformação, da 
construção civil e de geração de energia elétrica, produção de gás e 
tratamento de água e esgoto (os serviços industriais de utilidade 
pública). 
iii) setor terciário: também chamado Setor de Serviços, não 
compreende a produção física propriamente dita, mas sim a prestação 
de serviços: atividades comerciais, transportes, seguros, serviços 
financeiros, previdência social, educação, saúde, serviços 
governamentais etc. 
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Essa tríplice classificação, herdada dos clássicos trabalhos de Fischer 

(1936) e Clark (1940), atribui ao setor de serviços um caráter residual, ou seja, 

todas as atividades econômicas não ligadas diretamente à produção/extração de 

um bem material são englobadas no setor.8 Sobre isso Gadrey (1992, p. 7), 

estudioso do terciário francês, escreveu: 

 
O setor terciário traz um conjunto residual de atividades que parecem 
ter em comum a dupla negativa: nem primária, nem secundária. Seus 
principais componentes são o comércio, os transportes e a 
comunicação e uma vasta gama de serviços comerciais para famílias 
e negócios, os serviços bancários, financeiros, imobiliários e de 
seguros e os serviços não comerciais. (Gadrey, 1992, p. 7) (tradução 
da autora).9  

 

O caráter residual, porém, não deve ser entendido, como destaca Kon 

(2004), como uma parcela pouco significativa que resta de um todo, já que tanto 

nas economias desenvolvidas quanto nas subdesenvolvidas o setor de serviço 

representa, em média, o maior dos três setores econômicos. A definição do setor 

de serviços como o grupo de atividades residuais orientou principalmente os 

estudos sobre desenvolvimento econômico. Essa é, por exemplo, a perspectiva 

de análise encontrada nos clássicos textos de Fisher (1936) e de Clark (1940).   

Segundo Belshaw (1936), Fisher (1936) considerou que a distribuição das 

despesas dos consumidores por grupos de produtos estaria relacionada com o 

nível da renda.  Conforme o aumento da renda, uma pequena proporção seria 

gasta em produtos de agricultura, pesca e outras “indústrias primárias” e uma 

maior proporção nos produtos de manufatura, como também haveria mais 

gastos com produtos “terciários”: “instalações para viagem, entretenimento de 

vários tipos, serviços governamentais, imateriais e serviços pessoais, flores, 

música, arte, literatura, educação, ciência, filosofia e semelhantes” (BELSHAW, 

1936, p. 494).  

                                                           
8 Em Fourastié (1989), encontramos que os termos passaram a ser sistematicamente empregados por Clark 

no livro The Conditions of economic progress, publicado em Londres, em 1940. Clark, porém, não foi o 

criador dos termos. Fourastié (1989) credita a Allan G. B. Fisher, professor universitário na Austrália, o 

uso inicial das denominações. Fisher teria empregado a classificação no livro The cash of progress and 

security, publicado em 1936.  
9 Le secteur tertiaire regroupe ainsi un ensemble residuel de branches d’activite que semblent n’avoir en 

commun que la double négation: ni primaires ni secondaires. Ses principales composantes sont le 

commerce, les transports, et communications, un vaste ensemble de services marchands aux ménages et 

aux entreprise, les services bancaires financiers, immobiliers et d’assurance, et les services non marchands. 
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Clark (1940), de acordo com Rothbarth (1941), relacionou o grau de 

desenvolvimento das nações à proporção de emprego e de renda presente em 

cada um dos setores econômicos. Na linha de pensamento de Clark (1940), a 

concentração do emprego e da renda no setor primário é típica de nações com 

baixo grau de desenvolvimento, assim como uma nação com concentração de 

emprego e de renda na indústria seria mais desenvolvida e, por fim, o grau mais 

elevado de desenvolvimento caberia aos países com predominância de renda e 

emprego no setor terciário (ROTHBARTH, 1941). 10 

As conclusões de Fischer (1936) e Clark (1940), embora inovadoras para 

o período e importantes para o início dos debates acerca das atividades de 

serviços, não apresentaram um caráter explicativo amplo e duradouro, uma vez 

que o crescimento acentuado dos serviços foi observado também em 

sociedades subdesenvolvidas ainda no final da primeira metade do século XX, 

como atestam as pesquisas de Kon (1992, 2004), Mello et al (1998) e Gadrey 

(2001). Por exemplo, no caso da economia brasileira, é possível verificar desde 

a década de 1950 um aumento progressivo da participação dos serviços na 

composição do produto interno bruto e no total de empregos. Como bem observa 

Oliveira (1979, s/p.): 

 
Esse esquematismo, como todo esquematismo, terminou por esquecer 
as determinantes históricas da divisão social do trabalho, as relações 
técnicas que emergem a partir da configuração de certos modos de 
produção, dando menos atenção a estes aspectos e principalmente 
menor atenção ao aspecto das relações intersetoriais. Por exemplo, 
uma economia cuja base principal seja a agricultura, e, mais 
especificamente uma agricultura de exportação, terá certamente um 
setor de serviços muito avançado que empregará uma porção 
significativa da força de trabalho – mais significativa que a do setor 
secundário – e comparecerá na formação da renda ou do produto, com 
peso também significativo. Isso quer dizer que uma economia deste 
tipo é desenvolvida? Esta é uma situação bem típica das economias 
precisamente menos desenvolvidas, o que levou os analistas, muito 
rentes à proposição de Colin Clark, frequentemente a “beco sem saída” 
teóricos e práticos.   

 

Embora o crescimento do setor de serviços tenha sido historicamente 

observado tanto nas economias desenvolvidas quanto nas subdesenvolvidas ou 

em desenvolvimento, o processo não foi semelhante entre os países. Como 

                                                           
10 De acordo com Rothbarth (1941), Clark (1940) usou o termo indústria primária para classificar a 

agricultura, silvicultura e pesca; o termo indústria secundária para classificar a indústria de transformação, 

mineração e construção; e o termo indústria terciária para classificar o comércio, os transportes e os 

prestadores de serviços.  
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destaca Meirelles (2008), as diferenças estão refletidas na composição interna 

do setor. Nos países subdesenvolvidos, os serviços tradicionais, que empregam 

mão de obra menos qualificada e mal remunerada, são os responsáveis por 

grande parte da evolução do setor. Em contrapartida, nos países desenvolvidos, 

os serviços modernos, com um maior conteúdo tecnológico e uma mão de obra 

mais qualificada, são predominantes no quadro geral de empregos. Portanto, o 

conteúdo técnico e a qualificação da mão de obra gerariam a discrepância 

existente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos no que diz respeito à 

composição do setor de serviços (MEIRELLES, 2008).  

Offe (1991, p. 91) constata que a expressiva participação do setor de 

serviços na composição da renda interna e na absorção de mão de obra 

economicamente ativa levou alguns cientistas sociais a cunharem conceitos 

como o da “sociedade administrada” (managed society, de Touraine), o da 

“sociedade pós-industrial” de Bell, ou ainda o da “sociedade dos serviços 

pessoais” (personal serve society) de Halmos.  

Os estudos sobre a relação entre desenvolvimento econômico e setor de 

serviços também demostram que o caráter residual não deve ser entendido 

como improdutivo, no sentido de não contribuir para a formação de riquezas de 

uma nação. Aliás, a questão sobre o caráter produtivo ou não dos serviços 

sempre esteve presente na literatura econômica desde os escritos da escola 

fisiocrata e evoluiu junto com o pensamento econômico.11  

No entanto, não é objetivo da presente pesquisa apresentar uma síntese 

dessa trajetória, pois esse trabalho já foi bem realizado por Kon (1992, 2004). 

Então, o que cabe ressaltar é que o cerne desse debate está na identificação da 

capacidade das atividades econômicas em contribuir com a riqueza e com o 

desenvolvimento das nações. Nessa perspectiva, conforme afirma Kon (1992, 

2004), as atividades de serviços, devido seu caráter imaterial, foram tratadas 

com diferentes enfoques, os quais culminaram em algumas linhas de 

pensamento, sintetizadas a seguir: 

 
[A linha fisiocrata] divulgava a ideia segundo a qual o trabalho agrícola 
era o único produtivo, sendo a terra a exclusiva fonte de riquezas, ou 
seja, o único fator de produção obedecendo a uma ordem natural e 

                                                           
11 Esse debate pode ser consultado nas obras dos fisiocratas Quesnay (1983), dos economistas clássicos, 

Smith (1983), Ricardo (1983), Say (1983), Mil (2000), nos trabalhos de Marx (1985), nos neoclássicos 

Walras (1983) e nos trabalhos de Keynes (1983) e Shumpeter (1983). 
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essencial das sociedades humanas. Unicamente o solo (agricultura e 
mineração) era produtivo. As atividades de manufatura e as demais [os 
serviços] eram consideradas “estéreis”, não por serem dispensáveis, 
mas pelo fato de apenas os trabalhos diretos com a natureza criarem 
novas formas adicionais de riqueza (KON, 1992, p. 19).  
[Linha Smithiana, segundo a qual] as atividades manufatureiras já 
passaram a ser consideradas produtivas como as primárias, ficando 
reservado aos serviços o caráter de improdutivo. [De acordo com 
Smith,] outras categorias sociais executavam serviços que, ao morrer 
no próprio instante de sua execução, não produziam um valor pelo qual 
igual quantidade de serviço poderia ser posteriormente obtida, pois não 
se fixava em nenhum objeto permanente ou mercadoria vendável 
(KON, 1992, p. 22). 
[A linha marxista,] segundo a qual algumas atividades, incluindo grande 
parte das terciárias, são improdutivas, não pertencendo ao fundo 
potencialmente disponível para propósitos de desenvolvimento 
econômico. (KON, 2004, p. 20). 
[A linha Keynesiana,] segundo a qual qualquer atividade que faz jus a 
uma recompensa monetária é considerada útil e produtiva por 
definição. (KON, 2004, p. 20). 
[A linha Schumpeteriana,] a qual considera os serviços 
complementares e relevantes ao consumo, que é o objetivo primordial 
da produção, e, portanto, imprescindíveis para a atividade produtiva. 
(KON, 2004, p. 20). 

 

Os trabalhos de Kon (1992, 2004) demostram ainda que as três primeiras 

linhas de pensamento foram superadas. Após analisar o desenvolvimento do 

setor de serviços em países com diferentes níveis de desenvolvimento, a autora 

constatou que: 

 
o papel dos serviços no desenvolvimento das economias tem 
características diferentes em países mais avançados ou em 
desenvolvimento, porém, tais serviços são fundamentais em qualquer 
nível de desenvolvimento ao se tornar a maior fonte de geração de 
empregos na atualidade. Por outro lado, o papel dos serviços é mais 
do que isso, é um pré-requisito para o desenvolvimento e não apenas 
um resultado ou um produto final. Assim, sua provisão adequada torna-
se um elemento crucial da dinâmica do processo de desenvolvimento 
das economias. (KON, 2004, p. 250) 

 

Adotando a linha de pensamento de Kon (2004), é possível entender que 

a natureza produtiva do setor de serviços está ligada à sua função de distribuir 

renda em forma de remuneração e de salários e possibilitar o consumo. O caráter 

produtivo, no sentido de geração de valor, não estaria, portanto, centrada apenas 

na produção de bens materiais.12  

A classificação dos serviços como um grupo de atividades residuais 

revela, na verdade, a dificuldade em definir o conjunto de ramos econômicos de 

                                                           
12 Ainda sobre o papel dos serviços no desenvolvimento econômico das nações, ver os trabalhos Gershunny 

(1987).  
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naturezas tão distintas. Como destaca George (1979), a noção de setor terciário 

nasce mais da necessidade de classificar o grupo de atividades não diretamente 

produtoras, que se proliferaram como resultado da evolução tecnológica da 

sociedade industrial, do que pela própria essência dessas atividades. Sobre isso, 

Offe (1991) escreve que os serviços, assim como o modelo da “sociedade de 

serviços”, são definidos por meio do que eles não são: 

 
Nesse sentido, os serviços são geralmente entendidos como aquelas 
atividades econômicas que não podem ser atribuídas nem ao setor 
primário (agricultura, mineração), nem ao setor secundário (indústria) 
(OFFE, 1991, p. 13).  

 

Ainda para Offe (1991) tais definições residuais pecam por não 

designarem conceitualmente, mediante os “serviços”, um campo funcionalmente 

autônomo da sociedade, apontando apenas para um problema de ordenamento 

socioestatístico. Na literatura econômica, também é comum a tentativa de 

oferecer uma definição única para tão amplo conjunto de atividades econômicas. 

Nessa perspectiva, Hill (1977, p. 317) define um serviço como: 

 
uma mudança na condição de uma pessoa, ou de um bem pertencente 
a alguma unidade econômica trazida aproximadamente como o 
resultado da atividade de alguma outra unidade econômica, com o 
acordo prioritário da pessoa primária ou unidade econômica. Essa 
definição concorda com o significado da palavra “serviços”, como a 
usado no senso comum e pelos economistas.  

 

No pensamento de Hill (1977), a ideia fundamental é a de que uma 

unidade econômica executa alguma atividade para benefício de outra, ou seja, 

uma unidade serve a outra. Mas, para Gadrey (2001), essa definição é limitada 

para abarcar de modo satisfatório a extrema diversidade do campo constituído 

pelas atividades em causa. Para o autor essa explicação, é adequada apenas 

aos serviços de pedido de ajuda ou de reparação, de conservação, de 

intervenção, de assistência material ou intelectual, mas é insuficiente se 

pensarmos nos serviços de comércio varejista, de telecomunicações, de 

televisão, de entretenimento e do turismo em que “se percebe menos o que pode 

representar a mudança na condição de uma pessoa ou de um bem pertencente 

a um agente econômico” (GADREY, 2001, p. 33).  

A partir de sua crítica ao conceito de Hill (1977), Gadrey (2001, p. 32) 

propõe uma explicação mais ampla, sugerindo a definição chamada de “triângulo 
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de serviços”, uma vez que ela pode ser representada graficamente por um 

triângulo:  

 
[...] uma atividade de serviço é uma operação que visa uma 
transformação do estado de uma realidade C, possuída ou utilizada por 
um consumidor B, realizada por um prestador de serviços A a pedido 
de B, e com frequência relacionada a ele, não chegando, porém, à 
produção de um bem que possa circular economicamente 
independentemente do suporte de C.  

 

Embora essas classificações sejam práticas para os estudos de cunho 

econômico-estatísticos, elas são insuficientes para a compreensão da dimensão 

espacial dos serviços. Nesse sentido, as propostas de George (1979), Oliveira 

(1979) e Offe (1991), de compreender os serviços a partir de suas características 

funcionais, parecem-nos ser as mais adequadas para a análise que buscamos 

desenvolver. Conforme destaca George (1979, p. 84), 

 
Parece menos sistemático e mais próximo das realidades 
aproximarmo-nos de uma análise mais simplesmente e estreitamente 
funcional de onde se tentaria passar, por meio da projeção da função 
sobre o espaço, para um estudo propriamente geográfico da 
distribuição espacial das atividades terciárias.  

  

Para Oliveira (1979), o caráter primordial do setor de serviços que merece 

atenção é seu papel na esfera de circulação do capital.  

 
O óbvio, que vale a pena ressaltar, muitas vezes ficando escondido 
exatamente pela sua obviedade, é que o terciário é o setor de serviços, 
uma classe de produção incorpórea, é que nele se concentram todas 
as atividades não produtivas stricto sensu; isto não quer dizer que boa 
parte dos serviços não seja produtiva (transporte, telecomunicações, 
por exemplo, são os exemplos mais à mão para demostrar o caráter 
produtivo desses serviços: o de transportar, o de comunicar). Com isso 
se quer dizer que o Terciário engloba as atividades que estão na esfera 
da circulação, da distribuição e do consumo. Esse simples 
reconhecimento põe de pé também outra questão: o terciário não é 
simplesmente aquilo que não cabe nos outros setores. (OLIVEIRA, 
1979, p. 140) (Grifo nosso). 

 

Seguindo a linha de pensamento de Oliveira (1979), é assertivo dizer que 

os serviços são atividades responsáveis por possibilitar a integração entre a 

produção e o consumo final e essa é uma função crucial em uma economia de 

mercado. O que, portanto, relaciona o desenvolvimento do setor à própria 

expansão das relações capitalistas.  Offe (1991) propõe como ponto de partida 
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para a análise do setor de serviços o pressuposto de que abrange o conjunto de 

funções voltadas para a reprodução material da sociedade, compreendendo a: 

  

manutenção das condições físicas da vida social, dos sistemas de 
normas e culturais e legais, a transmissão e o desenvolvimento do 
acervo de conhecimento de uma sociedade, seus sistemas de 
informação e de circulação (p. 15). 
 

 A proposta conceitual de Offe (1991) pressupõe ainda que o processo de 

reprodução de uma estrutura social seja concebido como composto de duas 

funções parciais, como destaca o autor:  

 
primeiro, da satisfação social das condições físicas de sobrevivência, 
através das respectivas atividades econômicas e “produtivas” e, 
segundo, de atividades que servem à manutenção ou modificação das 
formas de preenchimento da função inicialmente mencionada. (p. 15) 
 

Portanto, ainda na abordagem de Offe (1991, p.18): 

 
a identidade sociológica de todas as atividades de prestação de 
serviços consiste em que todas elas têm a ver com a segurança, 
conservação, defesa, vigilância, certificação das formas históricas de 
circulação e das condições funcionais de uma sociedade e seus 
sistemas parciais. Sua característica distintiva é a “manutenção de 
algo”. Essa atividade de manutenção pode perfeitamente dirigir-se a 
objetos físicos – como nas atividades produtivas. Como exemplos de 
tais serviços “materiais”, temos os trabalhos de consertos e limpeza, 
serviços de saúde, e trabalhos de desenvolvimento técnico. No 
entanto, esses serviços materiais se distinguem das atividades 
produtivas na medida em que são efetuados para a manutenção das 
condições físico-técnicas da produção, e não, enquanto produção; sua 
relação com a produção é, antes de mais nada, reflexiva. Além desses 
serviços materiais, existem os que tratam exclusivamente do 
processamento e do uso de informações e símbolos. O trabalho de 
advogado, consultores fiscais etc. cuida só do sistema das normas 
jurídicas, na medida em que implementa continuamente enquanto 
realidade social, do mesmo modo que intérpretes (professores de 
literatura, atores, etc.) dão continuidade à tradição literária-estética de 
uma sociedade, tornando-a uma realidade cotidiana.  

 

Entender o setor de serviço por sua natureza funcional, e não apenas 

como o agrupamento de atividades residuais, é útil para analisarmos o impacto 

no espaço das aglomerações de serviços, uma vez que os processos de 

distribuição e consumo ocorrem em realidades espaciais. Além disso, uma das 

características inerentes ao setor de serviços é a grande heterogeneidade das 

atividades que o compõem. Tal característica não pode ser desprezada, visto 

que, de acordo com George (1979), essa diversidade implica em diferentes 
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zonas de influência, de fluxos de relações e diferentes efeitos de atração e 

polarização entre localidades.  

 Para efeito de análise dos impactos espaciais, George (1979, p. 95) divide 

as atividades de serviços em duas grandes categorias:  

 

a das atividades destinadas a atender às necessidades de uma 
clientela extensa e espalhada geograficamente sobre vasto espaço 
dominado pela função urbana, e a dedicada a uma única população ou 
população local.  

 

Segundo o autor, o primeiro grupo seria composto por atividades 

centralizadas ligadas a uma função de metrópole ou de capital e a segunda é 

caracterizada pela disseminação das ofertas de serviços e mercadorias, ou seja, 

as atividades terciárias dependem de diferentes graus de centralidade para seu 

desenvolvimento.  

 Da leitura de George (1979), extraímos que os serviços podem ser 

analisados em diferentes escalas. Um “terciário superior”, funcional no nível dos 

conjuntos econômicos e políticos dos estados ou das grandes regiões e um 

“terciário banal”, ligado ao consumo local, à escala da cidade ou de uma fração 

de território. O autor segue sua explicação indicando que: 

 
Ao nível superior pertencem evidentemente o terciário de organismos, 
os serviços de âmbito coletivo de alta qualidade, como os serviços 
médicos especializados, os centros de pesquisa e formação dos 
quadros superiores, as atividades criadoras, o comércio de luxo − em 
geral o conjunto das atividades e serviços qualificados de raros. [...] O 
terciário banal é, por destinação, muito mais ubiquista, pois é ao 
mesmo tempo induzido pela presença do terciário superior e fortes 
concentrações de consumidores de produtos, alimentos e serviços de 
utilização cotidiana ou muito frequente e difusa como armadura 

terciária única em um núcleo de pequenas cidades e vilas. (GEORGE, 

1979, p. 96) 
 

 

Para o estudo dos serviços em espaços subdesenvolvidos, como o que 

propomos realizar, além das considerações propostas por George (1979), requer 

a consideração da desigual distribuição da renda, o que implica em impactos 

espaciais em nível local e regional. Como explica Santos (2008, p. 21): 

 

[...] o espaço dos países subdesenvolvidos é marcado pelas enormes 
diferenças de renda na sociedade, que se exprimem, no nível regional, 
por uma tendência a hierarquização das atividades e, na escala do 
lugar, pela coexistência de atividades de mesma natureza, mas de 
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níveis diferentes. Essas disparidades de renda são menos importantes 
nos países desenvolvidos e influenciam muito pouco o acesso a um 
grande número de bens e serviços. Ao contrário, nos países 
subdesenvolvidos, a possibilidade de consumo dos indivíduos, o qual 
determina, por sua vez, a situação de cada um como produtor e como 
consumidor.  

 

A ideia central do estudo de Santos (2008) é que a cidade dos países 

subdesenvolvidos não funciona como um aparelho maciço13:  

 

Ao contrário, no interior do sistema urbano, em si mesmo dependente 
de outros sistemas de nível superior, pode se reconhecer a existência 

de dois subsistemas, dois circuitos econômicos (p. 38). 
 
 A esses circuitos de produção, distribuição e consumo de bens e 

serviços, o autor denominou de circuito superior e circuito inferior da economia 

urbana. Para Santos (2008), ambos os circuitos são resultados de um mesmo 

grupo de fatores, que, para simplificar, foram denominados de modernização 

tecnológica. Como explica o autor: 

 

Um dos dois circuitos é o resultado direto da modernização 
tecnológica. Consiste nas atividades criadas em função dos 
progressos tecnológicos e das pessoas que se beneficiam deles. O 
outro é igualmente um resultado da mesma modernização, mas um 
resultado indireto, que se dirige aos indivíduos que só se beneficiam 
parcialmente ou não se beneficiam dos progressos técnicos recentes 
e das atividades a eles ligadas. (SANTOS, 2008, p. 38) 

  
Na análise de Santos (2008) o circuito superior é composto de negócios 

bancários, comércio de exportação e indústria de exportação, indústria urbana 

moderna, comércio moderno, serviços modernos, comércio atacadista e 

transporte e o inferior, composto por serviços não modernos, geralmente 

abastecidos pelo nível de venda a varejo e pelo comércio não moderno e em 

pequena escala, manifestado na escala local/regional. O consumo, portanto, 

configura-se numa categoria importante para compreender a teoria de Santos 

(2008). O quadro 01 apresenta as principais características atribuídas pelo autor 

aos dois circuitos econômicos. 

 
 
 
 

                                                           
13 A primeira edição de O Espaço dividido, de Milton Santos, obra em que o autor apresenta a teoria dos 
dois circuitos da economia urbana, foi publicada em 1979.  
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Quadro 01 – Características dos dois circuitos da economia urbana dos países 
subdesenvolvidos. 
 

 Circuito superior Circuito inferior 

Tecnologia Capital intensivo Trabalho intensivo 

Organização Burocrática Primitiva 

Capitais Importantes Reduzidos 

Emprego Reduzido Volumosos 

Assalariado Dominante Não obrigatório 

Estoques Grande quantidade e/ou alta 
qualidade) 

Pequena quantidade, 
qualidade inferior 

Preços Fixo (em geral) Submetido à discussão entre 
comprador e vendedor 

Crédito Bancário institucional Pessoal não institucional 

Margem de lucro Reduzida por unidade, mas 
importante pelo volume de 
negócios (exceção produtos de 
luxo) 

Elevada por unidade, mas 
pequena em relação ao 
volume de negócios. 

Relação com a 
clientela 

Impessoais e/ou com papeis Diretas, personalizadas 

Custos fixos Importante Desprezível 

Publicidade Necessária Nula 

Reutilização dos bens Nula Frequente 

Ajuda Governamental Importante Dispensável 

Dependência direta do 
exterior 

Grande, atividade voltada para o 
exterior 

Nula ou quase nula 

Fonte: Santos (2008). 

 

Como explica Santos (2008), a influência territorial de uma aglomeração 

divide-se entre os dois circuitos. Dessa forma, cada cidade possui duas zonas 

de influência de dimensões diferentes, e cada zona varia em função do tipo de 

aglomeração, do mesmo modo que o comportamento de cada um dos circuitos 

da economia urbana. Para o autor, esse entendimento é útil não apenas para se 

compreender o funcionamento da cidade como uma máquina viva, mas também 

para explicar as relações externas da cidade, seja com sua região de influência, 

seja com as outras cidades. Portanto, esses dois circuitos “são responsáveis não 

só pelo processo econômico, mas também pelo processo de organização do 

espaço” (SANTOS, 2008, p. 22).  

Considerando as características dos dois circuitos da economia urbana 

descritas por Santos (2008), podemos admitir que o Terciário Superior e o 

Terciário banal, descritos por George (1979), inserem-se, respectivamente, nos 

circuitos econômicos superior e inferior da economia urbana. Porém, pensando 

nas atividades que atualmente compõem o setor de serviços, bastante distintas 

daquelas verificadas por Santos na década de 1970, algumas atualizações são 

necessárias. Nesse sentido, em relação ao circuito inferior, são ponderáveis as 
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observações de Maia (1999). Para este autor, é necessário destacar que embora 

existam atividades do circuito inferior com a presença de organizações 

rudimentares, há grupos nos quais “predominam uma estrutura organizacional 

bem aperfeiçoada” (p. 107).  

Uma segunda observação de Maia (1999) é a atual relação entre o 

comércio local e o comércio exterior. Não é difícil encontrar uma grande 

variedade de produtos importados mesmo em comércios pequenos que não 

exercem efeito polarizador, e o exemplo citado por Maia (1999) é o dos camelôs. 

Portanto, “a premissa da pequena ou nula relação com o comércio exterior 

também é posta em cheque” (p. 107). O autor finaliza suas observações 

destacando que: 

 
determinadas atividades do circuito inferior de alcance local/regional 
(consultorias autônomas especializadas em informática, por exemplo) 
são serviços de alta qualidade, de forma alguma realizados por 
elementos que estabelecem relações indiretas com a modernização 
tecnológica (MAIA, 1999, p. 107). 
 

Resta acrescentar às observações de Maia (1999) a difusão do uso de 

crédito oficial, via pagamento por cartões de créditos, junto às camadas 

populacionais de menor renda e a consequente aceitação desse mecanismo 

financeiro nos estabelecimentos do circuito inferior. No atual estágio econômico, 

mesmo no comércio ambulante, informal e feirantes possibilitam compras a 

crédito, fenômeno que Silveira (2015) denominou modernização do consumo, o 

que torna o circuito inferior dependente dos insumos da economia do circuito 

superior, “uma vez que as demandas aumentam mais rapidamente do que as 

rendas das classes médias e pobres. Daí que as ações corporativas tenham 

como objetivo central a imposição do crédito nas diferentes camadas sociais” 

Silveira (2015, p. 249).  

Assim, consideramos, para efeito deste estudo, a existência de dois 

grupos de atividades de serviços: a de serviços polarizadores e a de serviços 

locais. Ambos com capacidade de gerar centralidades, porém, com 

espacialidades distintas.14  

                                                           
14 Em ambos os grupos, vamos encontrar atividades pertencentes ao âmbito da gestão pública e 
pertencentes à iniciativa privada. 
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Os serviços polarizadores, espacialmente seletivos, são os capazes de 

promover interações espaciais de médio e longo alcance. Nesse grupo, 

podemos incluir atividades como: comércio atacadista, comércio varejista 

especializado e de luxo, serviços de reparação especializados, educação 

superior e, em alguns recortes temporais, educação média, serviços de 

transporte aéreo, serviços de ligação rodoviária interestadual e internacional, 

serviços de gestão (administração pública), além de outros serviços raros ou que 

não sejam de uso rotineiro e que, portanto, não justificam uma dispersão 

espacial, como, por exemplo, os serviços de assessoria empresarial, como 

marketing e propaganda e algumas especialidades médicas.   

Os serviços locais, espacialmente mais dispersos, são os responsáveis 

pelo atendimento das populações na escala local e em geral tem contato direto 

com os consumidores. Nesse grupo, estão incluídas as atividades de comércio 

varejista de alimentos, vestuários, eletrodomésticos, artigos de uso pessoal etc., 

bem como o pequeno comércio atacadista destinado ao atendimento dos 

estabelecimentos locais, a educação fundamental, a assistência básica de 

saúde, os serviços de reparação não especializados, os serviços de 

hospedagem, entre outros.  

 Geograficamente, ambos os grupos podem coexistir em um mesmo 

espaço. Porém, a tendência é que a existência de atividades polarizadoras e a 

diversidade e qualidade dos serviços locais reduzam-se proporcionalmente ao 

tamanho da concentração urbana. E, como já destacado por Santos (2008), a 

diferença de renda, marcante em espaços subdesenvolvidos, promoverá a 

coexistência de atividades de mesma natureza, mas com diferentes níveis de 

qualidade, cada uma influenciando um espaço específico, estruturando, dessa 

forma, os circuitos da economia urbana.  

A localização do setor de serviços, por sua natureza distributiva e função 

de possibilitar o consumo, independentemente de sua escala de atuação e do 

nível da renda que busca atender, está ligada à concentração da população. 

Como destaca George (1979, p.96): 

 
estudos estatísticos acurados possibilitam o surgimento das 
correlações mais ou menos regulares entre taxas de concentração de 
população e o agrupamento das atividades mais representativas do 
terciário superior. 
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A constatação da concentração dos serviços em áreas urbanas nos leva 

a presumir que o desenvolvimento do setor é diretamente relacionado ao 

processo de urbanização e não ao nível de desenvolvimento do local. Lemos 

(1982, p. 50) chega a definir a urbanização “como um processo – capitalista – de 

formação do complexo de serviços”. Oliveira (1979, s/p) destaca que “suprimir 

do urbano o serviço equivale quase a suprimir o urbano”, e em Santos (2012, p. 

23) encontramos a advertência de que: 

 
Não houve nos países subdesenvolvidos, como aconteceu nos países 
industrializados, uma passagem da população do setor primário para o 
secundário, e em seguida, para o terciário. A urbanização fez-se de 
maneira diferente e tem um conteúdo também diferente: é uma 
urbanização terciária. Somente depois, evidentemente com exceções, 
é que a grande cidade provoca a criação de indústrias.  

 

Nesse sentido, a taxa de urbanização é uma importante variável a ser 

considerada para a análise da dinâmica do setor de serviços dos espaços 

subdesenvolvidos, visto que a concentração do setor está diretamente 

relacionada a ela.  

Partindo desse pressuposto, verificamos que os clássicos conceitos que 

relacionam a urbanização ao advento da indústria não são suficientes para 

entender o processo decorrido em espaços periféricos do sistema capitalista, 

como é o caso do estado de Goiás. Portanto, por meio da revisão bibliográfica, 

buscamos um aporte teórico que pudesse dialogar com o nosso empírico. Esse 

debate será realizado posteriormente no item 1.2.  

Por ora, é importante salientar, a constatação da natureza urbana das 

atividades de serviços não significa dizer que não exista presença de serviços 

no espaço rural, mas, é na concentração urbana que seus efeitos sobre a 

organização espacial podem ser claramente mais percebidos. Convém, ainda, 

chamar a atenção para uma indispensável distinção: a diferença entre setor de 

serviços e as atividades de serviços. Esta discriminação faz-se necessária, já 

que as atividades de serviços também estão presentes nos demais setores da 

economia. Nesse sentido, os dois termos não podem ser compreendidos como 

sinônimos. Lipietz (1984, p. 179) expõe a questão da seguinte forma: 

 
Deveremos, pois, distinguir a cada vez, quando falamos de terciário: 1. 
O setor terciário ou, ainda, terciário externo, isto é, o conjunto dos 
ramos funcionalmente terciários repartidos na divisão social do 
trabalho. Grosso modo, isso apresenta: o comércio, os serviços 
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financeiros e de seguros, os serviços não mercantis (administração, 
ensino, etc.). Ao que o vocabulário corrente ajunta os transportes e as 
telecomunicações, e os “serviços mercantis prestados às empresas” e 
“aos particulares” (dos quais alguns são apenas “pseudoterciários”, 
segundo a definição adotada);  
2. As atividades terciárias, no interior do setor terciário, mas também 
dos setores primários e secundários (o que chamaremos de terciário 
interno). Grosseiramente, isto abrange as seguintes categorias 
socioprofissionais: quadros, profissionais liberais e empregados. A 
estes convém juntar o essencial dos trabalhadores independentes e de 
seus ajudantes familiares (geralmente presente no comércio e nos 
serviços aos particulares). 
 

Portanto, em um momento em que os processos produtivos agrícolas e 

industriais estão cada vez mais permeados de conteúdo “técnico-científico-

informacional”, as atividades de serviços passam a ter importância fundamental 

na esfera da produção material.  Essa complexa imbricação entre as atividades 

produtivas e as de serviços escapa aos detalhes das estatísticas oficiais e ao 

escopo mais geral deste trabalho, evidenciando, dessa forma, o limite de nossa 

análise. A superação desse limite exige estudos de casos amplos junto aos 

pontos de produção material, o que abre um grande leque para as pesquisas 

sobre as atividades de serviços. Limitamo-nos, nesta pesquisa, em apresentar a 

espacialização dos serviços, discernível por meio das estatísticas oficiais.  

   

1.2 Urbanização como concentração de excedentes 

 

A urbanização moderna – entendida, conforme proposto por Limonad 

(1996), como um processo espaço-temporal de estruturação do território − foi 

analisada, principalmente, a partir de duas clássicas vertentes. A primeira 

interpreta a urbanização como uma consequência da Revolução Industrial 

ocorrida entre os séculos XVII e XIX. A segunda estuda o processo ocorrido nos 

países subdesenvolvidos, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. 

Nesses países, a urbanização seria resultante do processo de modernização 

dessas sociedades e do aprofundamento das relações capitalistas em seus 

espaços nacionais. Nessas perspectivas, conforme salienta Santos (2012), 

atribui-se aos países industrializados uma urbanização antiga, realizada 

lentamente ao ritmo de sucessivas revoluções tecnológicas, e aos países 

subdesenvolvidos uma urbanização retardada, porém rápida, e marcada pela 

sobreposição de processos.  
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Portanto, como nos explica Santos (2010), têm-se processos distintos, 

seja em relação às realidades espaciais, aos períodos de ocorrência ou às 

estruturas socioeconômicas de partida. Sobre isso, Castells (2000) destaca que 

a urbanização nas regiões subdesenvolvidas não é uma réplica do processo 

atravessado nos países industrializados. No quadro 02, com base na leitura de 

Castells (2000) e Santos (2010), apresenta-se uma síntese dos principais 

aspectos ligados à urbanização dos países industrializados e dos países 

subdesenvolvidos. 

 
 
Quadro 02 – Síntese das diferenças entre a urbanização em países industrializados e 
subdesenvolvidos. 
 

Aspecto Países industrializados Países subdesenvolvidos 

 Período  Séculos XVII e XIX ligado à 
Revolução Industrial  

Século XX ligado à 
modernização/fragmentação 
territorial  

Acumulação 
demográfica  

Taxa de mortalidade urbana geral e 
infantil muito elevada e mesmo mais 
elevada que a da zona rural; b) uma 
taxa de natalidade urbana menor 
que na zona rural; c) crescimento 
vegetativo negativo ou pequeno; e d) 
uma lenta evolução demográfica 
cujo ritmo acelerou graças ao apelo 
ao êxodo rural, êxodo este que em 
grande parte contribui para a 
formação da população urbana. 

a) uma taxa de mortalidade geral e 
infantil muito pequena, muitas vezes 
menor que na zona rural, além de 
taxas elevadas de natalidade, em 
alguns casos maiores que nas 
zonas rurais; b) uma evolução 
natural positiva e forte; e c) um 
grande apelo ao êxodo rural, êxodo 
este muitas vezes menor que o 
“crescimento natural”. 

Atividades 
urbanas  

Atividades manufatureiras, 
artesanais, comerciais; a função do 
comércio, nesse contexto, tem a ver 
com a importação de matérias-
primas e a exportação de produtos 
manufaturados. 

Atividades artesanais, comerciais e, 
por vezes, agrícolas. O comércio 
aqui tem função oposta àquela 
desempenhada nos países 
industrializados, isto é, há a 
exportação de matéria-prima e a 
importação de produtos 
manufaturados. 

Estrutura do 
emprego  

É a importância do emprego 
industrial. O emprego no setor 
secundário é sempre preponderante 
e o serviço público pequeno.  
Diminuição do emprego no setor 
agrícola e um aumento nos setores 
secundário e terciário. 

Há a predominância do emprego no 
setor terciário e o serviço público é 
grande.  
Quando existe uma diminuição 
(muitas vezes rápida) no setor 
agrícola (primário), o impacto é 
absorvido pelo setor terciário.  

Implicações 
espaciais  

Formação de redes urbanas mais 
coesas, policêntricas e integradas.  

Primazia espacial da rede urbana é 
marcada pela superconcentração 
populacional e por ser 
monocentricas.  

Fonte: Elaborado com base nas considerações de Castells (2000) e de Santos (2010).  
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Além das discussões a respeito dos fatores promotores da urbanização 

(industrialização/modernização), o debate acerca do significado do termo 

urbanização constitui uma questão importante para a análise do fenômeno. 

Sobre a questão semântica, Castells (2000) ressalta que entre as 

pesquisas urbanas podem-se distinguir dois sentidos distintos atribuídos ao 

termo urbanização. O primeiro trata o fenômeno como “concentração espacial 

de uma população, a partir de certos limites de dimensão e de densidade”, e um 

segundo que concebe a urbanização como “difusão do sistema de valores, 

atitudes e comportamentos denominados de ‘cultura urbana’” (p. 39).  

Considerando-se o primeiro sentido, o de urbanização como fenômeno 

espacial, podemos tomar como referência, assim como Castells (2000), a 

definição de Tisdale (1942, p. 311), segundo a qual: 

 
A urbanização é um processo de concentração populacional. Procede 
de duas maneiras: a multiplicação de pontos de concentração e o 
aumento do tamanho das concentrações individuais.  

 

Nesse sentido, o conceito de urbanização estaria ligado ao aspecto visível 

do fenômeno, e seu principal método de análise seria a leitura das estatísticas 

demográficas com implicações espaciais (aumento do tecido urbano, 

conurbação, metropolização, etc.).  

Castells (2000) destaca a restrição teórica da definição de urbanização 

apenas com base em termos de concentração da população. Nas palavras do 

autor: 

 

Urbano designaria então uma forma especial de ocupação de espaço 
por uma população, a saber, o aglomerado resultante de uma forte 
concentração e de uma densidade relativamente alta tendo como 
correlato previsível uma diferenciação funcional e social maior. Dito 
isso, quando queremos utilizar diretamente esta definição “teórica” 
numa análise concreta, as dificuldades começam. A partir de que nível 
de dimensão e de densidade uma unidade espacial pode ser 
considerada como urbana? Quais são, na prática, os fundamentos 
teóricos e empíricos de cada um dos critérios? (CASTELLS, 2000, p. 
40)  

 

Esse sentido de urbanização, embora restrito, é bastante operacional e 

está presente principalmente nas definições de caráter normativo.  No Brasil, por 

exemplo, a legislação vigente, como o Decreto 311 de 2 de março de 1938, 

reconhece como urbano toda a sede de município e de distrito (BRASIL, 1938). 
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Essa legislação, de caráter meramente administrativo, não considera as 

características funcionais ou estruturais das localidades para classificá-las em 

rurais ou urbanas. Portanto, a taxa de urbanização brasileira incorpora em seus 

valores tanto os habitantes das metrópoles milionárias, especializadas nos 

setores industrial e de serviços, quanto a população de municípios com menos 

de mil habitantes, muitos deles dedicados a atividades de natureza agropecuária 

e com um terciário representado principalmente por atividades da administração 

pública.  

A definição de urbanização proposta por Tisdale (1942) estaria próxima 

ao que Clark (1991, p. 61) denominou de crescimento urbano. De acordo com 

este autor:  

 
O crescimento urbano é um processo espacial e demográfico e refere-
se à importância crescente das cidades como locais de concentração 
da população numa economia ou sociedade particular. Isso ocorre 
quando a distribuição da população deixa de estar largamente 
assentada em lugarejos e aldeias para estar predominantemente em 
vilas e cidades. (CLARK, 1991, p. 61). 
 

Para Clark (1991), o crescimento urbano instala-se quando o número de 

habitantes em cidades cresce relativamente à população como um todo. 

Diferentemente dos limites da definição de um censo, que é um conceito simples 

para operacionalizar e medir, a definição de urbanização de Clark (1991) não se 

limita apenas à concentração demográfica em determinados locais, mas também 

pressupõe o surgimento de novas relações sociais e econômicas. Nas palavras 

do autor: 

A urbanização por outro lado, é um processo social e não espacial que 
se refere às mudanças nas relações comportamentais e sociais que 
ocorrem na sociedade, como resultado de pessoas morando em 
cidades. Essencialmente, isso refere-se às mudanças complexas do 
estilo de vida, que decorrem do impacto das cidades sobre a sociedade 
(CLARK, 1991, p. 62). 
 

Dessa forma, a “urbanização é a mudança social em grande escala. Ela 

significa transformações profundas e irreversíveis que afetam cada aspecto da 

vida social e todas as seções da sociedade” (CLARK, 1991, p. 125). Para o autor, 

esses dois processos, crescimento urbano e urbanização, são interdependentes 

e, juntos, resultam no que o autor denominou de desenvolvimento urbano, o qual 

designaria “o processo de emergência de um mundo dominado pelas cidades e 
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pelos valores urbanos” (p. 61). Devido a essa interdependência, o termo 

urbanização foi amplamente usado como sinônimo de crescimento das cidades. 

O sentido cultural da urbanização nasce da compreensão de que existe 

uma especificidade na cultura urbana. Como destaca Arrais (2013, p.13), “essa 

concepção é produto de uma tradição que considera uma oposição entre campo 

e cidade, a qual seria resultado da fragmentação da vida cotidiana urbana em 

oposição à vida rural”. Também podemos confirmar essa ideia nos escritos de 

Simmel (1967, p. 11): 

 

Com cada atravessar de rua, com o ritmo e a multiplicidade da vida 
econômica, ocupacional e social, a cidade faz um contraste profundo 
com a vida de cidade pequena e a vida rural no que se refere aos 
fundamentos sensoriais da vida psíquica. A metrópole extrai do 
homem, enquanto criatura que procede a discriminações, uma 
quantidade de consciência diferente da que a vida rural extrai. Nesta, 
o ritmo da vida e do conjunto sensorial de imagens mentais flui mais 
lentamente, de modo mais habitual e mais uniforme. É precisamente 
nesta conexão que o caráter sofisticado da vida psíquica metropolitana 
se torna compreensível — enquanto oposição à vida de pequena 
cidade, que descansa mais sobre relacionamentos profundamente 
sentidos e emocionais. Estes últimos se enraízam nas camadas mais 
inconscientes do psiquismo e crescem sem grande dificuldade ao ritmo 
constante da aquisição ininterrupta de hábitos. 

 

Em outro texto clássico, Wirth (1967, p. 95) define a cidade “como um 

núcleo relativamente grande, denso e permanente, de indivíduos socialmente 

heterogêneos” e, a partir dessa definição, propõe identificar as novas formas de 

vida social. Para esse autor, “quanto mais densamente habitada, quanto mais 

heterogênea for a comunidade, tanto mais acentuadas serão as caraterísticas 

associadas com o urbanismo” (WIRTH, 1967, p. 96). Nesse sentido propõe que 

a 

 
urbanização já não denota meramente o processo pelo qual as 
pessoas são atraídas a uma localidade intitulada cidade e incorporadas 
em seu sistema de vida. Ela se refere também àquela acentuação 
cumulativa das características que distinguem o modo de vida 
associado com o crescimento das cidades e, finalmente, com as 
mudanças de sentido dos modos de vida reconhecidos como urbanos 
que são aparentes entre os povos, sejam eles quais forem, que tenham 
ficado sob o encantamento das influências que a cidade exerce por 
meio do poder de suas instituições e personalidades, através dos 
meios de comunicação e transporte (WIRTH, 1967, p. 92). 

 

Em Wirth (1967), encontramos que a vida urbana implicaria a seus 

habitantes uma nova forma de cultura caracterizada, conforme já destacado por 
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Oliven (1988), por papéis sociais altamente fragmentados, predominância dos 

contatos secundários sobre os primários, isolamento, superficialidade, 

anonimato, relações sociais transitórias e com fins instrumentais, inexistência de 

um controle social direto, diversidade e fugacidade dos envolvimentos sociais, 

afrouxamentos dos laços familiais e competições individualistas. Em uma análise 

sobre o desenvolvimento do setor de serviços, considerar a urbanização também 

como um processo de mudanças culturais é importante, no sentido em que elas 

relacionam-se diretamente com o aumento da demanda de consumo gerada 

pelos novos hábitos urbanos. 

Castells (2000, p. 127) afirma que a construção do mito de uma “cultura 

urbana” está diretamente ligada ao pensamento evolucionista-funcionalista da 

escola de sociologia alemã e que o modelo teórico de “sociedade urbana” foi 

elaborado, principalmente, por oposição à “sociedade rural”. O autor analisa 

ainda a passagem desta para aquela como a evolução de uma forma comunitária 

para uma forma associativa, caracterizada, sobretudo, pela segmentação de 

papéis, pela multiplicidade de dependências e pela primazia das relações sociais 

secundárias, por meio das associações específicas sobre as primárias e dos 

contatos pessoais diretos fundamentados na afinidade afetiva. 

Além do mais, no esforço para expressar teoricamente a problemática 

urbana, Castells (2000) diz que a noção de urbanização refere-se, ao mesmo 

tempo, à constituição de formas espaciais específicas, caracterizada pela 

concentração significativa da população em um espaço restrito, bem como à 

existência e à difusão de um sistema cultural específico, “a cultura urbana”. 

O autor argumenta que essa definição de urbanização é uma noção 

ideológica, derivada da dicotomia sociedade tradicional/sociedade moderna e 

que, no âmbito desta problemática, a noção ideológica de urbanização refere-se 

ao processo pelo qual uma parcela significativa da população concentra-se 

sobre um determinado espaço, onde constitui um aglomerado funcional e 

socialmente interdependente do ponto de vista interno, e em uma relação 

articulada de hierarquização, ou seja, a rede urbana. 

Castells (2000) reconhece que urbano e rural não são pares opostos, mas 

formas espaciais produzidas por uma estrutura e por processos sociais. Desse 

modo, o autor descarta a urbanização como objeto de estudo e propõe-se a tratar 

da “produção social de formas espaciais”. De acordo com esta análise, 



43 

 
o essencial é perceber a ligação estreita dos processos urbanos e da 
estrutura social, e romper com o esquema ideológico de uma 
sociedade dualista rural/urbana, agrícola/industrial, 
tradicional/moderna. Pois, se este esquema responder a uma certa 
realidade social nas formas de relação e nas expressões culturais, esta 
realidade é simplesmente o reflexo de uma estrutura única, na qual os 
efeitos num dos polos são produzidos pelo tipo particular e 
determinado de sua articulação com o outro polo (CASTELLS, 2000, p. 
64).  

 

O autor entende o urbano e o rural como espaços integrados e que essa 

“imbricação não significa o fim das contradições sociais expressas através e pela 

mediação das forças espaciais, mas unicamente a não redutibilidade a uma 

oposição dicotômica entre cidades e campos como contradição principal” 

(CASTELLS, 2000, p. 559). Sobre isso, Arrais (2013) afirma que, “para além da 

análise estatística, o debate sobre a urbanização nos coloca diante das 

transformações do mundo contemporâneo e requer uma fuga das armadilhas 

maniqueístas entre rural e urbano” (p. 101), e prossegue: “pressupõe 

igualmente, a necessidade de observar o processo de produção e reprodução 

do espaço em escala mundial e local” (p. 102). 

 Beaujeu-Garnier (1997, p. 11) considera a cidade como um fenômeno 

de concentração “de homens, de necessidades, de possibilidades de toda a 

espécie (trabalho, informação...), com uma capacidade de organização e 

transmissão, é ao mesmo tempo sujeito e objeto”. É objeto, pois existe 

materialmente.  E é sujeito, porque o “quadro urbano, o ambiente urbano, 

exercem influência nos seus habitantes; podem transformá-los pouco a pouco; 

pelas suas exigências”. Conforme destaca a autora, “se o homem utiliza e molda 

a cidade, a recíproca é igualmente verdadeira”. A partir desse entendimento de 

cidade, Beaujeu-Garnier (1997, p. 16) concebe a urbanização como:  

 
 
o movimento de desenvolvimento das cidades, simultaneamente em 
número e em dimensão, isto é, o desenvolvimento numérico e espacial 
das cidades; ocupa-se de tudo o que está ligado à produção direta do 
fenômeno urbano e transforma, pouco a pouco, as cidades ou os 

arredores e, frequentemente, umas e outros.  
  

Beaujeu-Garnier (1997, p. 17) completa ainda sua análise com o conceito 

de civilização urbana que “designa a penetração parcial dos hábitos e dos modos 

de vida da cidade no mundo rural”. A autora, portanto, diferencia a cidade e o 
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urbano, já que o facto urbano pode estar presente fora dos limites da cidade. 

Nesses termos, de acordo com a autora, a civilização moderna, nascida das 

cidades e segregada por elas, penetra todos os espaços de um país. Esse 

movimento trata-se, portanto, “da expansão de certos aspectos da vida urbana 

e não de urbanização no seu sentido próprio”. 

A concepção de cidade como um ponto de concentração também está 

presente em Harvey (1980). Para este autor, as “cidades formam-se através da 

concentração geográfica de um produto social excedente, que o modo de 

integração econômica deve, por isso, ser capaz de produzir e concentrar” (p. 

185)15. Em outro trecho, Harvey destaca que: 

 
Se não há concentração geográfica do produto excedente socialmente 
determinado não há urbanismo. Onde quer que o urbanismo se 
manifeste a única explicação legítima para isso reside numa análise 
dos processos que criam, mobilizam, concentram e manipulam aquele 
produto social excedente (1980, p. 205). 

 

Nesse sentido, é admissível conceber a urbanização como um fenômeno 

de concentração dos excedentes. E “isso significa uma circulação geográfica de 

bens e serviços excedentes, movimento de pessoas e, numa economia 

monetária, na circulação de investimentos, dinheiro e crédito” (HARVEY, 1980, 

p. 211). Como ressalta Lefebvre (1999, p. 111):  

 
A cidade atrai para si tudo o que nasce, da natureza e do trabalho, 
noutros lugares: frutos e objetos, produtos e produtores, obras e 
criações atividades e situações. O que ela cria? Nada. Ela centraliza 
as criações. E, no entanto, ela cria tudo. Nada existe sem troca, sem 
aproximação, sem proximidade, isto é, sem relações. 

  

Além disso, Harvey (2011) explica que a produção do espaço em geral e 

da urbanização em particular tornou-se um importante negócio do sistema 

capitalista, já que é uma das principais maneiras de absorver excedentes. Como 

esclarece o autor: 

 
O capitalismo é uma forma de sociedade classista dedicada à 
produção perpétua de excedentes. Isso significa que esta sempre a 
produzir as condições necessárias à ocorrência da urbanização. 
Quando a absorção dos excedentes de capital e o crescimento 

                                                           
15 Para Harvey (1980, p. 204): “o excedente social é a quantidade de força de trabalho usada na 
criação do produto para certos propósitos sociais específicos, além e acima do que é biológico, 
social e culturalmente necessário para garantir a manutenção e a reprodução da força de 
trabalho no contexto de um dado modo de produção”.  
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demográfico constituem um problema, a urbanização proporciona uma 
maneira crucial de os absorver a ambos. Por conseguinte, surge uma 
conexão íntima entre produção de excedente, crescimento 
demográfico e urbanização (HARVEY, 2011, p. 184). 
   

A funcionalidade da urbanização para difusão do capital também foi 

explicada por Santos (2003, p. 23): 

 
A urbanização é simultaneamente um resultado e uma condição do 
processo de difusão do capital. Esse destrói autarquias regionais ao 
penetrá-las e provoca uma especialização especulativa de acelerar as 
operações monetárias, as quais crescem em consequência das 
necessidades do capital. A desintegração das economias regionais, 
assim como sua extroversão, gera a concentração urbana, com efeitos 
cumulativos que as mais das vezes resultam no fenômeno da 
macrocefalia. A população que lota estas cidades em rápido 
crescimento constitui mão de obra barata e, por sua mera presença, 
garante o estabelecimento de um capital fixo que é indispensável a 
uma maior lucratividade de empreendimentos industriais. 

 

Lojkine (1997), ao analisar a questão urbana nas sociedades de 

capitalismo desenvolvido, tece argumentações no sentido de demostrar a 

relação entre a urbanização e as condições gerais de produção. Para esse autor, 

as formas de urbanização “são antes de mais nada formas da divisão social (e 

territorial) do trabalho” (p. 143). A cidade, portanto, resulta dessa divisão.  Mas, 

conforme observa Lojkine, além da concentração dos meios de produção e de 

troca (banco, comércio), o que vai duplamente caracterizar a cidade capitalista 

é: 

 
de um lado, a crescente concentração dos “meios de consumo coletivo” 
que vão criar pouco a pouco um modo de vida, novas necessidades 
sociais – chegou a falar de uma “civilização urbana” –; de outro, o modo 
de aglomeração específica do conjunto dos meios de reprodução (do 
capital e da força de trabalho) que se vai tornar, por si mesmo, 
condições sempre mais determinantes do desenvolvimento econômico 
(LOJKINE, 1997, p. 146). 

  

Nesse sentido, Lojkine (1997, p. 15) entende que os “meios de consumo 

coletivo”, aqueles que possuem valor de uso social (escolas, universidades, 

centros de tratamento, centros culturais, espaços verdes planejados, terrenos 

para esportes, transportes coletivos, administrações voltadas para o 

atendimento dos usuários, como os Correios, ou até organismos de seguros, de 

viagens, etc.), não dependem, nem do que os economistas chamam de 

“consumo final” (consumo de produtos mercantis), nem do “consumo produtivo” 



46 

(matérias-primas e máquinas), mas, ao contrário, são meios necessários à 

existência destes. Como explica o autor:  

 
sob o ponto de vista da medida capitalista, as atividades de ensino, de 
saúde, ou de pesquisa científica permanecem improdutivas (de mais 
valia), mesmo se elas são cada vez mais necessárias à própria 
produção material como meios de formação ampliada das forças 
produtivas humanas. [...] A produção de meios de consumo coletivos 
como a escola ou o hospital – pouco importa, no caso, que sejam 
privados ou públicos – oferece a particularidade de ser a metamorfose 
de uma fração do capital variável em compra de forças de trabalho e 
meios de trabalho que só funcionam no processo de consumo. São, 
portanto, despesas indispensáveis para transformar o resto do capital 
variável em salário, e depois, em compra de mercadorias destinadas 
ao consumo final. (LOJKINE, 1997, p. 15) 

 

Entendemos, portanto, a urbanização como um processo progressivo e 

diferencial, de concentração de excedentes (de capitais e demográficos) 

funcionais à expansão capitalista.  A convergência dos excedentes pode ser 

resultante da atração industrial ou de mudanças do mundo rural desencadeadas 

pela modernização territorial que promovam o deslocamento de capitais e da 

população no sentido campo−cidade ou cidade−cidade. Progressiva, portanto, a 

concentração geográfica de excedentes é geradora de novas demandas de 

capital e de consumo (produtivas, individuais e coletivas), necessárias à 

continuidade do processo de reprodução.  

Conforme é possível concluir da leitura de Harvey (1980), as cidades são 

os principais lócus de criação de demandas efetivas. Entendido dessa forma, a 

urbanização verificada em espaços periféricos do sistema capitalista, com alto 

conteúdo terciário, é compreensível, uma vez que, embora não diretamente 

induzidas pela atração da indústria, ela responde às necessidades desta por 

pontos de distribuição e mercado consumidor. É diferencial, pois, sendo um 

processo inserido na lógica de expansão capitalista, não ocorre de forma 

geograficamente homogênea, implicando que um mesmo território apresente 

diferentes patamares de urbanização e diferentes especializações funcionais no 

que refere-se a disponibilidade de serviços.  

Partimos, portanto, da premissa de que, em espaços de baixo 

desenvolvimento industrial, as atividades de serviços sustentam o processo de 

urbanização, além de serem funcionais à expansão da economia capitalista. 

Portanto, não é apenas o aspecto da produção material que organiza o espaço. 
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Essa afirmação pode ser mais bem compreendida quando, além do processo de 

urbanização, verificamos também alguns aspectos da estruturação de 

centralidades e consequentemente da estruturação da rede urbana. 

 

1.3 Redes urbanas: polarização e dispersão do setor de serviços 

 

Com relação ao conceito de centralidade, sua origem está vinculada a 

dois fenômenos escalares distintos: o primeiro refere-se às analises urbanas na 

escala interurbana, como propõe Lefebvre (1999), e o segundo, às demandas 

relacionadas aos efeitos da localização e seus efeitos multiplicadores na escala 

do desenvolvimento regional, tendo como precursores os estudos sobre lugares 

centrais, cujo maior expoente é Walter Cristhaler.16 Como destaca Lefebvre 

(1999, p. 110): 

Descobrimos o essencial do fenômeno urbano na centralidade. Mas na 
centralidade considerada com o movimento dialético que a constitui e 
a destrói, que a cria ou a estilhaça. Não importa qual ponto possa 
tornar-se central, esse é o sentido do espaço-tempo urbano. A 
centralidade não é indiferente ao que ela reúne, ao contrário, pois ela 
exige um conteúdo. E, no entanto, não importa qual seja esse 
conteúdo. Amontoamento de frutas nas praças de mercado, multidões, 
pessoas caminhando, pilhas de objetos variados, justapostos, 
superpostos, acumulados, eis o que constitui o urbano.  

 

No Brasil, em relação aos estudos sobre a centralidade em função de 

análises intraurbanas, destacam-se os organizados por Sposito (1998, 2001). A 

autora destaca que as áreas centrais possuem uma estreita relação com 

processo histórico de localização das atividades de comércio e de serviços no 

espaço urbano. Ressalta, ainda, que centro e centralidade são termos distintos, 

sendo que o centro não sobrevive sem que apresente a sua centralidade, bem 

como a centralidade depende da concentração que o centro possibilita. Dessa 

forma, no caso investigado, o centro é expresso como um tipo de fixo sobre o 

                                                           
16 De acordo com Corrêa (1988), a teoria das localidades centrais foi formulada em 1933 por 

Walter Chistaller. Trata-se de um quadro teórico sobre a diferenciação dos núcleos de 
povoamento, no que se refere à importância que apresentam como lugares de distribuição de 
produtos industrializados e serviços, ou seja, enquanto localidades centrais.  
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território e a centralidade como forma manifesta dos fluxos que dinamizam a rede 

urbana.17  

Nesse sentido, Sposito (1998) propõe que a centralidade urbana pode ser 

abordada em duas escalas territoriais: a intraurbana e a da rede urbana. De 

acordo com a autora, no primeiro nível, o enfoque das diferentes formas de 

expressão dessa centralidade toma como referência o território da cidade ou da 

aglomeração urbana, a partir de seu centro ou centros. No segundo nível, a 

análise considera como referência a cidade ou aglomeração urbana principal em 

relação ao conjunto de cidades de uma rede, e esta, por sua vez, pode ser vista 

em diferentes escalas e formas de articulação e configuração, de maneira que 

se possam compreender os papéis da cidade central. Portanto, em um contexto 

de urbanização terciária, a rede urbana representa, em nível regional, o papel da 

cidade na distribuição de bens e serviços. A esse respeito, Corrêa (1994, p. 67) 

explica que: 

 

O papel das cidades na distribuição de bens e serviços acentuou-se 

com o capitalismo. Nesta acentuação verificou-se uma integração 

paulatina das cidades, originando redes regionais e nacionais de 

centros. A integração foi acompanhada pela hierarquização das 

cidades, uma decorrência dos diferenciais de demanda e ofertas de 

bens e serviços, isto é, de localidades centrais. 

Em outro momento, Corrêa (2011, p. 20) assevera que:  

 
é através da rede hierarquizada de localidade centrais, isto é, das 
numerosas cristalizações materiais diferenciados do processo de 
distribuição varejista e de serviços, que se realiza, em um amplo 
território sob o domínio do capitalismo, a articulação entre produção 
propriamente dita e consumo final. [...] Com a realização da mais valia, 
base para o processo de acumulação capitalista, se concretiza no 
mercado consumidor, isto é, onde se verifica o ato de aquisição de 
produtos para o consumo final, e que no capitalismo este mercado 
distribuidor organiza-se em um territorialmente amplo, complexo e 
diferenciado sistema de distribuição, isto é, a rede de localidades 
centrais, pode-se afirmar que esta rede se constitui em uma estrutura 
territorial necessária ao processo de acumulação capitalista.  

 

Logo, a centralidade de uma cidade é determinada por sua capacidade de 

atrair e concentrar atividades econômicas, pessoas e fluxos. Dessa forma, 

                                                           
17  Conforme conceitua Santos (2014, p. 86), os fixos são os próprios instrumentos de trabalho e 
as forças produtivas em geral, incluindo a massa dos homens. Não é por outra razão que os 
diversos lugares criados para exercitar o trabalho não são idênticos e o rendimento por eles 
obtido está em relação com a adequação dos objetos ao processo imediato de trabalho. Os fluxos 
são o movimento, a circulação, e, assim, eles nos dão também a explicação dos fenômenos de 
distribuição e do consumo.   



49 

quanto mais forte a centralidade, maior será a capacidade de polarização, sendo 

que a articulação dos diferentes níveis de centralidades na escala regional define 

a estrutura da rede urbana. Esta, por sua vez, é conceituada por Corrêa (1994, 

p. 87) como “o conjunto funcionalmente articulado de centros, que se constitui 

na estrutura territorial onde se verifica a criação, apropriação e circulação do 

valor excedente”.  

Santos (2012) também teoriza sobre as redes urbanas nos países 

subdesenvolvidos e as define como um:  

 
resultado de um equilíbrio instável de massas e de fluxos, cujas 
tendências à concentração e à dispersão, variando no tempo, 
proporcionam as diferentes formas de organização e de domínio do 
espaço pelas aglomerações (p. 74).  

 

Para Santos (2012), as massas se decompõem em: massa de população, 

sua densidade e sua distribuição; massa da produção, sua distribuição e seu 

valor; massa da poupança; massa do consumo e sua localização; massa do 

equipamento, especialmente do equipamento em transportes. No caso dos 

fluxos, tratam-se dos movimentos gerados pelas massas. Segundo o autor: “o 

poder não pertence aos organismos que possuem as massas e sim aos que 

dirigem os fluxos (p. 172)”. Por fim, Santos (2012) define o tempo como uma 

noção fundamental para a Geografia, pois, ao ponderar os outros dois critérios, 

o tempo explica os fenômenos de disparidade e se faz sentir no domínio do 

equipamento pelo grau de arcaísmo das infraestruturas agrícolas, industriais e 

de serviços, de acordo com a região, assim como pelo nível cultural da 

população.  

Caracterizando as redes de cidades em países subdesenvolvidos, Santos 

(2012) destaca a existência de três traços básicos. O primeiro refere-se ao pouco 

desenvolvimento das redes, fato denunciado pela simplicidade dos traçados, 

predominantemente lineares, em formato de espinha de peixe. Conforme explica 

o autor, a simplicidade resulta de uma “fraca densidade da ‘rede’ de cidades, 

relacionada seja com o ‘subpovoamento’ do país, seja com sua 

‘suburbanização’”. Neste contexto, “a distância entre os centros urbanos é, ao 

mesmo tempo, sinal e causa da fraqueza de trocas” (p. 158). Considerando as 

atuais estruturas das redes brasileiras, com exceção das estruturadas na região 

amazônica, essa característica já foi superada. A intensificação da urbanização, 
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associada à expansão das redes rodoviárias e à evolução dos sistemas de 

transportes, possibilitou a densificação das redes e das relações entre os 

centros, conforme é possível verificar em Ipea (2002) e IBGE (2008). 

De acordo ainda com a perspectiva de Santos (2012), o segundo traço 

característico das cidades em países subdesenvolvidos refere-se à 

heterogeneidade das redes: em uma escala nacional, é possível reconhecer 

redes com diferentes formas espaciais nem sempre ligadas entre si. O terceiro 

aspecto destacado pelo autor diz respeito à vulnerabilidade das redes: 

 
É próprio das “redes” urbanas nos países subdesenvolvidos estarem 
atualmente submetidas a uma sucessão de mutações muito rápidas, 
que as fazem muito vulneráveis [...]. Basta o aparecimento de uma 
nova rodovia para desarranjar completamente a organização do 
comércio, por causa da grande debilidade do equipamento em 
conjunto. (SANTOS, 2012, p. 160).  

  

As características acima descritas são, segundo Santos (2012), 

resultantes da debilidade e da fraca complexidade das relações de troca, assim 

como pelas fortes disparidades regionais das sociedades subdesenvolvidas.  

Corrêa (1988), considerando o baixo nível de demanda, resultante da 

superexploração da força de trabalho ou da persistência de um setor agrícola 

camponês, e a limitada mobilidade espacial, identificou três possibilidades de 

organização das redes urbanas nos países subdesenvolvidos: tratam-se da rede 

dendrítica, dos mercados periódicos e, a partir da análise da teoria dos dois 

circuitos da economia urbana, elaborada por Santos (1979), do desdobramento 

da rede em dois circuitos.  

Segundo Corrêa (1988), as redes dendríticas caracterizam-se pela origem 

colonial e pela existência de uma cidade estratégica e excentricamente 

localizada, que desde o início concentra as principais funções econômicas e 

políticas de sua hinterlândia pelo excessivo número de pequenos centros, 

pequenos pontos de venda indiferenciados entre si no que se refere ao comércio 

atacadista, e, também, pela ausência de centros intermediários intersticialmente. 

Como destaca o autor, esse foi um dos primeiros padrões espaciais da rede 

urbana brasileira, caracterizado por uma cidade litorânea criada para ser, 

primeiramente, um ponto de defesa do litoral e uma via de penetração para o 

interior.   
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O segundo padrão refere-se à rede formada pelos mercados periódicos – 

definidos como pequenos núcleos de povoamento que, periodicamente, 

transformam-se em uma localidade central: “fora dos períodos de intenso 

movimento comercial os núcleos voltam a serem pacatos núcleos rurais, com 

maior parte da população engajada em atividades primárias” (CORRÊA, 2011, 

p. 50).  

O terceiro padrão, fundamentado na teoria proposta por Santos (1979), 

resulta do desdobramento espacial da ação dos “dois circuitos da economia 

urbana”. Como afirma Corrêa (1988), a interferência se faz, em realidade, por 

meio dos mecanismos básicos de estruturação da hierarquia urbana: o alcance 

espacial mínimo e máximo. Na teoria de Santos (1979), essa interferência é 

compreendida a partir da consideração de três níveis hierárquicos de centros: a 

metrópole, a cidade intermediária e a cidade local. Dessa forma, como conclui 

Corrêa (1988, p. 77): 

 
No circuito inferior, o alcance espacial mínimo é reduzido nos três 
níveis de localidades centrais. O alcance espacial máximo, por sua vez, 
é relativamente maior na cidade local do que na intermediária. Na 
metrópole, apresenta a tendência a confundir-se com os seus limites 
urbanos, ou seja, os bens e serviços oferecidos pelas atividades do 
circuito inferior não atraem residentes fora dos centros metropolitanos, 
atendendo apenas à demanda de uma vasta população pobre citadina. 
A cidade local por sua vez, tem sua centralidade apoiada, basicamente, 
nas atividades desse circuito. [...] 
No circuito superior, o alcance espacial mínimo assume certa 
expressão espacial, tanto na metrópole como nas cidades 
intermediárias. Na cidade local é hipotético, pois, efetivamente, a 
pequena localidade central não desempenha funções vinculadas a 
esse circuito. Nos países subdesenvolvidos, a pequena renda da 
maioria da população faz com que o número de pessoas capazes de 
justificar o aparecimento de atividades modernas esteja localizado em 
uma vasta área, muito além do alcance espacial máximo da cidade.  

 
Corrêa (1988) conclui que a rede de localidades centrais dos países 

subdesenvolvidos é uma das dimensões espaciais (talvez a mais importante) 

dos dois circuitos da economia urbana.  

Outro aspecto marcante das redes urbanas dos países subdesenvolvidos 

é a presença da cidade primaz ou, como denominou Santos (2012), do fenômeno 

de macrocefalia. Segundo o autor:  

 
A macrocefalia é uma noção relativa que faz aparecer a importância 
demográfica e, sobretudo, a importância econômica de uma cidade em 
relação à de outra cidade e à do conjunto do país. Entre os exemplos 
mais típicos estão os de Lima-Callao, no Peru, e Bangkoc, na 
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Tailândia. Nesses países, que tem mais de dez milhões de habitantes, 
as capitais são milionárias, mas nenhuma cidade ultrapassa muito os 
cem mil habitantes. Estritamente, o termo deveria ser aplicado apenas 
aos casos de redes monocéfalas, mesmo quando possam ocorrer 
casos mais complexos (bicefalinos no Equador, por exemplo) 
(SANTOS, 2012, p. 164). 

 

Como afirma Santos (2012, p. 167): “A macrocefalia das metrópoles 

responde a fraqueza dos centros imediatamente subordinados, de forma que a 

cadeia hierárquica às vezes fica reduzida a um só escalão”. Adiante, o autor 

ainda destaca que: 

 
A fraqueza dos centros intermediários estaria relacionada além de 
fatores de ordem econômica, como reduzido mercado consumidor, a 
mais dois fatores: de um lado, os centros intermediários nos países 
subdesenvolvidos se caracterizam sociologicamente pela falta de 
uma burguesia empreendedora, dotada de capitais e disposta a 
investir localmente; às vezes, essa burguesia é forçada a partir para 
as maiores cidades. De outro lado, o Estado pouco se preocupa em 
repartir geograficamente os investimentos (SANTOS, 2012, p. 268).  

 
O fenômeno de Macrocefalia pode ser observado, por exemplo, no âmbito 

do processo de urbanização brasileiro. De acordo com O’Neill (2016), a 

urbanização brasileira cresceu, de modo geral, desigual, expandindo de forma 

primaz poucas cidades, que concentram cada vez mais população e riqueza, e 

multiplicando pequenos centros urbanos, que, em muitos casos, abrigam uma 

força de trabalho fortemente ligada ao setor primário. Como exemplifica a autora 

com base em dados de 2007, 49 aglomerações urbanas e cidades com mais de 

350.000 habitantes abrigam mais de 50% da população em situação urbana do 

país e detêm, aproximadamente, 65% do Produto Interno Bruto, enquanto no 

outro extremo da escala urbana, encontram-se 4.295 municípios com menos de 

25.000 habitantes, que respondem por 12,9% do PIB.  

No âmbito dos estudos geográficos, o tema rede urbana foi tratado com 

diferentes enfoques. Em Corrêa (1994), encontramos as principais vias de 

abordagem do tema. Segundo o autor:  

 

as mais importantes dizem respeito à diferenciação das cidades em 
termo de suas funções, dimensões básicas de variação, relação entre 
tamanho demográfico e desenvolvimento, hierarquia urbana, e 
relações entre cidade e região. (p. 10).   
 

No entanto, Corrêa (1994) considera essas abordagens incapazes, ainda 

que em graus diversos, de revelar a natureza e o significado da rede urbana, já 
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que, de modo geral, algumas delas descrevem um ou vários de seus aspectos − 

importantes, sem dúvida, mas insuficientes para darem conta da realidade social 

da qual a rede urbana é uma dimensão −, pois são análises parcelares, e outras 

tratam a principal cidade como se fosse dotada de autonomia capaz de produzir 

ou difundir mudanças sociais: “A abordagem das relações cidade-região, apesar 

das enormes potencialidades que apresenta, não foi capaz de revelar a natureza 

e o significado da rede urbana” (p. 47). 

Ao refletir sobre as limitações das teorias de análise, Corrêa (1994) 

procura contribuir com o debate apresentando outros pontos de vista de como o 

objeto rede pode ser apreciado. Incialmente, ele considera a divisão territorial do 

trabalho; por conseguinte, analisa as relações entre a rede urbana e os ciclos de 

exploração e, por fim, a relação entre redes urbanas e forma espacial. 

Na primeira via de análise, considera-se que a rede urbana constitui-se, 

simultaneamente, em um reflexo da e uma condição para a divisão territorial do 

trabalho: “É um reflexo à medida que, em razão de vantagens locacionais 

diferenciadas, verificam-se uma hierarquia urbana e uma especialização 

funcional definidoras de uma complexa tipologia de centros urbanas” (CORRÊA, 

1994, p. 48). Para o autor, a classificação funcional, dessa forma, deve 

considerar não critérios aleatórios, mas a divisão territorial do trabalho.  

O segundo viés de análise proposto por Corrêa (1994) considera a rede 

urbana como resultante da cristalização do processo de realização do ciclo do 

capital. Assim, 

 
O trabalho excedente é a fonte do valor excedente (juros, rendas, mais-
valia etc.). O valor excedente apropriado e acumulado é em parte 
investido em novas atividades, tanto de localização urbana como rural, 
visando à geração de novos e ampliados valores excedentes. Isto 
implica a sua circulação, que engendra fluxos de pessoas, bens e 
serviços, ordens, ideias e dinheiro. (CORRÊA, 1994, p. 51) 

 

Na sequência, o autor continua a explicar que:  

 
para que a circulação seja efetivada torna-se necessária a existência 
de vários pontos no território. Estes pontos são os centros urbanos. 
Neles verificam-se o processo de tomada de decisão, a concentração, 
beneficiamento, armazenamento, transformação industrial, vendas no 
atacado e varejo, a prestação de uma gama cada vez maior e mais 
complexa de serviços ligados à reprodução social e parcela ponderável 
do consumo final. Estes centros urbanos apropriam-se do valor 
excedente que circula e criam novos valores. (CORRÊA, 1994, p. 52) 
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Nesse sentido, “a rede urbana é a forma espacial através da qual, no 

capitalismo, se dá a criação, apropriação e circulação do valor excedente”. 

(CORRÊA, 1994, p. 52). Assim, de modo e com diferentes graus de intensidade, 

cada cidade da região participará desses processos citados e, por isso, segundo 

o autor, a classificação funcional das cidades deve procurar dar conta dos papéis 

que cada uma cumpre na criação, na apropriação e na circulação do valor 

excedente.  

Ao explicar de outra forma as relações que estabelecem a rede urbana 

como a cristalização do capital, Corrêa (1994) esclarece que o mundo capitalista 

se caracteriza por ser dividido e articulado; dividido no que se refere à esfera da 

produção e do consumo, e articulado, no que diz respeito à integração via troca 

entre produtores localizados em diferentes territórios: “Esta divisão e articulação 

só é viável por uma ampla rede urbana, abrangendo vários tipos de centros 

localizados em vários territórios” (p. 53). Dessa forma, “a rede urbana pode ser 

considerada ainda como a forma socioespacial de realização do ciclo de 

exploração da grande cidade sobre o campo e centros menores” (p. 53).  

Na proposta de Corrêa (1994, p. 56), a exploração da grande cidade sobre 

sua região processa-se em duas etapas:  

 
No primeiro ciclo, a grande cidade extrai do campo e das cidades 
menores, via migrações força de trabalho. Extrai também produtos 
alimentares, matérias-primas, lucros comerciais e renda fundiária. No 
segundo ciclo que realimenta o primeiro, tratando-se, portanto, do 
mesmo processo, a cidade exporta – para o campo e centros menores 
– capitais, bens e serviços, ideias e valores.   

 

O terceiro viés de apreensão da rede urbana é considerá-la como uma 

forma espacial por meio da qual as funções urbanas se realizam. 

 
Estas funções – comercialização de produtos rurais, produção 
industrial, vendas varejistas, prestação de serviços diversos etc. – 
reportam-se aos processos sociais, dos quais a criação, apropriação e 
circulação do valor excedente constituem-se no mais importante, 
ganhando características específicas na estrutura capitalista. 
(CORRÊA, 1994, p. 71) 

 

A partir das explicações de Corrêa (1994) e Santos (2012), compreende-

se a rede urbana como uma forma espacial, resultante do processo de 

urbanização, não homogêneo nos países subdesenvolvidos, que expressa a 

diferença entre lugares. Essa diferença entre as localidades predispõe a 
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existência de relações, que podem ser de complementaridade, exploração ou 

dependência, configurando, dessa forma, uma hierarquia entre os lugares. Como 

reforça Corrêa (1994, p. 7): 

 
A articulação resultante da circulação vai dar origem e reforçar uma 
diferenciação entre núcleos urbanos no que se refere ao volume e tipos 
de produtos comercializados, às atividades político-administrativas, à 
importância como pontos focais em relação ao território exterior a eles, 
e ao tamanho demográfico. Esta diferenciação traduz-se em uma 
hierarquia entre os núcleos urbanos e em especializações funcionais.  

 

Entendemos, portanto, que, em espaços periféricos do capitalismo 

marcados por uma urbanização com forte conteúdo terciário, a rede urbana é a 

expressão espacial da distribuição das atividades de serviços e representa, ao 

mesmo tempo, a polarização e a dispersão do setor pelo território. Essa 

ordenação pode ser considerada como demonstrativa das denominadas 

interações espaciais, as quais, de acordo com Corrêa (2011, p. 279),  

 

constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamento de 
pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico. 
Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a 
frequência de ocorrência e, conforme a distância e direção, 
caracterizar-se por diversos propósitos e se realizar através de 
diversos meios e velocidades. 

 

 Por conseguinte, acreditamos ser admissível apreender a estruturação 

da rede urbana por meio da análise da distribuição desse setor. Nesse sentido, 

buscamos verificar esse pressuposto por meio de um estudo sobre o 

desenvolvimento do setor de serviços e sua relação com a estruturação da rede 

urbana no Estado de Goiás.  
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Capítulo 2 - Primórdios do setor de serviços em Goiás 
 

A história econômica e urbana do estado de Goiás começa com o ouro e 

tudo aquilo que a exploração do metal representou. Este primeiro ciclo inicia-se 

na década 1720 com a ocupação oficial do território e estende-se, grosso modo, 

até 1820, momento em que a extração aurífera já não era uma opção 

economicamente viável.  Durante quase todo o século XIX, a palavra decadência 

é comumente utilizada pela historiografia para descrever a sociedade ruralizada 

e economicamente desintegrada que se instalou em Goiás após o esgotamento 

das minas. O cenário de isolamento geográfico, crise urbana e econômica só 

começa a se alterar a partir da segunda década do século XX, com a 

reintegração do estado à economia capitalista nacional via expansão das 

fronteiras agrícolas e chegada da modal de transporte ferroviário. Nesses dois 

primeiros séculos da história goiana, marcados pelas economias extrativa e 

agrícola de subsistência, não é possível falar sobre a existência de um setor de 

serviços propriamente estruturado, principalmente pela quase inexistência de 

serviços sociais, como de educação, saúde e comunicações. Entretanto, o 

comércio sempre se fez presente e, em maior ou menor grau, contribuiu para a 

dinâmica produtiva do estado. Neste capítulo, de cunho histórico, buscamos 

discorrer sobre essa atividade no contexto da econômica colonial e de 

subsistência, finalizando com uma análise sobre o setor de serviços no período 

de reintegração de Goiás.  

  

2.1 Comércio no contexto da economia colonial 

 

É sabido pelos registros historiográficos goianos que as atividades 

mercantis acompanharam as atividades mineradoras durante o período colonial. 

No documento Notícia Geral da Capitania de Goiás de 1783 (BERTRAN, 2010), 

é descrita uma troca comercial realizada ainda no ano de 1726.  

 

Depois de seis meses de Jornada, chegaram à chapada em que agora 
se acha o Arraial de Ouro Fino, e daí alguns dias chegou também 
Antônio Ferraz de Araújo, que era um dos mais impugnavam a 
segunda entrada, conduzindo quarenta porcos, com que depois se 
arranchou no Cabasaco, e os vendia à libra de ouro cada um. Com a 
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chegada deste, o mandou o Capitão Mor que examinasse o Ribeirão, 
que hoje é o Rio Vermelho, até encontrar com umas capoeiras em que 
seu pai plantara roça havia 40 anos. (BERTRAN, 2010, p. 48) 

 

Salles (1992, p. 110) ressalta que o fato relatado não ilustra o comércio 

que deveria surgir com as atividades mineradoras e com a implantação da 

administração real na capitania, mas “tratou-se de uma troca eventual e irregular, 

que, no entanto, muitas vezes iria se repetir ao longo da história colonial.” A 

historiadora prossegue salientando que a “anomia e improvisação constituíram 

a fase inicial da vida mercantil na região, até que as primeiras vias de acesso ao 

núcleo populacional de Sant’Ana delineassem as normas do sistema” (p. 110). 

 O Arraial de Sant’Ana foi instalado por Bartolomeu Bueno da Silva no ano 

de 1727. A partir daí, multiplicaram-se os núcleos de povoamento na extensa 

região das Minas dos Goyazes.18 Na figura 1, é possível verificar a localização e 

o ano de fundação dos centros de mineração em Goiás durante o século XVIII.  

Como se pode observar na imagem e é também evidenciado por Gomes et al 

(2004), um dos principais aspectos do povoamento determinado pela mineração 

é seu caráter pontual e irregular. Essa característica surge da própria natureza 

da atividade mineradora colonial, como explica Furtado (2004, p. 82): 

 
[...] a empresa mineira não permitia uma ligação à terra do tipo que 
prevalecia nas regiões açucareiras. O capital fixo era reduzido, pois a vida 
de uma lavra era sempre algo incerto. A empresa estava organizada de 
forma a poder descolar-se em tempo relativamente curto.  

 

Em Goiás, predominou a exploração do ouro de aluvião, com os principais 

núcleos de exploração instalando-se próximos às margens dos rios. Como 

escreveu Palacin (1976), bastava água e ouro para que se fundasse um arraial 

pelo imenso território das Minas dos Goyazes. 

                                                           
18 Denominação como fica conhecido o território goiano-tocantinense enquanto ainda 
subordinado à Capitania de São Paulo (PALACIN, 1976). A Capitania de Goyaz foi instalada pelo 
alvará de 8 de novembro de 1744, que a desmembrou da de S. Paulo. (NATAL E SILVA, 2002). 
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Figura 01 - Arraiais do Ouro, Goiás, século XVIII 
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A formação dos Arraiais do Ouro, como destacam Palacin et al (1995, p. 

32), “trouxe uma nova forma de povoamento ao Brasil colonial: um povoamento 

de tipo urbano”. Esse perfil de ocupação é, por sua natureza, gerador de 

demandas de consumo, seja por gêneros de primeira necessidade ou por artigos 

complementares.  

O novo perfil de povoamento, somado a pouca produção complementar 

realizada nas regiões das minas − já que, como explica Furtado (2004), a alta 

lucratividade da atividade mineira, principalmente durante as fases iniciais, 

induzia à concentração de todos os recursos disponíveis na própria mineração 

−, propiciou o surgimento de fluxos comerciais determinados pela lógica da 

sociedade que ali se engendrava.19 Como explica Palacin et al (1995, p. 37): 

 
A concentração humana e a preponderância da atividade mineradora, 
aliadas às grandes distâncias dos outros centros, propiciaram, pela 
primeira vez em Goiás, a formação de um mercado interno, que 
comprava e vendia cavalos, bestas e gado, além de comerciar outros 
produtos, como alimentos e manufaturas.  

  

Sobre a predominância da atividade mineradora e a dependência do 

abastecimento externo, D’Alincourt (1975, p. 113), em sua passagem por Goiás, 

registrou: 

 
[...] os primeiros descobridores, ávidos deste metal precioso, correram 
grande parte do País onde encontraram descobertos riquíssimos, e 
não olhando para o futuro, prenderam-se a eles, e ali fundaram suas 
fabricas, e julgando talvez que as fontes auríferas erão inesgotáveis, 
desprezaram totalmente a agricultura, vindo com a mesma facilidade, 
com que extraiam o ouro, a passá-lo para outras mãos, em troca de 

gêneros de que precisavam. 
 

Para comprovar o “caráter urbano” da população goiana durante o período 

colonial, Palacin et al (1995) chamam a atenção para o número de 

estabelecimentos comerciais que arrecadaram o imposto da Capitação, nos 

                                                           
19 Alencastre, governador da província de Goiás entre 1861 e 1862, registra em seu Anais da 
Província de Goiás, elaborado em 1863, que durante os anos iniciais da ocupação do território 
goiano “A mineração era alvo de todos os desejos, uma como que febre ou delírio de que o povo 
estava tomado. O proprietário, o industrialista, o aventureiro, finalmente todos convergiam suas 
vistas, seus esforços, seus capitais, toda sua atividade em suma, para o mister da mineração” 
(ALENCASTRE, 1979, p. 18). 
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anos de 1736 e de 174220. A Tabela 1 demostra que naqueles anos mais de 300 

estabelecimentos já se distribuíam pelos arraiais goianos.  

 
Tabela 01 - Estabelecimentos relacionados para pagamento do imposto de capitação, Minas dos 
Goyazes, 1736 
 

Estabelecimento 1736 1742 

Lojas de 1ª classe 12 35 

Lojas de 2ª classe 13 42 

Lojas de 3ª classe 49 64 

Vendas 256 212 

Total  330 353 

Fonte: Mapa da única matrícula da capitação de todas as Minas de Goyaz do ano de 1736 e 
1742. In: História de Goiás em Documentos: I. Colônia/ Luís Palacín, Leonidas Franco Garcia, 
Janaina Amando. Goiânia: UFG, 1995, p. 62. 

 

Números bastante expressivos, considerando que as estimativas 

populacionais para o período são de 15.000 habitantes, em 1736, e 20.000 

habitantes, em 1742.21 Isso representava a média de um estabelecimento para 

cada 45 habitantes, em 1736, e de um estabelecimento para cada 56 habitantes, 

em 1742, “uma proporção só encontrada, à época, em concentrações urbanas” 

(PALACIN et al, 1995, p. 39).  

Os dados estatísticos disponíveis para o período são imprecisos e, por 

vezes, ilegíveis. Entretanto, com eles, é possível mensurar ao menos o 

quantitativo mínimo de estabelecimentos comerciais existentes na época, como 

o que é apresentado na tabela 02, na qual aparece o número de 

estabelecimentos das Intendências de Vila Boa e de Tocantins, que quitaram a 

Capitação durante as primeiras e segundas matrículas entre os anos de 1738 a 

1751.  

 

                                                           
20  Em 1735, o Quinto, quinta parte de todo o ouro extraído, foi substituído pela Capitação. Esse 
imposto incidia sobre escravos, casas de comércio e profissões, e era cobrado duas vezes ao 
ano por meio de bilhetes de 1º e 2 º matrículas. Para efeito de taxação, as casas de negócio 
eram divididas em três classes: grandes, médias e mínimas. As primeiras pagavam 60 oitavas, 
as segundas 30, e as últimas 15 e as vendas 20 oitavas. Em Goiás, os valores da Capitação 
eram maiores do que em outras capitanias. O imposto foi extinto em 1751, quando houve o 
retorno do Quinto (PALACIN et al, 1995).  
21 De acordo com Palacin et al (1995), pode-se arriscar uma periodização da evolução 
populacional de Goiás no período colonial. Em 1736, os escravos eram em torno de 10.000; 
partindo-se do pressuposto de que eles constituíam dois terços da população, os autores 
estimam que o total deva ter chegado a 15.000 habitantes. Em 1750, os escravos, segundo os 
registros da capitação, eram 20.000; como a população havia se diversificado um pouco mais, é 
possível calculá-la em torno de aproximadamente 35.000 habitantes. Em 1783, esse total atingiu 
59.287 habitantes, o máximo registrado no período colonial, e em 1804, de acordo com o censo, 
50.155 pessoas.  
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Tabela 02 - Estabelecimentos Comerciais das Intendências de Vila Boa e Tocantins, Capitania 
de Goyaz, 1738 a 1751, 1º e 2º matrículas do imposto de Capitação¹ 

 Lojas Grandes  Lojas medianas  Lojas pequenas  Vendas Total de 

est. por 

matr. Intendencia 
V. Boa  Toc. V. Boa  Toc. V. Boa  Toc. V. Boa Toc. 

Matrícula  1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

1738 7 12 10 12 18 15 9 15 57 34 23 32 91 109 100 110 315 339 

1939 17  9  14  12  30  28  101  91  302  
1741 21 24 5 3 22 15 19 12 42 47 25 19 117 129 59  336 254 

1748 3 2 7 9 11 18 10 15 34 37 22 41 76 93 65 70 228 285 

1749 1 10 7 5 15 23 12 19 39 44 47 45 85 105 64 73 270 324 

1751 6 3 10 7 19 16 10 8 48 53 28 41 92 99 63 68 276 295 

- Dado não disponível  
¹ O imposto da Capitação era recolhido duas vezes ao ano durante a 1ª e 2 ª matrícula 
Fontes: Mapa da capitação das matrículas de 1738 e da primeira de 1739. AHU_ACL_CU_008, 
Cx.01, D.69; Relação das receitas e despesas das duas matrículas da capitação e censo de 
1741. AHU_ACL_CU_008, Cx.2, D.184; Mapa e relação do rendimento da capitação e censo, da 
Intendência de Vila Boa, Tocantins e comissárias, das matrículas de 1748 AHU_ACL_CU_008, 
cx05, D.406; Mapas do quinto e do rendimento da capitação da capitania de Goiás de 1749. 
ANU_ACL_CU_008, CX.6, D.444 

 

A leitura das tabelas 01 e 02 sugere uma instabilidade das atividades 

comerciais durante o período. Essa característica é percebida pelas diferenças 

entre os números de estabelecimentos existentes durante as primeiras e 

segundas matrículas e pelas variações positivas ou negativas entre os anos. 

Acredita-se serem três, ou a soma deles, os fatores relacionados a essa 

instabilidade. O primeiro deles estaria relacionado à vinculação do comércio à 

mineração. Portanto, o fluxo mercantil dependia diretamente dos novos 

descobertos e do nível de produção das lavras. Essa relação explica o maior 

número de estabelecimentos até a primeira matrícula de 1741, período rico em 

novas descobertas (rever figura 01).  

É também nesse período que se observa o maior número de lojas 

classificadas como grandes. Na Intendência de Vila Boa na ocasião da 2º 

matrícula de 1741, chega a registrar um total de 24 estabelecimentos desse 

porte, 14 em Vila Boa, 8 em Crixás e 2 em Meia Ponte.  A partir desse período, 

conforme Palacin (1976), começam a faltar novos achados e, entre os anos de 

1745 e 1750, apenas três importantes arraiais se formaram: Carmo (1746), Santa 

Luzia (1746) e Cocal (1749), e depois se extinguem quase por completo.  

Na figura 02, é possível verificar que a partir de 1753, ano em que as 

arrecadações de tributos sobre a exploração do ouro alcançaram seu ponto mais 

alto, 40 arrobas, houve uma tendência à queda das receitas fiscais provenientes 

da mineração. A queda torna-se acentuada com a década de 1770 e, no final do 
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período colonial, a contribuição da mineração para os cofres públicos foi tão 

irrisória que não cobria sequer os custos de manutenção das casas de fundição 

onde o ouro deveria ser quitado.  

 

 

Figura 02 – Arrecadação dos tributos sobre extração do ouro, Capitania de Goiás. 1736 a 1822 
* Para o período de 1736 a 1750, os valores referem-se à arrecadação obtida pelo imposto da 
Capitação. Para o período de 1752 a 1822, os valores referem-se à arrecadação obtida pelo 
imposto do Quinto.   
Fontes: Palacin (1976), Salles (1992). 
  

A queda da produtividade, além de afetar as receitas coloniais, prejudicou 

também a dinâmica do comércio. Palacin et al (1995), com base numa fonte 

documental de 1763, registram o franco declínio do imposto municipal da 

“aferição”, pago pelas lojas na ocasião da fiscalização de seus sistemas de 

pesos e medidas. Em Vila Boa, o imposto baixou de “1.250 e 1.280 oitavas em 

1752 e 1753 para 709 oitavas em 1760 e 1761”. Como assinalam os autores, “a 

crise da vida urbana, que deveria processar-se com a decadência da mineração, 

já se anunciava claramente em Vila Boa” (p. 53).  

A figura 03, que demostra a queda de arrecadação do imposto de entrada, 

sugere que desde a década de 1780 o comércio de bens importados reduziu-se 

consideravelmente na capitania.  
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Figura 03 - Rendimento do Imposto de Entradas, Capitania de Goiás, 1762-1807. 
Fonte: Salles, Gilka V. Ferreira. Economia e Escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: UFG, 
1992, p. 193-194. 

 

A figura 04, elaborada com base nas informações disponíveis no 

documento Notícia Geral da Capitania de Goiás em 178322, corrobora a 

afirmação anterior, pois é possível verificar que, em 1783, o comércio em Goiás 

era realizado predominantemente pelas vendas e tabernas, onde, de acordo com 

Salles (1992), fazia-se o pequeno comércio de bebidas e utilidades mais 

elementares dos frutos da terra23. Tal fato comprova a maior vinculação do 

comércio com a produção interna da capitania que, devido à redução das 

atividades mineiras, ensaiava seu desenvolvimento.

                                                           
22 Notícia Geral da Capitania de Goiás em 1783, Paulo Bertran (Org.), 2ª ed. Goiânia: Instituto 
Casa Brasil de Cultura, 2010. 
23 É difícil estabelecer com clareza os ramos de comércio praticado pelas lojas durante o período 
colonial. Cunha Matos, em sua Chorografia da Província de Minas Gerais, assim define: “Cumpre 
notar que por fazenda seca se entende nos registros de Minas toda a qualidade de gêneros que 
se serve para o vestuário e por fazenda molhada, a qualidade de comestíveis, metais, pólvora e 
geralmente aquilo que se não veste” (CUNHA MATOS, 1874, p. 237). 

 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00
1

7
6

2

1
7

6
4

1
7

6
6

1
7

6
8

1
7

7
0

1
7

7
2

1
7

7
4

1
7

7
6

1
7

7
8

1
7

8
0

1
7

8
2

1
7

8
4

1
7

8
6

1
7

8
8

1
7

9
0

1
7

9
2

1
7

9
4

1
7

9
6

1
7

9
8

1
8

0
0

1
8

0
2

1
8

0
5

1
8

0
7

A
R

R
EC

A
D

A
Ç

Ã
O

 E
M

 R
ÉI

S



64 

 

 
Figura 04 – Comércio por categorias, Goiás, 1783.
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É importante destacar que, embora Bertran (2010) registre o aumento do 

número absoluto de estabelecimentos, em termos relativos à população, houve 

diminuição dos estabelecimentos de comércio. A média de habitantes por 

estabelecimento que, em 1736, era de 43 por 1, sobe, em 1783, para 116 por 1.  

Pela leitura da figura 4, também é possível verificar a situação privilegiada, 

em relação ao comércio, da capital Vila Boa, favorecida por sua função 

administrativa, e dos arraiais de Meia Ponte e de Santa Luzia, por localizarem-

se em entroncamentos de caminhos.   

A segunda causa para explicar a instabilidade do comércio pode ser 

creditada à dificuldade de abastecimento. O comércio instalado em Goiás, 

embora muito ativo nos anos iniciais, alicerçou-se, preponderantemente, na 

importação de bens das capitanias litorâneas. Sobre isso, Chaim (1975, p. 61) 

registrou que: 

 
[...] no Brasil, as minas auríferas constituíram uma espécie de colônia 
dentro da colônia, um território dependente economicamente dos 
produtores e dos comerciantes da Bahia, Rio e São Paulo, pois os 
territórios de mineração deveriam dedicar-se quase exclusivamente à 
produção de ouro, não desviando esforços na produção de outros 
bens, que poderiam ser importados das demais capitanias.  

 

A grande distância dos centros abastecedores, aliada às dificuldades 

naturais dos caminhos, dificultava a chegada dos bens comercializáveis. De 

acordo com Funes (1986), gastava-se mais ou mesmo oito meses para percorrer 

o caminho do Rio de Janeiro a Vila Boa. Esse fato poderia levar algumas casas 

comerciais a encerrarem suas atividades em alguns meses do ano por falta de 

produtos.  Tal hipótese explica, por exemplo, as oscilações entre o número de 

estabelecimento em um mesmo ano. Em 1741, chega-se a registrar uma 

diferença de 82 estabelecimentos entre a primeira e a segunda matrícula.  

Como foi possível constatar nas tabelas 1 e 2, há uma tendência para 

maior número de estabelecimentos na segunda matrícula, cobrada no segundo 

semestre do ano, período que coincide o auge da estação seca na região centro 

oeste brasileira, o que facilitaria a chegada de produtos para o abastecimento 

das lojas. O registro deixado por Saint-Hilaire, ao passar por uma fazenda entre 

o Arraial de Meia Ponte e Arraial do Jaraguá, embora de ano bem posterior aos 

dados das tabelas, meados do mês de junho de 1819, comprova a observação.  
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Perguntei a meu hospedeiro se naquele ano haviam passado por ali 
muitas tropas de burros vindos do Rio de Janeiro, da Bahia e de São 
Paulo. Ele me respondeu que ainda não vira nenhuma e que, em geral, 
elas só começam a chegar depois da festa de S. João, pois, 
compreensivelmente, nunca se podem pôr a caminho antes do final da 
estação das águas (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 42). 

 

O terceiro fator, que podemos relacionar às oscilações nos números dos 

estabelecimentos até 1751, é a prática de sonegação do imposto, fato esse 

também indicativo de que, possivelmente, o número real de casas de comércio 

era maior do que o representado pelos Mapas de Rendimento da Real 

Capitação. Como destaca Salles (1992, p. 113):  

 

A injusta discriminação [Em Goiás as taxas da Capitação eram maiores 
do que em outras Capitanias] levava o colono a se ressarcir através da 
sonegação e do contrabando. Nos descampados do Norte e Nordeste 
o comércio ilícito talvez fosse mais rendoso que o dos 
estabelecimentos legalmente instalados.   

 

Logo adiante, Salles (1992, p. 114) prossegue expondo que “é provável 

ainda que o imposto de Capitação exercesse uma certa influência, obrigando ao 

fechamento gradativo das firmas comerciais menos sólidas”. 

Nos arraiais do ouro, de acordo com Salles (1992), os principais artigos 

do comércio eram os produzidos nas lavouras de milho, mandioca, arroz, feijão 

e mamona, seguidos pelo açúcar e pela aguardente. Nas lojas e boticas, 

vendiam-se, principalmente, farinha de trigo, unguentos, tecidos como baetas, 

aniagem, veludo, linho, estopa, rendas, cobertores, cetim, tecidos diversos, 

linhas de cozer, fitas, rendas, galões, cravo, canela, pimenta do reino, armas, 

pólvora, chumbo, implementos agrícolas, vinho, fechaduras, peneiras de arame, 

tinta de pintura de obras de arte.  

Em Gumiero (1991), um levantamento elaborado a partir do exame de 

documentos do Arquivo do Museu das Bandeiras, na Cidade de Goiás, registra 

que os principais produtos a darem entrada na Capitania de Goiás, entre 1761 a 

1799, foram: sal marinho, secos e molhados, queijos, pólvora, chumbo, fumo, 

algodão, escravos, enxadas, vinho, carnes e peixe seco, sabão, cavalos, bois, 

cera, ferragens, cobre, pregos, farinha e ferro. A autora indica ainda que os 

principais abastecedores de Goiás eram São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. 
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Chama a atenção nos dados apurados por Gumiero (1991), como é 

possível conferir no quadro 03, a quantidade de carregamentos de sal recebidos 

no final do século XVIII:  

 

Quadro 03 - Produtos importados pela Capitania de Goiás, 1761 -1799. 

Origem Ano Carga Origem Ano Carga 

S
ã
o

 P
a
u

lo
 

1794 

1.396 cargas de sal 
06 cargas de secos 
211 cargas de molhados 

R
io

 d
e
 J

a
n

e
ir

o
 

1797 566 arrobas de secos  
59 cargas de molhados 
31 escravos  
91 arrobas de sal do mar  
781 cargas de sal do mar  
469 arrobas de secos  
132 cargas de molhados  
35 escravos 

1795 48 sacos de sal 

1796 21 arrobas de molhados 
02 cargas de sal 

1799 263 cargas de secos e molhados 
1.348 surrões de sal  
10 arrobas de peixe seco 
209 arrobas em gado  
1.375 cargas de sal  
442 cargas de secos 
178 cargas de molhados  
6 cargas de escravos  
6 cargas de farinha  
39 arrobas de ferro 

1799 728 cargas em sal  
1.294 arrobas em secos  
648 cargas molhados  
59 escravos 
06 cavalos 

B
a
h

ia
 

1761 19 cavalos de fumo 
146 cargas de secos e molhados 
48 cavalos carregados de algodão  
106 cavalos carregados de sal  
1 crioulo 
300 cavalos  
98 cargas sem especificação 

M
in

a
s
 G

e
ra

is
  

1791 
1792 

33 cargas de sal  
29 arrobas de secos e 
molhados 
07 cargas de queijo  
49 arrobas de pólvora  
39 arrobas de fumo 

1795 Fazendas secas sem 
especificação 
Pólvora sem especificação  
Enxadas sem especificação 
Fumo sem especificação 
2.838 surrões de sal  
309 arrobas em carne e peixe seco 
19 em sabão e tabaco 
15 escravos novos 
1 potro 
49 bois  
134 arrobas de cera 
Ferramentas, cobre, fazendas 
secas, taboas, tabaco e pregos 

1796 Arrobas de secos 

1798 6 escravos novos 
18 cavalos carregados de produtos  
5 animais  
Barris de vinho  
Enxada 
8 fardos de fazenda seca 106 
arrobas de sal 

1799 789 surrões de sal  
104 surrões de sal  
29 arrobas de secos 

Fonte: Gumiero (1991, p. 71) 



68 

Os dados de importação de sal sugerem que a pecuária era, no final do 

século XVIII, uma atividade forte na economia goiana. Se relacionarmos o 

quadro 3 com figura 4, anteriormente apresentada e que demostrou a 

predominância de estabelecimento de comércio de gêneros locais em 1783, não 

é exagero afirmar que a pecuária substitui o ouro como motor para a 

manutenção, ainda que em volume menor, do comércio de importação na 

capitania. Dados de 1804, levantados por Funes (1986), demostram que o gado 

já representava 37% das exportações goianas nos julgados do norte e 11% dos 

julgados do sul. Conforme destaca Campos (1982, p. 132-133): 

 

A importância desta atividade para Goiás é inegável: a pecuária 
representou um papel histórico importante [...] porque evitou, após a 
decadência da mineração, o total despovoamento e a falência 
econômica de Goiás, funcionando como elemento de fixação do 
homem e de ocupação de novas parcelas do território goiano.  

 

O comércio praticado em Goiás, durante os séculos XVIII e XIX, era todo 

abastecido pelas tropas. Como explicam Palacin et al (1995, p. 127): 

 

Os tropeiros eram empresários do transporte, indispensáveis para o 
comércio de exportação e importação. Funcionavam também como 
mensageiros, transmissores de notícias pessoais e das novidades que 
vinham e ouviam nas outras regiões do país. Muitas vezes, tornavam-
se também comerciantes, e agiam como intermediários no envio e 
retirada do ouro, numa época em que ainda não existiam bancos na 
região.  
 

Saint-Hilaire (1979, p. 41), em sua passagem por Minas Gerais em 1818, 

oferece uma descrição detalhada sobre o funcionamento de uma tropa:  

 

Dá-se o nome de tropeiros aos homens que conduzem as caravanas 
de burros destinados a empreender essas viagens e outras 
semelhantes. As tropas um pouco consideráveis são divididas em lotes 
de sete animais, e cada um é confiado à guarda de um negro ou mulato 
que, caminhando na retaguarda dos cargueiros de que está 
encarregado, os incita e dirige por meio de gritos ou por um assobio 
bastante brando. Costuma-se carregar cada besta com oito arrobas 
(cerca de 120 quilos), e para não feri-los, iguala-se a carga com o maior 
cuidado. Cada caravana que chega a um rancho aí toma o seu lugar; 
os animais são logo descarregados; arrumam-se as mercadorias com 
ordem: cada animal recebe sua ração de milho; levam-nos ao pasto; 
arranjam-se-lhes as albardas, e se desentortam os cravos destinados 
a ferrá-los. Enquanto isso o mais jovem da tropa vai buscar água e 
lenha, acende o fogo, arma em redor três bastões que se unem 
superiormente, amarra-os, e suspende um caldeirão na tripeça, onde 
se põe a cozinhar o feijão preto destinado ao jantar do dia e no almoço 
do seguinte. Os tropeiros das diversas caravanas se aproximam uns 
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dos outros, põem-se a conversar, relatam suas viagens e aventuras 
amorosas, e, às vezes, um deles encanta o trabalho dos vizinhos 
tocando guitarra e cantando algumas dessas árias brasileiras que têm 
tanta graça e doçura. Tudo se passa por ordem, raramente discutem, 
e falam entre si com delicadeza desconhecida na Europa entre homens 
de classe inferior. No dia seguinte levantam-se bem cedo; dão aos 
burros nova ração de milho. Deixando o rancho, saúdam os tropeiros 
que ainda aí ficam; fazem nova caminhada de três a quatro léguas, e 
chegam a outra estação pelas duas ou três horas da tarde. 

 

O trabalho dos tropeiros representou um papel essencial para a 

integração entre o litoral e o interior do Brasil. Como bem destaca Furtado (2004, 

p. 84):  

 

A tropa de mulas constitui-se autêntica infraestrutura de todo o sistema. 
A quase inexistência de abastecimento local de alimentos, a grande 
distância por terra que devia percorrer todas as mercadorias 
importadas, a necessidade de vencer grandes caminhadas em região 
montanhosa para alcançar os locais de trabalho, tudo contribuía para 
que o sistema de transporte desempenhasse um papel básico no 
funcionamento da economia, criou-se um grande mercado para 

animais de carga.  
 

Conforme escreve Chaim (1975), grandes áreas do Brasil, desde os 

sertões do Maranhão e do Piauí até as planícies do Rio Grande do Sul, sofreram 

grande agitação comercial até então desconhecida. “Todos os centros 

produtores dessa área aumentaram sua capacidade produtiva para abastecer as 

regiões mineratórias” (p. 61)24. Sobre isso também escreve Furtado (2004, p. 

83): 

 
se considerar em conjunto a procura de gado para corte e de muares 
para transporte, a economia mineira constituiu, no século XVIII, um 
mercado de proporções superiores ao que havia propiciado a 
economia açucareira em sua etapa de máxima prosperidade.   

 

A atuação das tropas reverberou também na formação espacial de Goiás. 

Cunha Matos (1875, p. 87) diz que os arraiais de Ouro Fino e de Ferreiro 

perderam a sua importância depois que os tropeiros passaram a usar o caminho 

chamado Picada do Correio de Goiás, retirando os dois arraiais da rota de 

transporte. Gomes et al (2004, p. 87) apontam os pousos das tropas como um 

                                                           
24 Straforine (2001) demostra como a economia no sul do Brasil foi dinamizada pela demanda de 
gado muar da região das minas e como o comércio desses animais refletiu no desenvolvimento 
de Sorocaba, cidade que sediou grande feira de muares.  
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considerável fator de urbanização de Goiás, pois surgiam ao longo dos caminhos 

e, dependendo da frequência das tropas, “logo evoluíam para uma pequena 

aglomeração, em que se podia contar com alguns serviços típicos de uma 

pequena aglomeração urbana: um pequeno comércio e diversões para os 

tropeiros e viajantes”. Nesse sentido, registram os autores: 

 
Não são poucas as cidades que nasceram desses movimentos de 
homens e tropas: Três Ranchos, que depois se transformou em um 
registro ou posto fiscal, sob o nome de Mão de Pau, Campo Alegre de 
Goiás, Damianópolis e Mambai, ao pé da Serra Geral de Goiás, em um 
caminho de Tropas que demanda à Bahia, Itaberaí, a antiga Curralinho, 
que dava pouso às primeiras Tropas de que penetraram em Goiás, só 
século XVIII, Ituaçu, ao longo da GO-070, Palmelo, Varjão, 
Sanclerlândia e, a de nome mais charmoso dentre elas, Pouso Alto, 
rebatizada, também charmosamente, de Piracanjuba. (p. 87) 

  

A melhor situação econômica de Meia Ponte no final do século XVIII 

decorria de ser este arraial ponto de reabastecimentos das tropas que viam de 

Cuiabá e seguiam para Bahia e São Paulo. O que, inclusive, influenciou o 

desenvolvimento da agricultura da região (D’ALINCOURT, 1975). 

Com a diminuição das atividades mineradoras, registrou-se também a 

queda do movimento das tropas. A tabela 03 dá o exemplo da redução do 

número de tropas que passaram pela contagem de São João das Três Barras, 

entre 1788 a 1818. 

 

Tabela 03 - Movimento de tropas das entradas, em mil réis, contagem de São João das Três 
Barras 

Ano Nº de Tropas Rendimentos 

1788 111 5:706$324 

1797 94 3:940$606 

1794 110 2:244$650 

1795 63 2:042$250 

1796 58 1:905$000 

1804 41 998$366 

1805 29 1:209$475 

1806 32 878$203 

1807 24 1:011$487 

1808 34 1:254$312 

1809 07 104$589 

1810 06 15$112 

1812 08 70$500 

1813 02 45$200 

1815 12 77$236 

1816 05 35$875 

1817 11 51$106 

1818 06 73$687 

Fonte: Arquivos do Museu das Bandeiras, códigos 154 e 156. In: Bertran (2011). 
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As longas distâncias e a estrutura do transporte influenciavam os valores 

praticados pelo comércio. Palacin e Morais (1989, p. 22) destacam que, 

inicialmente, “os preços de tudo eram extraordinariamente altos, pois as minas 

não produziam nada e as distâncias do Rio, da Bahia e de São Paulo eram tão 

grandes para as coisas importadas e os juros cobrados pelos comerciantes 

altíssimos”. O relato de D’Alincourt (1975, p. 110) é ilustrativo dessa afirmação: 

 

[...] a agricultura foi inteiramente desprezada, e só os vivandeiros, que 
de continuo estavam a chegar de S. Paulo, tiravam sólido, e 
avultados lucros, e eram senhores de taxar os gêneros, que subiram 
naquela época a grandes preços; basta dizer-se, que o alqueire de 
farinha custava dez, e onze oitavas de ouro, o dêste grão seis, e sete; 
o primeiro porto, que apareceu vendeu-se por oitenta, e a primeira 
vaca de leite por duas libras de ouro; e, apesar dêstes preços nem 
por isso deixava, em algumas ocasiões, de sentir-se a fome; porque 
o povo era muito; e as tropas não podem conduzir o necessário: 
assim os homens sequiosos só de ouro, andavam como aturdidos, e 
nem ao menos um instante pensavam nos seus verdadeiros 
interesses, depositando fielmente uma grande parte da riqueza que 
obtinham com trabalho excessivo, nas mãos de que lhes forneciam, 
sem muito custo o indispensável à vida. 

 

Uma tabela comparativa dos valores de alguns gêneros comercializados 

em Goiás entre os anos de 1736 e 1786, extraída de Salles (1992, p. 121), 

oferece uma ideia dos altos valores praticados nos anos iniciais da mineração: 

 

Tabela 04 - Preços praticados pelo comércio da Capitania de Goiás em 1736 e 1786 

Produtos 1736 1786 

Açúcar (por arroba) 1$920  3$600  

Aguardente (o barril) 4$800 8$000 

Boi (a cabeça) 6$000 1$500 

Sal (o surrão) 4$800 1$185 

Farinha (o alqueire) 2$400 2$400 

Milho (o alqueire) 1$500 1$500 

Feijão (o alqueire) 1$500 $800 

Galinha (a cabeça) 2$700 $300  

Fonte: SALLES, Gilka Vasconcelos F. Economia e escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: 
UFG, 1992. 

 

A baixa dos valores dos itens indicados na tabela 04, conforme indica 

Salles (1992, p. 123): 

 

sugere que a míngua do ouro despertou o interesse pela lavoura e 
pecuária, aumentando a produção de alguns gêneros, como o feijão, o 
gado e galináceos, e abaixando seu valor, os períodos de colheita no 
decorrer dos anos de boa safra forçavam, igualmente, a diminuição dos 
preços. 
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Funes (1986) afirma que o declínio a mineração e alto valor dos produtos 

alimentícios desencadearam um processo de ocupação das áreas próximas aos 

centros mineradores:  

 

No momento em que o ouro deixou de ser o produto base da economia 
goiana, as pessoas que não abandonaram a província dirigiam-se para 
a zona rural, onde passaram a dedicar-se a lavoura e a pecuária. (p. 
95).25 

 

Bertran (1978) estima que no final da década de 1770 a agricultura já era 

responsável por 30% da renda goiana, a mineração ainda representava 50% e 

o comércio de importação, tão ativo em anos anteriores, representava os 20% 

restantes.  

Palacin et al (1995) ressaltam que devido aos altos preços praticados 

pelos comerciantes, principalmente nos anos iniciais da mineração, o comércio 

representou importante meio de acumulação de capital na nascente capitania.  

Para ilustrar o argumento, os autores usam a seguinte citação do viajante francês 

Ferdinand Denis:  

 
A afluência torna-se tal, ao fim de dois anos, que uma espécie de fome 
se declarou e os víveres mandados de São Paulo foram insuficientes. 
Então se viu renovar o que acontecera na América, em todas as 
regiões onde as minas são exploradas. Os colonos que aparentemente 
haviam seguido o caminho mais lento para se enriquecer foram 
exatamente os que caminharam de um modo mais direto para a 
fortuna. (Denis, 1980, p. 345 apud Palacin et al, 1995, p. 138) 

 

O imposto de Entrada também contribuía para os altos valores das 

mercadorias. O trecho de um contrato de exploração do imposto nos dá conta 

de alguns dos valores cobrados durante a passagem das mercadorias nos 

registros: 

 
Com condição que a ele contratador pertencerão todos os direitos que 
se pagam nos caminhos do Rio de Janeiro, Parati, São Paulo, Sertão 
da Bahia e Pernambuco e da mesma forma lhe pertencerão os ditos 
direito de outros quaisquer caminhos que ao presente haja abertos, ou 
no tempo de seu contrato se possam abrir, cobrando ele contratador 
por cada escravo ou escrava, que passar pelos registros, duas 
oitavas, e por cada cabeça de gado uma oitava e por cada cavalo 

                                                           
25 De acordo com Funes (1986, p. 95), as formas de ocupação da terra em Goiás não fugiram às 
praticadas nas demais regiões brasileiras, ou seja, a concessão de sesmarias, como a primeira 
forma legal de apropriação do solo, e a posse – uma prática constante entre os goianos. A elas 
juntaram-se, posteriormente, outras formas legais de aquisição da terra: a compra, a herança e 
outras de menor importância.  
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ou outra besta muar que entrar sem carga, sem sela, em pelo e 
não montada, duas oitavas, e por cada carga de fazenda seca de 
peso de duas arrobas uma oitava e meio e por cada carga de 
molhado pagarão meia oitava. [grifo nosso] 
Contrato das entradas das minas, Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 
Goiás cód. 19.2.8, p. 2, In: PALACÍN et al, 1995, p. 153. 

  

Os altos valores praticados também resultavam da venda a crédito, 

“danoso recurso que estimulava a alta dos produtos” (SALLES, 1992, p. 123).  

Além dos fatores acima destacados, as leis proibitivas impostas à 

Capitania contribuíam para o alto valor dos bens, pois dificultavam a 

concentração de excedentes comercializáveis. Entre elas, destacam-se a carta 

régia de 10 de janeiro de 1730, a qual determinava que houvesse apenas um 

caminho para Goiás, e, em seguida, a proibição da navegação pelo rio Tocantins, 

só revogada em 1782. Soma-se ainda a estas a lei de 1732, que determinava a 

proibição dos engenhos de açúcar e a destruição das lavouras de cana 

existentes na Capitania.  

De forma indireta, o Dízimo, imposto cobrado sobre a produção agrícola, 

também desestimulava o desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, 

a produção de excedentes em quantidades que possibilitassem a redução dos 

valores.  

Além do abastecimento dos mineiros, os comerciantes desempenharam 

papel fundamental na circulação do ouro produzido nas lavras. Sobre isso 

Palacin (1976, p. 60) destaca: 

 

O mineiro extraía o ouro e podia usá-lo como moeda no território das 
minas, pois proibida a moeda de outro, o ouro em pó era a única moeda 
em circulação. No momento em que decidisse retirar o seu ouro para 
outras capitanias é que lhe urgia a obrigação de fundi-lo e pagar o 
quinto. [...], mas, este era um caso raro em relação ao minério. 
Comprando todas as coisas a crédito, em longos prazos, por preços 
altíssimos, todo seu ouro ia parar, imediatamente, às mãos dos 
comerciantes, que eram os que, em realidade, canalizavam o ouro das 
minas para o exterior e deviam, por conseguinte, pagar o quinto 
correspondente.  

Embora a legislação proibisse o uso do ouro em pó como moeda em 

Goiás desde o início do período colonial até as duas primeiras décadas do século 

XIX − devido principalmente a quase inexistência de comércio exterior −, o ouro 

em pó foi a moeda corrente entre os colonos. Sobre isso Saint-Hilaire (1975, p. 

330) relata:  
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Como a província de Goyaz apenas exporta pequena quantidade de 
mercadorias, não recebe numerário, e o único valor representativo que 
ahi circula é o ouro em pó. Há tão pouca moeda neste país que, entre 
a gente baixa ninguém sabe contar por réis, como se faz em Portugal 
e no resto do Brasil; todos contam por vintém d'ouro, oitavas, meia-
oitavas, quarto de oitavas, cruzados de ouro, patacas de ouro, meia 
pataca, que são os pesos empregados na pesagem do ouro. 

 

Neste subcapítulo, foi possível verificar que durante o ciclo minerador de 

Goiás, houve um povoamento de caráter urbano e que as atividades comerciais, 

alicerçadas, preponderantemente, na importação, desenvolveram-se graças aos 

excedentes de capitais gerados pelo ouro. O comércio interno ou de exportação 

era inexpressivo, decorrente principalmente da reduzida produção agrícola da 

região. Porém, com o fim da mineração e a seguinte ruralizarão da economia 

goiana, diminuem consideravelmente as atividades comerciais durante quase 

todo século XIX. Os desenvolvimentos dessas atividades, assim como as demais 

relacionadas à economia urbana, só voltariam a se tornar ativas após as 

mudanças estruturais ocorridas já no início do século XX, conforme veremos nos 

próximos subcapítulos.  
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2.2 Comércio no contexto da economia de subsistência 

 

Em Goiás, a passagem do século XVIII para o século XIX marca o período 

de esgotamento das atividades mineradoras e a gradativa consolidação de uma 

sociedade agropastoril, como atestam Bertran (1978) e Palacín e Moraes (1989). 

Nesse momento de transição, a palavra decadência é comumente usada na 

literatura para descrever a situação econômica e social da capitania e, 

posteriormente, da província goiana. Em um relato datado de 1806, Florêncio 

Morais Cid, intendente do ouro da casa de fundição de Vila Boa, assim descreve 

a situação de Goiás: 

 
A Capitania está pobre e atenuada, não exporta mais que algumas 
boiadas da Ribeira do Paranã, para a Bahia, todo o seu commercio é 
passivo, muitos dos gêneros que lhe vem dos portos do mar como 
ferro, aço, cobre, chumbo, pólvora baeta, bastões, panos, e louca os 
transportes os tornão caríssimos e desta maneira o ouro que produzem 
as lavras não chega para pagar os gêneros de necessidade e de luxo. 
(A.H.U – Códice Nº 2109) 

  

Um levantamento estatístico de 1804 demostra como a população, um 

total de 50.349 habitantes, estava bastante desproporcional ao território de mais 

de um milhão de quilômetros quadrados, conforme é possível observar na figura 

05.  Além do reduzido quantitativo demográfico, de acordo com Bertran (1978), 

com o fim do ciclo do ouro, houve uma deterioração da população aglomerada 

em Goiás, portanto, “a vida rural derivou da carência de subsistência em meio 

urbano. A cidade precede o campo” (p. 27).
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Figura 05 – Divisão em Julgados e População, Goiás, 1804
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Na tabela 05, elaborada a partir do relato de Cunha Matos, em passagem 

por Goiás no ano de 1824, é possível estimar o reduzido quadro urbano existente 

naquele início de século.  

 

Tabela 05 - Quadro urbano da Província de Goiás, 1824 
 

Arraiais Casas Arraiais Casas Arraiais Casas 

Vila Boa  - Couros  50 Descoberto da Piedade 37 

Santa Rita  65  Angicos  03 Santa Rita  27 

Anta  37 Pillar  246  Cachoeira  17 

Capella  38 Guarinos  05  São João da Palma  13 

Barra  38 Larvinhas  22 Moquém  35 

Anicuns  189 Crixás  184 Cavalcanti  107 

Curralinho  52 Aldeia de S. José  128 São Feliz  66  

Ferreiro  105 Buriti Queimado Extinto  Carmo  14 

Campinas  11 Calhamares  Extinto  Chapada  33 

Rio Claro /Pilões  42 Thesouras  Extinto  Flores  64 

Meia Ponte  307 Porto Real  47 Santa Rosa  21 

Jaraguá  200 Pontal  49 Mato Grosso  5 

Corumbá  64 S. J. das Duas Barras - Arraias  90 

Rio do Peixe  15 Thairas  207 São Domingos  27 

Santa Cruz  130 São José  223 Morro do Chapéu  12 

Bonfim  151 Agoa Quente  105  Conceição  70 

Catalão  18 Cocal  48 Príncipe  - 

Santa Luzia  278 Amaro Leite  36 Taboca  Extinto  

Carmo 107 Natividade  18 São Miguel e Almas 73 

Fonte: Chorographia da Província de Goiás, por Raimundo da Cunha Matos, In: Revista do IHGEB, 1874. 

 

A consequência imediata da nova estrutura social e econômica que se 

engendrava em Goiás foi a redução das atividades comerciais. A falta de capital 

em circulação provocou a redução das importações e a incipiente estruturação 

de uma agricultura de subsistência, aliada ao isolamento geográfico da capitania, 

não conseguia de imediato movimentar o comércio de exportação, como se vê 

em Alencastre (1979, p. 313):  

 
O quadro do comércio e da indústria era em 1809 representado por 
algarismos tão fracos, que só eles bastam para dar uma ideia do 
quanto estava atrasada e decadente essa parte das possessões 
portuguesas, é, porém, verdade que a agricultura esteve por muito 
tempo completamente abandonada, apenas então começavam a 
figurar nos mapas de exportação.  
 

Em Sant-Hilaire (1979, p. 117-118), há referência à retração urbana e 

comercial de Goiás, no início do século XIX:  

A maioria dos habitantes de Santa Cruz é formada atualmente (1819) 

por agricultores pobres, que só vão ao arraial aos domingos. A 

população permanente do povoado, muito escassa, é composta de um 

pequeno núcleo de artesão, de prostitutas, de dois ou três proprietários 

de cabarés e, finalmente, de alguns mulatos e negros livres, que 

passam a maior parte de sua vida sem fazer nada. [...] Embora Santa 
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Cruz seja sede de um julgado e de uma paróquia, o arraial é tão pobre 

que não se encontra nele uma única loja, e nas poucas e miseráveis 

vendas que ainda existem ali só há praticamente cachaça. Eu 

precisava urgentemente de cravos para ferrar os burros. No arraial 

havia apenas um ferreiro, o qual, não dispondo nem de ferro nem de 

carvão, tinha ido para o campo. Os agricultores das redondezas não 

têm mercado para os seus produtos. Pagam o dízimo de acordo com 

a extensão de suas lavouras e plantam apenas o suficiente para o 

sustento da família e a aquisição, por meio de trocas, de sal e ferro. 

Quase nada mandam para o arraial, havendo ali uma escassez quase 

total de gêneros de primeira necessidade.  

 

Cunha Matos (1874, p. 268) também narra que, na segunda década do 

século XIX, havia:  

[...] muito pouco comércio na comarca de Goiás, e apenas um ou dois 
homens sabem comerciar. O comércio consiste na exportação de 
gado, algodão tecido, e em rama; couros, solas e pelles, café, ouro em 
pó e dimanantes. Taes são os únicos gêneros de comércio externo; o 
interno consiste em algodoes, grosseiros tecidos, pouco trigo, algum 
milho, feijão, carnes de porco e vacca, gado vivo, azeite de mamona, 
solas, pelles e couros crús, e mui poucos outros gêneros.  

 

As descrições acima citadas são consubstanciam pela comparação dos 

dados demográficos de 1804 com os valores de importação e exportação da 

capitania, expostos nas tabelas 06 e 07. Essa comparação nos permite 

pressupor o baixo nível de consumo dos produtos importados no período.  

 
Tabela 06 – Produtos importados pela Capitania de Goiás, 1804 

    

 
Fonte: Reflexões econômicas sobre as tabelas estatísticas da Capitania de Goyaz pertencentes 
ao ano de 1804 e feitas em 1806. 1° volume. Códice N°2109 AHU 
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Villa Boa 90 1322 137 1042 552 26 64 1784 120 60 98 21 604 733 23 789

Críxas 2 2 8 65 1 1

Pillar 12 14 158 40 2 4 276 4 4 108

Trahiras 43 14

Meia Ponte 14 489 262 935 487 12 20 800 8 4 40 6 200 400 6 200

Sª Luzia 4 12 46 145 80 1,5 4 32 20 12 5 80 6 10

Santa cruz 8 9 13 ... 1,5 1,5 228 4 4 6 80 6

Desemboque 2 1 1 1 1 3 425 1 1 40 10

Cavalcante 2 258 30 720 130 12 24 200 8 4 50

São Felix

Arrayas 341 33 218 3 6 4 12 6

Conceição 3 89 30 6 12 100 4 3 326 3 100

Natividade 4 114 48 125 8 16 150 15 8 8 589 8 28

Carmo 4 39 45 42 2 4 50 4 400 3 12

¹ cada almude equivale à 16,8 litros; ² medida linear baseada no tamanho do antebraço; ... Informação ilégivel
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Tabela 07 – Produtos agrícolas exportados pela Capitania de Goiás, 1809 
 

Produto Quantidade 

Algodão 3.874 arrobas  

Açúcar 6.099 arrobas 

Trigo 214 alqueires  

Arroz 5.068 alqueires  

Café 212 arrobas  

           Fonte: Alencastre (1979, p. 313). 

 

McCreery (2006), por meio de um rico levantamento histórico, apresenta 

uma síntese da dinâmica comercial de Goiás entre os anos de 1822 a 1889. De 

acordo com o autor, os assentamentos e fazendas esparsas pelo território eram 

muito pequenos e a maioria dos quais dedicados às mesmas atividades de 

subsistência ou produzindo pequenas quantidades de commodities, oferecendo, 

portanto, poucas oportunidades de especialização ou comércio, o que também 

é comprovado em Funes (1986) e Teixeira Neto (2008). Segundo MCCreery 

(2006), um mapa comercial de Goiás do século XIX mostraria uma série de 

circuitos locais e regionais, alguns deles continuamente interligados e outros 

unidos apenas ocasionalmente, como resultado, a oferta e a procura tendiam a 

ser incertas e os preços voláteis.  

A desaglomeração populacional favorecia a existência de um comércio 

itinerante praticado por mascates. Sobre essa modalidade mercantil, MCCreery 

(2006) narra que esses comerciantes viajantes carregavam uma gama limitada 

de mercadorias, a cavalo, em carros de boi ou nas próprias costas e trocavam 

nas vilas, povoados e fazendas por animais e outros produtos, dinheiro ou crédito 

para entregas futuras, alguns deles trabalhavam em canoas, principalmente nos 

rios Araguaia e Tocantins e outros alternavam ocupações regulares com a 

prática de tráfego. A modalidade de comércio itinerante não promovia 

polarizações e a deficiência das vias de comunicação não favorecia o 

desenvolvimento de centros comerciais.  

Beneficiada pela função administrativa e pelo quantitativo demográfico, 

Villa Boa conseguia manter seu movimento comercial, como informa Sant-Hilaire 

(1979, p. 52): 

Existe em Vila Boa (1819) um número considerável de lojas bem 
abastecidas, as quais, como em todas as cidades do interior, vendem 
indiscriminadamente mantimentos, miudezas e variados tipos de 
tecidos. É no Rio de Janeiro que abastecem a maioria dos 
comerciantes da cidade, os quais pagam exclusivamente com ouro os 
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artigos que recebem. O número de vendas é igualmente considerável, 

sendo prodigiosa a quantidade de cachaça que nelas é vendida.  

MCCreery (2006) mensura que na cidade de Goiás era possível ter de 

cinquenta a sessenta tabernas a qualquer tempo e em cidades como Bonfim ou 

Corumbá podia ter de vinte a trinta, mas só nos assentamentos mais 

substanciais da província que se encontravam lojas de varejo e atacado e lojas 

com estoque mais diversificados.26  

Além disso, o abastecimento do comércio permanecia sendo realizado, 

predominantemente, por via terrestre e executado por tropas, vulnerável a todas 

as dificuldades já destacadas no subcapítulo anterior.  

O cenário de pouca dinamicidade comercial do estado motivou algumas 

tentativas de superação. Nesse sentido, uma das principais estratégias do 

século foi a tentativa de fomento da navegação dos rios Tocantins e Araguaia, 

com objetivo de impulsionar as trocas com a capitania do Pará.  

Theotônio Segurado, primeiro ouvidor da comarca do Norte, empenha-se, 

em 1806, em demostrar as vantagens que os goianos poderiam ter se 

comercializassem sua produção na capitania do Pará. Para defender sua tese, 

o ouvidor apresentou uma relação comparativa entre os valores dos principais 

produtos goianos e seus respectivos preços nas praças de Belém, conforme 

transcrito na tabela 08.  

Tabela 08 – Preços dos Gêneros da Capitania de Goiás exportáveis para Pará, 1806 

Gênero Preço em Goiás  Preço no Pará  

Algodão em Rama  2$400 5$000 

Algodão tecido (a vara) $150 $240 

Açúcar (arroba) 1$800 3$200 

Agoa ardente (o barril) 1$8000 6$000 

Rapaduras  $ 0,75 $320 

Café (arroba) 1$800 3$600 

Toucinho  1$800 3$600 

Carne Seca  1$800 (um boi) 1$600 (arroba) 

Sola (um meio) $600 1$600 

Couros de Veados  $450 $900 

Fumo (um rolo) 1$500 4$800 

Feijão (o alqueire)  $200 4$000 

Fonte: SEGURADO, J. T., Memória econômica e política sobre o comércio ativo da capitania de 
Goiás. 1806. In: Memórias Goianas 1. Goiânia: UCG, 1982. 

                                                           
26 De acordo com McCreery (2008), nas tabernas era praticada a venda de pequenas 
quantidades de alimentos e itens de necessidade diária, como sabão, velas, tabaco e bebidas 
alcoólicas, devido ao fato de que os proprietários não possuíam capacidade de compra de 
grandes volumes no atacado e também não dispunham de instalações de armazenamento, 
compravam o que precisavam de estabelecimentos maiores e buscavam obter lucros de duas 
formas: vendendo a preços mais altos, mas dando crédito aos moradores da vizinhança, e 
fraudado as medidas de pesos. Outro nome dado às tabernas era de vendas.  
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De acordo com Segurado (1982), este comércio, em tese tão vantajoso, 

deveria ser promovido por meio da criação de sociedades mercantis, inserções 

fiscais para os produtores que se estabelecessem às margens dos ditos rios e 

para os negociantes que seguissem com produtos para o Pará, incentivos à 

agricultura em toda a capitânia e pela persuasão dos povos do norte a manterem 

um comércio ativo de carne seca e solas, deixando de lado o prejudicial comércio 

de boiadas com a Bahia.  

Porém, ao longo do século XIX, as tentativas de navegação dos dois rios 

obtiveram pouco sucesso.  De acordo com Dolles (1973), o desenvolvimento 

desse comércio esbarrava nas deficiências da agricultura, no fraco povoamento 

das margens dos rios e na falta de capitais para investimento nas empresas de 

transportes, somado a esses, se aliavam, de um lado, o acidentado curso dos 

rios, principalmente do Tocantins, o que exigia uma tripulação excessiva e 

tornava a viagem lenta, além de cara, e, de outro, a insegurança dos viajantes 

diante dos prováveis ataques de tribos indígenas que habitavam as margens dos 

rios.  

Até o final do século XIX, o cenário comercial em Goiás pouco se alterou, 

de acordo com o Almanaque da Província de Goiás de 1886, por falta de vias 

que facilitassem a condução, e quase não se exportava, pois o custo com o 

transporte excederia o valor de comercialização dos gêneros que aqui se 

produziam (BRANDÃO, 1978). Mudanças significativas só ocorreriam após a 

reintegração da economia goiana à economia nacional, a partir da penetração 

da Estrada de Ferro Goiás pelo Sudeste do estado, o que só veio a ocorrer em 

1911. Esse modal de transporte influenciou importantes mudanças estruturais, 

aumentando a dinamicidade do comércio e possibilitando o desenvolvimento de 

outras atividades auxiliares, que modernamente reconhecemos como serviços, 

conforme veremos no subcapítulo a seguir.  

  

2.3 Setor de serviços e a integração regional   

 

Poucos são os dados, fontes documentais e bibliográficas sobre a 

estrutura econômica do Estado de Goiás durante as três primeiras décadas do 

século XX, o que dificulta o reconhecimento das características e do tamanho do 
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setor de serviços para esse período. Entretanto, como base nas informações 

contidas no recenseamento geral de 1920, na revista periódica a Informação 

Goyana e em alguns documentos dos órgãos oficiais, procuramos chegar a 

algumas aproximações.  

A primeira vez que a Diretoria Geral de Estatística (DGE), órgão do então 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), disponibilizou dados 

econômicos setoriais foi na ocasião da divulgação do Recenseamento Geral de 

1920. Naquele ano, a DGE, além das estatísticas populacionais, divulgou em 

escala estadual e municipal, os dados resultantes dos censos da agricultura e 

da indústria.27  

Os censos econômicos de 1920 delinearam a setorização das atividades 

com bases nas características da produção. Desse modo, compunham o censo 

agrícola os dados referentes às atividades de exploração da lavoura, criação de 

animais, caça e pesca e extração mineral, com fins lucrativos, realizadas no 

âmbito de um estabelecimento rural.28 Por sua vez, o censo industrial foi 

composto por todas as atividades de transformação e de emprego de matéria-

prima tributadas pelo Imposto de Consumo (BRASIL, 1923). 29 

O levantamento censitário de 1920 contabilizou para o Estado de Goiás 

uma população de 511.919 habitantes, dos quais 150.066 declararam uma 

profissão definida, conforme a distribuição apresentada na tabela 09 (BRASIL, 

1923). 30  

 

 

 

                                                           
27 Os Recenseamentos Gerais realizados nos anos de 1872, 1890 e 1900 compreenderam 
apenas o Censo de população. 
28 [...], entende-se por estabelecimento rural toda a extensão de terra sujeita à administração 
exclusiva de um proprietário, arrendatário, interessado, ou administrados, que faça diretamente 
a exploração da lavoura ou da criação, por si só ou com auxílio de pessoal remunerado. [...] Não 
devem, porém, ser considerados estabelecimentos rurais os quintaes, as chácaras e os viveiros, 
pertencentes às casas das cidades e villas, e bem assim pequenos sítios da zona rural, desde 
que a produção deles se destine ao consumo doméstico, ou seja, de pequeno valor, não 
constituindo verdadeiro e especial ramo de negócio. 
29 Imposto estabelecido nos primeiros anos da República. O imposto era cobrado dos produtores, 
que adquiriam da repartição fiscal estampilhas a serem fixadas nas mercadorias 
comercializadas. Estatísticas Históricas do Brasil. Séries Econômicas Demográficas e sociais de 
1550 a 1988. 2. ed.  
30 O grande número de pessoas com profissões mal definidas ou não declaradas é decorrente 
da estrutura etária da população do período com grande porcentagem de população com idade 
inferior a 14 anos.  
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Tabela 09 - Estado de Goiás, distribuição da população com profissão definida, 1920 

Ramos de atividade Trabalhadores % em relação a 
PPD 

Exploração do solo e subsolo  118.986 79,3 

Indústrias 17.871 11,97 

Transporte 936 0,62 

Comércio  4.777 3,18 

Força pública  705 0,47 

Administração pública  690 0,46 

Administração privada  171 0,11 

Profissões liberais  1.263 0,84 

Pessoas que vivem de suas rendas 241 0,16 

Serviços domésticos  4.426 2,95 

População com profissão definida (PPD) 150.066 100 

Fonte. BRASIL (1923). 
 

Apreciando os dados da tabela 09 é possível estimar que, em 1920, 8,8% 

dos habitantes goianos com profissões definidas estavam envolvidos em 

atividades do setor de serviços. Porcentagem similar à nacional, que para o 

mesmo ano é estimada em 8,57% (BRASIL, 1923).  Os poucos profissionais 

liberais recenseados em 1920 estavam distribuídos por classes de atividades, 

conforme se apresenta na tabela 10.  

 

Tabela 10 - Distribuição por classe de atividades dos profissionais liberais, Goiás, 1920 

Classe de atividade Pessoas ocupadas  

Religiosas 83 

Judiciárias 200 

Médicas 342 

Magistério 396 

Ciências, letras e artes 242 

Total 1.263 

Fonte: (BRASIL,1923). 

  

Cabe destacar, com base na pesquisa de Salles (1998), que as pessoas 

envolvidas em atividades médicas em Goiás, nas três primeiras décadas do 

século XX, nem sempre possuíam formação na área. Segundo a autora, “No 

século XIX e começo do século XX, seria prematuro entender a medicina em 

nível de ciência, nessa região. Conhecimentos empíricos e intuição acurada 

faziam parte do cotidiano médico, contribuindo para o diagnostico adequado” 

(SALLES, 1999, p. 64). 

O ensino primário, custeado pelo Estado, estava presente em 32 dos 48 

municípios e atendia, em 1919, a 3.422 alunos. Já o ensino secundário era 

ministrado no Lyceu de Goyaz, localizado na capital, e em aulas avulsas criadas 
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nos municípios de Boa Vista do Tocantins, Porto Nacional, Posse, Pirenópolis e 

Santa Luzia. Havia ainda escolas secundárias particulares em Pirenópolis, 

Formosa, Rio Verde, Curralinho e Porto Nacional (GOYAZ, 1920). 

O ensino superior existia apenas na cidade de Goiás, ministrado pela 

Academia Livre de Direito, e atendia a um número limitado de alunos. Em 1918, 

contava com apenas 17 matrículas (GOYAZ, 1920). 

A capital Goiás contava ainda com uma escola de aprendizes e artífices, 

que oferecia os cursos de ferraria, marcenaria, sapataria, alfaiataria, seleiro e 

correeiro (GOYAZ, 1920). 

Até a publicação do recenseamento geral de 1940, não encontramos 

dados que indicassem o quantitativo de estabelecimentos dedicados ao 

comércio e à prestação de serviços em Goiás. Com os dados de 1940, é possível 

dizer apenas que, dos 1.836 estabelecimentos comerciais recenseados nesse 

ano, 70 já existiam entre 1910 a 1919; 127 existiam entre 1920 a 1924; 235 entre 

1925 a 1929; 444 entre 1930 a 1934 e 1.408 entre 1935 a 1939. Entre 1º de 

janeiro de 1940 a 1º de setembro de 1940, 425 estabelecimentos comerciais 

foram criados.  

Os dados do recenseamento geral de 1920 não permitem o cálculo da 

taxa de urbanização de Goiás para o período. No entanto, conforme salienta 

Santos (2013), no Brasil, esse índice pouco se alterou entre o fim do período 

colonial até o final do século XIX e cresceu menos de quatro pontos nos trinta 

anos seguintes, de 1890 a 1920, passando de 6,8% para 10,7%. Acredita-se que 

essas taxas não deveriam ser muito diferentes para o Estado de Goiás, o qual, 

em 1920, possuía 49 cidades, as mais populosas delas, a capital Goiás, com 

21.009 habitantes, Catalão, com 38.041, Boa Vista do Tocantins, com 25.799, e 

Morrinhos, com 24.459, e havia uma densidade demográfica de apenas 0,79 

habitantes por quilômetro quadrado (BRASIL,1923). 

De acordo com Gomes et al (2004), até início do século XX, tratava-se 

muito mais da geração de cidades que de um processo de urbanização. 

Subordinadas a uma economia de subsistência, as relações entre os lugares 

eram fracas, inconstantes, num estado que ainda contava com uma grande 

dimensão territorial e severas dificuldades de comunicação. Concordamos com 

os autores, relativizando, porém, a afirmação para o período pós crise da 

mineração, já que, como verificado no item anterior, houve durante o período 
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colonial um processo de urbanização ligado à concentração de excedentes da 

mineração que movimentou uma economia ligada a atividades tipicamente 

urbanas. Portanto, a estrutura ocupacional registrada no recenseamento de 

1920, que demostrava a predominância das atividades de exploração e uso do 

solo e o pequeno tamanho do setor de serviços, derivava-se do baixo índice de 

urbanização daquele período e de uma economia pouco integrada com 

mercados externos.  

O desenvolvimento dos serviços e do comércio, no início do século XX, 

além de ser influenciado pela baixa taxa de urbanização, esbarrava ainda nas 

dificuldades estruturais e técnicas do período, essas sempre mais intensas no 

norte do estado. A mais grave delas, e que influenciava na instalação das demais 

estruturas, era a falta de um sistema viário eficiente que possibilitasse maior 

fluidez no território.  

A falta de um sistema de transporte de qualidade foi, historicamente, alvo 

de preocupação dos governos estaduais e da sociedade goiana, segundo 

demonstram os trechos da mensagem encaminhada ao Congresso Legislativo 

do Estado de Goyaz pelo Presidente do Estado, Desembargador João Alves de 

Castro, em 13 de maio de 1920. 

 
É um problema muito sério o do abastecimento da capital e que não 
pode ser enfrentado sinão com muita energia. Nem só por isso, como 
também por avaliar os incalculáveis damnos advindos para o Estado 
com as dificuldades de transportes com que luctamos, compreendi 
chegado o momento, já que isso o permitem as condições financeiras 
da nossa terra, de apressar a execução de um plano de viação goyana, 
a começar pelas estradas de rodagem; aguardando confiante, 
também, a promessa do Governo Federal de prolongar a nossa via 
férrea. (GOYAZ, 1920, p. 4) 

 

Na mesma mensagem, o então Presidente do Estado também chama a 

atenção para outra dificuldade enfrentada pelos comerciantes goianos: a falta de 

bancos para realizações de transações comerciais. Nas palavras de Alves de 

Castro: 

 
O commercio, já regularmente movimentado, vem lutando de há muito 
tempo, com a falta de um banco para as suas transações. Não tendo 
conseguido a instalação nesta capital de uma agencia do Banco do 
Brasil, tomei o alvitre de auxiliar diretamente a nossa praça comercial, 
fazendo depósitos de dinheiro não só nesse como no Banco Mercantil 
para aquelle fim. (GOYAZ, 1920, p. 24). 
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Durante as três primeiras décadas do século XX, ainda prevalecia em 

Goiás o transporte comercial carreiro e o realizado por tropas, lentos, de baixa 

capacidade de transporte e de alto custo, o que acarretava em dificuldades de 

abastecimento das cidades, baixas taxas de lucros para os produtores e altos 

preços para o consumidor final. Conforme registra Borges (1994, p. 153), antes 

da consolidação do transporte ferroviário, 

 
os principais meios de transporte eram os carros de bois e as tropas, 
ambos com capacidade de carga limitada por volume. A jornada média 
diária não ultrapassava vinte e quatro quilômetros. A viagem entre 
Santa Cruz de Goiás e Araguari, onde os trilhos da E. F. Mogiana se 
encontravam paralisados desde 1896, levava, em média, dezesseis 
dias, o que tornava praticamente impossível o transporte de bens 
perecíveis. Além de transitar nas estradas apenas na estação seca, os 
custos de transporte por carro de bois eram extremamente altos, pela 
demora da viagem e pelas despesas de alimentação do pessoal e dos 
animais. Estes custos oneravam o preço final dos bens primários 
exportados, eliminando a competitividade da produção agrícola goiana 
em qualquer mercado fora do Estado. Segundo fonte oficial, muitas 
vezes a produção agrícola excedente não pagava nem mesmo seu 
próprio transporte, era preferível deixá-la na roça.  

 

As dificuldades com transporte no início do século XX faziam do gado, por 

sua capacidade de autotransporte, o principal produto do comércio de 

exportação de Goiás. Em 1919, registrou-se uma exportação de 117.861 

cabeças de bois (GOYAZ, 1920). A tabela 11 apresenta a lista dos cinco 

produtos com maiores valores de exportação para o ano de 1919.  

 

Tabela 11 – Valores de exportação dos principais produtos de Goiás, 1919 

Produto  Valor exportado 

Bovinos  11:871:200$000 

Arroz  1:786:709$000 

Suínos  979:792$500 

Xarque  348:981$000 

Café  130:000$000 

 Fonte: Goyaz (1920, p. 4). 

 

No contexto das duas décadas iniciais do século XX, a implantação da 

Estrada de Ferro Goiás, que havia adentrado poucos quilômetros no Sudeste de 

Goiás, embora insuficientes para atender a demanda regional, foi um importante 

marco para o desenvolvimento das atividades de serviços no estado. 

 Com a penetração dos trilhos em território goiano, houve incremento das 

atividades comerciais, da prestação de serviços de correios e telégrafos, no 
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transporte de passageiros e, inclusive, ao contrário do que se poderia pensar, 

influenciou, como destaca Nogueira (1980), na expansão do transporte terrestre 

movido por carros de boi, que passaram a integrar o sistema de transporte da 

época ligando as áreas vizinhas às estações ferroviárias. Como registra o autor, 

os estímulos da ferrovia “levaram os carreiros a uma era de ouro, em significação 

econômica, entre os anos de 1920 e 1930” (p. 59). O anuário estatístico do Brasil, 

de 1939-1940, registra a existência de 10.708 carros de bois, em 1937, 8.808, 

em 1938, e 10.575, no ano de 1939. (BRASIL, 1940, p. 275). 

O transporte por tropas, tão importante para Goiás antes da chegada do 

modal ferroviário, por sua vez, não consegue se manter ativo, e se reduz 

drasticamente como categoria profissional economicamente viável nas primeiras 

décadas do século XX. Como explica Nogueira (1980, p. 59): 

 
Ao contrário, o transporte por tropas, não integrado ao modal ferroviário 
e incapaz de competir com os carros, em preço de fretes, e muitas 
vezes em eficiência de prestação de serviços, e sem oportunidade de 
fazer bons negócios de outrora, as tropas entraram em decadência 
paulatina. Fizeram viagem cada vez menos frequente. Refugiaram-se 
nos sertões mais longínquos, exatamente os mais pobres, que se 
encontravam então ao norte de Goiás. Encurraladas pelos fatos novos 
após uma agonia lenta, desapareceram virtualmente das estradas do 
sul de Goiás entre os anos de 1920 e 1930. No Norte sobreviveram um 
pouco mais, porque lá os carros quase não andaram. Mal de uns, bem 
de outros. A paulatina asfixia das tropas acrescentou novo estímulo 
aos carros. Transferiu para estes a carga que antes não lhes cabia. 

 

Além dos estímulos ao setor produtivo, a operação ferroviária possibilitou 

o surgimento de um novo prestador de serviços, o comissário. Sobre isso, 

Nogueira (1980, p. 58) registra:  

 
Nas cidades que nasceram e cresceram a margem dos trilhos um 
grande número de comerciantes, economicamente bem posicionados, 
descobriram uma atividade nova a que se entregaram, para ampliação 
de rendas e de negócios: a do comissário. Prestando serviços 
mediante comissão, um percentual calculado sobre o valor das 
mercadorias, os comissários eram verdadeiros despachantes, junto 
aos trêns, para embarque e desembarque das cargas. A clientela era 
constituída por comerciantes de localidades não servidas diretamente 
pelos trilhos, mas integradas à área de ação dos carreiros. [...] por força 
de suas próprias atividades, os comissários representavam o papel de 
centrais do frete. Como tais asseguravam aos carreiros a 
disponibilidade de cargas em ambos os sentidos de sua viagem, 
dando-lhes condições de mais renda, mesmo com fretes a preço 
moderado. 
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Em 1920, os trabalhadores envolvidos em atividades de comissões 

correspondiam a 35,75% dos empregados em comércio, conforme é possível 

verificar na tabela 12.31 

 
Tabela 12 - Trabalhadores em Comércio, Goiás, 1920 

 

Classe de atividade Nº de trabalhadores 

Banco, câmbio, seguro, comissões, etc. 1.708 

Comercio propriamente dito  2.981 

Ouras espécies de comércio  88 

Total  4.777 

Fonte: BRASIL (1923). 

  

A presença dos comissários é notada, principalmente, nos municípios da 

porção sudeste do estado, sendo pequena na metade norte, conforme demostra 

a tabela 13. Esses profissionais garantiam, nos limites estruturais do período, a 

integração da produção regional do sudeste goiano aos mercados externos. 

 
 

Tabela 13 – Número de comissários por município, Goiás, 1920 
 

Metade Sul  Metade Norte  

Munícipio  
Nº de 

comissários  
Munícipio  

Nº de 
comissários  

Munícipio  
Nº de 

comissários  

Anicuns   24 Mineiros   44 Arraias   01 

Annapolis   47 Morrinhos   29 B. V. do Tocantins   0 

Bella Vista   05 Palmeiras   70 Cavalcante   01 

Bomfim  01 Pilar   25 Chapeo   08 

Burity Alegre   Planaltina   0 Conceição   0 

Caldas Novas   46 Posse   0 Couto Magalhães   01 

Campinas   05 Pouso Alto   45 Forte   02 

C. Formoso  08 Pirenópolis  305 Natividade  60 

Catalão   76 Rio Bonito   09 Palma   0 

Corumbá   40 Rio Verde   87 Pedro Affonso  05 

Corumbahyba  18 Santa Cruz   05  Peixe  02 

Crystallina   12 Santa Luzia   25 Porto Nacional   15 

Curralinho  69 S. R. do Paranahyba  46 São Domingos   22 

Formosa   05 Trindade   49 São José do Duro   01 

Goyaz   155 Ypameri  11 S. J. do Tocantins   176 

Jaraguá   69 

  

Sitio da Abadia   01 

Jatahy  20 Tabatinga   0 

Total   1.579 Total   295 

Fonte: BRASIL (1923). 

 

Segundo Borges (1990), antes da chegada dos trilhos ao território goiano, 

a cidade de Araguari, no estado de Minas Gerais, ponta de linha da ferrovia 

                                                           
31  Em 1920, não havia em Goiás empresas dedicadas a corretagem de seguros, bancos ou casa 
de câmbio o que leva a afirmar que o valor aferido na pesquisa seja representado apenas pelos 
comissários. A primeira agência bancária de Goiás foi inaugurada em 1921 na cidade de Ipameri.  
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Mogiana, era o entreposto comercial de Goiás. O prolongamento dos trilhos 

representou, dessa forma, a perda de parte do controle comercial exercido pela 

cidade.  Nesse contexto, Ypameri assume, na década de 1920, um importante 

papel no controle do comércio regional goiano, conforme é possível verificar em 

texto publicado no periódico Informação Goyana, de 1919:  

No planalto permutam seus produtos com comercio de Ypameri, as 
cidades de Formosa, Santa Luzia (pontos abastecidos pelo vão do 
Maranhão), Villa Planaltina e Villa Cristallina, pelo centro Curralinho, 
São José do Turvo, Palmeiras, Pyrenopolis, Annápolis, Bomfim, Pouso 
Alto, Bella Vista, Campo Formoso e Santa Cruz, pelo sul, Jatahy, Rio 
Verde, Morrinhos e Caldas Novas, todas as estas cidades fazem 
transações diretas com Ypameri e outras cidades nortistas pouco 
podem exportar pelas dificuldades de transporte de queijos, cereais e 
minerais, só exportava gado em larga escala. (Informação Goyana, 
1919) 

 

Além do desenvolvimento comercial proporcionado pela ferrovia, 

elevaram-se também as arrecadações fiscais do Estado. O imposto sobre 

exportação passou a ser uma importante fonte de receitas públicas. Em 1915, a 

arrecadação de imposto obtida nas transações da E. F. Goyaz representava 13% 

da arrecadação total do Estado e, em 1920, essa porcentagem sobe para 40% 

(BORGES, 1980). 

 A estada de ferro, desde que adentrou Goiás, foi um importante elemento 

modernizador e urbanizador para estado, conforme concluiu Castilho (2016), 

fatores essenciais para a expansão das atividades de serviços.   

A situação do norte do estado em relação à disponibilidade de serviços 

era ainda mais ineficiente que a do sul. França (1981) atesta que, na segunda 

década do século XX, as extensões goianas do centro-norte permaneciam no 

estado de marasmo imposto pela sua tradicional condição de marginalidade e 

subsistência, ocupação dispersa e falta de transportes. De acordo com o 

levantamento da autora, o comércio de exportações compunha-se de gado 

vacum e cavalar, peles, couros crus e alguns cereais.  

Pela região do alto Tocantins, os municípios de Posse, São Domingos, 

São José do Tocantins, Pilar, Cavalcante, Forte, Sítio D’abadia, mantinham 

intercâmbio com Januária (Minas Gerais), via. Rinchão. Ali os tropeiros e 

boiadeiros se abasteciam dos gêneros necessários para a travessia do 

despovoado e arenoso vale do São Francisco, e de Arraias, Chapéu, Taguatinga, 
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Palma e Peixe, exportavam para Barreiras (Bahia), ponto terminal da navegação 

do Rio Grande. Outras rotas partiam de São José do Duro, Natividade, 

Conceição e Porto Nacional, pelas quais os excedentes eram transportados para 

o porto de São Marcelo, ponto terminal da navegação do Rio Preto, na Bahia, e, 

em Pedro Afonso e Boa Vista, através do Tocantins, o comércio dirigia-se para 

o Maranhão (FRANÇA, 1981).  

As cidades banhadas pelos trechos navegáveis dos rios Tocantins e 

Araguaia conseguiam manter algum desenvolvimento comercial. Esse era o 

caso de Boa Vista do Tocantins, comprovado pelo registro do periódico A 

informação Goiana, de 15 de outubro 1919, em que é possível notar algum 

movimento comercial na cidade:  

 

mesmo nas condições atuais, já se nota nelle um desenvolvimento bem 

satisfatório, pois pode-se avaliar o seu movimento comercial, o qual, 

mantém com as praças do Pará e S. Luiz do Maranhão, por intermédio 

das cidades de Marabá naquele Estado, e Grajahú, Barra do Conde, 

Carolina e Balsas, neste, de intercâmbio de exportação e importação 

de 2.000 contos. (Informação Goiana, 15 de outubro de 1919, volume 

3, números 3) 

 

Uma descrição do município de Porto Nacional, publicada também no 

periódico A informação Goiana, de 15 de junho de 1920, oferece uma noção 

sobre o comércio e os transportes no norte de Goiás daquele período. 

Localizado na região norte de Goyaz, é o município de Porto Nacional 

um dos mais prósperos daquella zona [...] A exportação do município 

se destina em parte aos municípios vizinhos e outra parte procura 

outros estados por vias diversas. Para o Estado do Pará, via Tocantins, 

exportavam-se pelles de boi e outros animais, cereais, legumes, 

carnes, toucinho, queijos, doces e em pequena escala cachaça, licores 

de fructos, objetos de marcenaria e artefatos de ourivesaria. Para os 

estados do Maranhão e Bahia sahem bovinos em boiadas, borracha 

de mangabeira, pelles, plumas, animais, resinas, óleo resinas, carne 

de sol, algodão e fibras vegetais [...]. Existem na cidade diversas casas 

commerciaes, que recebem os gêneros de commercio externo, ora do 

Pará, ora do Maranhão ou Bahia [...] A agencia postal recebe malas de 

Goyaz cinco vezes ao mez e expede para os municípios visinhos, via 

fluvial até Boa vista e via terrestre até Palma por Natividade, cinco 

vezes ao mez para a capital e duas vezes para Porto Franco e 

Conceição do Araguaia. A cidade possue officiaes de marcenaria, 

ourives, pedreiros, ferreiros, picheleiros e sapateiros, que não somente 

abastecem o município como ainda servem os municípios vizinhos. [...] 

o município é todo cortado de pequenas estradas que servem às 

tropas. Não possue nem serviços telegráphicos, nem de viação a vapor 

pelo Tocantins. (Informação Goyana, 1920, v. III, nº 2, pp. 138-140). 
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A descrição oferecida sobre o Porto Nacional demostra que, mesmo 

contando com uma pequena estrutura de serviços, o município era 

regionalmente importante e exercia certa polarização no norte do estado. 

Durante a primeira metade do século XX, além da chegada do modal 

ferroviário, a transferência da capital estadual é o segundo importante marco de 

urbanização e modernização de Goiás.32 Para Arrais (2007, p. 100), 

 

Goiânia muda definitivamente o perfil e o eixo de povoamento em 

Goiás. Estimula a migração, dinamiza a economia regional, mobiliza 

recursos, pois se tratava de mais uma cidade, mas de uma capital que 

deveria representar o progresso e a modernidade. Por isso deveria ser 

planejada e por consequência capitalizada, o que significa que os 

esforços para construção da cidade envolvia investimentos na região, 

no seu entorno, o que despertou a atração do capital imobiliário.  

Em 1942, Goiânia é uma cidade perfeitamente estabelecida e, a partir de 

seus impulsos econômicos, uma nova etapa de urbanização e de expansão dos 

serviços é iniciada em Goiás, que será examinada no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32  A fundação de Goiânia, ocorrida em 24 de outubro de 1933, já foi bastante analisada pela 
historiografia goiana. Sobre isso, ver Chaul (1999).  
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Capítulo 3 - Setor de serviços e a urbanização pretérita 
 

O processo de aglomeração populacional verificado em Goiás após a 

década de 1940 – o que culminaria nos anos de 1970 com a inversão do local 

de moradia da população goiana −, embora não tenha sido resultado direto da 

capacidade de atração promovida pelo desenvolvimento das atividades urbanas, 

motiva o desenvolvimento destas atividades, especialmente das ligadas ao setor 

de serviços, uma vez que se mostram, nos centros urbanos, mais urgentes para 

o atendimento das necessidades diárias e menos intensivas em capitais que as 

atividades industriais. Este capítulo tem como objetivo compreender, por meio 

da análise estatística e espacial, o desenvolvimento das atividades do setor de 

serviços no Estado de Goiás, nesse primeiro período de urbanização. Para isso, 

foram fundamentais os dados disponíveis nos censos demográficos e 

econômicos de 1940 a 1980, cujos documentos informam sobre a distribuição 

espacial e a população ocupada em atividades de serviços. Além dessas fontes 

histórico-geográficas, outras referências são as informações disponíveis nos 

estudos Divisão do Brasil em Regiões Funcionais (IBGE, 1972), e Região de 

influência das cidades (IBGE, 1987). De forma geral, esses estudos apresentam 

uma tipologia dos centros urbanos brasileiros a partir do grau de interação entre 

as cidades e sua hinterlândia, definindo, dessa forma, uma hierarquia entre os 

centros. 

 

3.1 Aspectos gerais do setor (1940-1980)  

 

Do ponto de vista do emprego, o salto quantitativo considerável de 

trabalhadores em serviços é registrado no ano de 1960, quando 21,33% da 

população com mais de 10 anos de idade estava ocupada nessas atividades. 

Mas, como é possível verificar na tabela 14, a diminuição da população ocupada 

em atividades agrícolas e a maior absorção de trabalhadores no setor só 

ocorrem na passagem da década de 1970 para a de 1980.  
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Tabela 14 – População absoluta e relativa ocupada segundo os setores da economia, Goiás, 
1940/1980. 

 
Setores 1940 1950 1960 1970 1980 

 abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % 

Agropecuário¹ 215.372 78,6 297.216 82,2 436.382 74,8 523.783  60,4 501.216 39.4 

Indústria 24.266 8.8 21.823 6,0 30.673 5,2 77.107 8,8 211.558 16.5 

Serviços 35.177 12,8 42.851 11,8 124.421 21.3 249.441 29,8 562.093 44.1 

Total 273.666 100 361.890 100 583.165 100 866.685 100 1.274.867 100 

¹ inclui atividades extrativistas.  

Fonte: IBGE, Censos Demográficos (1940), (1960), (1970), (1980). 

 

Esse período de acentuado crescimento das atividades em serviços 

coincide com o momento da introdução de um pacote de inovações técnicas, 

mecânicas e gerenciais ao sistema produtivo agrícola no estado, somado ao 

incremento da grande propriedade organizada em moldes empresariais 

(GOMES et al, 2004).33 Essas modificações possibilitaram o aumento da 

produção sem a necessidade de expansão da mão de obra.34 De fato, o exame 

da tabela 14 revela que os novos 408.182 trabalhadores integrados à população 

ativa em 1980 não foram absorvidos pelo setor rural, que, pela primeira vez, 

registrou queda do número de empregos.  

Nesse contexto, o setor de serviços foi um importante absorvedor de mão 

de obra. Conforme explica Costa (1987), há uma real interação entre os 

fenômenos de urbanização e terciarização da economia, já que o êxodo rural 

estimula o crescimento do comércio e dos serviços pelo aumento da demanda 

urbana, proporcionando, dessa forma, a dinamização da economia das cidades, 

o que muito contribui para absorver os chamados “choques migratórios” por meio 

da ampliação da oferta de emprego de mão de obra. 

Sobre a população ocupada na indústria, é importante destacar a 

expressiva participação dos profissionais da construção civil. Em 1970, esses 

trabalhadores representavam 47,20% dos empregados no setor. Os maiores 

estoques eram de pedreiros e serventes, juntos somavam um total de 31.085 

operários. Em 1980, eles perfaziam 48,16% dos empregos industriais (IBGE, 

1970, 1980).  

                                                           
33 Gomes et al (2004) destaca que, a partir da década de 1970, houve a saturação e estagnação 
econômica das pequenas e médias propriedades, que praticamente pararam de crescer. De 
acordo com os autores, nesses anos, houve uma queda de mais de 50% das áreas cultivadas 
das pequenas propriedades.  
34 É importante lembrar que essas alterações não atingiram de forma homogênea todo o território 
goiano, o que reforçou a histórica desigualdade regional de Goiás.  
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Portanto, é possível concluir que, em Goiás, os serviços e a construção 

civil sustentaram a expansão do emprego durante o período de urbanização. 

Outra observação que merece destaque é o fato de que, embora a população 

ocupada em atividades agrícolas tenha permanecido alta até os anos de 1980, 

o local de moradia dos trabalhadores passou a ser cada vez mais urbano. Em 

1970, 14% da população ocupada em trabalhos agrícolas possuía domicílio 

urbano, ao passo que, em 1980, essa porcentagem sobe para 26,87%.   

 
Tabela 15 – Situação de domicílio das pessoas ocupadas na Agropecuária, Goiás, 1970-1980¹ 
 

Ano População 
ocupada 

Situação do domicilio 

Urbana Rural 

1970 517.761 77.569 444.192 

1980 494.763 132.968 361.795 

¹. Não inclui atividades extrativas.  
Fonte: IBGE, Censos demográficos (1970,1980). 

  

Entre 1970 a 1980, os habitantes rurais diminuem 14%, enquanto os 

trabalhadores agrícolas a redução é de 4,4%. Como fica evidente, para uma 

parcela da população, a troca do lugar de residência não significou a imediata 

troca dos ramos de atividade econômica, o que comprova a particularidade desta 

primeira fase do processo de urbanização de Goiás: a concentração da 

população não foi motivada pela capacidade de atração das atividades 

econômicas tipicamente urbanas. Portanto, como anotou Arrais (2013), a 

urbanização em Goiás não se constrói sob os escombros do rural, mas se edifica 

a partir dele e com ele, seja por meio da conversão de áreas rurais em áreas 

urbanas, seja a partir do consumo de insumos e maquinário, ou até mesmo da 

demanda estimulada para atender as necessidades por alimentação, energia, 

água, lazer etc.  

 Nos quarenta anos analisados, a participação dos serviços no total de 

ocupações sobe de 12,8%, em 1940, para 44,10%, em 1980. Nesse período, em 

termos relativos, a categoria de trabalho que mais cresce é a de profissionais 

liberais, que registra um aumento de nove pontos percentuais, entre 1940 e 

1980. Há uma queda, também percentual, das atividades domésticas 

remuneradas, que representavam 26,7% das ocupações terciárias em 1940, e 

reduzem sua participação para 15,9%, em 1980. A evolução quantitativa dos 

ramos de serviços é apresentada na tabela 16. 

 



95 

Tabela 16- Distribuição da população ocupada por ramos do setor de serviços, Goiás, 1940-
1980 

 

Ramos de atividade 1940 1950 1960 1970 1980 

Comércio de mercadorias 6.535 9.089 23.683 50.349 120.943 

Com. de imóveis e valores mobiliários e 

instituições de crédito  162 559 1.815  5.426 22.187 

Prestação de Serviços  10.013 11.319 39.270 63.390 122.489 

Transporte e comunicação  2.977 4.934 16.127 25.826 49.234 

Profissões liberais  649 1.242 9.301 9.240 60.430 

Atividades Sociais  992¹ 4.336 9.916 33.864 49.081 

Adm. pública, justiça e legislativo  3.106 3.638 6.903 19.838 31.957 

Defesa Nacional e segurança pública  1.348 1.192 2.385 6.781 10.261 

Atividade doméstica remunerada  9.395 6.542 15.019 34.727 88.089 

Total do setor de serviços 35.177 42.851 124.421 249.441 562.093 

Fonte: IBGE. Censos demográficos (1940, 1950, 1960, 1970, 1980). Dados trabalhados pela 
autora. 

  

Em termos quantitativos, é possível constatar, pelos dados contidos na 

tabela 16, que os ramos mais tradicionais do setor, menos intensivos em capitais 

e menos exigentes em qualificação profissional, foram os que absorveram o 

maior número de trabalhadores. Nesse contexto, destacam-se a participação do 

comércio varejista de alimentos, bebidas e estimulantes e o comércio varejista 

de artigos de vestuário, que, em 1980, respondiam, respectivamente, por 25,5% 

e 15% dos empregos do ramo de comércio de mercadorias. No ramo prestação 

de serviços, as atividades com maiores estoques de trabalhadores eram as 

relacionadas à confecção sob medida e reparação de artigos do vestuário e 

tecidos, aos serviços de alimentação e aos serviços de manutenção de veículos. 

Respectivamente, essas atividades ocupavam 34%, 17% e 16% dos 

empregados desse ramo (IBGE, 1980).  

A comparação entre o número de trabalhadores em serviços, levantado 

pelos censos demográficos, com o quantitativo de pessoal ocupado, apurado 

pelos censos econômicos, demonstra que a informalidade era um aspecto 

marcante do setor. Por exemplo, em 1940, os censos econômicos do comércio 

e serviços registraram a existência de 2.737 estabelecimentos que, juntos, 

empregavam um total de 5.954 trabalhadores, número muito abaixo dos 35.177 

registrados pelo censo demográfico.35  

                                                           
35 Os censos econômicos foram pesquisas decenais, de 1920 a 1970, e quinquenais, de 1975 a 
1985, realizados pelo IBGE. Em 1920, os censos econômicos abrangiam o agrícola e o industrial 
e, a partir de 1940, passaram a abranger também as atividades comerciais e de serviços.  



96 

Os censos econômicos, por critérios metodológicos, limitavam o universo 

de pesquisa a estabelecimentos formalmente constituídos. Portanto, excluíam 

uma grande parcela de trabalhadores de indústrias e comércios caseiros, 

artífices, feirantes, ambulantes etc., o que, em tese, encobria uma considerável 

parcela do setor de serviços. Por exemplo, na literatura romancista de Goiás, é 

possível identificar outras características peculiares ao circuito local de trocas 

dessa sociedade ainda em processo de urbanização. Da obra de Ortencio (2011, 

p. 58), extraímos o seguinte trecho:  

 
 
− Bento, a manteiga mal-e-mal dá pra hoje... 
− Já acabou? 
− Tá acabando, tantico só. Nhó Bento puxou comprido no cigarro de 
palha, onde o fogo andou quase um dedo. [...] Pensamento voou. Era 
preciso topar mais o Tonicão, logo amanhã na venda. Com ele sempre 
fora feliz no negócio de porco... O Negócio agora é não dar a entender 
ao outro que está precisando de porco; deixando o homem oferecer, o 
preço é bem outro. Amanhã, sábado, naquela mesma hora de 
costume, uma topada como Tonicão lá, na venda do patrimônio era 
negócio certo. Por sua vez Tonicão, [...] tinha uma certa necessidade 
de uns cobres e estava vendo num capadozinho piau o jeito de 
arrumar. [...] o único que poderia comprar-lhe, pagando em dinheiro, 
era seu vizinho Nhô Bento. Com os outros era só na gambira, no prazo; 
[...] Para encontrar-se com Nhô Bento, amanhã, no sábado, na venda, 
era o mesmo que dar milho a bode; ninguém fica sem ir à venda, no 
sábado. Agora, o sucesso do negócio é oferecer sem dar na vista, 
assim, como jogando um barrozinho sem dar a entender que está 
precisando vender.  

 

Pela narrativa de Ortencio (2011), é possível identificar que as relações 

comerciais não se realizavam obrigatoriamente na cidade ou nos 

estabelecimentos comerciais, a presença do intermediário nem sempre fazia 

parte da negociação. Como a ida ao patrimônio ou à “rua” era evento esporádico, 

a “gambira” e as vendas a prazo eram comuns.36 Essas práticas, gestadas nos 

idos do século XIX, persistiram de forma representativa na vida econômica de 

Goiás até o terceiro quartel do século XX.  

Em 1940, a média de pessoas ocupadas, por estabelecimento, era de 1,6 

no comércio varejista, 3,6 no comércio atacadista e 2,8 nos estabelecimentos 

prestadores de serviços. Do total de trabalhadores recenseados nos 

levantamentos econômicas, 60,20% eram administradores, categoria que, de 

acordo com nota técnica da pesquisa, englobava os proprietários do 

                                                           
36 “Gambira” é expressão usada com sentido de troca ou permuta.  
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estabelecimento. A constituição jurídica de 81,50% das empresas era de firmas 

individuais. Os resultados indicam que, naquela década, prevalecia a pequena 

empresa de condução familiar. Entre 1940 a 1980, ocorre o aumento 

considerável do número de estabelecimentos, como podemos verificar na tabela 

17.  

 

Tabela 17 – Evolução no número de estabelecimentos e de pessoal ocupado no setor de 
serviços, Goiás, 1950-1980 
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Com. de mercadorias  3.366 5.617 6.338 13.133 17.040 36.666 27.038 86.727 

Prest. de serviços  1.664 4.090 3.201 7.966 9.714 20.405 24.828 71.792 

Total  5.030 9.707 9.539 21.099 26.754 57.071 46.290 132.182 

Fonte: IBGE (1957, 1966, 1975a, 1975b, 1984a, 1984b) 
Dados trabalhados pela autora. 

 

No entanto, em relação à constituição jurídica e média de empregados por 

estabelecimento, o perfil pouco se altera em relação à década de 1940. Em 1980, 

43% das empresas pesquisadas eram firmas individuais e 51% delas não 

possuíam constituição jurídica. A ausência de razão social ocorria, 

principalmente, nas empresas de serviços, das quais 67,8% não possuíam o 

registro jurídico.  

A média de trabalhadores por empresa também permanece baixa. No 

universo de estabelecimentos pesquisados em 1980, 40% possuíam apenas um 

empregado, 37% dispunham de duas pessoas ocupadas e apenas 3,8% dos 

estabelecimentos contavam com o trabalho de mais de 10 funcionários (IBGE, 

1984a, 1984b).  

 A tabela 18 mostra que os sub-ramos, cuja contribuição foi maior para o 

aumento no número de estabelecimentos, foram o comércio varejista de 

alimentos e bebidas e de tecidos e artigos para vestuário que, juntos, somavam 

41% dos estabelecimentos do setor, e os serviços de alojamento e alimentação, 

o qual respondia a 23,6% das firmas terciárias.  
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Tabela 18 – Evolução dos sub-ramos do setor de serviços, Goiás, 1940-1980 
 

Sub-ramos do setor de serviços  
1940 1960 1980 

Estab. P. oc Estab. P. oc Estab. P. oc 

Com. de ferragens e material de construção  12 25 92 302 1.201 6.354 

Com. de máquinas e aparelhos e mat. eletrônico  09 46 77 343 250 2.580 

Com. de veículos e acessórios  06 32 99 572 1.023 5.710 

Com. de móveis, art. de hab. e uso doméstico  03 05 64 239 5.638 4.031 

Com. de papel, impressos, art. de escrit. celulose  10 11 41 150 403 1.424 

Com. prod. químicos, farmacêuticos e afins  165 304 462 1.039 1.368 6.339 

Com. combustíveis e lubrificantes  09 11 99 341 820 4.994 

Com. tecidos, vestuário, armarinhos, fibras  423 825 1.475 3.658 4.117 13.642 

Com. alimentos, bebidas e estimulantes  747 997 3.410 5.291 15.279 27.213 

Com. de mercad. geral com prod. Alimentícios  301 622 333 606 764 6.459 

Com. de mercad. geral sem prod. alimentícios  19 58 81 370 57 605 

Com. de artigos diversos 05 14 71 179 874 2.988 

Com. de artigos usados  0 0 0 0 161 361 

Com. de imóveis e valores imobiliários 01 - - - 34 148 

Com. de prod. agropecuários e extrativos 127 503 32 79 104 591 

Mercado de crédito  13 13 - - - - 

Atividades auxiliares do comércio  06 13 78 134 94 415 

Serviços de alojamento e alimentação  273 780 1.360 7.966 10.970 26.301 

Serviços de confecção e reparação  459 1.527 578 3.958 7.653 17.394 

Serviços de higiene pessoal  115 157 1.112 1.309 2.694 4.671 

Serviços de diversão e radiodifusão  32 56 73 2.175 435 2.270 

Outros serviços auxiliares   - - - - 1.649 10.303 

Fonte: IBGE (1952, 1966, 1984a, 1984b) 

 
É importante observar o expressivo crescimento do número de 

estabelecimentos dedicados ao comércio de veículos e acessórios, 

concomitante ao aumento no número de prestadores de serviços de manutenção 

e reparação de veículos. Esse crescimento foi resultado do conjunto de 

investimentos em infraestrutura viária, principalmente em estradas de rodagem, 

que passaram a integrar as diferentes regiões do estado de Goiás após as 

construções de Goiânia e Brasília.  

A evolução no nível de emprego e do número de estabelecimentos é 

acompanhada de ganhos crescentes de participação na composição do produto 

interno. Tomando o ano de 1950 como referência, verifica-se que o setor 

agropecuário liderava a estrutura econômica do estado e respondia por mais de 

60% do PIB. O setor de serviços ocupava a segunda posição, mas bem atrás do 

primeiro, e a indústria representava apenas uma parcela residual, conforme 

podemos constatar na tabela 19.37 

                                                           
37 Até o final dos anos de 1940, não havia no Brasil um sistema de cálculo das contas nacionais 
por grandes agregados econômicos. Esse trabalho só foi iniciado pela Fundação Getúlio Vargas, 
em 1945, com o objetivo de mensurar a renda nacional. Como resultado disso, houve a 
estruturação de um sistema de contas nacional, o que possibilitou a disponibilização do Produto 
Interno Bruto organizado em três setores econômicos a partir do ano de 1947. 
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Tabela 19 – Produto Interno por grande setor, Goiás, 1960-1985 

Ano Agropecuário Indústria Serviços 

1950¹ 62,00 9,00 29,00 

1960          49,50             7,30          43,20 

1970          28,00             9,00          63,00 

1980          27,90          21,70          50,30 

 1985*          20,20          26,00          53,80 

Fontes: ¹ Revista Brasileira de Economia -  Fundação Getúlio Vargas, v. 9, n. 4 (1955)  
IBRE/FGV e Contas Regionais/IBGE. Elaboração: Marcos Arriel. 
(*) A partir de 1985, foram excluídos os dados do Estado do Tocantins. 
 

Decorridos 20 anos, as proporções de participação no PIB dos setores 

agropecuários e de serviços praticamente se invertem, permanecendo a 

indústria na terceira colocação. Em 1985, o setor primário é ultrapassado pela 

indústria, reduzindo consideravelmente sua participação relativa na composição 

do produto estadual. Trata-se, portanto, de uma modificação estrutural em que 

o estado, mesmo mantendo a sua grande importância agrícola − já que a queda 

em participação relativa não significou redução absoluta da produtividade 

primária −, terceirizou-se rapidamente.  

Como lembra Borges (2000), o aumento da participação relativa do setor 

de serviços na formação da renda interna evidencia a crescente integração da 

economia goiana ao circuito das relações comerciais do país, já que, nesse 

período, o principal meio de apropriar do excedente econômico produzido na 

agropecuária regional era promover a circulação e o consumo. Essa afirmação 

é comprovada quando se observa a evolução dos subsetores de serviços, como 

é possível conferir na tabela 20, pois o franco desenvolvimento do setor, iniciado 

na década 1970, foi comandado principalmente pelas atividades comerciais. 

 

Tabela 20 – Evolução do Produto do setor de serviços por subsetores 

 Comércio 
Intermediações 

Financeiras 
Transporte e 
Comunicação 

Governo Aluguéis 
Outros 

Serviços 

1970 508.919 184.127 58.667 194.137 275.970 320.830 
1971 793.631 236.630 79.240 263.758 349.285 413.571 
1972 1.700218 273.871 118.058 421.991 437.981 562.090 
1973 2.739.121 588.523 163.570 527.912 539.346 27.132 
1974 3.804.305 978.510 263.838 822.873 701.245 1.032.911 
1975 6.090.614 1.767.766 402.319 1.230.677 1.063.759 1.642.649 
1976 7.485.963 2.725.763 751.239 1.940.246 1.594.495 2.534.892 
1977 12.517.795 3.639.561 972.289 2.751.133 2.457.676 3.697.492 
1978 19.712.440 5.874.237 1.641.421 4.235.199 3.698.796 5.702.828 
1979 33.523.748 10.270.330 2.747.414 6.966.269 5.192.517 9.320.053 
1980 77.429.491 23.277.483 6.084.832 15.212.080 10.496.335 19.623.584 

Fonte: FIPES In: Costa (1987). 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/view/9-4
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De acordo com o que foi verificado e já referido por Costa (1987), o 

acelerado processo de urbanização por que passou o estado, a partir da década 

de 1970, contribuiu para a vertiginosa terciarização da economia, uma vez que 

as atividades terciárias são predominantemente voltadas para os quadros 

urbanos, sendo proporcionalmente influenciadas pelo ritmo de crescimento da 

população urbana. 

Portanto, a expressão econômica do avanço da urbanização em uma 

zona de expansão da fronteira agrícola, como foi Goiás até final dos anos de 

1970, foi o aumento da participação dos serviços na estrutura geral do emprego 

e na formação da renda interna. O que, porém, não traduz o desenvolvimento 

qualitativo do setor, já que a expansão foi baseada na pequena empresa de 

baixo capital, no emprego de baixa qualificação e na grande parcela de 

informalidade empresarial e da força de trabalho.  

 

3.2 Distribuição espacial dos estabelecimentos de serviços 

 

Os censos econômicos de 1940 oferecem poucos detalhes acerca da 

distribuição espacial das atividades do setor de serviços. Porém, com os dados 

disponíveis foi possível proceder com a espacialização das atividades de 

comércio varejista e atacadista, sem, contudo, especificar as classes.  

A figura 06 mostra que a espacialização do comércio varejista, praticado 

por 1.629 estabelecimentos, estava bastante relacionada com a disponibilidade 

da estrutura de transporte do período.38 Analisando os dados do recenseamento 

econômico, é possível constatar que a média de habitantes por 

estabelecimentos (hab./est.) era menor nos municípios do eixo ferroviário e 

naqueles que recebiam sua influência e bastante alta nos municípios da metade 

norte do estado. Em Buriti Alegre, o quociente era de 218, e em Goianira, Pires 

do Rio, Anápolis e Ipameri, os quocientes eram, respectivamente, de 250, 263, 

                                                           
38 Em 1939, Goiás contava com uma rede rodoviária de 15.800,5 km, dos quais, 2.784,5 de terra 
melhorada e 13.016,0 de terra não melhorada. Havia no estado 315 caminhões de transporte de 
cargas. (AEB, 1939). Até a década de 1940, as redes de transporte em Goiás, do ponto de vista 
espacial, estavam concentradas na porção sudoeste, servindo de complemento à ferrovia, o que 
favorecia a concentração econômica nessas localidades (CASTILHO, 2016).  
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340 e 388. A recém-capital Goiânia já possuía um estabelecimento para cada 

263 habitantes (IBGE, 1952).39  

Nos municípios de São Vicente, Peixe, Porto Nacional e Santa Maria do 

Araguaia, localizados no extremo norte, a média de habitantes por 

estabelecimentos era, respectivamente, de 1.084, 1.245, 1.386 e 1.704; em Boa 

Vista, essa relação chegava a 2.099 habitantes por estabelecimento e, na cidade 

de São Domingos, apenas um estabelecimento varejista foi recenseado. Nessa 

região, os valores estavam muito acima da média estadual, calculada em 507 

habitantes por estabelecimento (IBGE, 1952).  Por ser o comércio uma atividade 

fundamentada no valor de troca, os meios de comunicação são um fator 

determinante para seu desenvolvimento e expansão.

                                                           
39 A pedra fundamental de Goiânia foi lançada em 24 de outubro de 1933 e a instalação do 

município ocorreu em 2 de agosto de 1935. A partir desse ano, com a transferência de vários 
órgãos do governo estadual, intensificou-se fortemente o povoamento do município. Estima-se 
que, em 1934, apenas 800 residiam na área destinada à construção da nova capital, três anos 
depois, cerca de 9.000 e, já em 1940, o recenseamento geral acusava a presença de 48.166 
habitantes (IBGE, 1959b). 
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Figura 06 – Distribuição do comércio varejista, Goiás, 1940
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Anápolis, ponto final da Estrada de Ferro Goiás desde 1935, era o grande 

centro comercial do estado. Em 1940, a cidade concentrava 10,6% dos 

estabelecimentos atacadistas e 7% dos varejistas (IBGE, 1952). O dinamismo 

comercial da cidade, além de se relacionar aos fluxos promovidos pela E.F. 

Goiás, foi influenciado nesse período pela construção de Goiânia. Como relata 

Magalinski (1988), durante o período de edificação, a nova capital era abastecida 

pelas estações de Leopoldo de Bulhões e de Anápolis, contando muito mais com 

esta segunda, em razão da menor distância e por possuir uma melhor estrada 

de acesso.  

O crescimento de Anápolis e o desenvolvimento de seu setor de serviços 

também estavam relacionados ao movimento pioneiro de ocupação da região do 

mato grosso goiano, por meio da criação da Colônia Nacional de Goiás 

(CANG).40 De acordo com Faissol (1952), Anápolis cumpria função dirigente no 

pioneirismo, além de ser entreposto de toda a região.  França (1974) acrescenta 

que a expansão da fronteira agrícola era sustentada pelos serviços da cidade de 

Anápolis que, favorecida pela expansão da rede de transportes rodoviário e 

ferroviário, tornou-se o centro comercial de exportação e importação. De acordo 

com França (1974, p. 649), as casas comerciais de Anápolis, já na segunda 

década do século XX,  

com aumento dos seus estoques, foram constituindo-se em 
verdadeiros armazéns gerais, cujas principais mercadorias eram: 
chapéus, calçados, drogas, arreios, fazendas, armas e munições, 
armarinhos, ferragens e gêneros secos e molhados de primeira 
necessidade. Dispunham de alojamentos rústicos, chamados “pousos 
de tropeiro” para acomodação dos fregueses e pastos para as tropas 
nas imediações da cidade. Tais serviços eram também explorados por 
elementos que não possuíam casas de comércio. Essas casas 
comerciais logo começaram a funcionar em caráter de comércio 
atacadista, abastecendo as cidades vizinhas.  

 

A distribuição do comércio atacadista, representado na figura 07, além de 

demostrar a proeminência de Anápolis, revela um destaque para a cidade de 

Boa Vista do Tocantins, que apresentou o maior número de estabelecimentos do 

estado, um total de 47.

                                                           
40 Como comprova Castilho (2012), a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), criada em 
1941, fez parte da política de expansão econômica que ficou conhecida como “Marcha para o 
Oeste”, do então presidente Getúlio Vargas. A implantação da Cang deu origem à cidade de 
Ceres e os excedentes migratórios deram origem às cidades de Rialma, Uruana e Carmo do Rio 
Verde.  
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Figura 07 – Distribuição do comércio atacadista, Goiás, 1940
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De acordo com notas técnicas do censo, em regiões afastadas dos 

centros econômicos mais dinâmicos, os estabelecimentos comerciais 

funcionavam como intermediário para a venda direta de artigos ao consumidor 

e, muitas vezes, recebiam como pagamento os produtos da atividade 

agropecuária e extrativista. Essa prática criava estoques que poderiam ser 

comercializados em grandes partidas, o que fez com que esses 

estabelecimentos, para efeito censitário, fossem classificados como de comércio 

misto. Porém, na divulgação dos documentos, os valores dessa categoria foram 

somados aos do comércio atacadista, influenciando na quantidade registrada de 

estabelecimentos atacadistas dedicados aos produtos agropecuários e 

extrativos.  

Dessa forma, acredita-se que esse método adotado na divulgação dos 

documentos justificaria o número apresentado de estabelecimentos atacadistas, 

não só por Boa Vista do Tocantins, mas também por Santa Maria do Araguaia e 

São Vicente, cidades que exploravam a extração do babaçu e que, beneficiadas 

por trechos navegáveis dos rios Araguaia e Tocantins, podiam exportar a 

produção recolhida na região (IBGE, 1959). Portanto, nesses municípios, havia 

um comércio misto, fato que explicaria, inclusive, o baixo quantitativo de 

estabelecimentos varejistas.  

Embora não seja possível espacializar a distribuição dos 881 

estabelecimentos prestadores serviços recenseados em 1940, foi possível, por 

meio dos dados do Ministério da Agricultura, mapear a distribuição dos serviços 

de correios e telégrafos e a dos serviços aéreos presentes no estado, durante 

1943, conforme é apresentado na figura 08. Na década de 1940, Goiânia contava 

com voos semanais da Vasp e da Panair e Anápolis fazia parte da rota comercial 

da Panair (BORGES, 2000). 

No mesmo período, a E. F. Goyaz, que possuía uma extensão de 456,74 

km, representava o principal serviço regular de transporte e atendia de forma 

direta oito municípios goianos (Goianira, Catalão, Ouvidor, Ipameri, Pires do Rio, 

Campo Formoso, Bonfim e Anápolis). De acordo com relatório de operação de 

1940, foram transportados no tráfego remunerado 188.312 passageiros, 19.307 

animais, 2.476,179 toneladas de bagagens e encomendas, 102.195,184 

toneladas de mercadorias e transmitidos 84.106 telegramas (E.F. GOYAZ, 

1942).



106 

 

Figura 08 - Serviços de Comunicação e transporte aéreo, Goiás, 1940
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Em 1950, o IBGE recenseou 3.375 estabelecimentos comerciais no 

estado, dos quais, 3.254 dedicados ao comércio varejista e 112 dedicados ao 

comércio atacadista. Na modalidade a varejo, os sub-ramos mais comuns eram 

o comércio de produtos alimentícios, bebidas e estimulantes, com 1.620 locais 

de vendas, seguido do comércio de tecidos, artefatos e artigos de vestuário e 

armarinhos, com 798 pontos de comercialização (IBGE, 1957). 

Na modalidade atacadista, destacavam-se os distribuidores de produtos 

alimentícios e bebidas, com 47 estabelecimentos, e os de produtos 

agropecuários e extrativos, com 39 locais de venda. Em 1950, não foram 

recenseados estabelecimentos atacadistas de máquinas e aparelhos elétricos; 

veículos e acessórios; móveis, artigos de habitação e de uso doméstico; papel 

impresso, artigos de papelaria e escritório, sendo arrolado na pesquisa apenas 

um estabelecimento atacadista de tecidos, fibras e têxteis (IBGE, 1957). 

Baseando-se na pequena quantidade e na pouca diversidade do comércio 

atacadista da época, bem como na predominância do comércio de alimentos e 

vestuário na venda de mercadorias de produção própria, é possível concluir que 

o comércio varejista de Goiás era bastante dependente do abastecimento de 

centros atacadistas instalados fora do estado.  

As figuras 09 e 10 mostram que os principais centros de comércio varejista 

e atacadistas do estado eram Anápolis e Goiânia. Na primeira cidade, foram 

recenseados 239 estabelecimentos varejistas e 36 atacadistas. Faissol (1952) 

registra que, na década de 1950, o movimento dentro da cidade de Anápolis era 

muito intenso, principalmente com o entra e sai de caminhões. Vindos de várias 

partes do “Mato Grosso de Goiás”, os veículos transportavam arroz e outros 

gêneros, bem como levavam toda espécie de mercadorias, inclusive imigrantes 

que chegavam pela estrada de ferro e que, em seguida, eram conduzidos em 

direção a zonas de colonização mais recentes. Em Goiânia, foram recenseados 

445 estabelecimentos varejistas e 19 atacadistas. Em 1954, esses números se 

elevaram para 1.104 e 40, respectivamente (IBGE, 1959). 

Além disso, é importante destacar que a navegação do Tocantins e do 

Araguaia, até a década de 1950, era uma importante via de comunicação do 

extremo norte e garantia, nos limites técnicos do período, a interação da região 

com outras localidades, permitindo a existência de atacadistas em 

Tocantinópolis e Araguacema.
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Figura 09 – Distribuição do comércio varejista, Goiás, 1950 
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Figura 10 – Distribuição do comércio atacadista, Goiás, 1950
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Comparando os dados referentes ao comércio atacadista de 1940 e 1950, 

é possível perceber uma redução significativa no número de estabelecimentos 

do norte do estado. Essa redução é decorrente de mudanças metodológicas da 

pesquisa de 1950, que eliminou a categoria comércio misto, antes computada 

como comércio atacadista. Os estabelecimentos passaram a ser classificados 

apenas em varejistas e atacadistas, com base na predominância das formas de 

venda. 

Os municípios de Araguacema, Tocantinópolis, Araguatins, Iguatins e 

Babaçulândia não dispunham de estradas que possibilitassem serviços de 

transporte rodoviário, dessa forma, o transporte terrestre só podia ser feito por 

meio de animais de carga (IBGE, 1959). Essa deficiência de transporte favoreceu 

a estruturação de uma rede de transporte aéreo com bastante capilaridade no 

norte Goiano, conforme é possível verificar na figura 11.  

A rede de transporte aéreo de Goiás incluía, em 1955, 34 aeroportos, que 

tiveram um movimento de 161.570 passageiros, 3876 toneladas de cargas e 

15.196 pousos. A tabela 21 especifica o tráfego aéreo nos principais aeroportos 

do estado (CAPES, 1959). 

 
Tabela 21 – Movimento do tráfego aéreo comercial, Goiás 1955 

 

Aeroportos  
Passageiros Cargas (t) 

Nº de 
pousos  

Desemb. 
  

Embarcados  Desembarcados  Embarcados  

Anápolis  12.636 12432 214 231 3504 

Araguacema  394 392 279 366 189 

Goiânia  37 091 36842 712 505 4305 

Pedro Afonso  1682 1759 263 358 478 

Outros  29194 29148 607 341 6720 

Total  80997 80753 2075 1801 15196 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil - 1957. In: Estudo de Desenvolvimento Regional (Goiás) – 
1959. 

 

O aeroporto de Goiânia, em volume de embarques e desembarques, era 

o mais expressivo. Entretanto, o movimento de carga nos aeroportos de 

Araguacema e de Pedro Afonso comprova que o transporte aéreo era bastante 

utilizado no norte do estado, provavelmente, em virtude das deficiências do 

transporte fluvial e da falta de transporte rodoviário. Desses dois aeroportos, 

partiam diariamente para Belém do Pará aviões carregados de carne verde de 

bovinos abatidos nos matadouros locais (CAPES, 1959). 
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Figura 11 - Serviços aéreos comerciais, Goiás, 1950
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A espacialização dos estabelecimentos prestadores de serviços 

recenseados em 1950, apresentada na figura 12, permite perceber a nascente 

proeminência em serviços da capital. Nesse ano, Goiânia concentrava 5,3% da 

população estadual e 18,3% dos estabelecimentos de serviços (IBGE, 1950). 

Em 1950, a capital já concentrava 25% dos estabelecimentos de saúde e 54% 

dos leitos de internação do estado (BRASIL, 1952), além dos principais serviços 

administrativos do estado. Quanto ao ensino, a tabela 22 demostra a situação 

privilegiada de Goiânia em relação ao restante do estado no ano de 1956.  

 

Tabela 22 – Estrutura de ensino não primário, Goiânia, Goiás, 1956 

Tipo de ensino 
1956 1957 

Goiás Goiânia Goiás Goiânia 

Superior  09 07 11 08 

Secundário  62 24 66 25 

Industrial  02 01 02 01 

Comercial  15 03 16 06 

Normal  37 03 41 03 

Fonte: IBGE (1959). 

 

 Na figura 11, é possível perceber que as atividades de serviços estavam 

ainda mais concentradas que as comerciais. Em alguns municípios do Norte, as 

atividades de serviços praticamente inexistiam. Em Pedro Afonso, por exemplo, 

mesmo com uma população de 38.844, não foram registrados serviços de 

alimentação e de hospedagem e, em Cavalcante, com uma população de 9.243 

habitantes, nenhum tipo de serviço foi recenseado.  

Durante a década de 1950, o setor de serviços em Goiás é impulsionado 

pela construção de Brasília. As obras da nova capital federal, além de 

promoverem as tradicionais demandas comerciais por materiais e equipamentos 

de construção, atraíram para o território goiano um expressivo contingente 

migratório, ampliando, dessa forma, o mercado consumidor interno, principal 

variável para crescimento do setor.41

                                                           
41 A construção de Brasília iniciou-se nos últimos meses de 1956, com uma afluência imediata 
de migrantes. Até então, o povoamento na região era pequeno e rarefeito, estimado, na área 
destinada à capital, em 6.000 moradores. Em 20 de julho de 1957, a população que vivia no 
território era de 12.283 habitantes, dos quais, 6.000 sediados nas zonas rurais e na sede da 
cidade de Planaltina (Goiás), incorporada à área do Distrito Federal. Oito meses depois, novo 
inquérito computou um total de 28.804 habitantes, destes, 4.500 na zona rural.  Em maio de 
1959, em todo o território da nova capital, foram recenseadas 64.314 pessoas residentes. A 
comparação desses dados demostra o extraordinário afluxo migratório para a região. (IBGE, 
1959b) 
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Figura 12 – Distribuição dos estabelecimentos de serviços, Goiás, 1950
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O impacto da construção de Brasília é traduzido já nos resultados 

apresentados no recenseamento de 1960. As figuras 13 e 14 mostram que houve 

um ligeiro aumento no número de estabelecimentos, principalmente varejistas, 

na zona do Planalto Goiano. Nessa região, foram recenseadas 415 firmas 

comerciais, sendo que os municípios com maior número de empresas eram 

Luziânia (60), Barro Alto (61), Formosa (53) e Cristalina (46). O comércio 

atacadista possuía dois estabelecimentos, um em Cristalina e outro em Formosa 

(IBGE, 1966).  

Dentro dos limites de Brasília, foram levantados os seguintes 

estabelecimentos, em 1958: quatro agências bancárias, 93 casas comerciais, 

entre elas, 30 armazéns de secos e molhados, 15 casas de tecidos e armarinhos, 

nove restaurantes, oito bares, oito casas de materiais de construção, cinco 

mercearias, cinco açougues, três farmácias, quatro casas de comércio misto, 

duas casas de peças para autos, uma casa de móveis e um posto de gasolina 

(IBGE, 1959b). 

No entanto, a construção de Brasília não cessou os fluxos migratórios 

para Goiânia. O contínuo crescimento demográfico tornava a capital estadual o 

maior mercado consumidor do estado e, portanto, o local privilegiado para a 

concentração das atividades de serviços.  

A cidade de Ceres, sede da CANG, emancipada do município de Goiás 

em 1953, já superava em muito a antiga capital do estado em número de 

estabelecimentos comerciais e de serviços. O crescimento do setor terciário na 

cidade foi resultado do intenso fluxo migratório recebido pela região, e que nem 

sempre era absorvido pelos programas de colonização oficial, resultando em 

expressivo crescimento populacional do município.42 Sobre isso, Castilho (2012, 

p. 127) destaca que: 

O aumento populacional do Mato Grosso Goiano e de importantes 
centros urbanos goianos e de outras Unidades da Federação 
favoreceu o aumento da demanda por alimento. Mas foram os grandes 
cerealistas de Anápolis e os comerciantes de Ceres que se 
beneficiaram do processo de incorporação da produção agrícola da 
CANG junto à demanda crescente dos centros que se emergiam.

                                                           
42 De acordo com Valverde e Dias (1967), houve dificuldades no cumprimento das determinações 
legais e, em 1948, a administração da colônia só havia construído 100 casas. Havia um constante 
atraso na demarcação dos lotes em relação ao brutal afluxo de imigrantes, o que obrigava as 
famílias a aguardarem inscrição, durante meses, em choças provisórias, construídas por elas 
mesmas na margem direita do Rio das Almas. Assim nasce Rialma, cidade gêmea de Ceres.   
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Figura 13 – Distribuição do comércio varejista, Goiás, 1960 
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Figura 14 – Distribuição do comércio atacadista, Goiás, 1960
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O crescimento urbano tornou-se menos intenso em Anápolis após o 

deslocamento das frentes de expansão agrícola para o sudoeste do estado. A 

cidade perde sua antiga função de centro de apoio das áreas de expansão. 

Nesse contexto, com a implantação da BR-060, rodovia de ligação entre Brasília 

e Cuiabá, florescem na região sudoeste as cidades de Jataí e Rio Verde, as 

quais intensificaram seu crescimento demográfico e, consequentemente, 

registraram o aumento positivo do número de estabelecimentos de serviços.43  

Sobre o comércio atacadista, representado na figura 14, o que se nota, 

em comparação com os anos anteriores, é a tendência à maior concentração 

desse ramo, assim, Goiânia e Anápolis firmam-se como os dois grandes centros 

de atacados do estado.  A nova configuração rodoviária, associada à produção 

agrícola em moldes empresariais e não mais negociada em pequenos centros 

locais, eliminou as menores empresas do ramo, que também funcionavam como 

intermediárias para a comercialização das produções locais. A redução de 

operação do sistema ferroviário, verificada após década de 1950, provoca o 

enfraquecimento urbano das cidades servidas pela E. F. Goyaz e, 

consequentemente, do ramo atacadista praticado nessas cidades.  

A ampliação da rede rodoviária, que acompanha a construção de Brasília, 

também estimula a urbanização e o setor de serviços em Goiás. Na região 

setentrional do estado, é possível perceber que a construção da rodovia Belém–

Brasília, BR-153, na margem esquerda do Tocantins, impulsionou o crescimento 

do comércio nas cidades de Porangatu, Gurupi e Miracema do Norte.  

Sobre a importância da BR-153 para o desenvolvimento de Goiás, 

Teixeira Neto (2001) afirma que a Belém–Brasília tirou do isolamento em que se 

encontrava até os anos de 1950 toda a Mesopotâmia Goiana − a extensa região 

entre os rios Tocantins e Araguaia −, incorporando-a, definitivamente, à 

economia de mercado. Porém, observa-se que as cidades fora do traçado da 

rodovia sofreram influências negativas em relação à expansão dos serviços. 

Porto Nacional, o histórico centro econômico do Norte goiano, chegou a perder 

a posição, em relação à função comercial, para a recém-emancipada, e seu ex-

                                                           
43 Em 1950, a população total de Rio Verde era de 24.731 habitantes, destes, 6.169 viviam em 
área urbana, enquanto que, em 1960, esses valores sobem, respectivamente, para 40.390 e 
11.684. Em Jataí, a população total, em 1950, era de 31.229, com 4.897 habitantes urbanos, e, 
em 1960, os valores são de 27.985 e 14.022, respectivamente. (IBGE, 1950) 
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distrito, cidade de Gurupi. Sobre isso, Valverde e Dias (1967) ressaltaram que, 

as cidades não localizadas às margens da rodovia ou que não tinham acesso a 

ela, perderam importância na configuração urbana do norte do estado, o que 

consequentemente reverberou na disponibilidade de atividades terciárias.  

Em 1960, existiam em Goiás 3.201 estabelecimentos dedicados à 

prestação de serviços, um aumento de 192,36 % em relação a 1950 (IBGE, 

1966). A tabela 23 mostra que o gênero a apresentar o maior crescimento 

relativo foi o de reparação de veículos, seguido pelos serviços de alojamento e 

alimentação. 

 

Tabela 23 - Estabelecimentos prestadores de serviços, Goiás, 1950-1960 

Gêneros de Serviços  
Estab. 

1950 1960 

Serviços de Alojamento e de Alimentação  615 1.360 

Serviços de Reparação de artefatos de metal ... 93 

Reparação de Máquinas e aparelhos  ... 72 

Reparação de Veículos  69 264 

Outros serviços de reparação ... 149 

Serviços Pessoais  679 1.112 

Serviços Comerciais  33 78 

Serviços de diversão, radiodifusão e televisão 37 73 

Total 1.433 3.201 

Fonte: IBGE (1957,1966). 

 

A ampliação da rede de rodovias também influenciou o padrão de 

distribuição dos prestadores de serviços. Até 1950, esse tipo de estabelecimento 

praticamente inexistia no norte do estado e, em 1960, já totalizam 216. As 

cidades com maior presença de estabelecimentos eram Goiânia (527), Anápolis 

(342), Jataí (148), Inhumas (89), Rio Verde (82) e Ceres (76). Em 16 municípios, 

não foram recenseados nenhum prestador de serviços, conforme é possível 

verificar na figura 15 (IBGE, 1975b).
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Figura 15 – Distribuição dos estabelecimentos de serviços, Goiás, 1960
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A partir da década de 1970, notam-se mais claramente os influxos 

promovidos pela construção das duas capitais, pela expansão da fronteira 

agrícola e pela ampliação da rede rodoviária sobre a urbanização e sobre o setor 

de serviços em Goiás. Em 1970, os dez municípios mais populosos, todos 

localizados na porção meridional do estado, concentravam 77,2% dos habitantes 

urbanos, 36,6% aglomerados apenas em Goiânia e Anápolis.44 Os 37 municípios 

da região norte abrigavam apenas 9% dos moradores urbanos de Goiás. Nesta 

porção do território, as cidades mais populosas eram Araguaína, (37.780 hab.), 

Porto Nacional (31.517 hab.) e Gurupi (24.660 hab.). Considerando o entorno de 

Brasília, os dados de 1970 revelam o início do processo de fragmentação e o 

gradativo aumento da população urbana. Em 1950, havia na região seis 

munícipios cuja taxa de urbanização era de 12,9%, enquanto que, em 1970, 

esses valores sobem, respectivamente, para 10 e 25% (IBGE, 1970).  

O padrão da distribuição demográfica reflete na distribuição dos serviços. 

Conforme é possível perceber na tabela 24, a maior concentração de 

estabelecimentos do setor estava região do Mato Grosso de Goiás, que detinha 

42,4% do total estadual.45 A região com menor agrupamento era a de Tocantina 

de Pedro Afonso, com apenas 0,68% dos estabelecimentos.  As quatro 

microrregiões do norte goiano, que posteriormente dão origem ao estado do 

Tocantins, concentravam juntas 13% dos estabelecimentos (IBGE, 1975a, 

1975b).  

 

Tabela 24 - Estabelecimentos e Pessoal ocupado em Serviços, Goiás, 1970 

Microrregião Estabelecimentos Pessoal ocupado 

Extremo norte  923 1.515 

Baixo Araguaia goiano 227 403 

Tocantina de Pedro Afonso  116 187 

Médio Tocantins-Araguaia  923 1.454 

Serra Geral de Goiás  276 485 

Alto Tocantins  853 1.534 

Chapada dos Veadeiros 117 179 

                                                           
44 Em 1970, apenas 22 cidades em Goiás apresentavam população urbana maior que a rural.  
45 Na regionalização adotada pelo IBGE, em 1970, a região do Mato Grosso de Goiás 
compreendia os municípios de Amorinópolis, Anápolis, Anicuns, Araçu, Aurilândia, Avelinópolis, 
Barro Alto, Brazabrantes, Cachoeira de Goiás, Campestre, Carmo do Rio Verde, Caturaí, Ceres, 
Córrego do Ouro, Damolândia, Fazenda Nova, Firminópolis, Goianápolis, Goiânia, Goianésia, 
Goianira, Heitoraí, Hidrolina, Inhumas, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguaru, Itapaci, Itapuranga, 
Ituaçu, Ivolândia, Jaraguá, Jaupaci, Moiporá, Mossâmedes, Nazário, Nerópolis, Nova América, 
Nova Veneza, Novo Brasil, Ouro Verde de Goiás, Petrolina, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, 
Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Rosa de Goiás, São Luís dos Montes Belo, 
Taquaral, Trindade, Turvânia e Uruana.  
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Microrregião Estabelecimentos Pessoal ocupado 

Vão do Paranã  200 323 

Rio Vermelho  509 862 

Mato Grosso de Goiás  7.230 19.198 

Planalto Goiano  687 1.233 

Alto Araguaia  478 752 

Serra do Caiapó  1.213 2.404 

Meia Ponte  617 931 

Sudeste Goiano  903 1.455 

Vertente Goiana do Paranaíba  1.768 3.751 

Fonte: IBGE (1975a, 1975b). 

 

Goiânia aumenta sua importância em termos do número de 

estabelecimentos, dessa forma, em 1960, detinha 12% do total estadual de 

varejista e, em 1970, a porcentagem é de 16%. O mapeamento dos 

estabelecimentos comerciais, representado pelas figuras 16 e 17, além de 

demostrar o destaque para a região central do estado, mostra a consolidação 

dos municípios margeados pela BR-153 como importantes centros distribuidores 

varejistas. A cidade de Araguaína, por exemplo, possuía, em 1960, 20 

estabelecimentos e, em 1970, esse número sobre para 267. Gurupi, que na 

década passada já se destacava na região norte pelo número de 

estabelecimentos, também passa a contar com o mesmo número de varejista. 
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Figura 16 – Distribuição dos estabelecimentos de comércio varejista, Goiás, 1970 
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Figura 17 – Distribuição dos estabelecimentos de comércio atacadista, Goiás, 1970



124 
 

Embora a cidade de Ceres não tenha apresentado crescimento 

significativo no ramo varejista, a cidade passa a contar com 10 estabelecimentos 

atacadistas em 1970.  

No Sudoeste goiano, a abertura das frentes de expansão sobre o cerrado, 

promovidas pela revolução técnico-científica, articulou a expansão das cidades 

do campo, para utilizar a expressão proposta por Santos (2000, 2013). Essas 

cidades, encravadas em áreas de expansão agrícolas, tornaram-se 

responsáveis pelo atendimento das demandas do campo. Esses são, por 

exemplo, o caso das cidades de Rio Verde e Jataí. Como explica Santos (2004, 

p. 91): 

 
Nessas localidades dá-se uma oferta de informação, imediata e 
próxima, ligada à atividade agrícola e produzindo uma atividade urbana 
de fabricação e de serviços que, fruto da produção regional, é 
largamente “especializada” e, paralelamente, um outro tipo de 
atividade urbana ligada ao consumo das famílias e da administração. 
A cidade é um polo indispensável ao comando técnico da produção, a 
cuja natureza se adapta, e é um lugar de residência de funcionários da 
administração pública e das empresas, mas também de pessoas que 
trabalham no campo e que, sendo agrícolas, são também urbanas, isto 
é urbano-residentes.  

 

A cidade de Jataí, em 1970, além de contar com 527 estabelecimentos 

varejistas, entre eles, seis de máquinas, aparelhos e material elétrico, 15 de 

veículos e acessórios e 12 de combustíveis e lubrificantes, contava também com 

11 estabelecimentos atacadistas, entre eles, um de máquinas, aparelhos e 

equipamentos industriais e material elétrico. O ramo de prestadores de serviços 

contava com 326 estabelecimentos, 80 deles de reparação, manutenção e 

conservação (IBGE, 1975a).  

No caso de Rio Verde, também foram recenseados 527 estabelecimentos 

varejistas, como também era possível encontrar revendas de máquinas, 

aparelhos e materiais elétricos, de veículos e acessórios, combustíveis e 

lubrificantes. O comércio atacadista contava com sete estabelecimentos, dois 

deles de máquinas e aparelhos e equipamentos industriais e material elétrico, 

juntam-se a esses 194 prestadores de serviços (IBGE, 1975a). O perfil do setor 

de serviços dessas duas localidades confirma o vínculo entre a atividade agrícola 

moderna e a economia urbana dos municípios. 
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A estrutura distributiva do setor de serviços detectado no mapeamento de 

1970 é posteriormente confirmada com os resultados do censo de 1980, como é 

possível verificar nas figuras 18, 19 e 20. Naquele ano, Goiânia, concentrava 

22,98% da população estadual e era sede de 19,36% dos estabelecimentos de 

comércio varejistas, 50,63% dos atacadistas e 24,09% dos estabelecimentos 

prestadores de serviços, excluindo-se dessa última categoria os serviços de 

saúde e educação muito mais concentrados (IBGE, 1984b).  

De acordo com Goiás (1980) em 1979 existiam em Goiás 321 

estabelecimentos de saúde, dos quais 06 federais, 8 estaduais, 10 municipais e 

297 particulares. Desse total, 65 estavam localizados em Goiânia, dentre eles 2 

federais, 6 estaduais e 1 municipal, além de 56 da rede privada. Dos 39 

estabelecimentos de atendimento especializados 22 estavam em Goiânia. A 

capital também concentrava 47% dos leitos e internação.  

As regiões de Baixo Araguaia, Tocantina de Pedro Afonso, Médio 

Tocantins-Araguaia, Alto Tocantins, Chapada dos Veadeiros e Planalto Goiano, 

contavam respectivamente com 05, 02, 16, 20, 02 e 11 estabelecimentos de 

saúde, porém, nenhum deles mantidos por uma das três esferas da 

administração pública, o que limitava o acesso de parte da população dessas 

regiões a esses serviços, aliás, os estabelecimentos públicos só existiam, além 

de Goiânia, em outros 15 municípios do estado (Goiás, 1984b).  

Praticamente todos os municípios contavam com uma unidade sanitária 

pública que de acordo com definição de Brasil (1977) eram estabelecimentos de 

saúde destinados a prestar assistência médico-sanitária primária a uma 

população, sem, contudo, contar com serviços de internação de pacientes, 

podendo, como atividade complementar, prestar assistência médica a pessoas 

e que contavam com a supervisão periódica de um médico. Essas unidades 

tinham como função predominante o controle de doenças endêmicas.  

 A rede pública de ensino contava em 1979 com 1.427 estabelecimentos 

de educação básica distribuída por todos os municípios do estado. Mas, o ensino 

médio, de acordo com Goiás (1978), em 1977, não existia em 116 municípios 

dos 222 existentes. Nesse mesmo ano, o ensino de nível superior estava 

disponível apenas em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Ceres. 
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Figura 18 – Distribuição do comércio varejista, Goiás, 1980 
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Figura 19 - Distribuição do comércio atacadista, Goiás, 1980 
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Figura 20 - Distribuição dos estabelecimentos de serviços, Goiás, 1980
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A reduzida variedade do padrão de concentração revela que a gênese da 

atual rede de serviços, responsável pela dinâmica das interações espaciais entre 

as cidades, já estava desenhada desde a década de 1970. Com os anos de 

1980, as mudanças são mais qualitativas. O setor de serviços continua 

concentrado, mas ganha novo conteúdo. Essas alterações serão verificadas no 

próximo capítulo.  

 

3.3 Rede urbana pretérita    

  

Considerando a genealogia da formação territorial goiana, não é possível 

falar, até o momento de integração econômica regional com o Sudeste, sobre a 

existência de uma rede urbana, no sentido conceitual apresentado. 

Subordinadas a uma economia de subsistência, derivada da ruralização da 

sociedade, as relações entre os lugares eram fracas e inconstantes, num estado 

que ainda contava com uma grande dimensão territorial e severas dificuldades 

de comunicação. Como escrevem Gomes et al (2004), durante o período 

colonial, as povoações desenharam no espaço goiano-tocantinense um 

autêntico arquipélago, pois, “como se fossem ilhas, eles se agrupavam em torno 

dos arraiais mais importantes localizados nos principais polos de mineração” (p. 

95). Essa “rede de arraiais” perdurou descontínua e rarefeita, “só adquirindo 

realmente o aspecto de rede urbana no sentido geográfico do termo já em pleno 

século XX” (p. 96).  

 A chegada da ferrovia, a expansão das fronteiras agrícolas em direção 

a Goiás, a abertura de estradas, a construção de Goiânia e, posteriormente, a 

construção de Brasília estimularam o processo de urbanização e integração das 

cidades e é a partir daí que podemos falar na estruturação da rede urbana 

estadual.  

Entre o final da década de 1935 até a consolidação da nova capital 

estadual nos anos de 1950, é possível identificar Anápolis como a cidade mais 

importante para o território goiano. França (1974), com base em um 

levantamento histórico sobre a procedência dos clientes dos serviços médico-

hospitalares, dos fregueses do movimento mercantil de compra e venda, dos 

municípios de origem dos estudantes em regime de internato, e da relação de 

cidades que faziam publicações nos jornais da cidade, evidenciou a extensa área 



130 
 

regional sob a influência de Anápolis, em 1950. Pelos dados levantados pela 

autora, os limites da região atendida pelos influxos de Anápolis compreendiam 

32 municípios, os quais possuíam uma população tributária de 598.758 

habitantes. Como se pode verificar na figura 21, a forma da rede urbana 

comandada por Anápolis coincidia com as áreas mais povoadas e intensivas em 

atividades agrícolas do estado. 

Além de concentrar o maior número de atacadistas do estado em 1950, 

segundo França (1974), a rede bancária existente em Anápolis, cujos serviços 

se estendiam além dos limites municipais, também contribuiu para a projeção da 

cidade e para o alargamento de sua zona de influência.  

 

Em 1949, cinco agências de bancos funcionavam na cidade e um 
escritório de correspondência do Banco do Brasil. Dois desses 
estabelecimentos eram matrizes, pois foram fundados com capital 
anapolino. (FRANÇA, 1974, p. 637).  

 

Como observa Machado (2009), a presença de instituições financeiras 

demostrava que havia em Anápolis uma economia forte e um mercado 

consumidor que respondia a essa demanda. Para o autor, esses dois fatores, 

bancos e comércio, fomentaram na cidade um ostensivo movimento urbano.  

Os municípios do extremo norte de Goiás que não estavam integrados à 

rede de Anápolis mantinham relações comerciais com as cidades de Belém (PA), 

São Luís e Carolina (MA), Barreiras e Salvador (BA) (IBGE, 1959).  Artiaga 

(1951), por exemplo, registra o contínuo intercâmbio comercial entre a cidade de 

Tocantinópolis (antiga Boa Vista do Tocantins) e as praças de Belém e 

Maranhão, onde as trocas comerciais se faziam via fluvial, em embarcações que 

trafegavam pelo Tocantins e se achavam em articulação com barcos menores, 

subidos de Palma, e barcos maiores, que desciam até Belém.  

As cidades do Sul, influenciadas pela Estrada de Ferro, e as do Sudoeste, 

devido à proximidade geográfica, mantinham relações preferencialmente com os 

municípios do triângulo mineiro (IBGE, 1959). 
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Figura 21 – Municípios polarizados pela cidade de Anápolis, Goiás, 1950
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Desde 1950, Goiânia é a cidade mais importante do Estado de Goiás. Por 

já nascer como capital, é privilegiada pelos investimentos públicos e privados, 

concentrando as principais funções administrativas e atividades do setor de 

serviços, além de se tornar o vértice do sistema de rodagem estadual em 

desenvolvimento. Nesse momento, uma nova rede urbana, comandada por 

Goiânia, passa a se estruturar no território goiano. A rápida troca de posição 

entre Anápolis e a nova capital evidencia a fluidez das redes urbanas em países 

subdesenvolvidos, característica já destacada por Santos (2012). 

Um estudo preliminar realizado pelo IBGE em 1966, visando identificar 

centros de polarização e suas respectivas áreas de influência, segundo aspectos 

do setor de serviços, reconheceu três centros polarizadores de 2º nível em 

Goiás, Anápolis, Goiânia e Brasília, todos dentro da área de atuação da 

metrópole acional de 1° nível, São Paulo46. O estudo não identifica com exatidão 

a área de atuação de cada um dos centros, mas reconhece que a ação 

conjugada de Anápolis e Goiânia polarizava todo o centro-norte goiano e 

expandia-se pelo noroeste de Minas Gerais, sul do Maranhão e leste do Mato 

Grosso. Anápolis era o grande centro comercial atacadista, entreposto que 

drenava todo o norte de Goiás. Valverde e Dias (1967), por exemplo, registram 

a existência de filiais de atacadistas anapolinas na cidade de Imperatriz do 

Maranhão.  

No entanto, Goiânia além da função comercial, já evidenciada, também 

se destacava pela função político-administrativa. Como destaca Arrais (2013), a 

concentração de pessoas em Goiânia passou a estimular demandas, nas 

mesmas proporções, de capitais fixos, bens e serviços, de meios de informação 

e da atividade política institucional, ou seja, de uma gama de atributos da 

modernização, tanto materiais quanto imateriais, os quais passaram a influenciar 

a produção do território goiano.  

A influência em serviços dos dois centros, contudo, não era predominante 

nas cidades do sul e sudoeste do estado, região marcada pela emergência de 

cidades com destacado perfil agropecuário, como Catalão, Itumbiara, Rio Verde 

                                                           
46 Os indicadores usados foram: comércio de mercadorias, serviços bancários e financeiros, 
serviços administrativos e de direção, serviços de consultoria e publicidade, serviços de 
educação, serviços de saúde e serviços de cultura e lazer. A área polarizada foi delimitada por 
um balanço das diversas áreas de influência dos centros urbanos, segundo os indicadores 
citados. (IBGE, 1972) 
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e Jataí. Estas cidades, além de apresentarem relativa presença de 

estabelecimentos de serviços – conforme mencionado no subcapítulo anterior −, 

continuavam a manter suas relações, preferencialmente, com Uberaba e 

Uberlândia (IBGE, 1967).47   

A diferenciação dos dois principais centros da rede goiana é evidenciada 

no estudo da Divisão do Brasil em Regiões Funcionais, publicado pelo IBGE em 

1972. Nele, Anápolis foi classificada como um importante centro regional no 

planalto, e destacava-se, principalmente, na comercialização da produção 

agrícola e em seu beneficiamento primário, pois 41% dos relacionamentos da 

cidade eram de fluxos agrícolas.48 No caso de Goiânia, foi classificada como a 

cabeça de rede (metrópole regional), em virtude de a capital goiana ter 

relacionamentos, no atendimento de serviços à economia e à população, apenas 

com as metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro. Com a primeira 

cidade, Goiânia possuía seis relacionamentos, três fluxos agrícolas e três 

vínculos na economia (filiais e abastecimento de atacadistas e varejistas). Já 

com a segunda metrópole nacional, a cidade estabelecia três relacionamentos 

com vínculos econômicos, os mesmos de São Paulo, além de haver relações 

com centros de produção industrial no abastecimento (IBGE, 1972). 

Além de estar subordinada apenas às duas metrópoles nacionais, a 

capital goiana destacava-se no período por sua suficiência, no atendimento às 

necessidades da população de sua área, em relação ao comércio de varejo 

comum e especializado, aos serviços médico-hospitalares e aos serviços 

educacionais. Aliás, dentro de sua área de influência, 52% dos relacionamentos 

estavam nesse último gênero de serviços (IBGE, 1972). Sua rede possuía uma 

área total de 920.940 km² e abrangia quase todo o Estado de Goiás, estendendo-

se pelo leste de Mato Grosso e pelas áreas de Salvador, no planalto ocidental 

baiano, por sua ação conjugada com Brasília. Em razão disso, a população 

tributária relativa a essa área era de 3.226.500 habitantes.  

                                                           
47 Uberaba polarizava os municípios goianos de Aporé, Itajá e Itarumã, e Uberlândia exercia 
influência sobre os municípios de Água Limpa, Anhanguera, Buriti Alegre, Cachoeira Alta, Caçu, 
Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cumari, Goiandira, Goiatuba, 
Ipameri, Itumbiara, Jataí, Joviânia, Marzagão, Mateira, Morrinhos, Nova Aurora, Ouvidor, 
Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena, Serranópolis, Três Ranchos. (IBGE, 1967).  
48 O estudo do IBGE (1972) classificou os centros urbanos em quatro níveis: Metrópoles, 
divididas em quatro sub-níveis (grande metrópole nacional, metrópole nacional, metrópole 
regional e centro metropolitano), Centros Regionais, Centros sub-regionais e Centros Locais, 
todos subdivididos em A e B.  



134 
 

Além de um número alto de cidades a ela subordinada, Goiânia possuía 

grande número de relacionamentos com sua área de influência, representado 

por 1.542 ligações, número maior que de outras metrópoles como Curitiba, com 

1.242 ligações, Belém, com 1.121, e mesmo Rio de Janeiro, que possuía 1.154 

relacionamentos. Ademais, Goiânia apresentava ainda cerca de 500 

relacionamentos fora de sua área de atuação dominante. (IBGE, 1972). 

A rede comandada pela capital goiana compreendia ainda um centro 

regional B, representado pela cidade de Brasília, e oito centros sub-regionais: 

Inhumas, Pires do Rio, São Luís dos Montes Belos, Jataí, Ceres, Porto Nacional, 

Formosa e o município baiano de Barreiras. Castilho (2012) esclarece que, no 

final da década de 1960, por exemplo, Ceres, pela posição privilegiada de 

entroncamento rodoviário, já se estabelecia como importante centro regional na 

área de saúde e nas funções comercial e industrial, por possuir beneficiadoras 

de produtos agrícolas.49  

Em 1966, o segmento de rede de Ceres era formado por 12 cidades, dois 

centros locais, Itapaci e Rubiataba, e dez municípios polarizados, Carmo do Rio 

Verde, Rialma, Rianápolis, Uruana, Hidrolina, Pilar de Goiás, Santa Terezinha 

de Goiás, Crixás, Mozarlândia e Nova América (IBGE, 1972). 

Na década de 1960, a área comandada por Goiânia ainda estava em 

processo de desenvolvimento e urbanização, portanto, com um setor de serviços 

muito incipiente, sendo bastante influenciada pela construção de Brasília e pelas 

redes rodoviárias de ligação com a nova capital federal. Essa estrutura 

socioeconômica, associada à ação das cidades mineiras de Uberlândia e 

Uberaba, na a parte sul do estado, determinou a forma excêntrica assumida pela 

rede goiana, com os eixos de influência predominantemente direcionados para 

o norte do principal centro polarizador, como é possível verificar na figura  22.

                                                           
49 De acordo com Castilho (2012, p. 133-134), já nas primeiras décadas de sua formação, Ceres 

foi administrada por prefeitos médicos. A alta concentração de população no período da CANG 
e os consequentes índices de doenças que dali emergiram (como a malária) trouxeram a 
instalação de instituições de saúde no núcleo urbano. À medida que a ocupação se expandia 
pela região, a demanda por serviços de saúde também aumentava. Isso porque não havia 
serviços de saúde em outros municípios, povoados ou vilas, favorecendo a instalação de novos 
hospitais em Ceres. A infraestrutura de saúde, que se desenhava ali, tinha participação direta do 
estado, visto que a cidade já possuía uma estrutura montada em função do espaço herdado da 
CANG e uma demanda regional crescente. Além do que, o papel relevante nesse processo foi a 
força política dos médicos que se instalaram na cidade e a posição de Ceres na região, 
centralizada e bem servida por estradas. 



135 
 

 
Figura 22 - Rede de lugares centrais e área de atuação de Goiânia, 1967
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A posição periférica da capital goiana reflete o seu papel como centro 

dinâmico de uma hinterlândia que se povoava e se valoriza, à retaguarda, sendo 

Goiânia e Brasília os postos avançados da “core área” de São Paulo e Rio de 

Janeiro (IBGE, 1972). Tal papel influenciava ainda mais a expansão dos serviços 

nos centros polarizadores, visto que o mercado potencial era bastante 

expressivo.  

Goiânia chega à década de 1980 como a grande Metrópole Regional do 

Centro-Oeste e sua área de influência continua a estender-se para além dos 

limites estaduais. De acordo com dados do IBGE (1987), a rede urbana de Goiás, 

no final da década de 1970, não contava com nenhuma cidade com nível 

hierárquico imediatamente inferior ao de Goiânia. Anápolis e Brasília eram as 

capitais regionais da rede. Em comparação com o estudo anterior, o que se pode 

notar é que não houve grandes mudanças na hierarquia urbana da rede 

estadual, sendo que a maior alteração foi a perda de atuação de Goiânia nas 

regiões do nordeste goiano e oeste da Bahia, que passaram a ser áreas de 

atuação de Brasília, como pode ser verificado na Figura 23.
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Figura 23 - Rede de lugares centrais e área de atuação de Goiânia, 1987
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Como nos lembra Arrais (2006), fatores como a modernização da 

agricultura em algumas regiões do estado, o êxodo rural, o amadurecimento de 

um amplo pacote de investimentos em infraestrutura rodoviária e energética para 

atender tanto a capital goiana como a nova Capital Federal foram determinantes 

para a consolidação de Goiânia e de seu consequente processo de 

metropolização. O fato de ser a capital estadual canalizou para Goiânia grande 

quantidade de recursos públicos e privados, o que aumentava gradativamente 

sua centralidade. 

É valido destacar, conforme é apresentado em IPEA (2002), que para o 

Estado de Goiás, os dados de 1985 já mostravam a existência de dois principais 

subsistemas produtivos: o centro-noroeste, nucleado por Goiânia e, em escala 

bem menor, por Anápolis; e, o sul goiano, nucleado por Uberlândia (MG) e, em 

menor escala, por Ituiutaba (MG); Rio Verde (GO) e Itumbiara (GO). Assim, 

embora já em 1985 o sul goiano seja nitidamente a principal frente de 

agropecuária comercial, sua polarização externa por Uberlândia provocava a 

evasão da renda gerada e, com isso, fragiliza o potencial de diversificação dos 

núcleos intermediários em Goiás, o que confirma Goiânia como a principal 

cidade da rede. 
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Capítulo 4 – Setor de serviços e a urbanização recente  

  

Neste capítulo, o objetivo é analisar o desenvolvimento das atividades do 

setor de serviços e a estrutura da rede urbana em Goiás no período denominado 

de urbanização recente, que abrange do final da década de 1980 até os dias 

atuais. Esse recorte temporal é caracterizado pela fragmentação territórial − que 

deu origem ao Estado do Tocantins −, pela tendência à maior concentração da 

população em poucos centros e pelo processo de metropolização verificado nas 

regiões do entorno de Goiânia e do Distrito Federal. A partir desta parte do 

trabalho, a principal fonte estatística deixa de ser os censos econômicos, 

descontinuados após 1985, e privilegia os dados disponibilizados pelo Ministério 

de Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS). As informações referentes a alguns estabelecimentos usados 

como exemplo foram coletadas nas páginas on-line das próprias empresas ou 

por contato eletrônico. Para reconhecimento da estrutura da rede urbana, usou-

se como referência a pesquisa sobre Região de Influência das Cidades, 

elaborada pelo IBGE em 1993 e 2007.  

 

4.1 Aspectos gerais do setor de serviços (1990-2015)  

 

Em 1990, a população ativa com vínculos formais de emprego em Goiás 

era de 434.744 mil trabalhadores, dos quais, 71,8% empregados no setor de 

serviços. Conforme é possível constatar na tabela 25, a alta participação do 

trabalho terciário tornou-se uma característica da estrutura geral do emprego 

formal no estado.  

 

Tabela 25 – Porcentagem de empregos formais por setor econômico, Goiás (1991-2015) 

Ano  Agropecuário Indústria Serviços³ Outros 

1991 1,9 20,9 70,8 6,4 

1993 2,2 19,3 67,2 11,3 

1995 4,9 21,0 72,6 1,5 

1997 5,8 21,6 72,5 0,1 

1999 6,7 21,1 72,3 0,0 

2001 6,4 21,1 72,5 0,0 

2003 6,7 19,4 73,9 0,0 

2005 6,6 20,2 73,2 0,0 

2007 6,5 22,4 71,1 0,0 

2009 6,4 22,3 71,4 0,0 

2011 6,1 23,4 70,6 0,0 
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Ano  Agropecuário Indústria Serviços³ Outros 

2013 6,0 23,4 70,7 0,0 

2015 6,1 23,5 72,1 0,0 

³ inclui atividades da administração pública.  
Fonte: Brasil (1991–2015). Elaboração da autora. 
  

O que muda, no entanto, no decorrer dessas quase três décadas, é o 

conteúdo interno do setor. Em 1990, com um estado recém-fragmentado, as 

atividades da administração pública representavam 41% dos empregos em 

serviços, sendo que essa porcentagem havia sido igual a 36,3%, em 1988, e de 

42,8%, em 1989. Naquele ano, em Goiânia o serviço público representava 45,9% 

dos empregos terciários formais e 33,5% das ocupações formais totais. Em 25 

municípios, essa categoria era responsável por mais de 90% dos empregos em 

serviços com registro (BRASIL, 1990). 

O aumento relativo do setor público no final da década de 1980 e sua alta 

porcentagem, como demonstra a figura 24, no início dos anos de 1990, não 

resultavam, contudo, da ampliação do número de postos de trabalho, mas, sim, 

do desmembramento da porção setentrional do território goiano para a 

instalação do Estado do Tocantins, visto que os serviços públicos, 

historicamente, concentraram-se na porção meridional de Goiás, inclusive, este 

foi um dos argumentos que justificaram a criação da nova unidade federativa. 

  

 
 

Figura 24 - Número de vínculos formais no ramo da administração pública, Goiás, 1985–1990 
Fonte: BRASIL (1985-1990) 
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A participação da administração pública no nível de emprego formal em 

serviços permanece em torno de 40% até o ano de 1996. Em 1997, essa cota 

cai para 35,9%, em 2000, é de 35,6% e, em 2015, a porcentagem de participação 

do serviço público no emprego formal reduz a 30,54% (Brasil, 1990). Aqui, 

porém, cabe uma observação. Os elevados valores percentuais verificados não 

podem ser entendidos como resultantes de uma alta participação das atividades 

estatais na economia ou de uma grande disponibilidade de serviços públicos. 

Em Goiás, esses valores, principalmente durante a década de 1990, eram 

sintomáticos da forte informalidade existente no setor. Conforme é possível 

calcular com os dados apresentados na tabela 26, a informalidade atingia 74,6% 

dos trabalhadores em serviços em 1990; 65,86%, em 2001; cai para 45,8%, em 

2011, mas volta a crescer e, em 2014, é estimada em 49,3%. 

 
 

Tabela 26 – População ocupada e vínculos formais por ramos do setor de serviços, Goiás, 
1990-2015 

 

Ano 

Total do setor  Comércio Prestação de Serviços Adm.  Pública 

Pop. 

ocupada 

Vínculos 

formais 

Pop. 

Ocupada 

Vínculos 

formais 

Pop. 

ocupada 

Vínculos 

formais 

Pop. 

ocupada  

Vínculos 

formais 

1990 1.217.795 312.050 285.219 63.953 816.882 120.204 115.694 127.893 

1995 1.805.000 371.080 281.830 76.396 757.065 141.284 98.519 153.400 

2001 1.551.505 529.838 407.717 127.501 1005.932 209.541 137.856 192.796 

2005 1.511.000 691.593 529.000 172.695 867.000 261.754 163.000 257.144 

2011 1.805.000 977.354 643.000 251.159 1.304.000 344.557 207.000 338.436 

2014 2.119.000 1.074.400 666.000 303.640 1.253.000 448.603 200.000 322.157 

Fontes: IMB. Goiás em dados (1995, 2011, 2015), IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (2011), BRASIL (1990,1995, 2001,2005, 2011,2014). 
Dados trabalhados pela autora.  
  

Na tabela 27, é possível conferir a evolução percentual dos ramos que 

compõem o setor de serviços, como também se observa que as atividades de 

comércio varejista foram as que registraram o maior crescimento relativo no 

período representado.  

 

Tabela 27 – Composição interna do setor de serviços, vínculos formais, Goiás, 1990-2015 

 
Subsetores do IBGE 1990 1995 2000 2010 2015 

Comércio varejista  17,11 16,47 20,09 22,68 23,05 

Comércio atacadista 3,39 4,12 4,42 4,20 4,67 

Instituições financeiras  6,01 4,02 2,32 1,62 1,72 

Administração técnica profissional  8,74 6,52 9,55 10,55 11,98 

Transportes e Comunicações 5,91 7,55 5,96 5,80 5,87 

Serv. de Aloj. Alimentação, reparação e manutenção 13,62 8,56 11,19 10,87 12,36 

Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários 3,13 7,00 6,28 3,55 4,43 

Ensino  1,12 4,43 4,61 4,50 5,38 
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Subsetores do IBGE 1990 1995 2000 2010 2015 

Administração Pública Direta e Autárquica 40,98 41,34 35,59 36,23 30,54 

Total do setor de serviços  100 100 100 100 100 

Fonte: Brasil (1990, 1995, 2000, 2010, 2015) - Dados trabalhados pela autora.  

 

Além do aumento da formalização nos demais ramos do setor de serviços, 

o encolhimento do percentual da administração pública também é resultante das 

políticas de privatização e liquidação de empresas públicas federais e estaduais 

e da adoção da prática de terceirização de funções dentro das estruturas 

estatais. De 1990 a 2016, foram privatizadas quatro empresas estaduais: a usina 

de Cachoeira Dourada, a empresa de Telecomunicações de Goiás (Telegoiás), 

o Banco do Estado de Goiás (BEG) e as Centrais Elétricas de Goiás (CELG). 

Nesse mesmo período, cinco foram liquidadas, são elas: a Caixa Econômica do 

Estado de Goiás (CAIXEGO), o Consórcio de Empresas de Radiodifusão e 

Notícias do Estado (CERNE), a Empresa de Turismo de Goiás (GoiásTur), o 

Consórcio Rodoviário Intermunicipal (CRISA) e a Transporte Urbano do Estado 

de Goiás (Transurb). Outras quatro empresas públicas estão em processo de 

liquidação. 

É de se esperar que nos próximos anos essa porcentagem sofra mais 

reduções, visto que, na esfera da administração estadual, as políticas de 

privatização e terceirização têm ganhado força e já atingem áreas tradicionais 

da atuação pública, como a da gestão hospitalar e da educação básica. Desde 

2011, os principais hospitais estaduais passaram a ser administrados pelas 

chamadas Organizações Sociais (OS). De acordo com a Lei nº 9.637, de 15 de 

maio de 1998, OS são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 

cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 

cultura e à saúde e que atendam a requisitos previstos na referida lei. 

Em 2015, iniciou-se a expansão dessa modalidade de parceria público-

privada na área da educação. Nos atuais moldes dos editais de chamamento, as 

OS têm obrigatoriedade de manter em seu quadro de docentes o mínimo de 30% 

dos profissionais de magistério pertencentes ao quadro de efetivos da Secretária 

de Educação de Goiás. Dessa forma, até 70% dos servidores em educação 

poderão ser contratados sob o regime da CLT (SEDUCE, 2015). Essa 

prerrogativa, portanto, reduz drasticamente a necessidade de realização de 
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concursos públicos para a manutenção de quadros efetivos do estado. É difícil, 

porém, acreditar no caráter não lucrativo dessas entidades, visto a grande 

capitalização pública, superior aos atuais gastos com as unidades escolares, 

prevista para essas organizações, como comprovou Arrais et al (2016).  

Em 2016, o Governo do Estado de Goiás lançou, em parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas, o Programa de Desmobilização do Estado de Goiás 

(PDEG) que procura levantar todos os ativos do estado que possam ser 

transferidos para iniciativa privada. De acordo com SEFAZ (2016), o PDEG deve 

apresentar propostas para o reordenamento da posição estratégica do Estado 

com relação à avaliação e modelagem de seus ativos, o que poderá ocorrer com 

a alienação de bens móveis e imóveis, concessões de serviços e obras públicas, 

Parcerias Público-Privadas (PPP) ou fusão e extinção de empresas estatais. O 

que, portanto, deve reduzir a necessidade de ampliação dos quadros de 

servidores efetivos do Estado de Goiás. 

Ainda sobre o setor de serviços, a predominância deste setor na estrutura 

do emprego é paralela à terciarização do Produto Interno Bruto estadual.  A 

figura 25 mostra que, a partir de 1990, o setor de serviços consolida-se na 

dianteira da renda estadual, com uma participação sempre acima dos 50%.  

 

 

Figura 25 – Composição do Produto Interno Bruto, Goiás, 1990-2014. 
Fonte: SEPLAN/Sepin Gerência de Contas Regionais. Indicadores (2006, 2011, 2014). 

  

O exame da evolução dos gêneros de serviços separadamente revela que 

as atividades mais relevantes do setor, em termos de valor adicionado (VA), são 

as da administração pública e as comerciais. Em 1995, as participações desses 
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dois ramos na composição do VA pelo setor foram, respectivamente, de 23 e 

20%. Em 2000, essas porcentagens são de 22 e 19%, e, em 2014, esses valores 

foram de 23 e 25% A partir de 2005, o VA ao PIB estadual pelas atividades 

comerciais chega, inclusive, a superar todo o setor agropecuário. (IMB, 2006, 

2016). Portanto, verifica-se que o setor de serviços passa a ser o “carro chefe” 

da economia estadual, alicerçado, principalmente, no ramo mercantil e da 

administração pública, estrutura econômica derivada da intensificação do 

processo de urbanização do estado, verificado no pós 1988.  

 

4.2 Distribuição espacial dos estabelecimentos de serviços 

 

 Em 1990, existiam em Goiás 19.191 estabelecimentos de serviços, 

destes, 9.901 de comércio varejista, 1.054 atacadistas, 7.928 prestadores de 

serviços e 308 pertencentes à administração pública (BRASIL, 1990). Como é 

natural na distribuição das atividades do setor, o ramo varejista, por sua função 

de tornar as mercadorias disponíveis aos consumidores, é mais disperso pelo 

território e está diretamente relacionado às características demográficas dos 

lugares.  

Nesse sentido, a disposição do comércio varejista mantinha, no início da 

década de 1990, como esperado, uma alta concentração na cidade de Goiânia, 

que em 1991 aglomerava 22,9% da população estadual e registrava uma taxa 

de urbanização de 99% (IBGE, 1991), portanto, formava um grande mercado 

consumidor. A capital estadual concentrava 41,4% do comércio varejistas e 85% 

das empresas desse ramo com mais de 100 empregados, além de ser a sede 

de 54% das empresas atacadistas instaladas em Goiás. Num segundo plano, 

estava a cidade de Anápolis, com 9,7% dos estabelecimentos varejistas e 13,4% 

dos atacadistas formalizados em Goiás (BRASIL, 1990).  

Em 119 municípios, não havia comércio atacadista e, em outros 24, não 

foram obtidos dados de estabelecimentos varejistas formais. Em termos de 

importância regional, mas bem atrás das duas primeiras cidades, destacavam-

se, no sudoeste de Goiás, as cidades de Rio Verde e Jataí, no Sul, Itumbiara, no 

Sudeste, Catalão, no norte, Porangatu e Uruaçu e, a Leste, a cidade de Luziânia, 

como é possível constatar na figura 26. 
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Figura 26 – Estabelecimentos comerciais, Goiás, 1990
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Em relação aos estabelecimentos prestadores de serviços, 52% estavam 

localizados em Goiânia, com destaque para a presença de 30% das instituições 

de crédito, seguros e capitalizações, 57% das empresas de comércio e 

administração de imóveis e valores mobiliários e serviços especializados e 

44,6% dos serviços médicos, odontológicos e veterinários. 

As instituições de crédito, seguros e capitalizações não existiam em 58 

municípios, entre eles, Goianira e Senador Canedo, no entorno de Goiânia, que 

já acumulavam, em 1991, respectivamente, uma população de 12.896 e 23.905 

habitantes. Em 13 municípios, com faixas populacionais entre 2.000 e 4.000 

habitantes, não houve registro de nenhum estabelecimento (Rais, 1995) (IBGE, 

1991). Como mostra a figura 27, essa ausência era verificada, principalmente, 

nas regiões nordeste, do entorno de Brasília e do médio Araguaia.  

Em relação aos serviços médicos, odontológicos e veterinários, foram 

registrados estabelecimentos em 95 municípios, mesmo em alguns com 

considerável quantitativo demográfico, como eram os casos de Santo Antônio do 

Descoberto (35.509 hab.), Silvânia (18.000 hab.), Corumbá (19.663 hab.) e 

Padre Bernardo (16.500 hab.). Ainda na região do entorno de Brasília, não foram 

registrados serviços de saúde nas cidades de Água Fria de Goiás (3.976 hab.), 

Água Limpa (1.937 hab.), Mimoso (3.750 hab.) e Sítio da Abadia (2.748 hab.). 

Em Luziânia, com uma população de 207.674 habitantes, 194.345 deles vivendo 

em área urbana, havia quatro estabelecimentos de saúde. 

No aglomerado urbano de Goiânia, não havia a presença desse ramo de 

serviços nas cidades de Senador Canedo (23.905 hab.) e Goianápolis (10.716 

hab.). Aparecida de Goiânia, que já acumulava uma população de 178.483, dos 

quais, 175.555 no centro urbano, contava com apenas cinco estabelecimentos 

dessa natureza registrados no levantamento (IBGE, 1991).50

                                                           
50 O Aglomerado Urbano de Goiânia, região institucionalizada pelo Governo do Estado, foi criado 
já na década de 1980 e era constituído pelos municípios de Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 
Bela Vista de Goiás, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis e 
Trindade. Em 1983, inclui o município de Hidrolândia, em 1989, inclui os municípios de 
Bonfinópolis e Brazabrantes, em 1992, inclui Caturaí e Inhumas e, em 1995, inclui Santo Antônio 
de Goiás. Essa denominação institucional deixa de existir em 1999 e é substituída pela divisão 
administrativa denominada Região Metropolitana de Goiânia. 
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Figura 27 - Estado de Goiás: estabelecimentos prestadores de serviços, 1990
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A cidade de Ceres, em 1990, pode ser apontada como uma exceção em 

relação à disponibilidade de serviços de saúde. O município − que possuía, em 

1991, uma população de 22.874 habitantes, 16.951 deles no centro urbano −, 

registrou a existência de 12 estabelecimentos e, mesmo sem apresentar 

evolução demográfica significativa, o número de centros de saúde sobe para 32, 

no ano de 1995, e 43, em 2000, um padrão bastante distinto de municípios com 

peso demográfico semelhante ou mesmo superior.  

A cidade de Porangatu, por exemplo, localizada no norte do estado e 

também servida pela BR-153, possuía cinco estabelecimentos de saúde, o maior 

deles estava registrado na faixa de 20 a 49 funcionários, para o atendimento 

direto de uma população de 41.086 habitantes, em 1991. Destes habitantes, 

31.905 viviam na sede urbana. Contabilizando a população dos municípios 

limítrofes que não possuíam serviços de saúde, a população atendida pela 

cidade subia para 49.544 pessoas.  

Essa diferença verificada em Ceres, com relação ao seu número 

comparativamente alto de centros de saúde, é explicada pelo delineamento de 

uma especialidade funcional diferente daquela prevista no projeto de criação da 

CANG, conforme já comprovado por Castilho (2012). De acordo com esse autor: 

 
Na medida em que a dinâmica socioespacial do Vale do São Patrício 
foi sendo alterada a partir da década de 1970, o processo de 
desarticulação da pequena propriedade, a fragmentação territorial em 
Ceres e a atuação dos atores sociais levaram esta cidade a se 
beneficiar do espaço herdado para se firmar nos serviços, 
especialmente aqueles ligados à saúde. Já nas primeiras décadas de 
sua formação, Ceres foi administrada por prefeitos médicos. A alta 
concentração de população no período da CANG e os consequentes 
índices de doenças que dali emergiram (como a malária) trouxeram a 
instalação de instituições de saúde no núcleo urbano. E, à medida que 
a ocupação se expandia pela região, a demanda por serviços de saúde 
também aumentava. Isso porque não havia serviços de saúde em 
outros municípios, povoados ou vilas, favorecendo a instalação de 
novos hospitais em Ceres. A infraestrutura de saúde que se desenhava 
ali tinha participação direta do Estado, visto que a cidade já possuía 
uma estrutura montada em função do espaço herdado da CANG e uma 
demanda regional crescente. Também, papel relevante nesse 
processo foi a força política dos médicos que ali se instalaram e a 
posição de Ceres na região: centralizada e bem servida por estradas. 
(CASTILHO, 2012, p. 136) 

 

Em 2010, Ceres já apresentava mais de 71 estabelecimentos e, em 2015, 

foi registrada a existência de 103 estabelecimentos médicos, odontológicos e 

veterinários, incluindo 11 hospitais, cinco com atendimento de urgência e 
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emergência, 56 de atendimento ambulatorial e 19 clínicas de complementação 

diagnóstica e terapêutica, o que consolida a cidade como um importante centro 

médico no interior do estado. (BRASIL, 2015).  

Existiam no estado, em 1995, 26.616 estabelecimentos do setor de 

serviços, 48% deles localizados em Goiânia. Com os dados daquele ano, é 

possível computar ainda que a capital concentrava 15 das 21 empresas de 

transporte aéreo, todas as sete de pesquisa e desenvolvimento, além de 40% 

das empresas de transporte terrestre, 56% dos estabelecimentos de serviços 

prestados diretamente a empresas, 55% dos serviços de saúde e 92,46% dos 

estabelecimentos de comércio atacadista de artigos do vestuário e 

complementos. O comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos 

para uso agropecuário só era encontrado em Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí, 

Ceres, Mineiros e Formosa. (BRASIL, 1995) 

O intenso crescimento demográfico registrado nos municípios do entorno 

do distrito federal, entre 1991 e 1995, que culminou na criação de mais quatro 

cidades, não foi acompanhado de proporcional crescimento do setor de serviços 

nessa região, como é possível verificar nas figuras 28 e 29.  

Dessa forma, em 1995, 11 municípios do entorno abrigavam 11,2% dos 

habitantes do estado e 4,9% dos estabelecimentos de serviços, predominando 

nesse universo o comércio varejista de alimentos, bebidas e estimulantes.51 Com 

exceção das cidades de Luziânia e Formosa, os demais municípios, mesmo com 

significativo peso demográfico, não contavam naquele ano com uma adequada 

disponibilidade de serviços. Esse era, por exemplo, o caso de Planaltina, que 

mesmo com uma população de 45.092 habitantes, não possuía 

estabelecimentos de saúde, de manutenção e reparação de veículos 

automotores e nem contava com comércio varejista de combustíveis. As cidades 

de Água Fria de Goiás, Mimoso e Vila Boa, além de não contarem com os 

serviços citados, não usufruíam de agências dos correios nem de 

estabelecimentos de ensino. O comércio varejista de móveis, iluminação e 

outros artigos residenciais somente era encontrado em Formosa, Luziânia e em 

Cidade Ocidental.

                                                           
51 Abadiânia, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Padre 
Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Vila Boa.  
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Figura 28 – Estabelecimentos comerciais, Goiás, 1995 
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Figura 29 - Estabelecimentos prestadores de serviços, Goiás, 199
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A estrutura do setor de serviços no entorno de Brasília, nos primeiros anos 

da década de 1990, traduz a natureza desordenada da urbanização dessa 

região, relacionada diretamente ao controle do solo urbano da capital federal.  

A pouca quantidade de estabelecimentos observada nas regiões norte e 

nordeste do estado estava relacionada diretamente ao perfil urbano dessas duas 

regiões, que, respectivamente, possuíam taxas de urbanização de 76,36% e 

58,69%, com predominância de municípios com menos de 10 mil habitantes.52 

As maiores cidades do norte, em 1996, eram Porangatu (41.222 hab.), 

Niquelândia (36.069 hab.) e Uruaçu (33.765 hab.), e, no nordeste, Posse 

(24.771) e Campos Belos (15.392 hab.).  

O perfil demográfico desses municípios, portanto, não promovia a atração 

de atividades mais especializadas do setor ou a aglomeração de nichos 

econômicos. Também, a ausência de uma economia agrícola moderna ligada ao 

agronegócio e o baixo índice de industrialização das duas regiões também não 

favoreceram o desenvolvimento de cidades médias dotadas de boa estrutura 

terciária, como eram os casos de Rio Verde e Jataí no sudoeste do estado. E 

mesmo as atividades essenciais, como saúde e educação, não existiam em 14 

cidades dessas regiões.  

O padrão concentrado dos serviços torna-se uma característica do 

território goiano, como demonstram as imagens 30 e 31, que representam a 

distribuição espacial dos estabelecimentos do setor para o ano de 2000. Nesse 

ano, Goiânia concentrava 21,8% da população goiana e 43,8% dos 

estabelecimentos do setor de serviços. (BRASIL, 2000) (IBGE, 2000). Além 

disso, a capital permanecia como o principal polo atacadista de vestuário, 

concentrando 91% dos estabelecimentos, e como um centro privilegiado de 

atendimento à saúde, pois dispunha naquele ano de 61,41% dos serviços de 

atendimento ambulatorial, 58,35 das atividades de complementação diagnóstica 

e 54,54% dos serviços de atendimento de urgências e emergências do estado.

                                                           
52 Juntas, as duas regiões possuíam 46 municípios, 29 deles com menos de 10 mil habitantes.  
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Figura 30 - Distribuição dos estabelecimentos comerciais, Goiás, 2000 
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Figura 31 - Distribuição dos estabelecimentos prestadores de serviços, Goiás, 2000
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Contudo, a partir de 1995, houve uma discreta tendência à 

desconcentração, especialmente em favor dos municípios inseridos fora das 

lógicas metropolitanas, de acordo com o que é verificado na tabela 28. 

 
Tabela 28 - Concentração relativa dos estabelecimentos de serviço e população, Goiás, 1995-
2005 
 

Ano 
Goiânia 

Ent. de 

Goiânia¹ 
Anápolis 

Ent. de  

Brasília²  

Restante do 

estado 

Estab. Hab. Estab. Hab. Estab.  Hab. Estab. Hab. Estab. Hab. 

1995 48% 23% 2,7% 7,4% 8,0% 6,0% 4,9% 11,2% 36,4% 52,4% 

2000 43,8% 21,8% 4,3% 9,78% 6,6% 5,7% 6,8% 15,1% 38,5% 47,7% 

2005 40% 21,4% 5,6% 11,2% 6,0% 5,6% 7,6% 17,2% 40,8% 44,6% 

2010 38,2% 21,6% 6,1% 11,3% 5,9% 5,5% 8,0% 14,8% 41,8% 46,8% 
¹ Aparecida de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade. 
² Abadiânia, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Padre Bernardo, 
Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Vila Boa e, desde 2000, os municípios de Valparaiso e Águas 
Lindas de Goiás.  
Fonte: Brasil (1995, 2000, 2005, 2010) 
IBGE. Censo Demográfico. (2000)  
IMB. População estimada. (1995, 2005) 

 

Entre os anos de 1995 e 2010, as regiões do entorno de Goiânia e de 

Brasília apresentaram ganhos percentuais de 3,4 e 3,1% no número de 

estabelecimentos de serviços, embora as taxas de crescimento populacional 

tenham sido superiores a esses ganhos. Em contrapartida, o conjunto formado 

pelos demais municípios do estado, mesmo reduzindo a participação relativa no 

número de habitantes, aumentou sua participação no número de 

estabelecimentos em 5,4%.  

No âmbito da Região Metropolitana de Goiânia, o exemplo mais ilustrativo 

da desconcentração dos serviços é o da cidade de Aparecida de Goiânia.  Em 

1995, o MTE recebeu relatórios anuais de 513 estabelecimentos, em 2000, de 

1.335, em 2005, esse número sobe para 2.605 e, em 2015, chegou a 5.527. 

Como demostrado por Ciqueira (2009), o crescimento demográfico da cidade, 

promovido pela valorização fundiária de Goiânia, estimulou o surgimento de 

centros comerciais, de serviços e consumo coletivo, ou seja, a formação de 

centralidades para o atendimento das demandas locais. O autor reconheceu, 

ainda, a existência de oito centralidades em Aparecida de Goiânia, sendo que 

as mais importantes delas, no que diz respeito à polarização e à concentração 

econômica, são as denominadas de centralidade Garavelo, centralidade Buriti, 

centralidade Vila Brasília e centralidade centro tradicional.  
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O mesmo efeito observado em Aparecida, mas em menor grau, também 

foi verificado nas cidades de Senador Canedo, Goianira e Trindade.  Portanto, 

mesmo nas economias metropolitanas, caracterizadas pela forte polarização de 

um município, é possível observar o movimento de dispersão das atividades de 

serviços em direção aos municípios periféricos, já que, no caso desse setor, a 

tendência é que a disponibilidade, principalmente do comércio varejista, 

acompanhe a demanda de consumo.  

Na figura 32, que apresenta a distribuição espacial dos 46.559 

estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas existentes em Goiás em 

2010, pode-se observar, em comparação com o mapeamento de 2000, o 

aumento no número de estabelecimentos nos munícipios do interior do estado. 

Enquanto em Goiânia a taxa de crescimento das atividades comerciais para o 

decênio foi de 175%, nas cidades de Inhumas, Trindade, Aparecida de Goiânia 

e Senador Canedo, o crescimento foi, respectivamente, de 178%, 238%, 287% 

e 378%. Foi verificado o aumento de 218% em Rio Verde, mesma porcentagem 

verificada em Mineiros, enquanto que, em Jataí, essa taxa foi de 190%. No 

Entorno de Brasília, a cidade de Padre Bernardo registrou um acréscimo de 92 

novos estabelecimentos, o que representou um aumento de 397% em relação a 

2000. No caso de Luziânia, 479 novas empresas foram formalizadas, 

representando um acréscimo de 209%. (BRASIL, 2010). 

É importante destacar que a dispersão dos estabelecimentos comerciais 

ocorreu, predominantemente, na modalidade varejista, uma vez que o comércio 

atacadista permaneceu fortemente concentrado em Goiânia, a qual, em 2010, 

abrigava 51,01% dos estabelecimentos dessa categoria. Entre 2000 e 2010, a 

cidade de Aparecida de Goiânia desponta nesse ramo de comércio, perfazendo, 

no período, 141 novas empresas instaladas na cidade, e totalizando, em 2010, 

220 estabelecimentos, o que correspondia a 5,12% do total estadual. Anápolis, 

que em 2000 concentrava 9,02% dos distribuidores atacadistas, registra uma 

pequena queda em 2010 e passa a deter 8,26% do total do estado.
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Figura 32 – Distribuição dos estabelecimentos comerciais, Goiás, 2010
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Em 2010, existiam em Goiás 37.192 estabelecimentos pertencentes ao 

âmbito dos prestadores de serviços (BRASIL, 2010). Nesse conjunto de 

atividades, observou-se que a categoria com maior número de estabelecimentos 

era a de serviços prestados diretamente a empresas, a qual representa 15% do 

ramo. Esta posição é decorrente da própria natureza dessas atividades que, por 

atenderem a outras empresas, necessitam estar formalmente organizadas. A 

segunda categoria com maior número de estabelecimentos foi a de serviços 

sociais e de saúde, representando 14% do ramo de prestadores de serviço. 

Como mostra a figura 33, esse conjunto de atividades era mais concentrado que 

as atividades de comércio varejista. 

No mesmo período, localizavam-se em Goiânia 46,42% das empresas de 

serviços prestados diretamente a empresas. Aparecida de Goiânia, Anápolis e 

Rio Verde, juntas, concentravam 13,9% dessa categoria. O transporte terrestre, 

fundamental para o desenvolvimento das demais atividades econômicas, reunia 

19,38% dos estabelecimentos na capital, ao passo que as cidades de Anápolis, 

Rio Verde, Itumbiara e Aparecida de Goiânia possuíam juntas 22,59% das 

empresas dessa categoria. Essa distribuição dava-se em virtude da maior 

concentração de atividades econômicas e produtivas nessas cidades. 

No caso da categoria de saúde e serviços sociais, 50,33% dos 

estabelecimentos estavam localizados na cidade de Goiânia, que, em 2010, 

possuía 2.747 empresas dessa categoria, das quais, 2.671 dedicavam-se a 

serviços de atenção à saúde. Na capital, também estavam situadas 43% das 

atividades de atendimento hospitalar, inexistentes em 175 dos 246 municípios 

de Goiás. 

 Além disso, Goiânia detém 48,4% das atividades de atendimento de 

urgência e emergência, que só existiam em 14 cidades goianas, nenhuma delas 

na região nordeste. A capital goiana também oferece 54,01% do atendimento de 

atenção ambulatorial e 43,12% dos estabelecimentos de serviços de 

complementação diagnóstica e terapêutica. A concentração dos 

estabelecimentos desse ramo torna Goiânia o principal centro de atenção à 

saúde do Estado de Goiás, já que é preciso considerar, na procura por esses 

serviços, a estrutura deficiente dos municípios do interior como um dos 

elementos para a manutenção de dependência em relação à capital
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Figura 33 – Distribuição dos estabelecimentos prestadores de serviços, 2010
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Um exemplo ilustrativo da dispersão do setor de serviços para o interior 

do estado foi a expansão dos empreendimentos comerciais do modelo 

shoppings centers e das grandes redes varejistas regionais e nacionais. Em 

1993, era inaugurado, no trecho urbano da BR-040 em Valparaíso de Goiás, o 

Shopping Sul, o primeiro do entorno de distrito federal, remodelado em 2008 e 

atualmente contando com 126 lojas.  

Poucos anos depois, em 1996, foi construído o primeiro shopping de 

Aparecida de Goiânia, o Buriti Shopping, atualmente com 200 lojas. Em 2009, 

também receberam esses tipos de empreendimentos as cidade de Catalão e Rio 

Verde. Esta última, em 2011, passou a contar com o segundo empreendimento 

dessa natureza, o Buriti Shopping de Rio Verde, inaugurado com 170 lojas. São 

inaugurados ainda, em 2012, os shoppings de Luziânia, Águas Lindas e 

Alexânia. Um quinto empreendimento desse gênero está previsto para a região 

do entorno, onde deve ser construído entre as cidades de Planaltina e Formosa.  

A rede Magazine Luiza, segunda maior empresa brasileira de varejo de 

móveis e eletrodomésticos em 2015, expandiu suas lojas pelo interior de Goiás, 

antes mesmo de chegar à capital. Em 2004, inaugurou a primeira filial goiana na 

cidade de Rio Verde e, atualmente, conta com mais três lojas localizadas nas 

cidades de Catalão, Caldas Novas e Itumbiara. A cidade de Rio Verde também 

recebeu uma unidade da rede Havan, 23º maior rede varejista brasileira, que 

possui outras filiais nas cidades de Anápolis e Valparaiso de Goiás.53  

Também especializada no comércio de móveis e eletrodomésticos, a rede 

Novo Mundo, que em 2015 foi a 45º maior empresa em arrecadação do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do estado, é outra 

varejista goiana a optar pela expansão de suas lojas para interior do estado. 

Atualmente a rede conta com 14 lojas em Goiânia e 58 em cidades do interior. 

De acordo com reportagem veiculada pelo jornal O Popular, em 2 de 

novembro de 2014, as cidades do interior do estado respondiam por 46% do 

                                                           
53 De acordo com o ranking das 50 maiores varejistas do Brasil em faturamento, elaborado em 
2015 pela editora da revista Exame e publicado em 12 de agosto de 2016. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/negocios/as-50-maiores-varejistas-do-brasil-em-faturamento-em-
2015/>. 
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faturamento da rede de lojas Flávio’s Calçados, de capital goiano, que 

atualmente dispõe de 10 lojas em Goiânia e 11 no interior.54   

Em 2000, havia em Goiás 111 estabelecimentos de comércio varejista de 

mercadorias em geral, predominando os de alimentos classificados como 

hipermercados: distribuídos por 42 cidades, 32 deles localizavam-se em Goiânia 

e 12, em Aparecida de Goiânia (BRASIL, 2000). No ano de 2015, mesmo após 

a falência da Rede Marcos de supermercados, que possuía 10 lojas no estado, 

o número de hipermercados sobe para 176, dos quais, 46 em Goiânia, e os 

demais distribuídos por 61 municípios.  

Nesse intervalo de 15 anos, enquanto no conjunto Goiânia–Aparecida o 

crescimento desse tipo de varejista foi de 136%, no restante do estado foi de 

173,13%.  As cidades de Porangatu e Campos Belos, que não possuíam 

hipermercados até o ano de 2000, chegam a 2015 com duas unidades. São 

abertas também três unidades em cada uma das cidades de Minaçu, Inhumas e 

Águas Lindas. Rio Verde e Formosa ganham mais três lojas de hipermercados, 

totalizando, respectivamente, quatro e cinco unidades. Em Luziânia, havia três 

estabelecimentos em 2000 e, em 2015, esse número sobe para nove (BRASIL, 

2000, 2015). 

Outro ramo que também se dispersou no território goiano foi o de 

comércio de motocicletas, peças e acessórios, inclusive com a presença em 

municípios com faixa populacional entre 30 a 40 mil habitantes, como são os 

casos de Itapuranga, Ceres, São Luís dos Montes Belos, Santa Helena de Goiás, 

Uruaçu, Iporá, Itaberaí, entre outros. Em 2000, essa modalidade de comércio 

possuía 172 estabelecimentos, dos quais, 64 em Goiânia, 18 em Anápolis e 11 

em Itumbiara. Além dessas cidades, outros 29 municípios tinham revendas. Em 

2015, o número desses estabelecimentos aumenta para 865, distribuídos em 

122 municípios, sendo que 49,01% das revendas situavam-se fora do conjunto 

Goiânia/Aparecida de Goiânia/Anápolis/Rio Verde/Itumbiara (BRASIL, 2000, 

2015). Arrais (2013) destaca que a facilidade de crédito explica a popularização 

desse meio de locomoção − inclusive no meio rural −, o que colocou pequenos 

municípios na agenda de atenção dos grupos econômicos financeiros. 

                                                           
54 “Interior é alvo das grandes redes” é o título da matéria publicada no jornal O Popular. 
Disponível em: <http://www.opopular.com.br/editorias/economia/interior-%C3%A9-alvo-das-
grandes-redes-1.701512>. 

http://www.opopular.com.br/editorias/economia/interior-%C3%A9-alvo-das-grandes-redes-1.701512
http://www.opopular.com.br/editorias/economia/interior-%C3%A9-alvo-das-grandes-redes-1.701512
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A expansão desses tipos de estabelecimentos comerciais do varejo 

ocorreu, principalmente, em cidades com mais de 50 mil habitantes, ou com área 

de influência cuja população tributária é superior a 100 mil habitantes. Essa 

expansão para cidades com esse perfil demográfico é evidenciada pelo 

mapeamento dos estabelecimentos comerciais registrados em 2015, conforme 

é possível verificar na figura 34. 

No ramo de prestadores de serviços, também se verifica, em nível 

estatístico, uma pequena queda de participação relativa de Goiânia no total 

estadual de estabelecimentos. De modo geral, ocorreu uma ampliação dos 

equipamentos de consumo coletivo em todas as regiões de Goiás, 

principalmente de estabelecimentos de ensino básico e assistência básica de 

saúde, conforme é demonstrado pela figura 35. Em 2010, a capital goiana 

concentrava 42,73% dos prestadores de serviços, enquanto, em 2015, a 

participação cai para 40,33%, além de se considerar ainda que, no ano de 2000, 

a queda havia sido de 8,02% (BRASIL, 2000, 2010, 2015).  

Entre os serviços mais dispersos na escala estadual, em 2015, estavam 

os relacionados a alojamento e alimentação e correios, e os mais concentrados, 

os de transporte aéreo − levando-se em conta que o transporte aéreo regular de 

passageiros somente estava disponível em Goiânia −, os de atividades 

imobiliárias e os relacionados a seguros e previdência complementar. 

Na figura 35, ainda é possível perceber que, nas cidades margeadas por 

rodovias, desenvolvem-se, principalmente, os serviços vinculados a demandas 

dessa modal de transporte, como o comércio varejista de combustíveis e o de 

serviços de manutenção de veículos automotores, além dos serviços de 

alimentação e alojamento. Vejamos os exemplos das cidades de Itumbiara e 

Porangatu: na primeira, a soma dos estabelecimentos dedicados a atividades de 

transportes terrestres, manutenção e reparação de veículos automotores e de 

alojamento e alimentação representavam 40% do total municipal de prestadores 

de serviços, enquanto, na segunda cidade, essa porcentagem é de 33%. Arrais 

et al (2016), ao investigar os impactos territoriais da rodovia BR-153 no centro-

norte brasileiro, destacam que o perfil das cidades, ao longo da BR-153, está 

plenamente articulado com uma rede de serviços de suporte às atividades de 

circulação dentro do território goiano-tocantinense.
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Figura 34 - Distribuição dos estabelecimentos comerciais, Goiás, 2015 
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Figura 35 – Distribuição dos estabelecimentos prestadores de serviços, Goiás, 2015
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Com a observação do comportamento do setor de serviços em Goiás, a 

partir da espacialização dos estabelecimentos, foi possível notar que o ramo de 

comércio varejista é mais disperso em relação aos ramos atacadistas e de 

prestadores de serviços. Porém, a maior diversidade varejista está relacionada 

à região metropolitana de Goiânia, principalmente à capital. 

Além disso, Goiânia mantém a concentração de serviços, principalmente, 

em termos qualitativos. Em relação aos serviços médico-hospitalares, a capital 

do estado reúne os grandes hospitais públicos especializados, como o Hospital 

de Urgências de Goiânia, o Hospital de Urgências Otávio Lage, referência em 

tratamento de queimaduras, o Hospital Geral, o Hospital Araújo Jorge, 

especializado no tratamento de pacientes com câncer, o Hospital de Doenças 

Tropicais, o Hospital Materno-Infantil, o Centro de Reabilitação e Readaptação 

e o Hospital das Clínicas, de responsabilidade da Universidade Federal de 

Goiás, que dispõe de um moderno centro de tratamento oftalmológico. Essa 

concentração demostra o papel relevante do Estado na promoção da 

centralidade de Goiânia nessa área do setor.  

Em todo estado, apenas as cidades de Anápolis, Trindade, Aparecida de 

Goiânia e Santa Helena de Goiás possuem também unidades do Hospital de 

Urgências.55 Dessa forma, todos os atendimentos de média e alta complexidade 

são encaminhados para a capital, o que torna Goiânia um polo de referência 

médico-hospitalar, de acordo com o que disse Silva (2016). Segundo o autor, ao 

analisar os fluxos de utilização de serviços de saúde em Goiás, apenas uma 

parcela pequena de municípios apresenta capacidade de serviços de saúde para 

atender de forma satisfatória sua população, dessa forma, o deslocamento para 

Goiânia acaba constituindo-se como a única possibilidade de acesso a esses 

serviços para muitas cidades.   

Goiânia ainda demonstrou grande concentração de clínicas e hospitais 

particulares. Entre eles, o Hospital Anis Rassi, referência em tratamentos 

cardíacos, e o Hospital Renaissance, primeiro hospital privado da capital 

especializado em tratamentos oncológicos, além de dispor de um centro de 

excelência em diagnóstico, acompanhamento e tratamento das doenças do 

aparelho digestivo.  

                                                           
55. Dados disponíveis no site da Secretaria Estadual de Saúde. Acesso em: 15 de jan. de 2016, 
às 8 h. Disponível em: <http://www.saude.go.gov.br/>  
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Em fase de vendas e implantação, o Órion Business & Health Complex é 

um complexo de negócios e saúde construído em uma área nobre de Goiânia e 

planejado para abrigar um hospital com 140 leitos ambulatoriais, 40 leitos de UTI 

e centro cirúrgico de 14 salas, além de apresentar um centro clínico com diversas 

especialidades, um hotel com 260 unidades de dormitórios, um centro de 

negócios direcionados a empresas de advocacia, engenharia e administração e 

um shopping, com instalação inicial de 59 lojas. 

Goiânia possui um grande polo varejista e atacadista de moda, o qual 

inclui os complexos da Avenida Bernardo Sayão, no Setor Fama, e dos arredores 

da Rua 44 e da Feira Hippie, sobretudo aos domingos, ambas situadas na região 

do terminal rodoviário da capital. Em 2015, Goiânia contava com 496 

estabelecimentos de comércio atacadista de artigos de vestuário e 

complementos, o que representava 85% dos estabelecimentos dessa natureza 

existentes no estado (BRASIL, 2015). Essa concentração motiva um fluxo 

contínuo e intenso de pessoas de diversas localidades, tanto de Goiás quanto 

de outros estados brasileiros, principalmente oriundos do Pará, Tocantins, 

Rondônia, Maranhão e Minas Gerais, como comprovou Carvalho et al (2007).  

Em relação ao ensino superior, Goiânia dispõe da presença dos dois 

maiores campus da Universidade Federal de Goiás (UFG), de quatro campus da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) e dois campus da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), além de contar com um do Instituto Federal de Goiás 

e de várias faculdades particulares, que oferecem um grande leque de cursos de 

graduação e pós-graduação. Na figura 36, é possível observar a distribuição 

espacial das principais atividades de serviços existentes na cidade de Goiânia 

para o ano de 2016.  

Ainda no quesito educação superior, é importante salientar a presença da 

UFG nas cidades de Jataí e Catalão e da UEG em Anápolis. Esta última também 

está presente em mais 39 municípios goianos, porém, com campus de menor 

porte, voltados principalmente para os cursos de formação de professores.
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Figura 36 – Distribuição dos principais estabelecimentos de serviços de Goiânia, Goiás, 2016
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Mesmo no nível da escala intraurbana, nota-se uma tendência à 

concentração das atividades de serviços, estruturando zonas especializadas, 

como são os casos do bairro de Campinas, especializado no comércio atacadista 

de alimentos, bebidas e tecidos, a região do setor Aeroporto, onde há uma 

grande concentração de estabelecimentos de saúde e a região da rodoviária de 

Goiânia, especializada no comércio varejistas e atacadista de moda.  Como foi 

possível verificar na figura 36 a concentração de uma atividade promove o 

adensamento de outros ramos, este é o caso, por exemplo, dos 

estabelecimentos de alojamento e de alimentação que acompanham o mesmo 

padrão de distribuição dos polos de moda e dos serviços de atenção à saúde.  

 

4.3 Rede urbana recente  

 

No início da década de 1990, a rede urbana de Goiás é alterada em 

função da fragmentação do território. Porém, mesmo com a criação da nova 

unidade federativa, a área de influência de Goiânia não sofreu grandes 

alterações. A capital permaneceu como o principal núcleo urbano de Goiás e sua 

área de atuação, como é possível conferir na figura 37, continuou a se estender 

para leste de Mato Grosso, sudeste do Pará − área anteriormente polarizada por 

Belém –, por todo o território do Tocantins − uma vez que Palmas ainda não 

estava consolidada – e pelo Sudoeste do Maranhão, acessado via BR-153 

(IBGE, 2000) 

No estudo Região de influência das cidades 1993, (IBGE, 2000), o nível 

máximo de centralidade foi atribuído a Goiânia, por não haver dentro de sua área 

de atuação nenhum centro imediatamente inferior.56 Já as cidades de Anápolis, 

Araguaína e Imperatriz (MA) foram classificadas com nível de centralidade forte. 

Com um nível de centralidade de forte para médio, estavam as cidades de 

Itumbiara – também inserida na área de atuação de Uberlândia –, e Gurupi que, 

assim como Araguaína, também havia sido beneficiada pela BR-153. Ceres, Rio 

Verde e Catalão registraram nível médio de influência, pois já se destacavam 

pela presença de estabelecimentos terciários relacionados às atividades de 

atenção a saúde e agropecuárias.

                                                           
56 De acordo com IBGE (2000), os níveis de centralidade das cidades eram classificados em Máximo, 
Muito Forte, Forte, Forte para Médio, Médio, Médio para Fraco, Fraco e Muito Fraco.   
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Figura 37 – Níveis de centralidade nas regiões de influência de Goiânia e Brasília, 1993
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A baixa densidade do setor de serviços no norte e nordeste de Goiás 

impedia a existência de centros regionais de níveis forte e médio. Nessas duas 

regiões, as três cidades com melhor nível hierárquico, Porangatu, Posse e 

Campos Belos, apresentavam apenas centralidades médias para fracas. As 

cidades apareciam como centros urbanos com alguma expressão em serviços, 

embora seus raios de polarização não se estendessem para além dos municípios 

limítrofes, geralmente nos de base econômica agropecuária e de baixíssimo 

quantitativo demográfico.  

Com base também em IBGE (2000), nota-se o efeito direto da ausência 

de um setor de serviços estruturado na região do entorno de Brasília: o 

desenvolvimento de forte polarização da capital federal sobre esses municípios.  

Em 1993, Brasília possuía nível de centralidade muito forte e sua área de 

influência estendia-se para o nordeste goiano e oeste da Bahia.  

A centralidade de Goiânia é reafirmada pelo estudo Regic (2007). Nessa 

versão do levantamento da região de influência das cidades, com metodologia 

semelhante à anterior, o IBGE privilegia a função de gestão do território como 

definidora das hierarquias urbanas. De acordo com a definição proposta por 

Corrêa, (1995, p. 83) e adotada por IBGE (2008), 

 

O centro de gestão do território [...] é aquela cidade onde se localizam, 
de um lado, os diversos órgãos do Estado e, de outro, as sedes das 
empresas cujas decisões afetam diretamente ou indiretamente um 
dado espaço, que passa a ficar sob o controle da cidade através das 
empresas nela sediadas.  

 

Goiânia, embora não fosse sede de grandes empresas de atuação 

nacional, abrigava, em 2007, filiais de 10 empresas de ação nacional e estava 

classificada no 4º nível hierárquico da gestão federal, mantendo, portanto, sua 

classificação como metrópole.57  

Para qualificar melhor a centralidade dos núcleos e garantir a inclusão de 

outros centros especializados, foram realizados estudos complementares 

enfocando diferentes equipamentos e serviços − atividades de comércio, 

                                                           
57 Os nove níveis de hierarquia (1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), segundo a gestão federal, foram 
determinados pela presença de níveis gerenciais em cada unidade territorial de órgãos federais, 
como INSS, SRT, MTE e Órgãos do poder judiciário. No nível 4, estão as capitais estaduais que 
sediam superintendências estaduais, a 2ª instância da Justiça Federal Especializada (TRT e 
TER), e a 1ª instância da Justiça Federal Comum.  
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atividade financeira, ensino superior, serviços de saúde, internet, rede de 

televisão aberta e transporte aéreo. 

Com base nisso e no demostrado na espacialização dos serviços em 

Goiás, Goiânia apresentava grande disponibilidade de estabelecimentos dessas 

categorias, além de concentrar os principais órgãos da administração estadual, 

o que garantia sua ampla projeção territorial. 

No levantamento do IBGE (2008), Goiânia é classificada como metrópole 

1C. A área de influência, representada na figura 38, abrangia todo território 

goiano e tocantinense, havendo, ainda, alguma penetração no Pará, Maranhão, 

Piauí e Mato Grosso. A rede comandada pela capital goiana era composta por 

duas capitais regionais, Palmas e Araguaína, seis centros sub-regionais, 45 

centros de zona, e um total de 363 municípios polarizados. A população tributária 

era de 6.408.542 habitantes, 30,2% deles concentrados em Goiânia.
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Figura 38 – Níveis de centralidade da região de influência de Goiânia, 2007
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 Em relação ao comércio, o estudo (IBGE, 2008) apontava Goiânia com 

nível hierárquico máximo por causa da diversidade. Considerando as regiões 

centro-oeste e norte, além de Goiânia, apenas Cuiabá e Brasília estavam 

classificadas nesse nível. Palmas possuía nível 3, o mesmo de cidades como 

Gurupi, Araguaína, Porto Nacional, Rio Verde, Jataí, Catalão e Itumbiara. As 

capitais no Norte estavam todas em um nível inferior ao de Goiânia. O que, 

portanto, explicava a significativa atuação da capital goiana, em relação ao 

comércio, para além dos limites estaduais. 

O Estado de Goiás possuía ainda 18 centros comerciais de nível 

hierárquico 4, entre eles, Porangatu, Uruaçu, Ceres, Goianésia, Campos Belos 

e Posse. De acordo com o IBGE (2008), a região do entorno de Brasília, embora 

apresentasse aumento progressivo do número de estabelecimentos comerciais, 

não se destacava em relação à diversidade, nem mesmo Luziânia recebeu 

classificação hierárquica no estudo. Entretanto, conforme demostrou o 

mapeamento do subcapítulo anterior, esse nível de hierarquia certamente se 

alterou nos últimos anos com a expansão de shopping centers e de redes 

varejistas para a região. 

Considerando a hierarquia urbana conforme a diversidade das atividades 

de serviços, o levantamento do IBGE (2008) reafirma a observação de que esse 

ramo do setor terciário é mais concentrado que as atividades comerciais, uma 

vez que apenas São Paulo e Rio de Janeiro alcançaram o nível máximo. Goiânia 

foi classificada no segundo nível, posição na hierarquia que, nas regiões centro-

oeste e norte, somente foi alcançada pelas cidades de Brasília, Belém e Manaus. 

Palmas recebeu classificação em um nível imediatamente inferior.  

Em outras regiões de Goiás, sete cidades foram classificadas como nível 

4, dois níveis abaixo da capital do estado, e 20 foram identificadas com nível 5. 

As demais cidades não apresentaram centralidades em relação aos serviços.  

Anápolis, Cristalina, Catalão, Itumbiara, Jataí, Mineiros e Barra do Garças foram 

incluídas no quinto nível, pois, ainda que fossem centros com a presença da 

maior parte dos bancos nacionais, em poucos casos dispunham de outras 

instituições. Cidades como Porangatu, Uruaçu, Campos Belos, Posse possuíam 

nível de centralidade 7, a penúltima posição na hierarquia. 

A relação entre as atividades do campo e o setor de serviços pode ser 

melhor comprovada quando observamos a hierarquia com base nas atividades 
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financeiras. Pelo levantamento do IBGE (2008), Goiânia e Rio Verde aparecem 

com o mesmo grau de centralidade, igualmente classificadas como centros de 

4º nível. Esses centros estavam caracterizados, durante esse período, pela 

presença de todos os bancos de atuação nacional, além de número significativo 

de outras instituições financeiras. 

O atual nível de concentração dos estabelecimentos de saúde e de ensino 

superior, citado anteriormente neste trabalho, permite afirmar que não ocorreram 

alterações em relação à centralidade de Goiânia nessas duas categorias de 

serviços. No estudo do IBGE (2008), Goiânia e Brasília apresentavam os 

maiores graus de centralidade em relação ao ensino de graduação, ocupando a 

posição de nível 2, sendo que o nível 1 só era alcançado por São Paulo e pelo 

Rio de Janeiro. 

Na sequência, Anápolis foi identificada como nível 4 de centralidade 

nesse tipo de serviço, e outras 15 cidades alcançaram o nível de centralidade 5, 

entre elas, Goiás, Jataí e Catalão, por contarem com os Campus da UFG. As 

demais dispostas nesse nível exibem a presença dos maiores Campus da UEG 

e de algumas faculdades privadas. São esses os casos, por exemplo, de 

Porangatu, Iporá, Quirinópolis, Morrinhos e Itumbiara. Nas regiões do entorno de 

Brasília e do nordeste do estado, nenhuma cidade apresentou nível de 

centralidade que ultrapassasse seus limites municipais. 

Com relação ao ensino de pós-graduação, no âmbito da região de 

influência de Goiânia, apenas esta cidade, Brasília e Palmas foram identificadas 

como centralidades e, em uma escala de 1 a 6, foram classificadas, 

respectivamente, como centros de nível 3, 2 e 5. 

Ao apresentar o maior alcance espacial nas atividades referentes a 

serviços de saúde, além de polarizar todo o estado de Goiás, leste e noroeste 

de Mato Grosso, sudeste do Pará, sudoeste do Maranhão e oeste da Bahia, a 

influência de Goiânia, cujo nível de centralidade foi identificado como 2, atingia 

também boa parte do Estado do Acre.58 Segundo Silva (2016), a oferta de 

serviços médico-hospitalares faz com que Goiânia se singularize diante dos 

demais municípios, e como apresentado por IBGE (2008), também em relação 

aos demais estados da região centro-oeste e norte, já que atrai pessoas com os 

                                                           
58 No tema saúde, as cidades foram classificadas em seis níveis hierárquicos, sendo que o 
nível 1 só foi atribuído às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.  
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mais variados objetivos e necessidades, principalmente pela grande presença 

de serviços de saúde pública especializados. 

Na esfera da rede comandada por Goiânia, as cidades de Anápolis, 

Palmas, Araguaína e Rio Branco foram identificadas com nível de centralidade 

4, dois abaixo do de Goiânia. As cidades de Rio Verde, Jataí, Gurupi e Porto 

Nacional distinguiam-se como centros de nível 5, o penúltimo na classificação 

de centralidade desse tema. A ausência dos centros intermediários de 

classificação 3 e 4 na extensa área formada pelos estados de Goiás e Tocantins, 

e parte do Pará e de Mato Grosso, reforçou a centralidade da capital goiana 

nessa área de atendimento em serviços. 

Conforme IBGE (2008), a existência desse padrão de deslocamento de 

grande extensão, não apenas para o tema saúde, é próprio da estrutura da rede 

urbana brasileira. Assim, o padrão das ligações nacionais varia de acordo com 

a estrutura desse tipo de rede: densa no sudeste, sul e litoral nordestino − 

favorecendo fluxos mais curtos −, esparsa no centro-oeste e interior do nordeste, 

e mais dispersa no norte, o que promove a existência de fluxos mais longos. 

Diante disso, é possível perceber que a hierarquia urbana de Goiânia, em 

nível regional, deve-se, primordialmente, à sua estrutura de serviços.  Embora 

se verificasse, a partir da década de 1990, uma expansão do setor para o interior 

do estado, os serviços com maior potencialidade de polarização permaneceram 

concentrados na capital, ou seja, para usar o termo cunhado por Santos (2008), 

Goiânia permaneceu como lócus privilegiado do circuito superior da economia 

urbana, ou conforme definição proposta no início do trabalho, a capital destaca-

se na hierarquia regional goiana por concentrar grande quantitativo de serviços 

polarizadores, dessa forma, manteve os mais altos níveis de centralidade de uma 

vasta área de atuação.     
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Considerações finais  

 

Nesta pesquisa analisamos os padrões de concentração do setor de 

serviços no estado de Goiás e as implicações espaciais decorrentes dessas 

configurações. Buscamos verificar a hipótese de que a distribuição das 

atividades desse domínio econômico é a determinante fundamental da 

hierarquia dos centros na rede urbana goiana.  

Em primeiro momento, constatamos que as atividades que compõem o 

setor, por sua natureza funcional, são essenciais para o funcionamento da 

economia de mercado, incluindo a manutenção das condições de reprodução da 

força de trabalho. Como bem destacou Santos e Silveira (2001, p. 167) “hoje não 

basta produzir. É indispensável pôr a produção em movimento, pois agora é a 

circulação que preside à produção. Os fluxos daí decorrentes são mais intensos, 

mais extensos e mais seletivos”. E como lembra Oliveira (1979), o setor de 

serviços é, por excelência, o que abriga os processos de circulação, distribuição 

e consumo das mercadorias e do próprio capital.  

Entendemos que, além da função econômica de possibilitar a ligação 

entre produção e consumo e de ser, no atual estágio de organização do setores 

agrícola e industrial, insumo necessário à realização dos processos produtivos, 

as atividades de serviços possuem, também, uma importante função social, pois 

garantem a manutenção das condições necessárias à vida na forma de serviços 

de saúde, educação, justiça e lazer; além do mais, são as principais atividades 

geradoras de emprego e, portanto, distribuidoras de renda na forma de salários 

e remunerações. Dessa forma, quaisquer propostas que busquem promover o 

desenvolvimento social e territorial equilibrado devem considerar a contribuição 

das atividades de serviços.  

A vista disso, concluímos que o padrão de localização das atividades do 

setor possui forte relação com a organização socioespacial do território, uma vez 

que a concentração, em termos quantitativos e qualitativos, está diretamente 

vinculada à promoção de fluxos de mercadorias, capitais, consumidores e 

trabalhadores; à formação de centralidades e, consequentemente, ao processo 

de estruturação da redes urbana, haja vista que essas representa a expressão 

espacial das interações entre os centros urbanos.   
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Percebemos nesta pesquisa que a expressiva participação dos serviços 

na estrutura econômica de Goiás, verificada a partir da década de 1970 – 

momento histórico que marca a inversão do local de moradia da população 

goiana, que passa a ser majoritariamente urbana – foi resultado direto da 

demanda por emprego e consumo, impulsionada pelo crescimento urbano-

demográfico, visto que, o setor industrial não possuía capacidade de absorção 

dos excedentes populacionais deslocados do mundo rural e as atividades de 

serviços eram necessárias para o atendimento das necessidades mais imediatas 

da população. Dessa forma, verificou-se que, no período de urbanização 

pretérita, formou-se no estado um setor de serviços pouco desenvolvido e 

dedicado majoritariamente aos ramos mais tradicionais e menos intensivos em 

capitais e diretamente relacionados ao perfil demográfico regional. Nesse recorte 

temporal, no universo de estabelecimentos estudados, predominavam as 

pequenas empresas de condução familiar dedicadas ao comércio varejista de 

alimentos, bebidas e artigos do vestuário.  

Apenas posteriormente, com a intensificação do processo de 

urbanização, período que denominamos de urbanização recente, foram 

verificados o desenvolvimento qualitativo e a diversificação do setor com 

ampliação dos ramos mais modernos representados pelos serviços financeiros, 

serviços especializados nas áreas de tecnologia e especialidades médicas de 

média e alta complexidade, além da ampliação da rede de comércio atacadista 

no estado e expansão das grandes redes de comércio varejista.  

A análise a nível municipal revelou que, como é próprio do 

desenvolvimento de espaços organizados a partir do modo de produção 

capitalista, o fenômeno de urbanização no estado, induzido pela modernização 

do território, não ocorreu de forma homogênea, criando, dessa forma, a 

concentração diferencial dos estabelecimentos de serviços pelo território goiano, 

o que implicou na formação de diferentes níveis de centralidades urbanas.  

O mapeamento e a análise da distribuição dos estabelecimentos do setor, 

em diferentes períodos, permitiram identificar a distribuição de  dois grupos  de 

atividades de serviços: os locais, espacialmente mais dispersos e responsáveis 

pelo atendimento das populações na escala local, representados principalmente 

pelo comércio de alimentos, bebidas e vestuários e pelos estabelecimentos de 

atenção primária à saúde e de educação básica; e os polarizadores, 
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territorialmente mais seletivos e promotores de fluxos, logo, os definidores do 

grau de centralidade dos centros urbanos. Nesse sentido, verificou-se a fraqueza 

de muitos municípios goianos em atender às necessidades de consumo de suas 

populações, inclusive de serviços locais, mesmos nos recortes temporais mais 

atuais, assim como o acúmulo de várias funções urbanas relacionadas aos 

serviços de comércio especializado e atenção à saúde de média e alta 

complexidade, em poucos centros urbanos, sobretudo na cidade de Goiânia, 

historicamente privilegiada pelos capitais públicos e privados.  

A distribuição desigual das atividades de serviços aliada a uma rede de 

transporte orientada para a capital estadual ampliou a centralidade de Goiânia, 

contribuindo para o aumento da diferença entre esta cidade e os demais 

municípios da rede. Isto promoveu sua função metropolitana, colocando-a, 

desde o final da década de 1960 – como demostrado ao longo do trabalho – 

como a principal cidade de uma ampla rede, inclusive com uma área de atuação 

que sempre ultrapassou os limites territoriais do estado de Goiás.  

Goiânia, desde sua fundação foi um exemplo de centro comercial, 

financeiro e de serviços, função garantida sobretudo pela concentração da 

gestão político - administrativa e empresarial do estado, que são seletivas e 

desiguais  – a cidade, dessa forma, recebeu maior volume de recursos públicos 

e privados em infraestrutura e concentrou funções urbanas relacionadas aos 

serviços – o que atraiu fluxos populacionais que se traduziu no aumento de 

demanda por consumo e investimentos de capitais nas atividades de comércio 

e prestação de serviços, drenando, portanto, recursos do espaço agrário e dos 

centros urbanos de menor porte.  Todas essas funções e interações direcionadas 

para a capital inibiram o desenvolvimento de outros centros urbanos de níveis 

hierárquicos imediatamente inferior ou intermediários no estado de Goiás. Tal 

constatação nos remeteu novamente ao conceito cunhado por Corrêa (1994, p. 

53): para esse autor “a rede urbana pode ser considerada ainda como a forma 

socioespacial de realização do ciclo de exploração da grande cidade sobre o 

campo e centros menores”. 

Portanto, a expressiva concentração dos serviços implicou na 

estruturação de uma rede urbana fortemente polarizada por Goiânia, 

caracterizando a formação do que Santos (2012) adjetivou de macrocefalia, para 

o autor a primazia das metrópoles responde a fraqueza dos centros 
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imediatamente subordinados, de forma que a cadeia hierárquica às vezes fica 

reduzida a um só escalão, o que é um aspecto marcante das redes urbanas de 

espaços subdesenvolvidos. Observando o processo de estruturação da rede 

urbana goiana é possível afirmar que a primazia de Goiânia responde pelo tipo 

de modernização do território, ou seja, pelo modo como os conteúdos das ações 

e das técnicas foram especializadas.   

Mesmo com a relativa dispersão, principalmente da rede varejista, 

verificada na segunda metade da década de 1990, não foram observadas 

mudanças significativas no nível de centralidade das cidades do interior de 

Goiás, uma vez que os serviços polarizadores continuam predominantemente 

concentrados na capital. É por isso que entendemos a rede urbana em espaços 

periféricos do capitalismo, como é o estado de Goiás, como a expressão espacial 

da distribuição das atividades de serviços, uma vez que ela representa ao 

mesmo tempo a polarização e a dispersão do setor pelo território.  

Por fim, reconhecemos a necessidade de novas pesquisas sobre as 

implicações espaciais da concentração das atividades de serviços, 

especialmente com destaque para as possíveis alterações na divisão territorial 

do trabalho decorrentes do aumento da terceirização das etapas produtivas nos 

setores agrícola e industrial; estudos que possam demostrar a contribuição das 

atividades de serviços para a redução das históricas desigualdades regionais no 

estado de Goiás, além de analise que possam revelar a origem dos excedentes 

que movimentam o funcionamento do setor de serviços.  
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