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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho faz uma incursão sobre o processo evolutivo dos mercados e a revolução 

ocorrida no varejo de alimentos, nas últimas décadas, para identificar parâmetros 

arquitetônicos e urbanísticos que embasem uma metodologia de projeto aplicada a mercados 

públicos. Para tanto, realizou-se uma pesquisa sobre as configurações morfológicas do 

mercado ao longo da história, investigaram-se o papel e os novos paradigmas do varejo, a 

importância da higiene e da segurança alimentar na definição de parâmetros para o controle 

de qualidade, o processo de decisão do consumidor no ambiente varejista e a lógica da 

localização destes equipamentos na malha urbana. Por fim, descrevem-se as etapas que 

compõem o planejamento arquitetônico de um mercado público, organizando-as em um 

fluxograma de atividades, de modo a assegurar o desenvolvimento de um processo projetual 

racional e sistemático. 

 

Palavras-chave: metodologia de projeto, mercado público, varejo. 
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ABSTRACT 

 

  

 

This work is a study of the evolutionary process of the Government-sponsored grocery 

markets and the revolution occurred at the grocery retail in the last decades. It identifies the 

architectural and urban parameters that are basis for a project methodology apply to 

Government-sponsored grocery markets. With this purpose, a research was done about the 

layout as well as the architectural shape of those markets throughout history; it was 

investigated the function and the new paradigms of retail, the importance of hygienic and 

secure food to define the parameters for quality control, the consumer decision-make process 

at the retail environment and the logic of the location for those urban equipment at the urban 

grid. At last, it is described the phases that compose the architectural planning of a 

Government-sponsored grocery markets, organizing a flowchart of activities to assure the 

development of a rational and systematic project process.  
 

 Key words: project metodology, government-sponsored grocery market, retail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 01: Localização dos bazaars e rotas de comércio no mundo 

árabe.......................................................................................................... ... 

 

22 

Figura 02: Planta da Agora de Pirene............................................................................ 24 

Figura 03: Mercado público no Império Romano......................................................... 26 

Figura 04: Fondaco dei Tedeschi, Veneza, 1505........................................................... 30 

Figura 05: Palácio de Cristal, Londres, 1850-1851....................................................... 33 

Figura 06: Halles Centrales, Paris, 1853........................................................................ 34 

Figura 07: Planta do Mercado de São José no Recife.................................................... 42 

Foto 01: Fotografia antiga do Mercado de São José no Recife, 1913........................ 43 

Figura 08: Planta do Mercado do Peixe em Belém....................................................... 44 

Foto 02: Fotografia antiga do Mercado do Peixe em Belém, 1906............................ 44 

Foto 03: Fotografia antiga do espaço interno do Mercado do Peixe em Belém, 

1906.............................................................................................................. 

 

45 

Figura 09: Planta de cobertura do antigo Mercado Municipal do Rio de Janeiro......... 46 

Foto 04: Fotografia do antigo Mercado Municipal do Rio de Janeiro....................... 47 

Foto 05: Fotografia antiga do Mercado Municipal de Manaus.................................. 48 

Foto 06: Fotografia antiga do Mercado Municipal de Manaus.................................. 48 

Foto 07: Um dos pavilhões laterais do Mercado Municipal de Manaus, 1982.......... 49 

Foto 08: Vista aérea do Mercado Municipal de Manaus, 1982.................................. 49 

Figura 10: Planta do Mercado Municipal de Manaus.................................................... 50 

Foto 09: Fotografia do antigo Mercado Municipal de Fortaleza................................ 51 

Figura 11: Planta do Mercado de Casa Amarela, no Recife.......................................... 52 

Foto 10: Vista externa do Mercado de Casa Amarela, no Recife, 1981..................... 53 

Foto 11: Vista externa do Mercado de Casa Amarela, no Recife, 1981..................... 53 

Foto 12: Vista interna do Mercado da Carne, no Ver-o-Peso em Belém................... 54 

Foto 13: Vista aérea do Mercado da Carne, no Ver-o-Peso em Belém...................... 54 

Figura 12: Planta do Mercado da Carne, no Ver-o-Peso em Belém.............................. 55 

Foto 14:  O Mercado Municipal no dia de sua inauguração, 1933.............................. 57 

Foto 15: O Mercado Municipal após a sua inauguração, 1933.................................. 57 

Foto 16: O Mercado Municipal no ano de sua inauguração, 1933............................. 57 

Foto 17: O Mercado em construção............................................................................ 58 

Foto 18: Interior do  Mercado logo após sua conclusão............................................. 58 

Foto 19: O Mercado Municipal após a sua requalificação, 2004............................... 60 

Figura 13: Mercado Público de São Paulo – Implantação............................................. 61 

Foto 20: Plataforma elevada (doca)............................................................................ 61 

Foto 21: Plataforma elevada (doca)............................................................................ 61 

Foto 22: acondicionamento de lixo............................................................................. 62 

Foto 23: acondicionamento de lixo............................................................................. 62 

Figura 14: Mercado Público de São Paulo - Planta do Subsolo.................................... 62 

Figura 15: Mercado Público de São Paulo – Cortes...................................................... 63 

Figura 16: Mercado Público de São Paulo - Planta do Térreo....................................... 64 

Foto 24: Rua interna que conecta o acesso da Avenida Mercúrio como o acesso da 

Rua Assad Abdala........................................................................................ 

 

65 

Foto 25: Rua interna de acesso pela Rua daCantareira............................................... 65 

Foto 26: Vista dos pontos das caixas de inspeção dos dutos das instalações, no 

piso do Mercado........................................................................................... 

 

65 

Figura 17: Mercado Público de São Paulo - Planta do Mezanino................................. 66 



 9 

Foto 27: “Varanda gastronômica” no Mezanino........................................................ 66 

Foto 28: “Varanda gastronômica” no Mezanino........................................................ 66 

Foto 29: Variedade de formas, cores, texturas e aromas dos produtos estimulam os 

sentidos dos consumidores........................................................................... 

 

67 

Foto 30: Variedade de formas, cores, texturas e aromas dos produtos estimulam os 

sentidos dos consumidores........................................................................... 

 

67 

Foto 31: Clarabóias permitem a entrada da luz e a saída da ventilação naturais........ 68 

Foto 32: Piso em vidro permite a passagem da luz natural através do mezanino até 

o térreo.......................................................................................................... 

 

68 

Foto 33: Rampa de acesso ao piso elevado do banheiro adaptado às pessoas com 

deficiência.................................................................................................... 

 

68 

Foto 34: Calçadas rebaixadas e faixa de pedestres criam rota acessível ao Mercado 68 

Foto 35: Diversidade de placas compõem o sistema de sinalização.......................... 69 

Foto 36: Diversidade de placas compõem o sistema de sinalização.......................... 69 

Foto 37: Diversidade de placas compõem o sistema de sinalização.......................... 69 

Foto 38: Diversidade de placas compõem o sistema de sinalização.......................... 69 

Gráfico 01: Participação dos supermercados na distribuição de alimentos no Brasil 

(1970 a 1996)............................................................................................... 

 

73 

Quadro 01: Orientação para o mercado x orientação para o produto.............................. 78 

Figura 18: Modelo de Processo de Decisão do Consumidor......................................... 97 

Figura 19: O ambiente e o comportamento de compra.................................................. 88 

Quadro 02: Princípios básicos para escolha da localização varejista.............................. 105 

Quadro 03: Premissa para o projeto urbano.................................................................... 108 

Foto 39: Vista aérea das Superquadras norte 405/406................................................ 110 

Figura 20: Superquadras norte 405/406......................................................................... 110 

Figura 21: Superquadras norte 405/406 – Ilhas espaciais.............................................. 111 

Figura 22:  “A” satisfaz a condição de convexidade, mas “B” não satisfaz.................. 111 

Figura 23: Superquadras norte 405/406 – Mapa de convexidade.................................. 112 

Figura 24: Superquadras norte 405/406 – Mapa de axialidade com núcleo integrador 

em linhas escuras.......................................................................................... 

 

112 

Figura 25: Paranoá Velho – Ilhas espaciais em preto.................................................... 113 

Figura 26: Paranoá Velho – Mapa de axialidade, com núcleo integrador em linhas 

escuras.......................................................................................................... 

 

114 

Figura 27: Planaltina – Localização das praças principais, coreto e igreja................... 115 

Figura 28: Planaltina – Mapa de integração.................................................................. 115 

Figura 29: Planaltina – Mapa de co-presença................................................................ 115 

Quadro 04: Fluxograma esquemático do processo de projeto para mercado.................. 117 

Figura 30: Croquis do mercado de São Pedro – Niterói – RJ........................................ 118 

Figura 31: Croquis do mercado de São Pedro – Niterói – RJ........................................ 118 

Figura 32: Evolução do layout do varejo de alimentos................................................. 120 

Figura 33: Layout do mercado....................................................................................... 121 

Figura 34: O projetista como mágico e como um processador de informações, 

segundo Jones............................................................................................... 

 

124 

Figura 35: Sistema fechado............................................................................................ 125 

Figura 36: Sistema transparente..................................................................................... 125 

Figura 37: Fluxo geral de atividades para implantação de um edifício escolar............. 126 

Figura 38: Fluxograma da metodologia de avaliação das ações do vento no 

planejamento da ocupação do solo............................................................... 

 

127 

Figura 39:  Fluxograma da metodologia de projeto arquitetônico aplicada a mercados 

públicos........................................................................................................ 

 

138 



 10 

LISTA DE TABELAS  

 

 

 

Tabela 01 Domicílios particulares, por situação de segurança alimentar e tipo de 

insegurança alimentar existente no domicílio, segundo as Grandes 

Regiões – Brasil – 2004............................................................................. 

 

 

83 

Tabela 02 Domicílios particulares e moradores em domicílios particulares, por 

situação do domicílio, segundo a situação de segurança alimentar 

existente no domicílio – Brasil – 2004....................................................... 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

 

 

ABRAS  Associação Brasileira de Supermercados 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CEASA Central de Abastecimento S/A  

CONDEPHAAT Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico 

CONSEA  Conselho Nacional de Segurança Alimentar  

CVS  Centro de Vigilância Sanitária  

EIV Estudo de Impacto na Vizinhança 

FIEAA Ficha de Inspeção de Estabelecimento da Área de Alimentos 

IA Insegurança Alimentar 

SAREM Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SNAB Sistema Nacional de Abastecimento 

SUS  Sistema Único de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 13 

1.1  Formulação do problema.....................................................................................  13 

1.2 Justificativa........................................................................................................... 15 

1.3 Objetivos............................................................................................................... 16 

1.3.1 Objetivo geral......................................................................................................... 16 

1.3.2 Objetivos específicos.............................................................................................. 16 

1.4 Estrutura do trabalho.......................................................................................... 17 

2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS...................................................... 18 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA............................................................ 20 

3.1 Origem e evolução dos mercados públicos......................................................... 20 

3.2 Primórdios dos mercados públicos no Brasil..................................................... 34 

3.2.1 Mercados públicos e feiras-livres no Rio de Janeiro.............................................. 34 

3.2.2 Mercados públicos e feiras-livres em São Paulo.................................................... 37 

3.3 A arquitetura em ferro e a ascensão dos mercados públicos no Brasil........... 40 

3.3.1 Mercados fechados................................................................................................. 42 

3.3.2 Mercados abertos.................................................................................................... 48 

3.4       Requalificação arquitetônica do Mercado Municipal de São Paulo............... 56 

4 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................... 70 

4.1 Novos paradigmas do varejo de gêneros alimentícios....................................... 70 

4.1.1 Os supermercados e o desenvolvimento do varejo de alimentos no Brasil........... 72 

4.1.2  O papel do varejo.................................................................................................. 75 

4.1.3 O futuro do varejo no Brasil................................................................................... 77 

4.1.4 Mudanças de paradigmas no varejo....................................................................... 79 

4.2 Os mercados públicos e a segurança alimentar.................................................  81 

4.3 Higiene, segurança e controle de qualidade....................................................... 90 

4.4 O varejo e o processo de decisão do consumidor............................................... 93 

4.4.1 O processo de decisão de compra.......................................................................... 95 

4.4.2 Variáveis que moldam a tomada de decisão.......................................................... 97 

4.4.3 Comportamento de processo decisório.................................................................. 99 

4.4.4 O processo de escolha de loja................................................................................ 101 

4.5 A localização urbana do varejo de alimentos.................................................... 104 

4.5.1 Acessibilidade e valorização do espaço urbano..................................................... 104 

4.5.2 A topologia e a inteligibilidade da malha axial na Sintaxe Espacial..................... 108 

4.6 Aspectos projetuais.............................................................................................. 116 

4.6.1 Diagnóstico do abastecimento................................................................................ 116 

4.6.2 Elementos projetuais e construtivos....................................................................... 118 

4.6.3 Arranjo físico.......................................................................................................... 119 

5 METODOLOGIA DE PROJETO......................................................................  122 

5.1 O método no processo projetual......................................................................... 122 

5.2 Fluxograma do processo de planejamento arquitetônico aplicado a                         

            Mercados...................................................................................................... 

 

127 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................. 139 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................... 143 



 13 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Formulação do problema 

Desde o surgimento do sistema de auto-serviço, na primeira metade do século passado, 

o varejo de alimentos vem sofrendo constantes e profundas transformações no modo de 

operacionalizar suas lojas. O fim do balcão, que se interpunha entre o produto e o cliente, 

revolucionou o modo de se fazer compras, reconfigurou o ambiente varejista e alavancou o 

sucesso do comércio.  

As inovações no setor compreenderam desde a profissionalização da gestão 

administrativa, introdução de novas tecnologias, padronização, organização e setorização das 

instalações físicas, até a análise das necessidades e do comportamento do consumidor para 

embasar as decisões de marketing e a morfologia arquitetônica do varejo.  

Os mercados públicos, alheios a esta emergente complexidade, entraram em processo 

de sucateamento. Desprovidos de instrumentos para analisar, intervir e transformar a sua 

realidade, tiveram dificuldades para enfrentar a forte concorrência dos supermercados e 

atender às novas expectativas da população, tornando-se reféns da própria ineficácia. O 

“ostracismo” e o desinteresse social ao qual foram submetidos os mercados públicos se 

refletiu, inclusive, na escassez de trabalhos científicos abordando esta temática. 

Devido ao vertiginoso crescimento populacional e ao intenso processo de urbanização, 

as cidades adquiriram novas feições e a sociedade novas aspirações, exigindo um outro olhar 

sobre a contextualização e a inserção dos equipamentos de varejo na malha urbana.  

Estas transformações estabelecem uma série de condicionantes a serem manipuladas 

pelo projetista, reivindicando do profissional uma mudança de atitude diante da concepção 

tradicional arquitetônica, baseada na subjetividade e intuição (Silva, 1998), para a adoção de 

um método onde possa estruturar, racionalmente, as variáveis do processo projetual.  
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Rapoport (1971 apud GOUVEIA, 2003) recomenda aos arquitetos que se apropriem e 

aprimorem os métodos existentes ao invés de renunciá-los, pois a validade dos mesmos se 

consolida na medida em que produzem um espaço, arquitetônico ou urbano, de melhor 

qualidade.  Com efeito, este objetivo só poderá ser alcançado na medida em que o processo de 

planejamento contemple as características peculiares do sítio arquitetônico, observando os 

padrões de comportamento e as expectativas dos grupos sociais envolvidos, delineando 

semelhanças, mas acima de tudo, respeitando diferenças.  

Assim como Broadbent (1971 apud GOUVEIA, 2003), acreditamos que o maior 

desafio do pesquisador consiste em identificar as necessidades humanas, invisíveis ao olhar 

despreparado, através da observação sistemática e analítica do comportamento social. 

Partindo deste breve panorama, apresentamos a seguinte questão que deverá ser 

respondida por este trabalho: como sistematizar racionalmente, no processo de projeto, os 

principais aspectos do espaço urbano e arquitetônico, definindo parâmetros para o 

desempenho morfológico do mercado público?  
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1.2 Justificativa  

Entre o final do século XIX e a primeira metade do século passado, os mercados foram 

os grandes responsáveis, assim como as feiras livres, pela distribuição e comercialização de 

alimentos junto à população urbana, principalmente aos mais carentes. 

Nos últimos anos, novas reflexões sobre o desenvolvimento das cidades têm lançado 

luzes sobre a necessidade de uma sustentabilidade econômica e ambiental urbana. Se por um 

lado, as ações do poder público ainda têm sido tímidas, no sentido de resgatar o caráter 

funcional e lúdico dos mercados, como foi o caso da revitalização do Mercado Municipal de 

São Paulo, ocorrida no ano de 2004; por outro lado, o Ministério Público tem exercido forte 

pressão para que sejam restabelecidas as condições de higiene, salubridade e acessibilidade, 

exigidas pelos órgãos reguladores dos estabelecimentos da área de alimentos. 

Um fator importante a se destacar é a capacidade que este equipamento apresenta de 

conferir vitalidade ao espaço urbano imediato à sua implantação. A falta de um planejamento 

eficaz e integrado tem sido responsável por inúmeros conflitos no entorno deste equipamento, 

causados principalmente pelas péssimas condições de higiene das instalações e pelo aumento 

do tráfego de veículos e pedestres que circulam em seu entorno. 

Mesmo diante de uma situação de visível abandono, o mercado público continua 

desempenhando um valioso papel na segurança alimentar, que, pela sua estrutura de comércio 

a granel e baixos custos operacionais, provê o atendimento às necessidades das populações de 

menor renda.  
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo geral 

Propor um fluxograma do processo de projeto que identifique, analise e organize, 

sistematicamente, condicionantes urbanos e arquitetônicos possibilitando estruturar 

configurações espaciais para implantação de mercados públicos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Investigar a importância histórica dos mercados públicos como equipamento de 

abastecimento urbano e identificar os aspectos espaciais, físicos e sanitários que 

corroboraram para a sua atual decadência;  

 Sistematizar os principais parâmetros urbanísticos e arquitetônicos do processo de 

projeto para mercados públicos para que possam ser utilizados nos âmbitos do 

planejamento urbano, do ensino e da prática profissional liberal; 

 Enfatizar a racionalização do processo projetual de forma a subsidiar o modelo 

conceitual técnico e teórico para elaboração do produto arquitetônico final. 
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1.4 Estrutura do trabalho 

 A presente dissertação está dividida em seis tópicos. O primeiro apresenta o contexto 

em que o tema está inserido, a justificativa que endossa a pesquisa e os objetivos traçados 

pelo trabalho. 

 O segundo tópico descreve os procedimentos metodológicos envolvendo o tipo de 

pesquisa e os passos adotados para o seu desenvolvimento. 

 No terceiro, discorre-se sobre a evolução dos mercados, identificando-se as diversas 

configurações morfológicas e o processo de regulação e controle higiênico das suas atividades 

no Brasil, culminando com um recorte histórico do apogeu destes equipamentos, 

representado, neste trabalho, pelos mercados em ferro. 

O quarto tópico esboça o referencial teórico que fundamenta a elaboração do 

fluxograma do processo de planejamento arquitetônico, objeto desta pesquisa. Nesta parte, 

traça-se um perfil do varejo de alimentos no Brasil, verifica-se o papel dos mercados na 

segurança alimentar, a importância da higiene e do controle de qualidade e sanitário nas 

instalações onde são manipulados alimentos, descreve-se o processo de decisão de compra do 

consumidor e a influência da localização na escolha do ponto onde será instalado o 

equipamento. No final reunem-se os aspectos projetuais de um mercado envolvendo o 

diagnóstico do abastecimento, os elementos projetuais e construtivos, assim como o arranjo 

espacial. 

O quinto, num primeiro momento, resgata a importância do método como instrumento 

de racionalização do processo projetual, e, num segundo, descreve e sistematiza, num 

fluxograma, as etapas de projeto arquitetônico para mercados públicos. 

Nas considerações finais analisa-se o resultado alcançado e recomenda-se o 

aprimoramento dos projetos de mercados públicos, assim como apontam-se sugestões para 

futuras pesquisas. 



 18 

 2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho se utiliza do método de pesquisa bibliográfica, por meio do qual se 

apreendem e confrontam-se os principais conceitos abordados por diversos autores, de forma 

que se estabeleça uma reflexão crítica sobre os conteúdos estudados e um posicionamento 

teórico de diálogo com os autores acerca da temática em questão.   

Dentro de uma abordagem qualitativa, foram selecionados os conhecimentos 

necessários para identificação dos elementos envolvidos na construção do objeto de estudo, 

organizando-os em um fluxograma de atividades voltado à sistematização de variáveis do 

processo projetual aplicado à resolução de projetos arquitetônicos para mercados públicos no 

contexto de uma determinada realidade local.  

O trabalho procurou relacionar a subjetividade implícita nas expectativas dos sujeitos 

envolvidos com a realidade concreta e objetiva destes equipamentos varejistas e o contexto 

urbano no qual se inserem. 

A primeira etapa foi dedicada a inventariar o acervo bibliográfico sobre o varejo de 

alimentos com enfoque nos mercados púbicos, suas origens, funcionamento e o processo 

evolutivo destes equipamentos, com o intuito de se compreender o papel social e a sua atual 

configuração espacial.  

Nesta direção, foram consultados regulamentos, normas, legislações, livros, 

periódicos, artigos on-line e outros documentos eletrônicos, de forma a ampliar-se o universo 

de informações acerca do tema pesquisado. 

Na segunda etapa, traçou-se o panorama histórico em que se deu a origem e a 

evolução dos mercados públicos no Brasil e no exterior. 

Na terceira etapa, investigaram-se o desenvolvimento e a performance do setor 

supermercadista em relação ao mercado público, de modo a estabelecerem-se semelhanças e 

diferenças morfológicas, além de correlações de desempenho social, funcional, sanitário e 
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administrativo. Encerrou-se esta etapa com reflexões sobre o contínuo processo de mudança 

varejista, delineando-se perspectivas sobre o futuro do varejo de alimentos e, por conseguinte, 

dos mercados públicos no Brasil. 

Na quarta etapa, contextualizaram-se os aspectos que estruturam as atividades 

comercias no mercado, como a segurança alimentar, a higiene, o controle de qualidade, o 

processo de compra e a localização na malha urbana. 

Na quinta etapa, estabeleceu-se uma dialética entre os métodos de projeto intuitivo e 

racional, para demonstrar a validade desta pesquisa em construir um aporte prático-teórico 

que fundamente decisões projetuais complexas. 

Por fim, identificam-se e descrevem-se atividades racionais, analíticas e investigativas, 

reunindo-as sistematicamente em etapas dentro de um processo projetual, produzindo-se 

conhecimentos específicos dirigidos à elaboração de uma metodologia aplicada a projeto de 

mercados públicos. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

3.1 Origem e evolução dos mercados públicos 

No período Neolítico, o homem já dispunha da experiência que lhe permitiu identificar 

os animais e selecionar as plantas que eram úteis à sua sobrevivência. Ainda nesta época, 

aperfeiçoou seus instrumentos de pedra, explorou a madeira e construiu suas primeiras 

embarcações. As diversas mudanças ocorridas na vida das comunidades primitivas, há cerca 

de 12 mil anos, criaram as condições para o surgimento e o desenvolvimento da agricultura, 

que veio a se difundir por toda a Europa durante os seis milênios seguintes.  

 Para garantir uma produção estável de alimentos, estes indivíduos procuraram fixar 

suas aldeias em terras férteis, domesticaram animais e desenvolveram o pastoreio. Há fortes 

indícios de que este processo tenha sido iniciado entre o Rio Nilo, no Egito, e os Rios Tigre e 

Eufrates, na Mesopotâmia. Este domínio da natureza pelo homem resultou no aumento da 

produtividade agrícola, embora em nível de subsistência, melhorando as condições de 

alimentação e desencadeando o crescimento da população. 

Ao longo do tempo, novas técnicas de cultivo foram criadas assegurando um 

incremento significativo na produção agrícola e a geração de uma larga margem de 

excedentes, que passaram a ser trocados por bens de consumo, criando-se, desta forma, o 

comércio. 

A aldeia só veio a configurar-se como cidade no momento em que a comunidade 

promoveu uma mudança em relação às suas cômodas preocupações com a simples reprodução 

e nutrição. Tal transformação no paradigma da mera sobrevivência promoveu um salto 

cultural, a partir do momento em que os seus atores sociais assumem novos papéis nesta 

forma de organização social emergente. 

A complexa composição dos indivíduos na cidade transcendeu as figuras primitivas do 

caçador, do camponês e do pastor com a introdução de outros grupos como o marinheiro, o 
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engenheiro, o soldado, o banqueiro, o mercador, o sacerdote, que, através dos seus 

instrumentos, habilidades e hábitos, fizeram da cidade uma unidade superior. 

Nessa nova feição urbana, o desenvolvimento das capacidades humanas foi 

mobilizado em direção ao aprimoramento dos sistemas de transportes, comunicação, 

desenvolvimento da engenharia civil e, novamente, ao aumento da produção de alimentos. 

O crescimento das cidades iniciou-se ao longo dos vales dos rios, e o seu aparecimento 

está relacionado ao aperfeiçoamento da navegação e do transporte aquático de massa. Em 

seguida, a utilização de animais de carga, veículos de rodas e a implantação de estradas 

calçadas permitiram a ampliação dos transportes, possibilitando distribuir os excedentes e 

adquirir outras especialidades produzidas em lugares distantes: funções desempenhadas por 

uma nova instituição urbana denominada de mercado. 

Os registros mais remotos sobre as cidades remetem ao templo o desempenho das 

funções do mercado como: fornecimento, armazenagem e distribuição de produtos. O 

mercado podia existir como unidade própria, embora na forma de abrigos temporários, algo 

que ainda permanece, nos dias de hoje, nas feiras semanais de várias cidades do mundo. A 

conquista de um lugar permanente do mercado na cidade é conseqüência direta tanto do 

tamanho e crescimento populacional – que seja capaz de desencadear bons negócios aos 

mercadores – quanto da produção local, que permita a realização de excedentes 

comercializáveis.  

Por conseguinte, o mercado surgiu como regulador das trocas locais. Segundo 

Mumford (1998:85) “as duas formas clássicas, a praça aberta ou o bazar coberto, e a rua de 

barracas ou de lojas, possivelmente já tinham encontrado sua configuração urbana por volta 

de 2000 a.C. (...)”.  

No Oriente Médio, devido à sua peculiar localização geográfica entre dois continentes, 

reuniram-se características adequadas para que ali se desenvolvesse um importante centro de 
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comércio. Neste contexto Meca e Medina tornaram-se cidades de grande convergência 

comercial, muito antes do advento do islamismo no início do século VII a.C. 

 

Figura 01: Localização dos bazaars e rotas de comércio no mundo árabe. 

Fonte: Vargas (2001:105)   

Maomé, que foi grande comerciante durante anos, unificou as tribos primitivas do 

deserto, estabelecendo uma nova ordem social fundamentada através das leis do Alcorão. Tais 

ensinamentos versavam sobre a importância do bem-estar individual e coletivo na existência 

terrena, embora o bem-estar no mundo espiritual fosse o objetivo final.    

No islamismo, apesar da tolerância às diferenças sociais, negócios e moralidade estão 

intrinsecamente relacionados, norteando as relações estabelecidas no espaço do bazar. Neste 

ambiente de confiança e respeito, as diferenças sociais se harmonizam e as conversas e 

opiniões merecem a mesma importância que as mercadorias ali negociadas.  

O despojamento das fachadas externas do bazar remete à igualdade entre os homens 

diante de Deus, num paradoxo ao interior ricamente ornamentado. A ambiência do bazar 

explora a nossa percepção sensorial, seja através da diversidade de odores, do exuberante 
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colorido; seja pelos inúmeros sons dali emanados numa confluência infindável de mercadorias 

e transeuntes, criando uma atmosfera ímpar. 

A forma embrionária dos bazares surgiu após a conquista islâmica, na forma de tendas 

dispostas ao longo das principais vias. Sua forma atual foi moldada em arcos e abóbadas, 

edificados no final da Idade Média, mais eficazes contra o fogo e as intempéries. 

Weiss (apud VARGAS, 2001:113) descreve que, em um de seus momentos mais 

expressivos, durante o domínio otomano no leste do Mediterrâneo, os bazares eram 

compostos por vários pátios internos e mercados, lojas, fontes, banhos e casas de oração. O 

mesmo autor ainda comenta que nestes estabelecimentos os produtos eram distribuídos 

espacialmente obedecendo a princípios funcionais. Este zoneamento objetivava criar 

elementos de atratividade e direcionamento dos fluxos. 

Mumford (1998:85) especula que estas formas primitivas de mercado podem ter sido 

precedidas “pela forma mais antiga de supermercado – dentro do recinto do templo”, 

monopólio dos sacerdotes, mas sem o objetivo de constituir um negócio que lhes auferisse 

lucro. Era ali onde os produtos eram manufaturados, armazenados e distribuídos. 

A Grécia desenvolveu uma grande vocação para os negócios estabelecendo-se como 

um dos maiores expoentes comerciais da antiguidade. Na cidade grega, o comércio varejista 

realizava-se na ágora. A desvinculação entre a ágora, ponto de encontro onde ocorriam as 

transações comerciais, e o templo, local dedicado à evocação dos deuses, deu-se conforme o 

crescimento da população urbana e o aumento da complexidade das operações comerciais. A 

ágora como espaço de aglomeração humana, onde habitualmente a comunidade se reunia para 

debater sobre os assuntos de interesse coletivo, era um local propício à realização de 

negócios, também chamada praça de mercado. 

Primitivamente, a ágora era um local destinado prioritariamente ao discurso e à troca 

de idéias, que se colocavam praticamente no mesmo grau de importância da comercialização 
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de bens. Mumford (1988:167) destaca que “somente depois que o automatismo e a 

impessoalidade do supermercado foram introduzidos nos Estados Unidos, na metade do 

século XX, as funções do mercado como centro de transações pessoais e entretenimento 

social foram inteiramente perdidas”. 

Espaço público aberto, a ágora era rodeada por um templo, uma fonte ou oficinas de 

artífices, sempre dispostos de forma espontânea. No centro, o espaço livre poderia destinar-se 

às barracas nos dias de feira. Após o século V a.C., com a regularização do traçado viário das 

cidades, a ágora assume um desenho retangular. Segundo Vargas (2001:117), os gregos 

evoluem o desenho da ágora para o formato em U, como forma de integrá-la com o entorno 

urbano e permitir mais permeabilidade ao seu interior. Já o pensamento romano pregava que o 

isolamento do ambiente em relação ao seu meio era necessário para criar um espaço mais 

sossegado. 

  

Figura 02: Planta da Agora de Pirene. 

1-Stoa Sgrada. 2-Templo de Asclepius. 3-Ecclesiasterion.. 

4-Prytaneion. 5-Templo de Athena. 6-Ágora. 

Fonte: Vargas (2001:119) 
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A antiqüíssima ágora do Cerâmico, na cidade de Atenas, era envolvida por colunatas e 

monumentos públicos, calçada com pedras e arborizada, cercada por lojas, tendas e barracas. 

Os pequenos comerciantes, apesar da má reputação, estavam no comando do comércio 

varejista. Havia à época instrumentos legais para inibir os intermediários, numa iniciativa de 

aproximar o produtor do consumidor. 

Em alguns países, a função social desses espaços abertos ainda resiste e se perpetua 

nos parques, praças ou no entorno dos últimos, através dos bares, cafés e restaurantes, onde 

ocorrem as conversas e os debates entre os cidadãos.  

O Império Romano foi conquistado com a força do seu poderio militar e edificado 

através da construção de cidades nos territórios ocupados. Durante o domínio romano, a 

função comercial do espaço foi incorporada à lógica da estrutura urbana, visivelmente 

observada nas novas cidades periféricas, devido à importância da distribuição. 

As atividades sociais, comerciais, religiosas e políticas foram concentradas em 

edificações monumentais – os fóruns – definidas por um espaço público descoberto ladeado 

pelo edifício do Senado e da Justiça numa posição contrária ao mercado. 

Encravado no coração da cidade, o mercado era um espaço aberto envolto por 

colunatas que projetavam um espaço de circulação ao longo das lojas e escritórios. No centro, 

uma fonte de água pública e, em volta desta, distribuíam-se as barracas dos comerciantes e 

camponeses.  
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Figura 03: Mercado público no Império Romano. 

Fonte: Vargas (2001:129) 

As lojas ficavam no térreo e as mercadorias eram expostas penduradas tanto no teto 

quanto na própria fachada das lojas, numa imagem caótica e colorida muito semelhante aos 

ambientes varejistas mais populares de hoje. Algumas delas utilizavam desenhos em mosaico 

para a identificação das atividades artesanais ali desenvolvidas. No pavimento superior ou na 

parte posterior das lojas ficavam as residências dos artesãos. 

Goslim (apud VARGAS, 2001:133) compara a lógica espacial do fórum romano com 

os modernos shopping centers, no tocante às atividades desenvolvidas nos mesmos e os 

elementos geradores de fluxo (lojas-âncoras/edifícios públicos) articulados ao longo das vias 

de circulação. 
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Após a queda do Império Romano do Ocidente, ao longo dos seis séculos da Idade 

Média, o comércio internacional arrefeceu, voltando-se para as necessidades territoriais, 

principalmente a distribuição de alimentos. 

A partir do século XI emerge uma economia ligada à indústria, aos transportes e ao 

comércio. Nasce a indústria têxtil forçando uma melhor organização e estruturação dos seus 

ofícios com a criação das guildas
1
. Associados, os produtores qualificavam seus produtos, 

padronizavam preços e criavam escolas profissionalizantes para posteriormente fecharem-se 

formando uma elite avessa à democratização do mercado. A distribuição do varejo separava-

se da produção, extrapolando as feiras, bazares e lojas. 

Na Idade Média mercado e cidade estavam intrinsecamente ligados. Inicialmente 

periódicas, as trocas de excedentes aconteciam fora das muralhas da cidade, próximas às vias 

de circulação mais importantes. Ao longo do tempo, essas praças de mercado foram se 

consolidando e posicionando-se de forma mais central em relação às concentrações 

populacionais. A materialização da urbanização deste período ocorre no entorno da praça, 

onde as funções coletivas encontravam o espaço adequado para sua integração e 

manifestação. 

Desde a ágora grega e o fórum romano até os espaços de mercado da cidade medieval 

e moderna, inúmeras transformações ocorreram na sociedade. O desenvolvimento tecnológico 

e o surgimento de novas atividades repercutiram diretamente na evolução morfológica e no 

uso destes espaços. Entretanto, no entendimento de Vargas (2001:138), o seu caráter 

essencialmente público, onde o comercio mescla-se às demais atividades coletivas, foi 

preservado na sua essência.  

No renascimento, as forças econômicas, através do mercantilismo, extrapolam os 

muros da cidade medieval, num processo de colonização além-mar, difundindo 

                                                
1 Associação de mutualidade construída na Idade Média entre corporações de operários, artesãos, negociantes ou 

artistas voltadas para a defesa e organização profissional. 
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universalmente os conceitos da praça de mercado. Este processo caracteriza o 

desenvolvimento do abstrato mercado transnacional em detrimento do mercado da cidade 

medieval. Neste último, a ética implícita nas relações pessoais prevalecia sobre o lucro, 

podendo os vínculos estabelecidos entre comerciantes e compradores continuarem através de 

gerações. 

A lógica estabelecida para obtenção do sucesso comercial desse emergente mercado 

abstrato pautava-se no desprezo ao passado e no acolhimento do novo, como oportunidade de 

negócio lucrativo, não importando o fato de comprometer-se o equilíbrio social. 

A nova ordem política estabelece uma renovação urbana que venha a refletir a imagem 

desta autoridade. Se por um lado, em algumas cidades, a velha estrutura foi incorporada 

submetendo-a a poucas transformações renascentistas, por outro, havia cidades em que as 

mudanças tinham caráter revolucionário, adotando modelos teóricos para construir uma 

morfologia e estética novas, a exemplo das praças do Barroco. 

As praças barrocas, geralmente geométricas, ampliaram sua escala e abriram-se para a 

malha urbana. Com o crescimento das cidades ocorre a especialização de vários serviços, uma 

nova infra-estrutura se instala tornando as funções e o espaço da praça mais complexos. 

 

O todo da imagem da cidade tornou-se mais abstrato para seus cidadãos. As praças 

perderam a função dos seus melhores dias, isto é, deixaram de servir aos seus 

habitantes e muitas tornaram-se apenas espaços abertos rodeados por edifícios 

históricos, ou grandes áreas de estacionamento (VARGAS, 2001:145). 

  

Ainda neste período, foi implementado um sistema viário organizado em importantes 

cidades italianas. A velocidade na troca e distribuição de bens foi o fator mais marcante da 

economia de mercado. 

Algumas praças conservaram suas antigas características nas cidades que não sofreram 

alterações significativas na estrutura urbana medieval. Suas ruas estreitas, orgânicas e 
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tortuosas ainda abrigam eventos populares ligados às necessidades da sua população como, 

festivais, mercados e feiras. 

As feiras consistiam num encontro freqüente de mercadores e compradores vindos de 

terras distantes, que duravam semanas, provocando um fluxo contínuo de caravanas entre as 

mesmas, principalmente a partir do século XII. Além de alimentos, ali se comercializava, em 

tendas e barracas, uma grande diversidade de mercadorias, inclusive a realização de 

empréstimos financeiros e o câmbio de moedas. Tiveram sua maior dimensão nas feiras de 

Champagne que, voltadas para o comércio de tecidos, exerceram uma grande influência no 

mundo ocidental por cerca de dois séculos, até 1250 quando vão diminuindo o seu esplendor, 

tornando-se a praça ocidental de câmbio. 

No tocante à edificação do mercado, halle em francês, representada por mercados 

cobertos como espaços abertos circunscritos, e local de atividades sociais e comerciais, 

apresentou diversas configurações ao longo da história.  

Na Idade Média, essas edificações apresentam forte influência romana, ou seja, 

organizam-se como uma galeria envolvendo um espaço retangular, geralmente alongado e 

implantado em forma de basílica com duas ou três naves cobertas, a exemplo do Mercado de 

Trajano. 

Na cidade de Bruges, um importante centro comercial do século XIII, o mercado 

comercializava, no térreo, alimentos e utensílios, como selas e facas; e no pavimento superior 

realizavam-se festivais. 

O fondaco, voltado para o comércio atacadista, disponibilizava ainda espaço para 

armazenagem de produtos e hospedagem das caravanas que para ali se dirigiam. Um exemplo 

clássico era o Fondaco dei Tedeschi, em Veneza – Itália, formado por uma edificação de três 

andares com arcadas circundando um pátio interno aberto. 
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Figura 04: Fondaco dei Tedeschi, Veneza, 1505. 

Fonte: Vargas (2001:152) 

Na Itália, encontrava-se um tipo de mercado fechado conhecido por filarete. O mesmo 

consistia num conjunto de galerias cercando um espaço retangular, ao centro, que abrigava 

barracas e bancas. Após estas galerias, encontrava-se o mercado propriamente dito, que era 

contornado por uma calha destinada à coleta dos resíduos produzidos no local.  

Ao redor do filarete instalavam-se, além do câmbio, os banhos, as casas de 

prostituição e a taberna, que certamente contribuíam fortemente para configurar o entorno do 

mercado como uma área de grande interesse.  

O espaço de comercialização evolui desde a exposição de produtos no piso do 

mercado, passando pelas bancas, tendas, barracas desmontáveis, barracas fixas com 

possibilidade de fechamento, até as lojas organizadas por atividades. 

A evolução do sistema de distribuição varejista esteve, no final do século XVIII, 

fundamentalmente ligada ao abastecimento das necessidades básicas da população, e se deu 

em virtude do crescimento e da diversidade dos excedentes de produção de bens de consumo 

e alimentos. 
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Essas trocas ocorriam em lugares onde existiam concentração e fluxos de pessoas, não 

necessariamente ligados ao abastecimento, tais como: entrada das cidades, passagens 

obrigatórias, espaços de manifestações políticas ou religiosas, locais de práticas esportivas e 

manifestações artísticas. A integração de todas essas atividades desencadeou o surgimento de 

um espaço público por excelência: o mercado. 

Mesmo diante das transformações irá sofrer ao longo do tempo, no tocante às suas 

estratégias de comercialização, sua morfologia e dimensões, o mercado jamais perderá sua 

essência. 

Os serviços, paulatinamente oferecidos nas suas imediações, como as tabernas e as 

casas de banho, entre outros, contribuíram para geração de fluxos necessários à dinâmica do 

mercado. Esse movimento de organização ocorreu de forma espontânea, sem controle ou 

planejamento sistemático do varejo, correspondendo às manifestações e necessidades sociais 

de cada época. 

Quanto ao projeto das edificações e sua inserção no contexto do mercado, havia um 

controle especificamente sobre usos inconvenientes e nocivos. 

Com o desenvolvimento do capitalismo comercial a atividade comercial urbana, de 

caráter predominantemente social, adquiriu uma função mais econômica. O espaço do 

comércio distanciou-se das suas características fundamentais enquanto espaço público por 

excelência, modificando sua interface com a cidade. 

A variedade de mercadorias se expande além daquelas voltadas para o suprimento das 

necessidades básicas, acrescendo-se ainda os novos produtos produzidos pela indústria. 

O dinamismo e a vitalidade do comércio estavam diretamente relacionados, segundo 

Vargas (2001:157), com “a questão da diversidade e do congestionamento de imagens, sons, 

odores, mercadorias e pessoas (...)”. 
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O cenário socioeconômico do final do século XVIII, com ascensão dos comerciantes, 

acarreta transformações no modo de comprar e no espaço físico do comércio, inclusive em 

relação à inserção da atividade comercial na malha urbana.  

As feiras acabam perdendo importância e os mercados se dedicam exclusivamente ao 

abastecimento alimentar, que continuava sendo uma atividade social, e, além disso, passara a 

ser uma preocupação dos governantes. Posteriormente, a praça de mercado se desarticula 

perdendo sua função de aglutinadora dos encontros semanais, conversas, diversões e compras.  

No início do século XIX, o mercado se converte no foco de atenção das necessidades 

cotidianas da população, constituindo-se numa edificação própria com grandes espaços 

cobertos.  

Nos primórdios do século XX, o comércio extrapola sua função social, desenvolvendo 

estratégias de acumulação e projetando-se como atividade econômica altamente especulativa. 

As edificações que abrigam o comércio se desviam das características fundamentais de um 

espaço público por excelência, assimilando particularidades de espaço privado.  

Neste contexto, ao longo do século irá se destacar dois aspectos emergentes desta nova 

relação espacial: um deles refere-se à utilização dos empreendimentos comerciais como 

estratégias de especulação do espaço urbano pelo capital imobiliário, gerando novas 

centralidades; o outro reporta-se a um comércio varejista focado na adoção de novas técnicas 

de comercialização e organização do negócio que utiliza, inclusive, o espaço físico como 

ferramenta para racionalização do empreendimento. 

A proliferação de mercados em face do crescimento populacional, da necessidade de 

abastecimento, e da intensa urbanização, desencadeou sérias preocupações com os aspectos 

sanitários destes espaços. 

Em meados do século XIX, com o advento da Revolução Francesa e o Ato do 

Governo Local, na Grã-Bretanha, um novo sistema de poder público estabeleceu uma 
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tendência a institucionalizar os mercados e a melhorar as condições dos mercados ao ar livre, 

oferecendo instalações físicas permanentes, além de controle higiênico e sanitário.  

A configuração característica desses novos equipamentos era um conjunto de lojas, 

circunscrevendo uma praça central, de cobertura leve apoiada em uma estrutura de ferro. No 

seu interior, as barracas instaladas não possuíam coberturas, nem divisões. 

Segundo Pevsner (apud VARGAS, 2001:162) diversos mercados foram edificados na 

França, entre 1800 e 1850, sendo o St. Germain, construído entre 1813 e 1816, um dos 

maiores exemplares. Entretanto é apenas a partir de 1830 que o ferro começa a integrar 

paulatinamente a composição destes edifícios. 

O Crystal Palace, de Joseph Paxton, construído em seis meses, em 1851, inaugurou o 

sistema de pré-fabricação na construção civil. Após o sucesso da London Exibition, a França 

realizou uma grande exposição, quatro anos depois, nos Les Halles Centrales, que teve o 

projeto arquitetônico idealizado por Victor Baltard, com estrutura organizada em catorze 

pavilhões.  

  

Figura 05: Palácio de Cristal, Londres, 1850-1851. 

Fonte: http://www.hberlioz.com/London/CrystalPalace.html 
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Figura 06: Halles Centrales, Paris, 1853. 

Fonte: Vargas (2001:170) 

3.2 Primórdios dos mercados públicos no Brasil 

3.2.1 Mercados públicos e feiras-livres no Rio de Janeiro  

Segundo Mott (2000) os mercados e feiras livres foram introduzidos no Brasil pelos 

nossos colonizadores, segundo os mesmos padrões do Império Português. Implantados 

predominantemente nos centros urbanos, os edifícios dos mercados geralmente eram cercados 

pelas feiras.   

Desde o período colonial, o abastecimento de alimentos na cidade do Rio de Janeiro 

era feito através de um comércio informal, praticado nas ruas e praças públicas. Nas 

imediações do porto, hoje Praça XV, desenvolveu-se um comércio especializado em pescado, 

entre outros, abastecido pelas embarcações que supriam as necessidades da cidade. 

  Estas atividades foram autorizadas em 1771, pelo Marquês de Lavradio, terceiro vice-

rei do Brasil, adquirindo a morfologia das atuais feiras livres. 

 As feiras foram reconhecidas oficialmente, através do decreto nº 997, em 13 de 

outubro de 1904, quando a administração Pereira Passos submetia a cidade do Rio de Janeiro 

a um profundo processo de reforma urbana. Segundo Jesus (1999), essa regulamentação 

supostamente atenderia aos novos parâmetros de ordem e higiene e europeização que 

definiriam o novo perfil da cidade. 
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 Mesmo diante da nova configuração imposta pelo processo de modernização do 

espaço público, a feira não criou obstáculos às invasões dos comerciantes excluídos, inclusive 

acolhendo-os em uma nova configuração espacial.  

 Pereira Passos desencadeia uma série de ações remodeladoras do centro do Rio, 

transformando a imagem da cidade e suas práticas sociais, excluindo principalmente os usos 

populares. Diversos autores da época compararam o Rio a uma cidade árabe, devido às suas 

práticas comerciais primitivas. No século XIX, a cidade carioca era repleta de vendedores 

ambulantes gritando aos quatro cantos por quem comprasse suas mercadorias. 

A transformação avassaladora promovida por Passos não poupou os velhos quiosques, 

onde se reunia a população pobre, nem as populares quitandas
2
, que Guimarães (1969) 

reconhece como um provável embrião das feiras livres. Decerto estes estabelecimentos 

varejistas não se adequavam aos novos padrões almejados para a cidade. 

O abastecimento de gêneros alimentícios ganha um novo canal de distribuição, através 

da construção de mercados cobertos, iniciado nas últimas décadas do século XIX. A prefeitura 

da capital federal estimula a multiplicação destes equipamentos, através da doação de terrenos 

públicos para que fossem edificados e explorados pela iniciativa privada.  

Essas atitudes contribuem para criar uma imagem que represente as novas aspirações da 

república e suplante a antiga cultura escravista-colonial, além de possibilitar um controle 

público mais eficaz sobre o comércio varejista, que passa a funcionar abrigado e obedecendo 

a padrões de organização e de higiene. 

A crise no abastecimento alimentar, configura-se desde 1808 com a transferência da 

família real portuguesa para o Rio e se prolonga até o final da Primeira Guerra Mundial. 

Quando a corte aqui se instala a população praticamente dobra, causando grande impacto na 

demanda e diversificação dos gêneros alimentícios. Este episódio é superado na medida em 

                                                
2 Constituía-se por aglomerações de negras ao ar livre, acocoradas ou dispondo de tabuleiros, situadas em pontos 

preestabelecidos, para a venda de produtos da pequena lavoura, da pesca e da indústria doméstica. 
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que foram estruturados os acessos às regiões produtoras de alimentos, concedidos subsídios 

comerciais e aprimorada a distribuição varejista, através da multiplicação das feiras. 

No ano de 1916, o então prefeito Azevedo Sodré autoriza, através do decreto nº 1752, o 

funcionamento das feiras livres. Até aquele momento os mercados cobertos exerceram um 

papel importantíssimo na distribuição de gêneros alimentícios. 

Acredita-se que as feiras, na sua fase inicial, tenham exercido um papel apenas 

simbólico no abastecimento do Rio de Janeiro. A severa fiscalização municipal, como era 

implacável com a limpeza, a organização e os horários. As barracas dispostas num 

alinhamento cartesiano eram identificadas pelo uso de coberturas coloridas, de acordo com a 

mercadoria comercializada.  

Citando a reforma de Haussmann em Paris, Jesus (1999) especula se a configuração das 

feiras livres não teria sido criada para atender às elites, erguendo barreiras invisíveis na forma 

de eficazes elementos simbólicos que mantivessem distantes os indesejáveis. O mesmo autor 

ainda sugere uma reflexão sobre a percepção da população urbana do paradoxo estabelecido 

entre o novo ambiente proporcionado pelas feiras e a feiúra, barulho, tumulto e sujeira das 

velhas quitandas. 

De 1916 a 1934, as feiras livres consolidam sua importância no sistema de 

abastecimento, excedem sua configuração inicial admitindo novos produtos têxteis e 

plásticos, ferramentas e utilidades domésticas. Realizam expressivo volume de negócios e 

passam a aglutinar um grande contingente diário de feirantes, sofrendo elevada taxação 

municipal. 

Difundido e solidificado na malha urbana, funcionando durante a semana inteira o 

espaço da feira atingiu grandes dimensões. 

Esta ampliação/refuncionalização das feiras-livres permitirá a incorporação de novas 

práticas sociais em seu interior, pelo afluxo crescente de indivíduos das camadas 

sociais desfavorecidas, que ali encontrarão um ambiente propício para resgatar 

algumas formas de sociabilidade informal (JESUS, 1999). 
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3.2.2 Mercados públicos e feiras-livres em São Paulo 

 Na embrionária São Paulo, os primeiros estabelecimentos voltados para o comércio de 

alimentos surgem de forma rudimentar com o núcleo urbano, abastecendo a população com 

produtos locais ou importados de Portugal.  

 Guimarães (1969) observa que estes estabelecimentos varejistas foram formados pela 

evolução dos mascates para os lojistas, e do comércio espontâneo de alimentos para um 

primeiro esboço de mercado, construído a partir de 1773, as “Casinhas”
3
.  

 O comércio de gêneros alimentícios ainda não possuía instalações fixas entre o século 

XVI e o início do século XVII. Esses produtos eram comercializados por ambulantes locais, 

essencialmente negros escravos que, segundo relata Bruno (apud GUIMARÃES, 1969), 

começam a desaparecer, em virtude de lei, a partir de 1739. 

 O mesmo autor comenta ainda que no século XVII já era possível encontrar-se algo 

semelhante à feira, em virtude da oficialização, em 1687, da venda de alguns gêneros 

alimentícios de primeira necessidade no terreiro da Misericórdia. 

 Apesar do significativo número de estabelecimentos comerciais, na segunda metade 

do século XVII, apenas no início do século XVIII percebe-se uma especialização em ramos de 

negócios. Os tecidos e alimentos não perecíveis e bebidas eram encontrados nas vendas ou 

lojas, ao passo que nas quitandas havia verduras e legumes. Estas últimas estruturaram-se, 

adquirindo feições de um mercado ou comércio de ambulantes. 

A multiplicação deste tipo de estabelecimento, explica Guimarães (1969), provoca na 

cidade de São Paulo a necessidade de regulamentarem-se, além dos gêneros comercializados, 

o local onde seriam implantados e, posteriormente, o seu horário de funcionamento e preços. 

                                                
3 Tipo de mercado destinado à comercialização dos gêneros alimentícios produzidos na região, que possuíam 

chiqueiros para o abate de animais nos fundos do próprio local. Suas instalações eram arrendadas anualmente e 

sublocadas para diversos varejistas. 
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Santana (apud GUIMARÃES, 1969) também se refere a uma preocupação com o impacto do 

movimento provocado pelas quitandas sobre o tráfego de veículos nas ruas. 

No século XIX não havia nenhum tipo de estrutura fixa para o comércio de frutas e 

hortaliças, que eram vendidas exclusivamente nas ruas, por pretas
4
 e pelos próprios 

produtores (caipiras).   

Entre o final do século XVIII e o princípio do século XIX configuram-se os primeiros 

contornos de uma feira fora da cidade de São Paulo – nos lugares onde as tropas costumavam 

descansar – e o início de um mercado caipira. 

Os mercados e as feiras começam a se proliferar no século XIX, com a expressiva 

contribuição dos produtores locais, que se deslocavam para São Paulo no intuito de 

comercializar sua produção. 

A feira foi oficializada pelo prefeito Washington Luiz em 1914, tendo, sua primeira 

versão, contado com a presença de vinte e seis feirantes no Largo General Osório. Com o 

advento da regulamentação destas, foram definidos os gêneros a serem comercializados, os 

horários, dias e locais de funcionamento.  

Neste período, assegura Guimarães (1969), a distribuição das barracas não obedece a 

nenhum critério de setorização de acordo com os produtos comercializados. Os feirantes iam 

ocupando os espaços à medida que chegavam, sendo-lhes cobrada uma taxa correspondente 

ao uso da área.  

As feiras ou mercados livres foram reestruturados em 1934, admitindo-se, além dos 

gêneros alimentícios, a comercialização de objetos domésticos. Tornou-se compulsória a 

obtenção da licença de profissão e do espaço ocupado na feira, além da matrícula na 

Intendência Geral dos Mercados, responsável pela regulamentação das feiras. 

                                                
4 Mulheres negras descendentes de escravos. 
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Guimarães (1969) relata que o prefeito Antônio Carlos Assumpção, através do ato nº 

635, de 28 de maio de 1934, delineia uma série de recomendações e posturas sobre o 

funcionamento das feiras paulistas, dentre as quais: boa compostura e respeito ao público, 

obediência às tabelas de preços e aos horários de funcionamento, garantir a aferição dos pesos 

e balanças e a qualidade dos produtos comercializados, manter o asseio pessoal, permanecer 

no local em que foi instalado, expor suas mercadorias sem obstar o trânsito.  

Apesar da validade dessas determinações, não foram contemplados alguns aspectos 

importantes como: os parâmetros para localização da feira na cidade, a setorização das 

barracas de acordo com os produtos ofertados e a imposição de um teto para a quantidade de 

barracas. 

Essa instituição se torna cada vez mais importante, expandindo-se a partir de 1948, 

quando o prefeito Paulo Lauro ordena que em cada bairro seja implementada, pelo menos, 

uma feira semanal. Em 1953, ela absorve a venda de artigos de uso doméstico ou pessoal, 

produzidos em indústrias caseiras. 

A organização da estrutura das feiras atinge seu ápice com a publicação, em 15 de 

abril de 1964, do Decreto nº 5841, como descreve Guimarães (1969), regulamentando-as de 

forma mais detalhada e ampla possível. A instalação de novas feiras, fundamentada neste 

decreto, deveria atender aos parâmetros de densidade populacional, viabilidade locacional, 

demanda local, interesse dos feirantes e interesse do Poder Público Municipal, além de 

respeitarem o mínimo de 1500 metros entre as mesmas ou mercados públicos. 

Tal decreto ainda discorria sobre feiras LOTADAS e feiras FECHADAS
5
, delimitando 

o limite máximo (lotação) e mínimo (50 barracas) de feirantes; determina a setorização do 

espaço de acordo com a ordem cronológica, as afinidades entre os produtos e os impactos 

                                                
5 Feiras LOTADAS são aquelas que possuem um ramo de comércio com número de feirantes igual ou superior 

àquele determinado para a sua categoria e feiras FECHADAS as que apresentam todos os ramos de comércio 

com número de feirantes igual ou superior àquele determinado para a sua categoria. 
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causados pelos negócios; e estabelece as dimensões e a tipologia das barracas segundo as 

atividades comerciais. 

Foi o documento mais minucioso elaborado pela Secretaria do Abastecimento da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, para regulamentação das feiras-livres, abrangendo todas as 

informações pertinentes ao exercício das atividades de feirante. O referido decreto especifica, 

inclusive, as motivações que acarretariam a extinção de determinadas feiras, como a 

diminuição dos feirantes abaixo do patamar mínimo exigido; a instalação de mercados ou 

outros estabelecimentos que desempenhem melhor o abastecimento local; ou, ainda, o 

comprometimento da estrutura urbana. 

 

3.3 A arquitetura em ferro e a ascensão dos mercados públicos no Brasil 

A Revolução Industrial encontra na exploração do ferro uma possibilidade ilimitada de 

usos e de afirmação dos seus ideais, através da fabricação de máquinas, equipamentos e 

utensílios. Não demorou muito para que este material fosse experimentado, com sucesso, em 

diversos setores da sociedade.  

O processo de industrialização intensificou a concentração populacional, as relações 

sociais nas cidades e promoveu o surgimento de novas atividades humanas, demandando 

outros modelos de edificação que atendessem às necessidades emergentes da sociedade. 

Devido à sua flexibilidade e facilidade de produção em escala, o ferro foi sendo, 

paulatinamente, utilizado por estas novas construções desde o final do século XVIII, 

prolongando-se pelo século XIX. 

Originada na Europa e Estados Unidos, com o advento da Revolução Industrial, esta 

manifestação arquitetônica difundiu-se globalmente ao longo do século XIX. Um dos 
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exemplares mais expressivos desta nova ordem urbana foi a produção industrial dos mercados 

públicos em ferro, que eclodiu na Europa a partir da segunda metade do século XIX.  

Apesar do enorme sucesso causado na ocasião da London Exibition, em 1851, pela 

grande estrutura em ferro do Crystal Palace, de Joseph Paxton, segundo Silva (1986) foi o 

Les Halles Centrales, do arquiteto Victor Baltard, construído em Paris no ano de 1855, na 

administração de Hausmann, que influenciou todos os mercados produzidos posteriormente.  

Símbolo da tão desejada modernidade parisiense, estes edifícios, geralmente abertos, 

possuíam grandes vãos, estruturas moduladas e coberturas em ferro, lanternins e venezianas 

em vidro, demonstrando cuidados com a flexibilidade dos espaços, a iluminação e a 

ventilação naturais.  

A possibilidade de dispor vários pavilhões articulados entre si, proposta em Paris, 

facilitou a aquisição de uma quantidade e variedade de módulos que viabilizassem a 

construção de um mercado de acordo com as suas necessidades e dimensionamento 

específicos.  

Silva (1986) destaca que no Brasil, nenhum dos edifícios pré-fabricados em ferro, 

importados, teve tanta aceitação e utilidade quanto os mercados públicos. Esta observação do 

autor reflete um recorte de suma importância na história dos mercados brasileiros. No período 

compreendido entre o final do século XIX e a primeira década do século XX, diversos 

mercados em ferro foram implantados em várias regiões brasileiras. A qualidade das suas 

instalações físicas e a repercussão social na época representaram o reconhecimento da 

importância destes equipamentos no abastecimento e na segurança alimentar da população.  

Este apogeu foi ofuscado com o surgimento do sistema de auto-serviço no varejo, na 

primeira metade do século passado. Com a consolidação do novo sistema varejista, os 
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supermercados assumem, paulatinamente, a partir da década de 50, o controle quase absoluto 

sobre a distribuição de alimentos e o abastecimento urbano. 

 

3.3.1 Mercados fechados 

Mercado de São José  

 Instalado em 1875 no bairro de São José, na cidade de Recife, é apontado por Silva 

(1986) como provavelmente o primeiro mercado em ferro no Brasil. Concebido por um 

engenheiro da Câmara Municipal do Recife, segundo as linhas arquitetônicas do mercado 

público de Grenelle, em Paris, do arquiteto A. Normand, a obra foi empreitada por José 

Augusto de Araújo, que contratou o engenheiro francês Louis Léger Vauthier para 

desenvolver o projeto, detalhá-lo e acompanhar a fabricação das peças no seu país.  

Com seis módulos longitudinais menor do que o de Grenelle, o Mercado de São José é 

formado por dois pavilhões de 20,44m x 72,44m conectados através de uma rua coberta com 

8,00m no sentido transversal. 

 
Figura 07: Planta do Mercado de São José no Recife. 

Fonte: Silva (1986:148) 
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Silva (1986) arremata que Louis Léger Vauthier ao se debruçar sobre o projeto em 

questão, submete-o a várias alterações, detalhadas em seu relatório. Racionaliza o uso do 

espaço interno, dispondo os boxes paralelamente à sua maior dimensão; ameniza a 

transmissão térmica para o interior do edifício trocando as folhas de ferro ondulado, que 

recobririam a coberta, por telhas de barro; controla a penetração de luz, substituindo algumas 

das venezianas em vidro, por outras em madeira; atenta para a importância da infra-estrutura e 

cuidados com a higiene, detalhando o sistema de abastecimento de água e de esgotos.  

 
Foto 01: Fotografia antiga do Mercado de São José no Recife, 1913. 

Fonte: Silva (1986:144)  

 

Vauthier desenvolveu um trabalho importantíssimo ao refletir sobre o modelo francês, 

extrapolando a mera cópia do engenheiro do Recife, adequando-o às necessidades de uso e às 

características climáticas locais. 

 

Mercado de Peixe 

 Construído e explorado comercialmente, com anuência do Conselho Municipal, pelos 

engenheiros Bento Miranda e Raymundo Vianna, este mercado na cidade de Belém iniciou 

suas atividades em dezembro de 1901. A estrutura em ferro que compõe o edifício, supõe 
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Silva (1986), deve ter sido importada, muito embora o autor não consiga precisar a sua 

origem.  

 O mercado possui uma área central de 57,00m por 21,00m, cercada por um conjunto 

de quarenta e quatro instalações comerciais, com 15,00m² cada e quatro torres nas 

extremidades, com 22,00m² cada uma, destinadas ao comércio de pequeno porte. Acima das 

instalações laterais, inscritos na mesma área, localizavam-se os depósitos ou as residências 

dos empregados. 

A porção ocidental da área central abrigava o comércio informal e os ambulantes que 

se concentravam num espaço de 315,00m², especialmente destinada a esta finalidade. A 

administração do mercado era abrigada por um pavilhão central, octogonal com 2,5m de raio. 

  
Figura 08: Planta do Mercado do Peixe em Belém. 

Fonte: Silva (1986:155) 
 

  
 

Foto 02: Fotografia antiga do Mercado do Peixe em Belém, 1906. 

Fonte: Silva (1986:152) 
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 A estrutura da coberta é formada por um conjunto de tesouras metálicas e um sistema 

de lanternins de 9,00m por 15,00m elevando-se um metro acima delas. Dezoito clarabóias 

distribuídas ao longo do telhado admitem a luz do sol. O aproveitamento da iluminação e da 

ventilação naturais se dá também através da larga utilização de venezianas abaixo do 

lanternim e das tesouras, associadas a aberturas externas que se comunicam com o interior do 

mercado através dos mezaninos.  

  
 

Foto 03: Fotografia antiga do espaço interno do Mercado do Peixe em Belém, 1906. 

Fonte: Silva (1986:153) 

 

 Lemos (apud Silva, 1986) comenta que o excesso de luz que atinge o interior do 

pavilhão torna-se um inconveniente à conservação dos gêneros alimentícios perecíveis, e um 

agravante às condições de conforto térmico. A ausência de proteção solar das fachadas dos 

estabelecimentos externos implicou, ao longo do tempo, na construção de uma marquise em 

concreto alterando a configuração original do edifício. 

  

Mercado Municipal do Rio de Janeiro 

Idealizado desde 1891, teve os terrenos disponibilizados pelo prefeito Antônio Coelho 

Rodrigues em 1900. Contudo foi apenas na administração reformadora de Pereira Passos, em 

5 de julho de 1903, que o projeto de 12.500,00m², do engenheiro Alfredo Azevedo Marques, 

teve suas obras iniciadas, sendo inaugurado em 14 de dezembro de 1907. 



 46 

O mercado carioca era formado por vinte e quatro pavilhões dispostos em torno de um 

central, inscritos num quadrado de 150,00m por 150,00m, entrecortados por um conjunto de 

dezesseis ruas, reservadas as diagonais ao comércio ambulante. 

O complexo era subdividido em aproximadamente setecentos compartimentos, com 

24,00m² cada, entre os diversos tipos de atividades comerciais. 

O pavilhão central abrigava o comércio de flores e frutas, apresentando o entorno 

tratado paisagisticamente, com a introdução de árvores que lhe preservasse da exposição aos 

raios solares diretos. Nesta área sombreada, os transeuntes podiam se servir em pequenas 

mesas para degustação de bebidas, frutas, etc.  

  
 

Figura 09: Planta de cobertura do antigo Mercado Municipal do Rio de Janeiro. 

Fonte: Silva (1986:158) 

 

Em face da filosofia vigente na época, relacionada à organização, ao controle sanitário, 

e à higiene, a obra do mercado não poderia ter deixado de contemplar detalhes como a 

provisão, em todas as dependências, de gás, de água e de esgoto, inclusive local destinado a 

um frigorífico moderno importado da Europa, para a conservação de frutas, peixes, aves, etc. 
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As aberturas de acesso nas fachadas possuíam fechamentos com persianas corrediças 

de aço, limitando a entrada no mercado, quando fechado, que era feita apenas através dos 

portões principais.  

 
 

Foto 04: Fotografia do antigo Mercado Municipal do Rio de Janeiro. 

Fonte: Silva (1986:159) 

 

A imprensa da época, especificamente o “Correio da Noite”, nos trechos citados por 

Silva (1906), não poupa críticas, remetendo-se à elitização do novo mercado, descreve-o 

como “um mercado de luxo, mercado de gente rica”, comparando-o a outros exemplares no 

mundo. Em contraponto, o mesmo autor, citando um trecho do artigo publicado no jornal “A 

Notícia”, reforça a opinião deste último texto, afirmando que “mais uma vez aparecem as 

referências elogiosas ao aspecto do mercado, de estilo moderno e elegante, o que indica a 

aceitação por parte da opinião pública”. Foi destruído na década de 1950, considerado como a 

maior edificação em ferro, importada da Europa, erigida no território brasileiro.  
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3.3.2 Mercados Abertos 

Mercado Municipal de Manaus 

Com o primeiro pavilhão em ferro inaugurado em 15 de agosto de 1883, com 

aproximadamente 45,00m por 42,00m, o mercado municipal de Manaus foi o segundo 

montado no país e, devido à inscrição “FRANCIS MORTON, ENGINEERS, LIVERPOOL” 

encontrada nas suas colunas, presume origem inglesa. 

  
 

Fotos 05 e 06: Fotografias antigas do Mercado Municipal de Manaus. 

Fonte: Silva (1986:163) 

 

Ladeado por duas edículas em alvenaria na fachada principal, o edifício abriga vinte e 

quatro boxes com balcões de madeira e tampo de mármore, separados com divisória em ferro.  

Passados sete anos de sua inauguração, dois galpões abertos, cobertos com madeira e 

zinco, foram acrescidos às laterais desse primeiro pavilhão. Em 1902, em virtude do 

crescimento urbano e da valorização do mercado municipal, o superintendente Adolfo Lisboa 

autorizou a execução das obras de frontaria na fachada da Rua dos Bares.  

Silva (1986) relata que Alfredo de Azevedo Alves arrendou o mercado em 1905, 

repassando seus direitos de exploração para a “THE MANAOS MARKETS AND 

SLAUGHTERHOUSE LIMITED”, empresa criada para esta finalidade, na Inglaterra. O 

contrato entre a Superintendência da cidade de Manaus e o arrendatário rezava que o segundo 

deveria ampliar as instalações do mercado segundo as orientações da primeira, obtendo o 

direito de explorá-lo durante os próximos cinqüenta anos. 



 49 

Nos três anos seguintes, as obras executadas fugiram aos parâmetros determinados no 

projeto da Superintendência, incorrendo no rompimento do acordo comercial em 26 de 

novembro de 1907, retornando o mercado ao controle do município.  

Neste intervalo, foram incorporados dois galpões com 360,00m² cada, em arcos de 

ferro recobertos com chapas de zinco estampado, vedados até a altura do peitoril de 1,00m 

com alvenaria de pedra e acima deste um gradil metálico. As inscrições verificadas por Silva 

(1986) remetem à origem escocesa. Os elementos arquitetônicos empregados na obra, como 

os lanternins, as venezianas e a ausência de alvenaria na vedação lateral, exprimem uma 

preocupação com as elevadas temperaturas da região. 

  
 

Foto 07: Um dos pavilhões laterais do Mercado Municipal de Manaus, 1982. 

Fonte: Silva (1986:168) 

Acervo: Geraldo Gomes da Silva 

 

 
 

Foto 08: Vista aérea do Mercado Municipal de Manaus, 1982. 
Fonte: Silva (1986:166) 

Acervo: Geraldo Gomes da Silva 
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Em 1909, o superintendente Agnello Bittencourt ordenou a execução de um pavilhão 

em ferro para o comércio das tartarugas e, em 1910, contratou outros dois pavilhões, todos 

eles também de origem escocesa, produzidos pela “WATER MCFARLANE de GLASGOW”. 

A edificação destinada à venda de tartarugas era envolta por esquadrias em vidro, chapas e 

venezianas em ferro, comportando cobertura em estrutura metálica e chapas onduladas. 

  
 

Figura 10: Planta do Mercado Municipal de Manaus. 

Fonte: Silva (1986:167) 

 

Na fachada posterior, as edículas octogonais, locadas nas suas extremidades, eram 

ocupadas por cafés e botequins, refletindo, segundo nossa impressão, uma sensibilidade à 

importância dos ambientes de sociabilização no espaço público do mercado. 

 

Mercado Público de Fortaleza 

 Construído pela Câmara Municipal de Fortaleza, sob a administração do engenheiro 

A. Theodorico Filho, inaugurado em 18 de abril de 1897, os dois pavilhões paralelos, 

interligados por uma rua coberta, num total de 1.600,00m² de área útil, remetem ao partido 

adotado no mercado de São José.  
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Foto 09: Fotografia do antigo Mercado Municipal de Fortaleza. 

Fonte: Silva (1986:172) 

Silva (1986) utiliza-se de citações de um artigo publicado na época, pelo jornal “A 

República” de Fortaleza, para descrever suas instalações e a receptividade da população, 

reportando, num determinado trecho, o mérito da obra quanto à utilidade, à solidez, à higiene 

pública, à comodidade e à beleza arquitetônica. Outro trecho do referido jornal, citado pelo 

mesmo autor, afirma que a obra veio “prestar os mais incontestáveis serviços à cidade de 

Fortaleza”, atendendo aos anseios mais legítimos da sua população. 

Inscrito num quadrado de 40,00m por 40,00m, o mercado era seccionado por uma rua 

central, com cinco metros de largura, subdividindo-o em duas seções laterais que abrigavam 

oito setores com 4,00m por 13,00m. Estes setores eram subdivididos em oito unidades, 

resultando num total de sessenta e quatro boxes destinados à comercialização de carnes, 

peixes e miúdos. Circulações amplas atendiam às necessidades de mobilidade, acessibilidade 

e conforto. 

A instalação de um sistema de esgotos para escoar os efluentes é destacada pela sua 

importância no atendimento às condições básicas de higiene. 

Pelas inscrições encontradas em suas colunas: “GUILLOT PELLETIER”, o edifício 

remete à origem francesa. Embora o jornal “A República” remeta seu planejamento ao 

engenheiro arquiteto Lefévre, Silva (1986), citando o estudioso arquiteto José Liberal, prefere 
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acreditar que o francês tenha sido responsável apenas pelo acompanhamento e montagem da 

obra. 

  

Mercado de Casa Amarela 

 Inaugurado em 1930, no populoso bairro de Casa Amarela, apenas através da tradição 

oral, o autor citado anteriormente, obteve a informação que o mercado havia sido instalado, 

originalmente, em uma localidade chamada Caxangá, atualmente um bairro do Recife. 

Configurado em um retângulo de 15,00m por 40,00m, sua estrutura em ferro obedece 

a uma modulação geral de cinco metros no vão menor e quinze metros no vão maior. Suas 

vedações laterais possuem as mesmas características das do mercado de fortaleza, ou seja, 

peitoris a um metro de altura na fachada externa, complementados por gradis em ferro até a 

base da estrutura da coberta. Na época o mesmo autor realizou seus estudos, as divisórias 

entre os boxes eram construídas em alvenaria, alegando o autor a impossibilidade de 

identificar o material utilizado primitivamente.  

  
 

Figura 11: Planta do Mercado de Casa Amarela, no Recife. 

Fonte: Silva (1986:176) 

 

Devido à carência de registros históricos, o autor não comenta em detalhes as 

características arquitetônicas do mercado de Casa Amarela. É perceptível a repetição de 
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alguns elementos como o lanternim, as venezianas, além dos beirais proeminentes, neste 

exemplar de mercado, numa alusão às características climáticas da região. 

      
 

Fotos 10 e 11: Vistas externas do Mercado de Casa Amarela, no Recife, 1981. 

Fonte: Silva (1986:177) 

Acervo: Arnaldo Gedanken 

 

Mercado da Carne 

O Mercado Municipal de Belém, originalmente edificado em alvenaria, no ano de 

1867, ocupava o perímetro inteiro de uma quadra, próximo ao Mercado do Peixe. Com o 

decorrer do tempo, este último mercado, que vendia de tudo menos peixe, foi se tornando 

pequeno em virtude do crescimento das suas atividades comerciais, fato que levou o 

intendente Antonio Lemos a providenciar a ampliação do Mercado Municipal ou Mercado da 

Carne.  

Quatro décadas mais tarde, em 17 de dezembro de 1908, eram inauguradas as obras 

realizadas pelo engenheiro Francisco Bolonha, a quem fora arrendado o Mercado da Carne 

durante trinta anos. O jornal local, “A Província do Pará”, relatou trecho do discurso de 

Francisco Bolonha destacando que todos os melhoramentos realizados pelo intendente 

municipal elevavam a cidade de Belém ao mesmo nível das mais importantes cidades do 

mundo. Silva (1986) comenta que, afastando-se os afagos e bajulações, não se deve 

desconsiderar a importância do Mercado Municipal, no bojo destas realizações, para o 

contexto socioeconômico da época. 
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O edifício foi acrescido de mais um pavimento e, no pátio interno, quatro pavilhões de 

ferro destinados à comercialização de carnes, além de um menor onde seriam instalados os 

banheiros públicos. Devido às inscrições do nome da firma de Glasgow, “WALTER 

MACFARLANE”, encontradas nas suas colunas, presume-se origem escocesa.  

Os pavilhões centrais, com 10,00m por 20,00m e 4,00m de altura, são elogiados pela 

elegância, enquanto que os antigos abrigos dos talhos de carne são lembrados como 

“monstruosos barracões de madeira”. Estes elegantes pavilhões em ferro apresentam 

cobertura mista composta por telha francesa, na porção mais baixa e uma clarabóia 

posicionada na porção superior central, separados os planos por um conjunto de venezianas 

metálicas com um metro de altura. O aproveitamento da iluminação e da ventilação naturais, 

decorrentes desta solução adotada, como já referenciado anteriormente em outros mercados, 

nem sempre resulta em soluções adequadas ao clima local. 

                                                                                                             
 

Foto 12: Vista interna do Mercado da Carne, no Ver-o-Peso em Belém. 

Foto 13: Vista aérea do Mercado da Carne, no Ver-o-Peso em Belém. 

Fonte: Silva (1986:182-183) 

Acervo: Geraldo Gomes da Silva 

 

Em cada pavilhão existem dois conjuntos de dez talhos, com 2,00m de largura por 

2,50m de comprimento, separados na parte posterior por uma circulação de serviço, com 
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1,00m de largura. O espaço reservado para circulação dos clientes na frente dos balcões em 

mármore é de 1,50m. Todos os boxes são identificados com uma placa em ferro de acordo 

com o número e o galpão onde está instalado. Os quatro pavilhões são separados entre si por 

ruas com 5,00m de largura. 

  
 

Figura 12: Planta do Mercado da Carne, no Ver-o-Peso em Belém. 
Fonte: Silva (1986:181)  

 

Toda a edificação era provida de instalações hidráulicas, o que facilitava a lavagem 

diária das suas instalações, permitindo a higienização nos talhos. O sistema de esgotos foi 

reformado para conduzir os efluentes e as águas pluviais ao coletor da rede urbana. Foi 

contemplado, inclusive, com instalações e materiais adequados ao combate a incêndios. 
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3.4 Requalificação arquitetônica do Mercado Municipal de São Paulo 

Breve histórico 

O Mercado Municipal de São Paulo não foi o único mercado público construído nas 

margens do Tamanduateí com o propósito de utilizar seu leito como via de transporte de 

mercadorias. Segundo Rubies (2005), o primeiro mercado para o abastecimento em São Paulo 

também foi instalado, entre 1859 e 1867, na várzea do rio Tamanduateí, na Rua 25 de março, 

esquina com a Rua General Carneiro. Anteriormente, a cidade era abastecida 

fundamentalmente pelas feiras, sendo os alimentos transportados através da calha do rio 

Tamanduateí até a ladeira Porto Geral. 

Demolido em 1907, o mercado da Rua 25 de março cedeu espaço para o Mercado 

Novo, que em poucos anos acabou tendo o mesmo fim do primeiro. Em 1890, um mercado 

pré-fabricado em estrutura de ferro importada da Europa havia sido inaugurado na Rua São 

João para ser desmontado menos de duas décadas depois. Foi remontado embaixo do viaduto 

Santa Ifigênia e descartado posteriormente. 

Em 1924, a municipalidade resolveu edificar um mercado público que refletisse a 

envergadura da cidade. Para a titânica tarefa, foi convidado o escritório Ramos de Azevedo e 

encarregado o arquiteto italiano Felisberto Ranzini para desenvolver a proposta arquitetônica. 

As obras se prolongaram de 1925 a 1932, mas, ao final da construção, o edifício foi tomado 

como depósito de munições durante a Revolução Constitucionalista e o mercado só foi 

inaugurado em 25 de janeiro de 1933 (RUBIES, 2005).  

O local de implantação do Mercado Municipal foi estrategicamente escolhido. A área 

é servida por uma rede ferroviária e linhas de bondes, inserida no eixo viário que conecta a 

zona norte ao ABC e a Santos, e situa-se às margens da tradicional via fluvial do rio 

Tamanduateí. 
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Foto 14: O Mercado Municipal no dia de sua inauguração, 1933. 

Foto 15: O Mercado Municipal após a sua inauguração, 1933. 

Fonte: Rubies (2005) 

 

 

 

 

Foto 16: O Mercado Municipal no ano de sua inauguração, 1933. 

Fonte: Rubies (2005) 

O Mercado Municipal de São Paulo possui uma área construída de 12.600m² e ocupa 

uma quadra com 22.230m² delimitada pela Rua da Cantareira, Rua Assad Abdala, Avenida 

Mercúrio e Avenida do Estado. O prédio concebido em concreto armado apresenta um pé 

direito monumental, culminando em clarabóias, que chega a atingir 16m de altura, 

possibilitando sua expansão. Anexos ao edifício principal, duas edículas abrigavam 

originalmente a administração e um restaurante. 
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Foto 17: O Mercado em construção. 

Foto 18: Interior do  Mercado logo após sua conclusão. 

Fonte: Rubies (2005) 

Com o passar do tempo, sua estrutura física não conseguiu acompanhar o vertiginoso 

crescimento da metrópole que mais crescia no mundo e o Mercado também se tornou obsoleto 

como principal equipamento de abastecimento urbano e entrou em declínio após ser 

substituído pelo CEASA na década de 60 do século passado.  

Depois de enfrentar uma inundação em 1966 e não atingir mais as normas de higiene e 

segurança, o Mercado da Cantareira quase amargou o mesmo destino dos seus antecessores 

sendo cogitada a sua demolição em 1973. Ainda no mesmo ano, permissionários e 

simpatizantes conseguiram a inscrição do edifício no CONDEPHAAT - Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, para salvaguardar sua 

preservação. No início das décadas de 1980 e 1990, foram feitas pequenas reformas, mas 

apenas em 2004 é que a edificação veio sofrer uma grande intervenção e requalificação 

arquitetônica (RUBIES, 2005; SÃO PAULO, 2006). 

 

A intervenção 

O primeiro contato do arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva com o Mercado 

Municipal de São Paulo se deu durante a administração de Jânio Quadros, em 1988. Na 

época, os planos eram mais ambiciosos e envolviam a construção de dois mezaninos e dois 

subsolos de estacionamento em torno da edificação. A proposta não se concretizou durante a 

gestão de Jânio e permaneceu adormecida por mais de uma década até sua retomada e 

conclusão em 2004, na administração da prefeita Marta Suplicy. 
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Mais ponderado e pragmático, Saraiva re-elaborou sua primeira proposta 

arquitetônica, tornando-a mais viável economicamente. Basicamente, a intervenção se focou 

em dois pontos-chave: dotar a edificação de uma infra-estrutura mais eficiente e adaptar suas 

instalações físicas para a inserção de novos usos, garantindo-lhe condições para operar com 

segurança, sob a égide de um novo centro varejista e gastronômico paulistano.  

 

Para tanto, foram propostas as seguintes intervenções: 

 Conservação e Restauro do bem tombado; 

 Recuperação da cobertura do edifício, incluindo captação das águas    

      pluviais; 

 Implementação de sistema de infraestrutura capaz de adequar todas as  

      instalações necessárias ao funcionamento atual e futuro do Mercado; 

 Iluminação interna ambiental e Externa monumental; 

 Substituição do piso interno das circulações de usuários pedestres; 

 Proposta de acessibilidade local incluindo urbanização e sistema  

           viário; 

 Estacionamento operacional / Doca de carga e descarga com  

      plataforma elevada; 

 Estacionamento para clientes; 

 Modernização de toda a infraestrutura (água, esgoto, drenagem de  

      águas pluviais, elétrica, telefonia, lógica, proteção à incêndio); 

 Reformulação física e programática do edifício, incluindo: 

– Novas circulações e acessos de carga e descarga, serviço e público; 

– Subsolo abrigando novos itens do programa (sanitários públicos,   

   vestiários de funcionários, refeitório, enfermaria, posto de   

   segurança, acondicionamento de lixo, escritórios de agro-negócios,  

   central de informática, administração, fraldário); 

– Mezanino articulado às torres A e B, constituindo uma “Varanda de  

   Alimentação”, abrigando restaurantes, lojas gastronômicas, escola  

   de culinária, quiosques para cafés e flores, sanitários - e de onde  

   contempla-se todo o interior do Mercado e os vitrais temáticos de  

   Conrado Sorgenicht; 
– Reformulação das torres do Mercado, abrigando então restaurantes  

   típicos, padaria, choperia e piano bar. (SARAIVA, 2005) 

 

A repercussão da intervenção proposta, coordenada por Saraiva, extrapolou o espaço 

do Mercado, contribuindo diretamente para a regeneração do tecido urbano daquele setor da 

cidade, que se encontrava em estado de degradação, e impactando positivamente sobre o 

desenvolvimento econômico do seu entorno imediato.  

O resultado da restauração do edifício, planejada pelo escritório da arquiteta Maria 

Luiza Dutra e valorizada pela iluminação de Gilberto Franco e Carlos Fortes, devolveu a 

dignidade do patrimônio arquitetônico, resgatando-o como um marco referencial histórico e 

turístico para a cidade.  
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Foto 19: O Mercado Municipal após a sua requalificação, 2004 
Fonte: Serapião (2005) 

 

Com relação à implantação do Mercado, os acessos sociais permaneceram pela Rua da 

Cantareira, Rua Assad Abdala e Avenida Mercúrio, os quais receberam bolsões de 

estacionamento. Paralela ao rio Tamanduateí, a Avenida Estado conservou seu papel 

tradicional de receber e direcionar o abastecimento pelos fundos do edifício, o qual recebeu 

uma doca elevada com o intuito de facilitar o recebimento e organizar a distribuição das 

mercadorias (ver fotos 20 e 21). Neste setor também se encontra o sistema central de coleta do 

lixo, orgânico e inorgânico (ver fotos 22 e 23). O acondicionamento adequado e o fácil 

escoamento dos detritos é um item fundamental para manter a higiene do local. 
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Figura 13: Mercado Público de São Paulo - Implantação  

Fonte: Serapião (2005) 

 

 

      

Fotos 20 e 21: Plataforma elevada (doca). 

Fonte: Arquivo pessoal, 2006 
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Fotos 22 e 23: acondicionamento de lixo. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

Abaixo da doca e do pátio de descarga foi criada uma área de subsolo para dispor 

ambientes de apoio ao público (banheiros, fraldário e enfermaria), de apoio administrativo, e 

ambientes de serviços, entre outros equipamentos necessários à retaguarda do Mercado, à 

demanda dos clientes e à nova configuração de usos proposta pelos projetistas. Nas 

extremidades deste pavimento, duas caixas de circulação vertical, dotadas de elevadores, 

conectam todos os pavimentos, facilitando o acesso a todas as dependências do edifício. 

 

Figura 14: Mercado Público de São Paulo - Planta do Subsolo 

Fonte: Serapião (2005) 
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Figura 15: Mercado Público de São Paulo - Cortes 

Fonte: Serapião (2005) 

 

O pavimento térreo, definido por uma rigorosa marcação estrutural, organiza os boxes, 

hierarquicamente, em torno de eixos de acessos e circulação, de forma a otimizar a 

acessibilidade e a permeabilidade espacial. O eixo mediano, definido pelo acesso 

perpendicular que interliga à Avenida Mercúrio e à Rua Assad Abdala, configura-se como o 

principal elemento axial integrador, ao qual interligam-se todas as ruas do térreo. Sua função 

primordial é captar e distribuir, por “capilaridade” o principal fluxo de usuários através do 

mercado (ver foto 24). Complementando e fortalecendo esse eixo, destacam-se os acessos das 

Torres C e D, da Rua da Cantareira que conduzem os clientes até o fundo do edifício, onde 

estão estrategicamente posicionadas a panificadora e as “caixas” de circulação vertical de 

acesso aos restaurantes e a “varanda gastronômica”, no mezanino (ver foto 25).  
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Figura 16: Mercado Público de São Paulo - Planta do Térreo 

Fonte: Serapião (2005) 

 

Em virtude do processo de favelização, que tomou conta dos antigos boxes do 

Mercado, suas instalações tornaram-se caóticas e instáveis.  

Como o prédio nunca havia passado por uma grande reforma, a prioridade inicial foi 

a infra-estrutura, que estava “em colapso”, segundo o arquiteto. As instalações, por 
exemplo, eram realizadas ao sabor da necessidade e do improviso: fios expostos, 

ligações clandestinas e esgotos sem tratamento comprometiam aspectos higiênicos 

(SERAPIÃO, 2005). 

 

Esse problema foi enfrentado pela equipe de Saraiva por meio da proposta de uma 

malha subterrânea de canaletas técnicas para passagem das instalações de água, eletricidade, 

telefonia, esgoto, prevenção de incêndio, dispostas ao longo das circulações, entre os boxes. 

Entretanto, as canaletas não foram executadas e os dutos acabaram enterrados abaixo do piso 

de granito com alguns pontos de acesso distribuídos ao longo das vias (ver foto 26). A solução 

final, embora simplificada, ordenou a situação. 
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Foto 24: Rua interna que conecta o acesso da Avenida Mercúrio como o acesso da Rua Assad Abdala. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

    

Foto 25: Rua interna de acesso pela Rua daCantareira. 

Foto 26: Vista dos pontos das caixas de inspeção dos dutos das instalações, no piso do Mercado. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

Para abrigar os novos usos do Mercado da Cantareira, realçando seu viés 

gastronômico, o arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva propôs uma praça de alimentação com 

cerca de 2000m² sobre um mezanino em estrutura metálica, que se articula com as torres A e 

B, abrigando lanchonetes, restaurantes, cafés, escola de culinária e sanitários (ver fotos 27 e 

28). Desta “varanda gastronômica”, como prefere denominar o autor do projeto, é possível se 

ter uma visão panorâmica interna do Mercado, observar o movimento das pessoas e admirar 

os vitrais concebidos por Conrado Sorgenicht (ver fotos 24, 25 e 31).  
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Figura 17: Mercado Público de São Paulo - Planta do Mezanino 
Fonte: Serapião (2005) 

 

   

Fotos 27 e 28: “Varanda gastronômica” no Mezanino.  

Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

A opção de instalar as principais atividades gastronômicas num pavimento mais 

elevado e posicioná-las mais ao fundo do edifício encontra, na experiência das praças de 

alimentação shopping centers e lanchonetes e padarias dos supermercados, o parâmetro para 

aumentar e direcionar o percurso dos clientes, induzindo-os a se deslocarem por grande parte 
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do salão do Mercado, de forma a fazê-los vivenciar os atrativos sensoriais oferecidos pelo 

ambiente e pelos produtos ali expostos, estimulando-os a estabelecer uma relação de consumo 

com o máximo de atividades ali instaladas (ver fotos 29 e 30).    

    

Fotos 29 e 30: Variedade de formas, cores, texturas e aromas dos produtos estimulam os sentidos dos 

consumidores. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

Outros aspectos imprescindíveis para o bom funcionamento da estrutura de um 

mercado público também foram abordados com esmero pelos projetistas, tais como o conforto 

térmico e lumínico, a acessibilidade e a sinalização. 

Para minimizar o uso da iluminação artificial e da ventilação mecânica e maximizar a 

eficiência energética, o edifício é dotado de cumeeiras transparentes, tipo clarabóias, apoiadas 

em venezianas, por onde perpassa a luz natural e se dá a exaustão dos ventos captados através 

das aberturas laterais do Mercado (ver fotos 31 e 32). Com a construção do mezanino, Saraiva 

se deparou com a possibilidade de sombreamento do térreo pelo piso deste pavimento. A 

solução encontrada pela equipe de arquitetos para resolver o impasse foi detalhar um piso em 

vidro nas circulações laterais do mezanino, logo abaixo da clarabóia da cumeeira, que 

permitisse a transmissão da luz natural e artificial até o pavimento imediatamente inferior (ver 

foto 32). 
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Foto 31: Clarabóias permitem a entrada da luz e a saída da ventilação naturais. 

Foto 32: Piso em vidro permite a passagem da luz natural através do mezanino até o térreo. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

A acessibilidade está contemplada desde o estacionamento e a calçada que circunda o 

mercado até as dependências internas de acesso ao público em geral. Por meio de calçadas 

rebaixadas, rampas, elevadores, circulações amplas e ambientes adaptados as pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida podem vivenciar os espaços em sua plenitude (ver fotos 

33 e 34).  

       

Foto 33: Rampa de acesso ao piso elevado do banheiro adaptado às pessoas com deficiência. 

 Foto 34: Calçadas rebaixadas e faixa de pedestres criam rota acessível ao Mercado. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

 A leitura visual do espaço interno do mercado com o intuito de localizar os ambientes 

desejados é facilitada pela clara definição dos acessos, hierarquia e dimensionamento das ruas 

entre os boxes, pela enorme altura do pé-direito e, fundamentalmente, pelo diversificado 
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sistema de sinalização concebido para este fim. As placas posicionadas nas esquinas e 

passagens, ou afixadas nas paredes identificam claramente os usos dos ambientes e as rotas a 

serem seguidas. Em se tratando de um equipamento de grandes dimensões, a sinalização do 

Mercado cumpre bem a sua função. 

 

                             

                

Fotos 35, 36, 37 e 38: Diversidade de placas compõem o sistema de sinalização. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2006 

 

  O Mercado de São Paulo é um exemplo bem sucedido de intervenção arquitetônica e 

urbanística. As práticas projetuais empregadas neste processo são frutos da experiência 

histórica e da evolução do varejo de alimentos. Os resultados alcançados devem servir como 

referência para a sistematização de diretrizes que fundamentem e organizem o fluxo de 

atividades envolvidas no processo projetual de um mercado público. 

 Nos próximos capítulos, faremos uma incursão teórica para aprofundar nossos 

conhecimentos acerca dos novos paradigmas do varejo de alimentos, envolvendo a qualidade 

do ambiente físico, a percepção do consumidor, a acessibilidade no espaço urbano e a 

eficiência funcional, como elementos intrínsecos ao sucesso do varejo de alimentos. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

4.1 Novos paradigmas do varejo de gêneros alimentícios 

 O advento da industrialização e o surgimento de novas oportunidades de trabalho nas 

áreas urbanas provocaram um processo de migração de famílias do campo para as cidades, 

que abdicaram das atividades agrícolas e pastoris quebrando o seu vínculo com a produção 

dos meios de subsistência, o que acarretou mudanças substanciais no modo de obtenção dos 

alimentos.  

Com o desenvolvimento do setor industrial surgiu uma nova classe – a operária – que 

não possuía mais os meios para produzir seus alimentos passando a adquiri-los no mercado.  

Este fato, segundo Peak & Peak (1977) citado por Nobre (2001 apud TEIXEIRA, 2004), 

desencadeou a especialização do varejo, fazendo surgir o comércio de frutas e verduras, 

mercearias, açougues, padarias, entre outros. 

O ingresso da mulher no mercado de trabalho foi um fator decisivo para o surgimento 

dos alimentos “pré-processados” e industrializados, aumentando a oferta de produtos “não 

perecíveis” e enlatados, apropriados ao desenvolvimento do varejo de alimentos.  

O aumento do tempo de livre conquistado pelos trabalhadores da indústria possibilitou 

que a classe operária pudesse pleitear uma vida cotidiana mais prática que lhes permitisse 

dedicar-se a atividades “não domésticas” nos seus períodos de ócio. 

No século passado, após a grande depressão norte-americana de 30, houve uma 

enorme necessidade de diminuir custos, baratear preços e promover vendas, o que levou os 

comerciantes a implantarem, em seus negócios, um novo sistema de atendimento: o auto-

serviço, dando origem à forma embrionária dos modernos equipamentos de varejo. O 

resultado destas mudanças, onde o consumidor poderia ter acesso direto aos produtos, sem a 

intermediação de vendedores, pagando suas compras apenas na saída, alavancou o setor 

comercial.  



 71 

Um aspecto importante foi a diversificação na oferta de produtos, concentradas num 

único espaço, gerando comodidade, baixo custo de deslocamento e a otimização do tempo, 

conquistando a preferência da população (DIAS, 1990 apud GODINHO, 2003). Sesso Filho 

(2003, apud TEIXEIRA, 2004) assevera que, desde a década de 20, esta nova forma de 

comércio já vinha se configurando como um novo padrão no abastecimento de alimentos e 

outros gêneros não alimentícios.  

O sistema de auto-serviço permitiu ao consumidor a livre circulação pelo interior da 

loja e o contato direto com o produto, também conferiu à embalagem, à comunicação visual e 

à propaganda um grande poder de influência nas decisões de compra. Atualmente, o 

representante por excelência deste novo equipamento de varejo de alimentos é sem dúvida o 

supermercado, cujo sucesso desencadeou o surgimento de grandes cadeias varejistas. 

A expansão das redes de supermercado, nas primeiras décadas do século XX resultou 

dos benefícios advindos das grandes compras com descontos vantajosos, do barateamento dos 

custos de publicidade entre as unidades integrantes, da padronização das instalações físicas, 

da apresentação e exposição dos produtos em pequenas embalagens e, sobretudo, do sistema 

de gestão centralizado e um eficaz controle financeiro. O conjunto dessas ações contribuiu 

para a redução dos preços em relação às lojas independentes, repercutindo no crescente 

aumento do volume de vendas. 
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4.1.1 Os supermercados e o desenvolvimento do varejo de alimentos no Brasil 

Os supermercados aportaram, timidamente, no Brasil no final de 1940, ocupando as 

áreas urbanas centrais a partir das cidades de porte médio, sendo voltados para uma população 

mais abastada, tornando-se símbolo das novas aspirações dos consumidores.  

O surgimento destes novos equipamentos de varejo, com suas modernas técnicas de 

comercialização, coincidiu com o declínio dos antigos mercados públicos e o gradual 

afastamento e visível descomprometimento do Estado com a promoção, o ordenamento e a 

manutenção das suas instalações físicas. Os edifícios, outrora inaugurados como símbolos de 

utilidade, higiene, comodidade, luxo e beleza arquitetônica, instrumentos de assertivas 

político-administrativas, entraram num intenso processo de desvalorização e decadência. 

Certamente a debilidade do sistema de abastecimento alimentar público corroborou para o 

aumento no número de supermercados. 

 O varejo supermercadista expande-se por todo o território brasileiro durante os anos 

70, momento em que se configuram as grandes cadeias e começam a despontar os 

hipermercados, respondendo no início deste período por 26% do comércio de alimentos no 

Brasil (ROJO, 1998 apud VALENTE, 2001). Segundo Nielsen (1997 apud VALENTE, 2001) 

este setor tem um crescimento vertiginoso, atingindo 74% do mercado até a década seguinte, 

onde se instauram acirradas concorrências, elevadas taxas de inflação e lucros baixos, que 

arrefecem o seu desenvolvimento. A retomada do crescimento, que acontece em meados dos 

anos 90, após o equilíbrio da economia, num processo de modernização e adoção de políticas 

de qualidade, eleva sua participação para a casa dos 84% e, em 1996, para 85%. Estes dados 

podem ser melhor observados no gráfico abaixo:  

 



 73 

 

Gráfico 01 – Participação dos supermercados na distribuição de alimentos no Brasil (1970 a 1996) 

Fonte: Nielsen (1997 apud VALENTE, 2001) 

  

 Os primeiros empreendimentos supermercadistas brasileiros estavam nas mãos de 

pequenas empresas familiares, que durante um longo período se absteve, com relação à 

implantação de novas tecnologias e à profissionalização, da gestão administrativa. A 

inexistência de subsídios à modernização, afirma Frossar e Arkarder (2003 apud TEIXEIRA, 

2004), contribuiu para amparar a inércia e atravancar o desenvolvimento do setor, antes dos 

anos 90. 

O período pós década de 90 foi de estabilização econômica, abertura do mercado 

brasileiro e aumento da concorrência. Enquanto algumas empresas passaram a olhar mais para 

o consumidor, aperfeiçoando a oferta de serviços e conveniências, o mercado tratava de 

eliminar aquelas que não se adequavam à nova realidade. As empresas que se anteciparam 

quanto à informatização e à automação, obtiveram melhores resultados.   

Certamente que o crescimento avassalador dos supermercados está relacionado à 

importância que os mesmos assumiram no abastecimento alimentar, à mudança nos hábitos de 

consumo e ao aumento das expectativas em relação à qualidade dos serviços, comodidade e 

conforto, acessibilidade e facilidade na realização das compras. 

A Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS credita à flexibilização do 

atendimento, através da ampliação do horário e dos dias de funcionamento, e à constante 

revisão de suas estratégias mercadológicas, o crescimento em torno de 6% alcançado pelo 
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varejo supermercadista em 1998. A permanência num mercado altamente competitivo tem 

exigido, das empresas, atitudes criativas e eficazes. 

Com o sucesso do Plano Real, em 1994, a economia foi estabilizada e a inflação 

controlada, acarretando um aumento na procura pelos supermercados. Este fato colaborou 

para o acirramento pela disputa do mercado, exigindo destes empreendimentos uma gestão 

mais eficiente e o foco na qualidade operacional (ROJO, 1998 apud VALENTE, 2001). A 

nova realidade econômica representou um aumento no volume de negócios e, 

paradoxalmente, uma queda na receita, provocando, nos supermercados, uma corrida pela 

melhoraria do seu desempenho e pela implementação de diferenciais competitivos.  

Neste contexto, foram adotadas medidas para implantação de sistemas informatizados, 

capacitação dos funcionários, minimização do percentual de lucro, maximização do pátio de 

vendas, concessão de crédito, além dos conceitos de qualidade total.  

A Revista Supermercado Moderno (2001 apud VALENTE, 2001), versando sobre as 

tendências do varejo discutidas num seminário ocorrido em São Paulo, no ano de 2001, 

observa que houve um consenso geral de que a lucratividade e a produtividade estão mais 

ligadas à satisfação das necessidades do consumidor, tais como: comodidade, variedade e 

eficiência no atendimento, do que ao porte que ostenta a empresa. A mesma edição ainda 

publica que a lucratividade do setor tenderá a cair em toda a América Latina. Deste modo, 

torna-se fundamental a fidelização do cliente através da gestão voltada para qualidade e a 

consolidação de parcerias com os fornecedores. 

Qualidade pode ser definida de modo amplo como a “totalidade de características de 

uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidade explícitas e 

implícitas” (NBR ISO 8402, 1994 apud LEITE, 2000). Essas necessidades, conforme aponta 

Leite (2000), são impostas pelas exigências do cliente e definidas como: a conformidade aos 

requisitos que a qualidade do produto ou serviço precisa atender, a conformidade às 
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especificações que devem atender às expectativas do consumidor em relação às características 

do bem a ser adquirido, a adequação ao uso que está relacionada ao desempenho para a 

função em que foi concebido.  

O mercado consumidor tem se tornado notadamente mais consciente dos seus direitos, 

exigente e sofisticado. Para atender a este novo perfil de cliente as empresas supermercadistas 

estão cada vez mais buscando reestruturar-se através da adoção de um sistema de qualidade  

Sistema da qualidade envolve "estrutura organizacional, responsabilidades, 

procedimentos, processos e recursos necessários para a implementação do gerenciamento da 

qualidade" (NBR ISO 8402, 1994 apud LEITE, 2000). 

 O diferencial almejado pelas empresas supermercadistas que investem em qualidade, 

permeia a atualização das instalações físicas e a adequação ao perfil do cliente, capacitação do 

corpo funcional, redução dos desperdícios, qualificação dos produtos e serviços e a constante 

busca da satisfação total dos consumidores (ROJO, 2000 apud VALENTE, 2001).  

  

4.1.2 O papel do varejo 

 Os equipamentos varejistas vêm exercendo, desde os tempos mais remotos, um papel 

importantíssimo na distribuição de alimentos à população urbana, como já foi abordado em 

capítulos anteriores. O varejo forma a ponta de uma intrincada rede de instituições 

interdependentes, conhecida por canal de distribuição, cuja função é disponibilizar produtos 

para o abastecimento da população. 

O sistema de distribuição e comercialização dos gêneros alimentícios obedece a 

uma trama complexa, que varia conforme o produto... Êsses (sic) canais de 

comercialização têm início nas propriedades agrícolas, passando por intermediários 

e chegando à metrópole em direção aos postos atacadistas, e daí ao consumidor 

através dos estabelecimentos varejistas (GUIMARÃES, 1969:13). 

 

Garcia (1994) ratifica que, a partir do início do século XX, quando a produção em 

massa torna imprescindível a participação dos intermediários no processo de circulação das 

mercadorias desde os produtores até a população consumidora, o varejo obteve um maior 
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destaque no cenário econômico, atraindo a atenção de estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento, principalmente a gestão e o marketing. 

Ao longo dos últimos anos, varejistas e produtores têm constantemente revisado e 

repensado a forma de operação das suas organizações, implementando novas técnicas 

administrativas e sistemas informatizados para auxiliá-los no controle e planejamento das 

ações envolvidas na distribuição e comercialização dos seus produtos através dos diversos 

intermediários deste processo.  

Garcia (1994: 147-148), adaptando Las Casas (1992), define que as funções mais 

importantes dos intermediários compreendem:  

 Vendas – promover o produto junto a clientes potenciais. 

 Compras – adquirir uma variedade de produtos de diferentes fabricantes ou 

marcas, usualmente para revenda. 

 Seleção – fazer um sortimento de produtos interligados entre si para atender 

os clientes potenciais do ponto de venda. 

 Armazenamento – proteger e manter os produtos em estoque para: assegurar 

ao consumidor as características originais do produto oferecidas pleo produtor e 

oferecer-lhe melhores serviços. 

 Distribuição – ter o produto disponível num ou vários pontos de venda e 
fazer com que o produto possa chegar às mãos dos consumidores na quantidade que 

estes desejam. 

 Controle de qualidade – avaliar a qualidade do produto e ajudar em sua 

melhora. 

 Informações de marketing – prestar informações aos fabricantes sobre 

condições de mercado, incluindo: volume de vendas, gostos e preferências, 

tendências da moda e expectativas de preços. 

 Financiamento – oferecer ou criar condições de crédito para os clientes 

potenciais, visando facilitar a transação; e facilitar a obtenção de recursos pelos 

vendedores, ajudando-os a financiar seus negócios. 

 

 A síntese do papel do varejista na sociedade, na percepção de Vargas (2001) pode ser 

compreendida como o procedimento que envolve a concepção e o desenvolvimento de um 

equipamento comercial através de ações de merchandising
6
, priorizando as necessidades, 

aspirações e percepções do consumidor. 

                                                
6 Davidson et al. (1988 apud VARGAS, 2001) assinala o conceito de merchandising utilizado pela American 

Marketing Association, definindo-o como o planejamento direcionado para comercializar a mercadoria certa, no 

lugar certo, no momento certo, em quantidades certas e no preço certo. 
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A sobrevivência do varejo, acredita Garcia (2001), está diretamente ligada à sua 

flexibilidade, à sustentabilidade ambiental e ao modo como este incorpora novas funções 

visando atender às necessidades dinâmicas do cliente potencial, aprimorando constantemente 

seu atendimento, a qualidade do produto e principalmente criando serviços diferenciais que 

possam fidelizá-lo.  

 

4.1.3 O futuro do varejo no Brasil 

Absorvido pela indústria americana, desde a década de 1950, os conceitos de 

marketing
7
 só sensibilizaram definitivamente o varejo no final de 1980, assegura Vargas 

(2001). O panorama altamente competitivo instalado com a criação de novas redes varejistas, 

atacados de alimentos, associados à adoção de novas tecnologias, formas de comercialização, 

promoções agressivas, serviços e informação, exigiu um sistema de gestão mais eficaz para 

garantir a manutenção e o sucesso dos equipamentos varejistas. Diante das constantes 

transformações que passam a predominar no cotidiano do comércio, a mudança no foco da 

compra e da distribuição do produto para uma direção alinhada à percepção do mercado 

consumidor é a atitude sugerida por Ingold & Ribeiro (1994) e Vargas (2001) para os novos 

dirigentes do varejo.   

No futuro, o sucesso dos empreendimentos varejistas será determinado pela sua 

capacidade de flexibilização e adaptação às constantes variações das demandas, exigências e 

necessidades peculiares dos consumidores. O reflexo destas atitudes sobre o espaço físico, a 

variedade dos produtos, os preços, a postura dos funcionários, o atendimento, serviços 

prestados, entre outros, poderá influenciar diretamente a experiência de compra, tornando-a 

mais atraente e significativa criando vínculos importantes no processo de fidelização.  

                                                
7 Marketing é um conjunto de ferramentas e estratégias para atender necessidades e desejos do consumidor 

(Phillip Kottler). 



 78 

O quadro a seguir compila os principais aspectos dessa mudança de enfoque da 

orientação do produto para o mercado. 

VISÃO DO COMERCIANTE 

  

ORIENTAÇÃO PARA O 

MERCADO 

ORIENTAÇÃO PARA O 

PRODUTO 

 CONSUMIDOR-ALVO 

  

  

  

É aquele pré-selecionado e 

definido conforme as 

oportunidades de um 

segmento de mercado. 

É aquele que compra as 

mercadorias que a sua loja 

oferece. 

 COMPETIDOR-ALVO 

  

  

Lojas que fornecem 

alternativas de compras para 

o consumidor-alvo. 

Lojas que vendem o mesmo tipo 

de produtos. 

 OBJETIVO E ESTRATÉGIA 

  

  

  

Vendas e lucros pensados a 

longo prazo por meio de uma 

posição competitiva protegida 

e penetração no mercado. 

Vender mais do que no ano 

anterior. 

 HORIZONTE DO 

 PLANEJAMENTO 

  

Tempo requerido para o 

desenvolvimento e penetração 

no mercado. 

A próxima estação versus a do 

ano anterior. 

 VARIEDADE DE   

 MERCADORIA 

  

  

Escolha e seleção suficiente 

para expandir e satisfazer a 

demanda do mercado-alvo. 

Representa a oferta "correta", 

com relação a marcas, estilos, 

cores, tamanhos. 

 PREÇOS 

  

  

Preços estabelecidos para 

otimizar a demanda pelo 

consumidor-alvo. 

Maximizar a margem bruta 

buscando paridade com os 

concorrentes. 

 PROPAGANDA 

  
  

Comunicar e reforçar a 

posição do fornecedor no 
mercado para o público-alvo. 

Mostrar os produtos e o preço, 

dirigir o tráfico dentro da loja. 

 DESENHO DA LOJA E 

 APRESENTAÇÃO 

Reforçar a posição no mercado, 

encorajar e facilitar a compra. 

Prover um palco para as 

mercadorias. 

 PAPEL DO COMERCIANTE Satisfazer o consumidor. Obter receita. 
 

Quadro 01 – Orientação para o mercado x orientação para o produto 

Fonte: Vargas (2001:267), adaptado de William R. Davidson et al. 

 Essa discussão sobre mudanças remete diretamente ao conceito de reengenharia, ou 

seja, de redesenho dos processos, de reinvenção. Com efeito, a reengenharia exige um olhar 

oblíquo, paradigmático, o que implica reformulações profundas e abandono de antigos 

procedimentos em virtude de novas e melhores alternativas de trabalho. 

 Ferreira (1994:55) propõe um “Ciclo para „reinventar‟ o varejo no Brasil”, 

sistematizado nas quatro etapas enumeradas abaixo: 

1. conhecer as necessidades e desejos dos clientes; 

2. estar imbuído de uma visão e de uma missão e possuir um núcleo de valores; 

3. possuir um capital e comprar tecnologias; 

4. acreditar, selecionar e desenvolver gente. 
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  O primeiro momento do processo consiste em conhecer em profundidade as 

necessidades e desejos dos clientes para depois engendrar todo o esforço necessário a fim de 

atendê-los. Identificadas com a máxima precisão estas necessidades e desejos, deve-se fazer, 

num segundo momento, uma projeção do futuro através do desenvolvimento de idéias 

governantes definidas pela visão (futuro almejado), missão (finalidade da existência) e núcleo 

de valores do negócio (atitudes que guiem a missão no caminho da visão). 

O terceiro passo é a aquisição de tecnologias apropriadas às necessidades do seu 

negócio (equipamentos, sistemas, instalações físicas, serviços, etc.) através de financiamento 

ou capital próprio. Estas três etapas iniciais estruturam a base para a “reinvenção” do varejo. 

O quarto passo resume-se ao investimento no capital humano, ou seja, acreditar, 

selecionar, treinar e desenvolver pessoal, pois as constantes transformações que se impõem ao 

varejo e a elevada competitividade do setor suscitam investimentos imediatos na 

profissionalização dos funcionários e na qualificação do relacionamento com os clientes.  

4.1.4 Mudanças de paradigmas no varejo 

No turbilhão de transformações que ocorrem no cotidiano da sociedade, o varejo vai se 

adaptando às novas expectativas dos consumidores, adequando seus negócios ao objetivo de 

permanecer ativo e perene no mercado. Isso sempre exige mudanças de paradigmas e adoção 

de novos conceitos como já foi discutido ao longo deste capítulo. Fatos recentes, ocorridos no 

varejo de alimentos, exemplificam a nova ótica perseguida pelo setor.  Algumas das maiores 

redes de supermercados desenvolveram projetos denominados "loja do futuro" e 

"supermercado de 3ª geração" priorizando uma aproximação do cliente.  

Basicamente o que se busca com esses projetos é a retomada do vínculo mais 

próximo ao cliente, característico das lojas de bairro, dos armazéns e mercearias 

(...). Lojas pequenas, mais agradáveis, com pouca sinalização, gôndolas baixas, e 

serviços (açougue, padaria, rotisserie, empacotadores), contato pessoal na maioria 

das vezes do próprio dono com seus "fregueses" (GRANDEZA, 2005). 

 

Um dos objetivos destes projetos é aumentar a permanência do cliente no ponto de 

venda e melhorar a relação cliente x funcionários. Outro aspecto que chama a atenção, 
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segundo o mesmo autor, é a área de hortifruti “que assume ares de „feira livre‟ com bancas 

dispostas de maneira a valorizar a exposição dos produtos”.  

No afã de identificarem-se com as preferências do cliente, as grandes redes acabaram 

absorvendo algumas características próprias dos espaços públicos dedicados ao varejo como: 

a espontaneidade, a simplicidade e o calor humano. Nesta direção foram revisados: 

A própria disposição das gôndolas foi mudada. Sai de cena a racionalidade dos 

longos e simétricos corredores e entra em cena um fluxo de compras, quase que 

tortuoso, buscando transformar a experiência de compra num rico e porque não 

dizer, prazeiroso (sic) passeio, semelhante a (sic) visitação de uma feira ou um 

mercado público municipal no fim-de-semana (GRANDEZA, 2005).  

 

 No outro extremo, os pequenos, cada vez mais atentos, estão fazendo um esforço 

enorme para perpetuarem-se no mercado procurando realçar seus pontos fortes e adotar novas 

práticas, antes quase exclusividade dos grandes. O Portal Varejista (2005), transcrevendo 

matéria publicada pelo Diário do Grande ABC, comenta o processo de transformação pelo 

qual passam as feiras livres do Grande ABC, no Estado de São Paulo, revelando as 

alternativas empreendidas pelas mesmas na competição com os sacolões e hipermercados pela 

preferência do consumidor. No clima de vale-tudo, oferece-se desde o sorteio de televisores, 

descontos especiais, cobertura de ofertas da concorrência até o funcionamento em horário 

noturno.  

A mesma matéria também revela que, passados 15 anos após a explosão dos 

hipermercados e sacolões, as feiras voltaram a crescer. O setor teve uma expansão de 10% 

apenas no período de 2003 a 2004. O presidente do Sindicato dos Feirantes daquela região foi 

enfático ao afirmar que “enquanto eles (os hipermercados) contam com ajuda do governo e 

com incentivos de todos os tipos, nós estamos reconquistando na „unha‟ aqueles que um dia 

acreditaram que as feiras estavam em decadência". 

 

 

 

http://www.dgabc.com.br/
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4.2 Os mercados públicos e a segurança alimentar 

Não há bem mais caro para a humanidade do que a própria existência. Garanti-la e 

protegê-la são princípios fundamentais de qualquer sociedade civilizada. Sua manutenção não 

deve limitar-se a uma questão apenas de sobrevivência, mas estabelecer condições dignas para 

o usufruto pleno da cidadania. O acesso a uma alimentação adequada é condição sine qua 

non, no conjunto de particularidades que remetem à estrutura básica de uma vida plena, 

saudável e ativa. 

 Na antiguidade, o homem era responsável pelo cultivo e caça do seu próprio alimento. 

Com a evolução das sociedades e a divisão social do trabalho, parte da população foi levada a 

dedicar-se a outras atividades, afastando-se do campo e da produção de alimentos. Com o 

advento da industrialização, um grande contingente humano migrou para se estabelecer em 

torno das cidades. Posteriormente, o desenvolvimento do capitalismo se processa através da 

exploração mercantilista desta mão-de-obra urbana disponível que, em nome da maximização 

do lucro e da otimização dos custos, nem sempre lhe recompensava de forma que pudesse se 

reproduzir. Então trabalhar passou a não significar mais a garantia de poder alimentar-se. 

Inexoravelmente, a expansão das cidades e o adensamento populacional vieram provocar uma 

série de problemas urbanos, inclusive no sistema de abastecimento alimentar. 

 O acesso à alimentação está atrelado a um intrincado sistema envolvendo, 

fundamentalmente, os interesses dos produtores capitalistas, a atuação do Estado, os subsídios 

agrícolas, a concentração de terra e os investimentos na indústria de alimentos. Equilibrar esta 

equação é não perder de vista os graves problemas decorrentes da miséria e da fome no Brasil. 

 Segundo Lins (2001), os dados a seguir demonstram um dos indicativos da atual 

situação social no Brasil: 

 35 milhões de pessoas sofrem de fome crônica;  

 De cada 5 brasileiros, um passa fome;  
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 De cada 3 crianças, uma é desnutrida;  

 Existem mais de 8,6 milhões de domicílios pobres e urbanos;  

 40% das crianças nordestinas são indigentes;  

 9 milhões de famílias são indigentes – 32 milhões de pessoas;  

 10% dos mais ricos detêm quase toda a renda nacional.  

Para que se compreenda a real dimensão da desassistência social instalada no país faz-

se necessário lembrar que existe, ainda, uma expressiva camada da sociedade vivendo abaixo 

da linha de pobreza, na indigência. Essa população, desprovida das mínimas condições de 

abrigo, vestuário e saúde, vê a obtenção de alimentos como prioridade para garantir a sua 

sobrevivência, embora nem sempre possam ser consumidos em qualidade e quantidade 

compatíveis com as suas necessidades nutricionais. 

Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2004) sobre 

Segurança Alimentar, apresentada pelo IBGE (ver tabela 01 e 02), dentre os 51,8 milhões de 

domicílios particulares  brasileiros, um terço apresenta insegurança alimentar. Desse total de 

domicílios com insegurança alimentar, cerca de 3,4 milhões estão em situação de insegurança 

alimentar (IA) grave, sendo que 1,6 milhões (47%) situam-se no Nordeste.  

A mesma pesquisa aponta ainda os moradores das áreas rurais como detentores dos 

maiores índices de insegurança alimentar moderada ou grave, 19,5% e 11,1% 

respectivamente, quando comparada às áreas urbanas 13% e 7%. 
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  Tabela 01 – Domicílios particulares, por situação de segurança alimentar e tipo de insegurança alimentar 

existente no domicílio, segundo as Grandes Regiões – Brasil – 2004 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios 2004. 

(1) Inclusive os domicílios sem declaração de situação de segurança alimentar. 

 

Tabela 02 – Domicílios particulares e moradores em domicílios particulares, por situação do domicílio, 

segundo a situação de segurança alimentar existente no domicílio – Brasil – 2004 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios 2004. 

(1) Exclusive os moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente do 

empregado. 

(2) Inclusive os domicílios sem declaração de situação de segurança alimentar. 
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Esse estudo torna explícitas as grandes desigualdades sociais existentes entre as cinco 

regiões brasileiras. Enquanto as regiões Sul (76,5%), Sudeste (72,9%) e Centro-Oeste (68,8%) 

apresentam um expressivo percentual de domicílios dentro da faixa de segurança alimentar, 

no Norte (53,6%) e Nordeste (46,4%) do Brasil, esses valores caem vertiginosamente. “Dos 

quase 14 milhões de pessoas moradoras em domicílios brasileiros em condição de IA grave, 

no período de referência da pesquisa, cerca de 7 milhões, ou seja, 52% residiam no Nordeste, 

região que concentrava apenas 28% da população do Brasil” (IBGE, 2004). 

Embora contando com uma produção de alimentos suficiente para abastecer o país, e 

ainda distante de explorar toda a sua vocação agrícola, os produtos não chegam à mesa de 

todos os brasileiros, pela insuficiência de renda. 

A gravidade do problema da exclusão social brasileira e da falta de acesso à 

alimentação tem mobilizado diversos pesquisadores a uma profunda e incansável reflexão 

sobre o tema. Num destes estudos, Galeazzi (1996 apud Lins) assevera que só haverá 

segurança alimentar no Brasil quando a população puder adquirir os alimentos necessários à 

realização de uma vida saudável e uma existência digna.   

 O tripé da segurança alimentar, de acordo com Lins (2001), deve ser fundamentado 

através da produção, distribuição eficaz e acessibilidade aos alimentos.  

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional afirma que: 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis (CONSEA, 2004). 

 

A insegurança alimentar e nutricional envolve, na avaliação do CONSEA, problemas 

como a fome, a obesidade, o consumo de alimentos insalubres, a produção de alimentos que 

não respeitem o meio ambiente ou as relações socioeconômicas, a prática de preços 
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excessivos para os gêneros de primeira necessidade e o desrespeito à diversidade dos hábitos 

alimentares. 

 Qualquer política de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN deve ter um 

planejamento de longo prazo, de forma que seja garantida a sua sustentabilidade e perenidade.  

O enfrentamento da carência alimentar e nutricional requer o envolvimento de todos os 

segmentos organizados da sociedade civil, de forma multidisciplinar, abrangendo produção, 

estocagem, distribuição, controle de qualidade, comercialização e acesso ao consumo. 

Embora saúde, educação, moradia, vestuário, entres outros, componham um conjunto 

de necessidades básicas de todos os indivíduos, a alimentação é responsável pelo consumo de 

grande parte da renda da população mais pobre. Guimarães (1969:8) também destaca que 

“importante parcela das rendas individuais são empregadas (sic) no setor alimentício”. 

 Com efeito, tornar os alimentos acessíveis é fundamental para garantir uma melhor 

condição de vida à maioria das pessoas. É mister a participação do poder público na 

regulamentação do abastecimento alimentar e na sua intermediação comercial, principalmente 

no tocante à política de preços. Quanto ao abastecimento urbano, apesar da importância dos 

intermediários no escoamento da produção agrícola, deve-se estabelecer ferramentas de 

controle que priorizem os interesses dos consumidores e produtores, inclusive aproximando-

os sempre que possível.  

Mundicarmo Ferreti (2000) relata que nas feiras rurais ocorre uma presença maior de 

produtores primários e um mínimo de intermediários, enquanto que nas urbanas, os pequenos 

produtores estão praticamente ausentes e o número de intermediários é bem mais expressivo. 

Galvão (1994) assegura que, em João Pessoa, por exemplo, na década de 80, o comércio nos 

mercados e feiras livres era formado por pequenos varejistas sem ligações com as áreas 

produtoras. 
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Ao Estado cabe o papel de estruturar o comércio de pequeno e médio porte e fortalecer 

os equipamentos públicos como mercados, varejões, sacolões e feiras livres, que, conforme 

destaca Guimarães (1969), são importantes canais de distribuição da pequena produção rural e 

indústria artesanal e familiar, corroborando com a construção de um modelo econômico-

social mais justo. Segundo Mundicarmo Ferretti (2000:36), “feiras e mercados são às vezes os 

únicos pontos de ligação entre a economia camponesa e o sistema econômico nacional e 

internacional”. 

Mott (2000) reporta que as feiras urbanas e mercados existem em todo o território 

brasileiro, e nas áreas rurais, da Região Nordeste, as feiras livres são responsáveis pelo 

abastecimento de gêneros de primeira necessidade que o comércio tradicional não atende de 

forma eficaz. Outro aspecto importante dessas atividades varejistas é a capacidade das 

mesmas em gerar um número significativo de oportunidades de trabalho.  

Obviamente, diante de uma sociedade mais exigente e consciente, o poder público não 

pode se furtar à necessidade de capacitação destes agentes comerciais supracitados quanto à 

manipulação dos alimentos, a noções de higiene, à qualidade e aos direitos do consumidor. 

Durante o ano de 2002, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE/PB me convidou como consultor em arquitetura e urbanismo para integrar a equipe 

de profissionais responsáveis pela viabilização técnica do projeto de “Modernização de Feiras 

Livres e Mercados Públicos” a ser implantado em algumas cidades do interior da Paraíba. A 

contrapartida do SEBRAE era a elaboração de um diagnóstico técnico, abordando as 

instalações físicas, implantação, organização e funcionamento dos equipamentos, enquanto 

que as prefeituras deveriam subsidiar a capacitação dos feirantes e promover as benfeitorias 

necessárias nos equipamentos, sugeridas pelo diagnóstico. Infelizmente o projeto nunca 

chegou a sair do papel devido ao baixo nível de comprometimento do poder público 

municipal. 



 87 

 O maior entrave a ser vencido ainda é a falta de continuidade administrativa, 

principalmente na implementação dos programas de abastecimento, geralmente de médio e 

longo prazo. Segundo Lins (2001), a consolidação de programas desta natureza passa, 

seguramente, pela elaboração de um lastro jurídico que ampare os objetivos estabelecidos, os 

beneficiários a serem atendidos e sua sustentabilidade, além de assegurar a transparência na 

sua gestão administrativa. 

 A auto sustentabilidade, sendo um objetivo que permeia os programas públicos de 

abastecimento alimentar, é viável em alguns casos e reduz a dependência dos cofres públicos. 

Entretanto, sob essa égide, o Estado não deve isentar-se da sua contrapartida financeira para 

assegurar o acesso perene a uma alimentação de qualidade. 

O estabelecimento de políticas de abastecimento não tem merecido a devida atenção 

das autoridades municipais, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar, 

paradoxalmente à presença maciça de equipamentos públicos de abastecimento em quase todo 

o país. Bittar (1992 apud Projeto Fome Zero, 2001) assegura que essas políticas geralmente 

têm sido implementadas como programas de abastecimento; planejamento, informação e 

orientação; e microintervenções.  

 

Uma política de segurança alimentar tem por objetivo uma disponibilidade agregada 

nacional de alimentos que seja simultaneamente: 

a) suficiente para atender à demanda interna efetiva e potencial; 

b) estável, na medida em que busque neutralizar as inevitáveis adulterações 

alimentícias; 

c) autônoma, ao lograr a auto-suficiência nacional nos alimentos básicos; 

d) sustentável, pois deve garantir o uso permanente dos recursos naturais; 

e) eqüitativa, ao garantir a satisfação universal das necessidades nutricionais do 

ponto de vista eqüitativo e quantitativo, a preços reduzidos; 
f) regionalizada, que leve em consideração as especificidades de cada região do país. 

(DIAS, 2000 apud VALENTE, 2001). 

 

Os programas de abastecimento atuam em nível de gestão de mercados, feiras, 

varejões, entre outros equipamentos públicos, monitorando preços, qualidade e higiene, 
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viabilizando a comercialização da pequena produção agrícola e artesanal, assim como o 

acesso dos pequenos comerciantes ao mercado. 

 Por planejamento, informação e orientação entende-se a coleta e sistematização de 

dados sobre as características do mercado, as safras agrícolas, as condições sanitárias e o 

perfil socioeconômico local, para auxiliar a administração pública na definição de metas, 

assim como esclarecer os consumidores sobre seus legítimos direitos. 

 As microintervenções são iniciativas de subsídio à produção local, às associações e 

cooperativas de pequenos produtores, ao controle do oligopólio atacadista, à otimização da 

comercialização entre atacadistas e varejistas e ao comércio de alimentos. 

O Sistema Nacional de Abastecimento (SNAB), representado pelas Centrais de 

Abastecimento e Redes de Mercado do Produtor, planejado para permitir a expansão 

comercial das organizações de produtores, reverte os seus serviços em prol dos 

grupos de intermediários atacadistas (GALVÃO, 1994:180). 

 

 Com relação às áreas metropolitanas, a cartilha do Projeto Fome Zero (2001) 

recomenda que, entre outros, devam ser estabelecidos programas de modernização dos 

equipamentos de abastecimento, permitindo que os mesmos continuem oferecendo preços 

mais populares e acessíveis à maioria da população. Esses estabelecimentos, inclusive, 

oferecem oportunidade para a distribuição de produtos fabricados por micro e pequenas 

empresas que não conseguem transpor a barreira dos grandes equipamentos de varejo. 

 Durante as décadas de 1970 e 1980, devido à elevada inflação e à mobilização das 

comunidades periféricas ocorridas neste período, estes equipamentos alcançaram amplo 

destaque, exercendo um papel importantíssimo contra a corrida desenfreada dos preços dos 

alimentos. Com estabilização da moeda e a tendência de concentração das atividades 

varejistas, deve-se refletir sobre como recuperar a importância vital desses equipamentos 

públicos de abastecimento, voltando-os em princípio para o consumidor de baixa renda.  

Os mercados públicos, feiras livre, sacolões e varejões formam um dos principais 

tentáculos do sistema de abastecimento urbano, principalmente no que se refere à distribuição 
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de alimentos. Galvão (1994:171) ressalta que “a grande quantidade de feirantes e a 

distribuição espacial da feira geram capilaridade, podendo atender a todas as classes sociais”. 

Enquanto Olmária Guimarães (1969) destaca que o fator distância (proximidade) e o 

fator monetário (preço), Godinho (2001) acrescenta ainda o fator qualidade na formação de 

um tripé que reúne as principais características responsáveis pela atratividade das feiras em 

relação aos equipamentos modernos de varejo. 

 O Projeto Fome Zero (2001) é enfático ao afirmar que, para um programa de resgate 

destes equipamentos públicos de abastecimento obter êxito, é necessário fomentar a 

implantação de centros de compras e distribuição nos bairros periféricos das áreas 

metropolitanas, que serviriam de apoio aos pequenos comerciantes, cuja concessão de uso 

estaria vinculada ao seu comprometimento com a oferta de gêneros alimentícios de primeira 

necessidade, a preços abaixo do mercado tradicional. Em verdade estes produtos atendem, 

conforme observa Guimarães (1969), a uma população bastante diversificada, independente 

do poder aquisitivo e classe social. 

 Um dos maiores problemas dos pequenos varejistas é o acesso ao crédito para 

formação de capital de giro e investimento em equipamentos e instalações. Sem a concessão 

de oportunidades financeiras, torna-se inviável a modernização das suas práticas comerciais, a 

informatização, a formação de estoque e um sistema de transporte moderno e eficiente, 

garantindo-lhes competitividade frente ao varejo tradicional. 

 O poder público tem se mostrado omisso e negligente de uma forma geral com o 

problema do abastecimento alimentar. Galvão (1994) assevera que as Centrais de 

Abastecimento, criadas originalmente para viabilizar a comercialização das organizações de 

produtores, cedeu seu espaço para ser explorado por grupos de intermediários atacadistas. 

Responsáveis por uma parcela significativa do volume de compras na Central de 
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Abastecimento – CEASA, os feirantes e os pequenos comerciantes acabaram ficando reféns 

do capital comercial e das regras impostas por ele. 

Num caminho conciliador, a cartilha do Projeto Fome Zero (2001) preconiza a 

importância do apoio das CEASAs e das centrais de compras e centrais de distribuição 

públicas às operações comerciais dos pequenos varejistas, viabilizando parcerias de negócios 

entre os mesmos. Esse documento reporta-se à necessidade de integração e organização dos 

comerciantes em cooperativas ou associações, fortalecendo-os perante os grandes 

equipamentos de varejo. 

A organização dos pequenos comerciantes já começou a dar resultados concretos. A 

partir da pressão da categoria, o deputado federal Jurandil Juarez (PMDB/AC) encaminhou 

um projeto de lei, que já teve parecer favorável na Comissão de Desenvolvimento Urbano e 

Interior da Câmara estabelecendo que “todos os estabelecimentos comerciais com mais de 

1.000 m² tenham de apresentar à Prefeitura um Estudo de Impacto na Vizinhança (EIV) para 

que esta autorize seu funcionamento” (Projeto Fome Zero, 2001). Segundo a mesma fonte, 

legislação similar já existe em Porto Alegre, desde dezembro de 2001, coibindo a construção 

de equipamentos de varejo com mais de 1500 m², evitando uma concentração varejista 

excessiva que se torne predatória para o comércio local.   

 

4.3 Higiene, segurança e controle de qualidade 

 Ao longo dos anos, o Estado tem buscado criar mecanismos para atingir melhores 

índices de qualidade de vida da população. Especificamente, a partir do século passado 

ocorreram grandes avanços no controle de agentes nocivos à saúde humana.  Dentre esse 

elenco, podemos destacar as políticas e ações em saúde pública, principalmente no que diz 

respeito à vigilância sanitária.  
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Com relação à segurança alimentar, é da competência do agente sanitário a 

fiscalização e o controle de qualidade e higiênico dos alimentos produzidos e distribuídos, 

com vistas à eliminação ou diminuição de fatores de risco à saúde da população. O nível de 

segurança alimentar está diretamente ligado às práticas observadas durante a manipulação dos 

alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, desde a produção, beneficiamento, 

armazenamento, transporte, industrialização, embalagem, reembalagem, comercialização, até 

a sua utilização e consumo. Essa excessiva manipulação expõe os produtos a riscos de 

contaminação por microrganismos patogênicos ou deterioradores, podendo comprometer a 

saúde dos consumidores ou diminuir a vida útil dos alimentos. Com efeito, o planejamento, a 

capacitação profissional e a fiscalização são ferramentas necessárias para implantação de uma 

política de segurança alimentar eficiente. 

 A contaminação através dos alimentos vem aumentando em todo o mundo, quer seja 

através de substâncias químicas quer de agentes microbianos, e não tem poupado nem mesmo 

os países mais desenvolvidos. O conceito de ambiente higiênico tem encontrado ressonância 

internacional e sua aplicabilidade em todos os países do mundo é um objetivo a ser alcançado.  

 Desde o final do século passado, o Brasil vêm aprimorando e desenvolvendo 

instrumentos legais para coibir a distribuição e o comércio de alimentos que contenham 

elementos prejudiciais à saúde.  

 A Constituição brasileira, promulgada em 1988, revela preocupações com a 

integridade física e nutricional quando determina que o Estado deve garantir o direito à saúde 

e à sua proteção, utilizando-se de políticas sociais e econômicas para amenizar os riscos de 

doenças, entre outros. 

A partir de 1990, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, a relação de 

consumo ganha uma nova dimensão, tornando compulsória aos fornecedores a garantia dos 

padrões de qualidade dos seus produtos e serviços. A desconformidade com as normas 
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estabelecidas pelo referido “Código” assegura ao consumidor a invocação dos instrumentos 

delineados para sua defesa e a conseqüente punição do responsável. Simultaneamente, é 

sancionada a Lei 8.080, de 19.09.90, dispondo sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde e institui o Sistema Único de Saúde – SUS.  

O SUS incorpora o conjunto das instituições públicas prestadoras de serviços de saúde 

em todas as esferas de poder. Dentro do seu campo de atuação situam-se a execução de ações 

de vigilância sanitária, a vigilância nutricional e a orientação alimentar, a fiscalização e a 

inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano. “Entende-se por vigilância 

sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

interferir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde (...)” (LEI 8.080, 1990).  

Em 1993, o Ministério da Saúde, através da Portaria 1.428/MS, aprova a criação de 

três instrumentos para o controle dos estabelecimentos que manipulam alimentos, integrando 

a ação dos organismos envolvidos nesta área com a promoção e a defesa da saúde pública. 

São eles: o “Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos”, as “Diretrizes para 

o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de 

Alimentos” e o “Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e 

Qualidade para Serviços e Produtos na Área de Alimentos”. Esta Portaria consiste em mais 

um avanço na consolidação dos princípios sanitários a serem adotados pelas empresas 

produtoras ou prestadoras de serviços na área de alimentos. Contudo, os procedimentos de 

inspeção, remetidos ao “Manual de Inspeção”, não foram detalhados nos anexos. 

Em 31 de janeiro de 1994, o Diário Oficial do Estado de São Paulo publica a Portaria 

CVS – 30, aprovando a Ficha de Inspeção de Estabelecimento da Área de Alimentos 

(FIEAA), como um instrumento padronizador das ações de inspeção da vigilância sanitária 

estadual. A FIEAA organiza os procedimentos de inspeção em cinco grupos correspondentes 
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à situação e às condições da edificação; aos equipamentos e utensílios; ao pessoal da área de 

produção e manipulação; às matérias primas; ao fluxo de produção / manipulação / venda e 

controle de qualidade. 

Em janeiro de 1999, a Lei nº 9.782 cria o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.  

A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da 

população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização 

de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 

dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados (...) (Lei nº 9.782, 

1999). 

 

 Como coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa é 

responsável por pesquisas, normativas, políticas, diretrizes e ações de vigilância sanitária em 

nível nacional.  

 O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, por intermédio da Portaria 

CVS – 6/99, de 10.03.99, estabeleceu o “Regulamento técnico sobre os parâmetros e critérios 

para o controle higiênico-sanitário em estabelecimentos de alimentos”, normatizando as boas 

práticas operacionais aplicadas aos alimentos destinados ao consumo. Este conjunto de leis e 

normas alicerça as decisões projetuais envolvendo aspectos higiênicos e sanitários, 

decorrentes do processo de planejamento de equipamentos de natureza alimentícia como, por 

exemplo, os mercados públicos. 

4.4 O varejo e o processo de decisão do consumidor 

Nunca na história do varejo as atitudes do consumidor estiveram sob a mira das 

“lentes” dos empresários como estão nos últimos anos. Num mundo onde o conhecimento se 

multiplica em intervalos de tempo cada vez mais curtos e a informação circula em tempo real, 

os consumidores se tornaram mais criteriosos e exigentes fazendo a diferença entre o sucesso 

e o fracasso empresarial. Dissecar a anatomia do seu comportamento, para entender as 
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motivações que determinam as suas escolhas no processo de consumo e adaptar-se a elas, não 

é mais um diferencial competitivo, mas uma questão de vida ou morte para as empresas.  

A idéia de um cliente que tomava decisões baseadas no custo/benefício e nas 

qualidades concretas de produtos e serviços era a vertente do pensamento varejista no início 

do século XX. No decorrer do século, mais precisamente após a década de 50, foram 

ampliadas as investigações no campo do comportamento do consumidor tendo como objetivo 

identificar os elementos desencadeadores das atitudes do comprador. As novas informações, 

geradas por estas pesquisas, foram paulatinamente adaptadas e incorporadas pelas empresas 

na persuasão das decisões de compra. Apoiado em informações quantitativas e análises 

empíricas, os estudiosos chegaram à conclusão que “os consumidores são racionais (tomam 

decisões depois de pesar as alternativas), que as causas e os efeitos podem ser identificados e 

isolados (...) que, pela manipulação das causas, a empresa pode influenciar o comportamento” 

(SCHIFFMAN & KANUK, 2000 apud SAMARA & MORSCH, 2005:11). 

Posteriormente, com os avanços realizados na área da pesquisa motivacional, 

desenvolvida pelo psicanalista austríaco Ernest Dichter, identificaram-se as motivações 

ocultas e subjetivas no processo de decisão dos consumidores.  

Os estudos comportamentais sobre o consumidor têm auxiliado os gestores 

empresariais a compreender a dinâmica que envolve o processo de decisão das compras, 

entretanto isolar os elementos que compõem a complexidade da postura do cliente em relação 

ao processo de compra tem se mostrado um grande desafio. Ligada diretamente ao marketing 

e permeando várias ciências, principalmente a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia, esta 

área do conhecimento investiga as atitudes dos indivíduos envolvidos numa relação de 

consumo com o objetivo de conhecer quais necessidades, desejos e motivações influenciam 

sua tomada de decisão de compra.  “O comportamento do consumidor engloba o estudo de o 

que compram, por que compram, onde compram, com que freqüência compram e com que 
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freqüência usam o que compram” (SAMARA & MORSCH, 2005:3). Em consonância com 

esta assertiva, Engel, Blackwell & Miniard (2000:4) definem comportamento do consumidor 

como “as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e 

serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem as ações”.  

Os consumidores estão expostos a vários tipos de influências pessoais, sociais, 

culturais e psicológicas, assim como aos estímulos planejados de marketing, que determinam 

como será seu procedimento de seleção, escolha e compra. Esse processo continua após a 

compra, ao longo da utilização do produto ou serviço, quando o cliente avaliará os níveis de 

satisfação obtidos, reforçando aspectos positivos ou negativos da experiência vivenciada, 

retroalimentando as suas futuras decisões de compra. 

 

4.4.1 O processo de decisão de compra 

 O comportamento do consumidor encerra um conjunto de fatores que influenciam e 

determinam a decisão de compra. Mesmo aparentemente aleatória e desarticulada, a decisão 

do comprador precisa ser analisada como um processo organizado, racional e “complexo que 

envolve diversas fases seqüenciais integradas, afetando sua percepção e sua escolha em 

relação à relevância e à adequação dos produtos” (SAMARA & MORSCH, 2005:22). As 

verdadeiras intenções e motivações do consumidor estão submersas e invisíveis ao observador 

despreparado. Apenas o mergulho nesta parte oculta e subjetiva da consciência humana 

poderá revelar a essência da percepção do indivíduo em relação ao ato de compra.  

O processo decisório de compra pode ser representado por uma seqüência estruturada 

de comportamentos inter-relacionados, suscetíveis a influências e motivações, com o objetivo 

de analisar criteriosamente os benefícios funcionais e hedonistas de um produto para 

satisfazer uma necessidade (ENGEL, BLACKWELL & MINIARD, 2000; SAMARA & 

MORSCH, 2005). 
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Devido à natureza sutil e subliminar do comportamento do consumidor, apesar de 

haver convergência de idéias entre os pesquisadores, alguns autores como Kotler (2000, apud 

GUIMARÃES, C. T.; MILANI, G. N. F.; CRESCITELLI, E., 2005:4), Engel, Blackwell & 

Miniard (2000:172) ou Samara & Morsch (2005:22) descreveram o processo de decisão de 

maneira distinta.  Dentro do enfoque desta pesquisa, optou-se por abordar o “Modelo de 

Processo de Decisão do Consumidor” (ver figura 18) elaborado por Engel, Blackwell & 

Miniard (2000), pela relevância da sua reflexão prático-teórica e devido à sua construção 

didática.  

Neste modelo, as diferenças individuais, as influências ambientais e os processos 

psicológicos compõem as “variáveis que moldam a tomada de decisão”, enquanto que o 

“comportamento de processo decisório” reúne as diversas influências que induzem o 

comportamento, ordenadas sistematicamente através de uma seqüência de sete estágios 

articulados entre si, a saber: reconhecimento de necessidade, busca de informação, avaliação 

de alternativa pré-compra, compra, consumo, avaliação de alternativa pós-compra e 

despojamento. 

É importante ressaltar que a finalidade deste capítulo é lançar luzes sobre a 

importância do comportamento decisório de compra dentro do processo de elaboração de um 

projeto arquitetônico de caráter comercial, e o maior aprofundamento sobre o tema é interesse 

da área de marketing. 
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Figura 18: Modelo de Processo de Decisão do Consumidor 

Fonte: Engel, Blackwell & Miniard (2000:172). 

 

4.4.2 Variáveis que moldam a tomada de decisão 

Diferenças individuais: são as peculiaridades do indivíduo que mais repercutem sobre o 

comportamento definidas como: recursos do consumidor; conhecimento; atitudes; motivação; 

e personalidade, valores e estilo de vida.  

 Recursos do consumidor são os meios que disponibilizamos durante o momento de 

uma decisão, aqui definidos como: financeiros, temporais e cognitivos (capacidade de 

processamento da informação). A escassez ou abundância destes recursos impõem 

uma ponderação sobre o seu uso; 

 Conhecimento são as informações sobre produtos e serviços que estão disponíveis na 

memória, inclusive onde comprar. A comunicação tem um papel fundamental na 

difusão de informação e conhecimento necessários à tomada de decisão; 
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 Atitudes são os posicionamentos adotados em relação aos produtos ou marcas 

disponibilizados pelo mercado, definindo uma futura escolha; 

 Motivação, geralmente ligada a uma meta e a uma necessidade utilitária ou hedonista, 

provoca impacto sobre todo o processo de decisão; 

 Personalidade, valores e estilo de vida definem o comportamento de um determinado 

grupo social. 

Influências ambientais: são os fatores que compõem o meio em que vive o homem, 

alterando sua percepção e comportamento, tais como: cultura, classe social, influência 

pessoal, família e situação. 

 Cultura é o conjunto de valores, idéias e símbolos que se interpõem na comunicação 

de uma sociedade; 

 Classe social é a fragmentação da sociedade por segmento socioeconômico agrupando 

indivíduos que partilham os mesmos valores, interesses e atitudes; 

 Influência pessoal significa como somos compelidos a decidir de acordo com as 

opiniões, posturas e comportamentos dos indivíduos com quem estabelecemos maior 

proximidade; 

 Família é o grupo social que em geral exerce influência primária na decisão; 

 Situação é a repercussão que determinados fatos geram em dado momento. A situação 

pode ser previsível ou imprevisível, favorável ou desfavorável. O comportamento 

tende a variar de acordo com a situação.  

 

Processos psicológicos: são os estágios em que as informações são processadas, 

apreendidas e moldam as nossas atitudes. 

 Processamento das informações é a forma como as pessoas absorvem, modificam, 

retêm e resgatam a comunicação recebida; 
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 Aprendizagem é a mudança de comportamento provocada pelo conhecimento 

adquirido através da experiência; 

 Mudanças de atitude e comportamento são as alterações na percepção dos 

indivíduos que influenciam suas escolhas. 

 

4.4.3 Comportamento de processo decisório 

 Reconhecimento de necessidade ocorre quando um indivíduo associa a satisfação de 

um desejo à transcendência para um estado ideal ou de equilíbrio. As necessidades podem ser 

funcionais ou emocionais e se manifestam através da associação entre as “influências 

ambientais” e as “diferenças individuais”. 

 Busca de informação: é o momento em que o consumidor procura se municiar de 

dados para subsidiar a realização do seu desejo e assim atingir o estado desejado. As fontes de 

informações podem ser internas (experiências anteriores e informações retidas na memória) 

ou externas (veículos de comunicação, grupo social e familiar, etc.).  

O processo de informação ao qual o consumidor é submetido durante a realização de 

buscas externas envolve cinco estágios: exposição, atenção, compreensão, aceitação e 

retenção.   

 Exposição é o momento em que a comunicação atinge o consumidor aguçando os 

seus sentidos, familiarizando-o com a informação; 

 Atenção é o momento em que o interesse do consumidor é despertado para as 

mensagens que lhe são enviadas. Geralmente elas são filtradas de acordo com a 

relevância; 

 Compreensão se dá quando os significados da mensagem são interpretados e 

assimilados de acordo com as informações anteriormente sedimentadas na 

memória; 
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 Aceitação é a assimilação da mensagem. Este estágio pode provocar mudanças de 

crenças e posturas; 

 Retenção é momento em que a informação é armazenada para ser disponibilizada 

posteriormente. 

Avaliação de alternativa pré-compra: é a definição de critérios específicos para o 

consumo de bens e serviços. Estas características almejadas pelo consumidor são 

determinadas pelas influências ambientais e diferenças individuais. 

Compra, em grande parte realizada em algum estabelecimento varejista, suscita a 

intermediação de vendedores bem preparados, pois a avaliação e a decisão do consumidor 

muitas vezes são determinadas durante a exploração do ambiente físico da loja. 

Consumo e avaliação de alternativa pós-compra: é o momento em que o consumidor 

analisa o nível de satisfação obtido com a compra. A satisfação das expectativas reforça as 

futuras escolhas, enquanto que a insatisfação desencadeia uma nova busca de informações 

externas. 

Despojamento: é a fase final do processo, onde o produto pode ser descartado, 

reciclado ou revendido. A reciclagem e a revenda têm grande repercussão no comportamento 

do cliente, pois afetam substancialmente a compra de produtos novos no mercado. 

O foco das investigações sobre o comportamento do consumidor tem se restringido à 

avaliação das características do produto e análise do perfil do cliente, eximindo-se “as 

diversas circunstâncias referentes ao contexto da relação de troca que afetam a decisão” 

(SAMARA & MORSCH, 2005:155). Dentro deste universo, destacamos o tempo, cuja 

escassez, arraigada no cotidiano da vida moderna, impõe maior rapidez no atendimento às 

necessidades dos clientes; e o ambiente físico, que é o objeto central da nossa pesquisa. 
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4.4.4 O processo de escolha de loja 

 Entender os motivos que impulsionam o consumidor a escolher uma determinada loja 

abarca uma série de fatores, tais como: localização e distância do percurso, sortimento, preço, 

propaganda e promoção, pessoal de vendas, serviços oferecidos, imagem do varejo, atributos 

físicos, entre outros.  

A localização é uma variável fundamental para o sucesso de uma loja e, geralmente é 

uma das primeiras questões discutidas no processo de planejamento arquitetônico para 

implantação de um empreendimento varejista. Engel, Blackwell & Miniard (2000), citando a 

Management Horizons, adverte que a localização varejista deve estar fundamentada nas 

necessidades de espaço, disponibilidade de tempo e perfil detalhado da população a ser 

atendida.  

 A necessidade de se alcançar o público-alvo com maior precisão tem levado os 

estudiosos a desenvolverem e aprimorarem novas técnicas para definir a melhor localização 

do varejo. O uso de alguns softwares específicos, por exemplo, tem sido empregado pelos 

especialistas como instrumentos para elaboração de mapas digitais, com a finalidade de 

avaliar a qualidade de possíveis locais para implantação de equipamentos comerciais. Estes 

programas, alimentados com dados demográficos, medem o fluxo e informam as 

características dos consumidores que se concentram e circulam no entorno de determinada 

localidade.  

A localização também pode ser interpretada através de mapas cognitivos que realçam 

a distância percebida pelos indivíduos. A mobilidade e acessibilidade, a qualidade dos 

produtos, a área de estacionamento, o ambiente físico e a atmosfera da loja são parâmetros 

que causam variações entre a distância cognitiva e a distância real (MITTELSTAEDT et al., 

1974 apud ENGEL, BLACKWELL & MINIARD, 2000).  
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O sucesso da localização varejista está relacionado à combinação de diversos fatores, 

tais como: dimensões e forma do local ou terreno, valor do aluguel ou terreno, área de 

estacionamento, intensidade do tráfego de veículos e pedestres, acessos de entrada e saída, 

facilidade de transporte público, visibilidade, sinalização, atmosfera do ambiente, vizinhança 

e acesso à área comercial.  

O ambiente físico remete à localização e também ao espaço onde os produtos estão 

disponíveis para avaliação antes de serem adquiridos. A localização geográfica e a qualidade 

do espaço urbano são determinantes em relação ao grau de atratividade do consumidor ao 

ponto de venda. A atmosfera do varejo, envolvendo arranjo físico, aromas, sons, cores, 

conforto térmico e lumínico, etc., assim como a densidade de pessoas que ocupam o espaço, 

podem inibir ou estimular o cliente. Por conseguinte, a percepção da imagem da loja poderá 

ser decisiva na experiência de compra e durante o processo de consumo. O conceito de 

imagem de uma loja está associado a organização funcional do espaço e as características 

físicas e psicológicas que determinam a sua ambiência.  

 O ambiente varejista deve ser capaz de extrapolar os elementos do contexto físico, 

procurando despertar no consumidor estados emocionais favoráveis, proporcionando-lhe uma 

vivência positiva e acolhedora. Segundo Mowen & Minor (2003, apud SAMARA & 

MORSCH, 2005) a influência que o ambiente da loja exerce sobre o estado emocional pode 

resultar em prazer ou excitação. Uma atmosfera agradável e excitante associada a sentimentos 

favoráveis tende a estender o tempo de permanência dentro da loja, desenvolver o 

relacionamento entre as pessoas e a aumentar o consumo. Numa situação adversa, a tendência 

do consumidor é evadir-se da loja. A figura 14 representa o diagrama da interação entre o 

ambiente físico e o comportamento. 
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Figura 19: O ambiente e o comportamento de compra. 

Fonte: Samara & Morsch (2005:157). 

 

  

Além das influências que o ambiente físico exerce sobre o comportamento humano é 

importante que os varejistas compreendam também os motivos pelos quais as pessoas fazem 

compras.  Entender estas razões pode apoiar ações no sentido de atrair e fidelizar os clientes.  

Uma pesquisa extraída de Tauber (1972 apud ENGEL, BLACKWELL & MINIARD, 

2000) descreve alguns motivos pessoais e sociais pelos quais as pessoas compram. Dos 

motivos pessoais destacam-se: desempenho de papel
8
, diversão, autogratificação, conhecer 

novas tendências, atividade física, estimulação sensorial; e entre os motivos sociais: 

experiências sociais fora de casa, comunicações com outros cujos interesses são similares, 

atração de grupos de pessoas afins, status e autoridade, prazer em pechinchar. 

 Apropriando-se destas informações e promovendo as adaptações necessárias é 

possível desenvolver um ambiente de varejo adequado ao processo de compra e sintonizado 

com as necessidades e expectativas do consumidor.  

 

 

 

                                                
8 Comportamentos aprendidos, esperados ou desempenhados na sociedade – mãe, marido, estudante, etc. 
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4.5 A localização urbana do varejo de alimentos 

4.5.1 Acessibilidade e valorização do espaço urbano 

Como já foi comentado no capítulo anterior, a localização exerce uma influência 

decisiva sobre o sucesso de um empreendimento varejista. No presente capítulo, aprofundar-

se-á um pouco mais essa temática, procurando identificar, num primeiro momento, como 

ocorre a construção do valor das localizações, quais seus elementos-chave e suas implicações 

na expansão da malha urbana. Por fim, abordar-se-á como a relação entre os padrões espaciais 

e a vida espacial repercute sobre a integração e a co-presença nos eixos viários dessas 

localizações, viabilizando ou não as condições necessárias para a manifestação da vida social. 

O espaço urbano é resultante de um trabalho socialmente útil que inexoravelmente 

agrega-lhe um valor. O produto deste trabalho pode ser dividido, de um lado, pelos elementos 

edificados no espaço (superestruturas e infra-estruturas), e do outro, pelo valor criado através 

da aglomeração que circunscreve as localizações de edifícios, ruas, lotes e praças. “A 

localização se apresenta assim como um uso da terra (...). Tal como qualquer valor, o da 

localização também é dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou 

seja, para produzir a cidade inteira da qual a localização é parte” (VILLAÇA, 1998:72). 

 O espaço produzido pelo trabalho social adquire um valor de uso, determinado pelas 

distâncias que o interligam aos principais centros de interesse da aglomeração (comércio, 

lazer, trabalho, etc.). Neste aspecto, a freqüência, o tempo e os custos envolvidos nos 

deslocamentos dos habitantes para vencer essas distâncias qualificam a localização. O valor 

de uso desse espaço está relacionado à sua capacidade de integração dos diferentes elementos 

urbanos, tornando acessíveis os diversos benefícios que a cidade oferece. Essa integração 

estabelece um fluxo contínuo de força de trabalho, consumidores, mercadorias e 

comunicações. 

 Villaça (1998:74) destaca que “a acessibilidade é o valor de uso mais importante para 

a terra urbana (...)”. A acessibilidade de um terreno à aglomeração urbana é proporcional ao 
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trabalho social envolvido em sua produção. O impacto da acessibilidade sobre a localização 

pode ser interpretado na seguinte citação: 

Cada homem vale pelo lugar onde está; o seu valor como produtor, consumidor, 

cidadão depende da sua localização no território. Seu valor vai mudando 

incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças de 

acessibilidade (tempo, freqüência, preço) independentes de sua própria condição. 

(SANTOS, 1987 apud VILLAÇA, 1998:75). 

 

Invariavelmente, a qualificação da acessibilidade repercute diretamente sobre o valor, 

os preços e os usos das localizações. Estas transformações podem derivar tanto da introdução 

de novas acessibilidades nas grandes obras urbanas, quanto da renovação de centros urbanos, 

recuperação de acessibilidades existentes, etc. 

No caso do equipamento varejista, além da acessibilidade, o valor do ponto comercial 

está intrinsecamente associado à atratividade arquitetônica da edificação, ao uso do solo do 

entorno e à qualidade dos produtos e serviços ofertados. 

Nelson (1958 apud VARGAS, 2001:63) aponta, no quadro a seguir, oito princípios a 

serem observados na definição da localização do equipamento varejista, que, resguardados os 

objetivos sociais, podem ser adequados aos propósitos de implantação dos mercados públicos. 

 

 

1. POTENCIAL DA ÁREA 

(volumes de negócios que podem ser gerados) 

2. ACESSIBILIDADE 

(vias e meios de transporte) 

3. POTENCIAL DE CRESCIMENTO 

(análise demográfica e de crescimento de renda) 

4. INTERCEPTAÇÃO DE NEGÓCIOS 

(localização entre moradias e compras habituais) 

5. ATRAÇÃO CUMULATIVA 

(compras comparadas, especializadas) 

6. COMPATIBILIDADE 

(compras associadas) 

7. MINIMIZAÇÃO DE RISCOS DE CONCORRÊNCIA 

(identificação de locais de concorrência) 

8. ASPECTOS MICROECONÔMICOS 

(custos de funcionários) 

Quadro 02 – Princípios básicos para escolha da localização varejista 

 

O sistema de transportes intra-urbano também é um dos grandes responsáveis pela 

qualificação das localizações ou pontos, tanto por estruturar o arranjo interno das cidades 
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quanto por influenciar a direção da expansão urbana. Neste quesito, a acessibilidade pode 

variar de acordo com as classes sociais, ou seja, em função do meio de transporte a ser 

utilizado: público ou individual.  

O Estado, como principal agente responsável pelo controle do espaço urbano, exerce 

papel preponderante nas condições de deslocamento da população. Ao fomentar a 

implantação de um sistema viário adequado a um tipo específico de transporte, coletivo ou 

individual, pode regular as diferenças de acessibilidade das classes sociais, valorizando ou 

não as suas respectivas localizações. 

O espaço urbano é utilizado como instrumento de dominação quando a burguesia se 

apropria de forma diferenciada dos benefícios produzidos pelo trabalho coletivo da sociedade. 

Dentre as vantagens alcançadas, a mais cobiçada é a otimização do tempo de deslocamento 

dos indivíduos aos elementos do conjunto urbano, especialmente ao centro. 

Com embargo, é através do confronto entre as classes, pela qualidade no deslocamento 

na cidade, que se estrutura o espaço urbano. A luta de classes pela acessibilidade ao espaço 

intra-urbano gira em torno de melhores condições de consumo e se materializa na 

racionalização do uso de tempo e energia. 

Mesmo quando a burguesia se afasta do centro urbano, dentro de certos limites, em 

busca de terrenos mais espaçosos e melhor qualidade ambiental, procura atrair os seus 

equipamentos de consumo e de poder, corroborando para a expansão urbana e criando novas 

centralidades. Em grande parte das metrópoles americanas, a burguesia habita os subúrbios 

em virtude das favoráveis condições de deslocamento. Um sistema viário eficiente e uma alta 

taxa de motorização permitem minimizar a distância dessas localizações até os centros 

urbanos.  

Independente do arranjo espacial, observa-se que o centro desempenha um importante 

papel estruturador das cidades. Sua atratividade exerce grande influência sobre os vetores de 
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expansão urbana e sobre a escolha dos locais de implantação dos diversos tipos de 

equipamentos de produção e abastecimento, principalmente os de caráter comercial. 

Com efeito, a localização guarda em si uma complexa rede de informações impressas 

em relação a sua distribuição espacial, congnoscíveis pela percepção humana. “Essa dimensão 

comportamental, essencialmente produto da distribuição espacial, é uma espécie de dimensão 

invisível (...)” (AGUIAR, 2002).  

Vargas (2001) ressalta que a municipalidade deve dispensar uma atenção mais acurada 

quanto à implantação de grandes empreendimentos varejistas. Segundo a autora, esses 

complexos comerciais devem ser analisados à luz da pertinência socioeconômica e da 

coerente inserção na malha urbana.  

Analogamente, os mercados públicos, pelas dimensões das instalações e por 

exercerem forte impacto na localidade onde são implantados, merecem cuidados similares. 

Neste caso, as premissas da autora para o projeto urbano e implantação do grande varejo (ver 

quadro 03) podem ser adaptadas aos mercados. Em primeiro lugar, devem ser considerados o 

interesse público e as necessidades da população envolvida, além da vocação do local no 

contexto urbano. Em segundo, os condicionantes naturais, locacionais e a arquitetura pré-

existente, sempre observando a sustentabilidade ambiental. 
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DEMANDAS
Interesse público

ATIVIDADE
TAMANHO

OPERAÇÃO

P
R

O
J
E

T
O

 U
R

B
A

N
O

CARÊNCIAS
(LOCAL)

CARÊNCIAS
(URBANA)

ECONOMIA URBANA

TERRENO
Condicionantes
físico-territoriais

FORMATO
IMPLANTAÇÃO

NATURAIS
topografia / clima / vegetação /

dimensão

ARQUITETURA PRÉEXISTENTE
valor histórico / arquitetônico /

reciclagem / espacialidade

LOCACIONAIS
acessos

usos do solo
infra-estrutura

transportes
serviços

mão-de-obra
legislação

cultura

 

Quadro 03 – Adaptado da premissa para o projeto urbano 

Fonte: Vargas (2001:90) 

 

 

4.5.2 A topologia e a inteligibilidade da malha axial na Sintaxe Espacial 

 A Sintaxe Espacial procura entender como a morfologia espacial interfere no padrão 

de comportamento dos encontros e movimentos dos indivíduos dentro do habitat que os cerca. 

(...) a Sintaxe Espacial, dito em poucas palavras, objetiva o estabelecimento de 

relações entre a estrutura espacial de cidades e de edifícios, a dimensão espacial das 

estruturas sociais, e variáveis sociais mais amplas, procurando revelar tanto a lógica 

do espaço arquitetônico em qualquer escala como a lógica espacial das sociedades. 
(HOLANDA, 2002:92). 

 

A familiaridade com esta área do conhecimento é imprescindível para se determinar o 

ponto mais adequado à instalação de um equipamento urbano específico dentro de uma 

determinada localização. Além disso, consiste numa poderosa ferramenta para o planejamento 

espacial interno da própria edificação. 

 Embora a idéia embrionária já estivesse presente desde o início da década de 70, nos 

textos de Hillier e Leaman, o referencial epistemológico e os principais conceitos só foram 

publicados em 1984, no livro The Social Logic of Space, de Hillier e Hanson. O artigo 
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esmerava-se em evidenciar que traços culturais podem ser determinados por padrões 

espaciais. A Sintaxe Espacial pode ser decomposta em três níveis analíticos: padrões espaciais 

<=> vida espacial
9
 <=> “patologia” social ou bem-estar (vida social

10
) (HOLANDA, 2002).  

Neste contexto, qual a repercussão do desenho espacial sobre a vida espacial e desta 

última sobre a patologia social? E vice-versa? (HILLIER et al., 1987 apud HOLANDA, 

2002). Do ponto de vista do planejamento arquitetônico e urbanístico, os ambientes podem ser 

bem sucedidos em criar vida no espaço (bem-estar social) ou fracassarem nesta tarefa 

(patologia social).  

 

Padrões espaciais 

Os espaços físicos socialmente organizados, sejam edifícios ou aglomerações urbanas, 

utilizam padrões de barreiras físicas e de permeabilidades para definirem um sistema de rotas 

que regulam os movimentos, a co-presença e os eventos, determinando a vida espacial das 

pessoas. A ordem que advém deste sistema espacial está mais distante da geometria e mais 

próxima da topologia. Isto é, seus atributos mais importantes independem de forma e 

tamanho, relacionam-se à proximidade ou distanciamento, continuidade ou descontinuidade, 

integração ou segregação, definindo a articulação entre os espaços.  

 Diferentemente da ordem geométrica, “a ordem topológica é invisível na sua 

totalidade. Sabe-se pela experiência, no entanto, que a ordem topológica determina 

características espaciais que tornarão o espaço arquitetônico – mais ou menos inteligível por 

parte de quem o usufrui” (AGUIAR, 2002).  

  As categorias que compõem o primeiro nível da Sintaxe Espacial – os padrões 

espaciais – são identificadas através de plantas dos assentamentos (nível urbano) e/ou 

edifícios (nível arquitetônico). Os mapas de barreiras, tanto de edifícios quanto de 

                                                
9 Padrões de encontros sociais no espaço. 
10 Conjunto de atributos culturais e socioeconômicos gerais.  
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localizações, são definidos pelos elementos que se constituem em obstáculos ao movimento 

de pedestres (ver figura 21). O mobiliário e as paredes são as barreiras mais comuns no 

espaço arquitetônico, enquanto que na cidade os impedimentos são constituídos pelas 

edificações, jardins, piscinas, enfim, qualquer outra interposição física.   

Complementando o mapa de barreiras, têm-se, em contraposição aos obstáculos, os 

espaços abertos através dos quais as pessoas fluem. Estes espaços são formados por 

circulações, aberturas de passagem (espaço arquitetônico), ruas, pátios, praças e todos os 

espaços livres acessíveis (espaço urbano).  

 

Foto 39: Vista aérea das Superquadras norte 405/406. 

Fonte: Google Earth 

 

 

Figura 20: Superquadras norte 405/406 

Fonte: Holanda (2002:380) 
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Figura 21: Superquadras norte 405/406 – Ilhas espaciais 

Fonte: Holanda (2002:381) 

 

 Para efeito de análise, Hillier e Hanson (1984 apud HOLANDA, 2002:97), 

decompuseram os espaços abertos entre convexos e axiais para melhor interpretar alguns 

aspectos importantes do ambiente urbano. O espaço convexo corresponde a trechos de uma 

rua, um largo, uma praça, etc. De acordo com os autores supracitados, num espaço convexo 

“nenhuma linha pode ser traçada entre quaisquer dois pontos do espaço que passe por fora 

dele”. As ruas, caminhos e passagens por onde circulam as pessoas, decompostas em 

segmentos de reta, formam os espaços axiais. 

 

Figura 22: “A” satisfaz a condição de convexidade, mas “B” não satisfaz. 

Fonte: Holanda (2002:381) 
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Figura 23: Superquadras norte 405/406 – Mapa de convexidade 

Fonte: Holanda (2002:382) 

 

A leitura abstrata desse sistema é obtida através da elaboração de mapas de 

convexidade e axialidade.  

O mapa de convexidade contém as barreiras e os perímetros dos espaços convexos, 
mas registra também as transições entre estes últimos e quaisquer espaços fechados, 

cujo acesso seja controlado por meio de portas, portões, correntes, pontes levadiças, 

ou de quaisquer outros artifícios que marquem sem ambigüidade a diferença entre o 

que é âmbito público e o que é espaço controlado por instituição específica: uma 

casa, uma igreja, uma escola, etc. (HOLANDA, 2002:98). 

 

Enquanto o mapa de convexidade registra o sistema espacial em duas dimensões, o 

mapa axial o faz em apenas uma dimensão por meio das linhas axiais. No mapa de axialidade, 

os espaços convexos são entrecortados pelo menor número de linhas axiais, inclusive isolando 

todas as barreiras físicas. 

 

Figura 24: Superquadras norte 405/406 – Mapa de axialidade com núcleo integrador em linhas escuras 
Fonte: Holanda (2002:383) 
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Os elementos oriundos da decomposição do sistema espacial podem reunir atributos 

de análise tanto a nível local como a nível global. Deste modo, é possível verificar-se a 

articulação entre os espaços convexos e as linhas axiais em relação à localização ou em 

relação ao conjunto da cidade, em termos de acessibilidade. 

 Na Sintaxe Espacial, a acessibilidade é o elemento fundamental na determinação das 

demandas dos habitantes por áreas específicas nas diversas escalas do espaço.   

Desde o ponto de vista arquitetônico acessibilidade é o potencial, ou capacidade, 

que os espaços tem (sic) de ser alcançados pelas pessoas em decorrência de seu 

posicionamento relativo dentro de um sistema de rotas qualquer, edifício ou cidade. 

O modo de arranjo em planta, qualquer que seja, determina um sistema de percursos 

naturalmente dotado de gradações de acessibilidade (AGUIAR, 2002). 

  

A acessibilidade está intrinsecamente ligada ao nível de “integração” do conjunto de 

espaços de um sistema. O grau de integração é obtido através do número de linhas axiais 

necessário para se deslocar de um ponto a outro no espaço. Independentemente da distância 

do trajeto, o sistema mais integrado apresenta uma menor quantidade de trechos de circulação, 

em média, a ser percorrida de um ponto para qualquer outro do lugar (ver figura 26). Uma 

linha axial, altamente integrada num sistema espacial e bastante interceptada por várias linhas, 

identifica um sistema “inteligível”, pois a partir de uma percepção pontual é possível 

compreender o alto nível de integração global da linha. 

 

Figura 25: Paranoá Velho – Ilhas espaciais em preto 

Fonte: Holanda (2002:402) 
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Figura 26: Paranoá Velho – Mapa de axialidade, com núcleo integrador em linhas escuras 

Fonte: Holanda (2002:402) 

Os espaços que oferecem as melhores condições de acessibilidade, certamente 

apresentam um maior índice de co-presença e tendem a ser mais vivenciados pela população. 

Em torno desses espaços e rotas mais integradoras se materializa o núcleo de integração. Nas 

edificações, o núcleo integrador geralmente é voltado para um uso mais coletivo, enquanto 

que na cidade ele tem uma vocação natural para implantação de equipamentos comerciais e de 

serviços. Contudo, uma determinada função ou atividade, em qualquer escala, inserida num 

contexto que não contemple uma acessibilidade adequada ao seu desempenho, tenderá 

fracassar. “A natureza espacial comanda a natureza comportamental, a natureza dos eventos, 

seguindo automaticamente o mecanismo topológico das gradações de acessibilidade” 

(AGUIAR, 2002).  
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Figura 27: Planaltina – Localização das praças principais, coreto e igreja 

Fonte: Holanda (2002:405) 

 

 

Figura 28: Planaltina – Mapa de integração 

Fonte: Holanda (2002:405) 

 

 

Figura 29: Planaltina – Mapa de co-presença 

Fonte: Holanda (2002:405) 
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Os arranjos espaciais, ao configurarem um sistema de percursos, determinam um 

padrão de movimento e de “encontros prováveis” em pontos específicos do espaço, 

interferindo no sucesso de edificações e localizações. Este princípio baseia-se apenas no 

movimento espontâneo das pessoas, que, em geral, elegem suas rotas baseadas na economia 

do percurso. 

  

4.6 Aspectos projetuais  

4.6.1 Diagnóstico do abastecimento  

A implantação de um mercado público é uma operação complexa e o sucesso deste 

empreendimento está diretamente vinculado ao seu desempenho morfológico. Com efeito, a 

configuração espacial do mercado deve ser pautada numa série de informações sobre a 

realidade da região onde decorre a demanda. 

Segundo a Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios – SAREM 

(1982:12), o diagnóstico da região onde se pretende implantar um mercado deve contemplar 

os seguintes aspectos: 

a) Hábitos e costumes alimentares – investigam-se as preferências e as deficiências 

para dimensionar e qualificar os produtos a serem comercializados.  

b) População e distribuição de renda no município – traça-se o perfil socioeconômico 

da região onde se pretende instalar o mercado, assim como, verificam-se as 

tendências de expansão urbana, baseadas na evolução dos últimos trinta anos. 

c) Agentes de comercialização – identificam-se os fornecedores e os produtores de 

gêneros perecíveis e não-perecíveis, assim como registram-se os volumes 

negociados. 

d) Número de feirantes e varejistas fixos – analisam-se os espaços ocupados e as 

quantidades de produtos comercializados. 
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e) Principais problemas – qualificam-se e quantificam-se os principais pontos críticos 

para o entrave do pleno funcionamento varejista. 

f) Consumo sazonal – verificam-se os produtos ofertados em determinadas épocas 

para que o pré-dimensionamento possa contemplá-los. 

Para realização do referido diagnostico, a própria prefeitura municipal pode ser uma 

excelente fonte de consulta. Outros órgãos municipais, estaduais e federais, como o IBGE, por 

exemplo, também dispõem de valiosas informações sobre o perfil da população local, 

configurando-se como entidades relevantes a serem consultadas. Entretanto, as informações 

devem ser cruzadas com as sugestões dos principais envolvidos: comerciantes, produtores e 

clientes. 

É importante observar que a pesquisa deve ter a finalidade de balizar as decisões a 

serem tomadas e não se transformar em entrave à viabilização do projeto. A SAREM 

recomenda atenção para que os planejadores não se tornem reféns de diagnósticos altamente 

complexos e dispendiosos, perdendo o foco da resolução prática do problema. Este relatório 

consiste numa importante referência e compõe a etapa inicial do processo de projeto do 

mercado. 

 

Quadro 04 – Fluxograma esquemático do processo de projeto para mercado 

Fonte: SAREM (1982:14) 
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4.6.2 Elementos projetuais e construtivos 

O mercado público é composto basicamente pelas áreas de comercialização, 

envolvendo os boxes, e pelas áreas de apoio, contendo administração, sanitários, depósitos, 

frigoríficos, circulações, estacionamento, plataforma de carga e descarga, área para coletores 

de lixo, etc. As dimensões e a conseqüente configuração espacial deste equipamento estão 

relacionadas à sua área de abrangência na cidade, ao tamanho da população a ser atendida, à 

variedade e à quantidade de produtos a ser comercializada. 

Além dos espaços que abrigam as principais atividades do mercado, outros elementos 

arquitetônicos merecem especiais cuidados quanto a sua definição. As circulações, por 

exemplo, devem ser dimensionadas de modo a permitir acessibilidade a todas as dependências 

do edifício, evitando, sempre que possível, o cruzamento dos acessos do comércio com os de 

serviço (carga e descarga, coleta de lixo, etc.). 

 

Figura 30: Croquis do mercado de São Pedro – Niterói – RJ 

Fonte: SAREM (1982:34) 

 

Figura 31: Croquis do mercado de São Pedro – Niterói – RJ 

Fonte: SAREM (1982:34) 
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 Uma premissa básica para equipamentos de uso público é que os mesmos utilizem 

materiais de longa durabilidade e de alta resistência à abrasão. Além destas características, os 

pisos e o revestimento das paredes do mercado devem ser de fácil higienização e manutenção. 

 As vedações devem inibir o ataque de pragas, principalmente os roedores, mas 

fundamentalmente permitir a ventilação cruzada no ambiente, de modo a criar um clima 

ameno e agradável.  

A solução de cobertura adequada deve considerar a possibilidade de vencer grandes 

vãos, viabilizar a exaustão do ar e captar a iluminação natural de forma indireta, detalhes 

amplamente utilizados pelos mercados em ferro, ilustrados no segundo capítulo desta 

pesquisa.  

É imprescindível adotar-se uma postura projetual que valorize a apropriação dos 

recursos passivos para promover o conforto térmico e lumínico, isso certamente contribuirá 

para a conservação de energia e para a eficiência energética do edifício.  

A construção do equipamento deverá envolver a seleção de materiais reciclados, 

recicláveis ou reutilizáveis, produzidos com baixo consumo energético e reduzida emissão de 

poluentes, adquiridos preferencialmente próximos à região e que sua confecção e montagem 

no canteiro de obras minimizem desperdícios e busquem empregar mão-de-obra local.  O 

projeto arquitetônico deverá incorporar recursos passivos de ventilação e iluminação para 

racionalizar os custos com o conforto térmico e lumínico da edificação, assim como criar 

condições para reutilização de águas pluviais e servidas e facilitar a permeabilidade do solo. 

  

4.6.3 O arranjo físico 

O layout do ambiente varejista tem passado por constantes processos de evolução. 

Desde os anos 60 até os dias atuais, os produtos perecíveis vêm ganhando destaque dentro das 

lojas de gêneros alimentícios (ver figura 32). A diversidade e a qualidade dos gêneros 
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perecíveis farão a diferença do varejo. No novo arranjo físico, o setor da padaria, forte 

gerador de fluxo, ocupará a área frontal esquerda (VALENTE, 2001). Como as pessoas 

tendem a se deslocar para a direita (UNDERHILL, 1999), esta estruturação espacial induzirá 

o cliente a percorrer toda a loja, antes de alcançar a padaria, ampliando-se as possibilidades de 

compra. As lojas da nova geração terão maior largura e menor profundidade, além de 

corredores mais amplos. 

 

 

 

Figura 32: Evolução do layout do varejo de alimentos 

Fonte: Supermercado Moderno, ano 27, nº 3, p. 63-71 (apud VALENTE, 2001:33) 

 

Diferentemente de outros equipamentos de varejo, os mercados não possuem uma área 

de caixas registradoras que demarcam o final do percurso no ambiente varejista. Entretanto, 

os projetistas têm engendrado esforços para atrair os clientes a conhecerem todas as 

dependências do pátio comercial. Um artifício recorrente, que se assemelha ao exemplo das 

novas lojas de alimentos, é a locação das áreas que polarizam o tráfego de pessoas, ao longo 
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dos fundos do mercado. Na solução sugerida pela SAREM (1982), optou-se pelos boxes de 

aves e ovos, peixes e lanchonete (ver figura 33). Outra estratégia é a valorização das esquinas 

e a inserção de produtos carro-chefe na porção dos fundos para induzir o circulação no 

interior do mercado a fim de evitarem-se espaços segregados. 

 

Figura 33: Layout do mercado 

Fonte: SAREM (1982:44) 
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5  METODOLOGIA DE PROJETO 

5.1 O método no processo projetual 

O processo projetual arquitetônico, no século XIX, tinha uma conotação 

essencialmente estética e era fundamentado numa cultura artística acadêmica, que 

determinava os cânones e os elementos compositivos a serem seguidos pela obra. 

 O rompimento com a tradição acadêmica, promovido pelos arquitetos modernistas, 

focalizou muito mais o aspecto morfológico da arquitetura em detrimento do processo de 

projeto. Nesse sentido, não ocorreram alterações significativas no modelo renascentista de 

composição do partido por imitação de elementos pré-estabelecidos, até a primeira metade do 

século XX.  

 Entretanto, com a consolidação de novas tipologias e programas mais complexos, 

introduzidos pela Revolução Industrial, o processo de concepção arquitetônica teve que 

desenvolver instrumentos de sistematização e equacionamento eficazes para solução dos 

problemas apresentados. 

 Submetida a fortes críticas, após o malogro obtido na reconstrução das cidades 

européias destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, a arquitetura moderna, distante das 

necessidades e expectativas da sociedade, foi obrigada a rever seus métodos. 

É por isto que, um tanto tardiamente, o pensamento arquitetural contemporâneo 

também se volta para o estudo do processo de projetação propriamente dito, 

buscando codificar métodos projetuais explícitos e escoimados do subjetivismo 
intuitivo que era uma das principais características da abordagem convencional. 

(SILVA, 1998:51). 

  

 Neste contexto, surge o movimento dos métodos de projeto que influenciou 

substancialmente o ensino e a prática arquitetônica, especialmente nos países anglo-saxões. 

Teve seu gérmen na escola de desenho industrial de Ulm, na Alemanha, na primeira metade 

do século passado, através do ensino metodológico de design fundamentado na filosofia da 
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Gestalt
11

. Com a realização da Conference on Design Methods, ocorrida em Londres no ano 

de 1962, o movimento ganhou projeção, posteriormente consolidando-se com a criação da 

Design Research Society em 1966, que tinha como objetivo a pesquisa dos processos de 

projeto nas mais diversas atividades de design.  

Em 1970, Christopher Jones lança o livro Design Methods, provavelmente a melhor 

síntese dos conceitos que nortearam o movimento dos métodos. Esta publicação defendia uma 

postura projetual fundamentada em princípios lógicos em detrimento de fatores 

exclusivamente estéticos. Outro aspecto abordado era a necessidade de interdisciplinaridade 

entre diferentes atividades profissionais, premissa básica da atividade arquitetônica atual. 

O movimento dos métodos voltava-se para formação de uma massa crítica de 

profissionais capazes de coordenar equipes multidisciplinares para enfrentar a complexidade 

dos novos programas arquitetônicos. 

No Brasil, este movimento não aparenta ter tido grande aceitação entre os projetistas 

em geral.  

No que se refere ao ensino de projeto no Brasil, tem-se observado nas últimas 

décadas uma certa falta de estruturação do processo projetivo, enquanto os modelos 

indutivo e empiricista da tentativa-e-erro são incentivados. Teme-se que a imposição 

de métodos de projeto tolha a liberdade criativa e termine por uniformizar a 

produção arquitetônica. No entanto, esquece-se que essa uniformização já existe e é 

fruto, sim, da imposição de um estilo internacional, resultante da homogeneização 

dos padrões estéticos veiculados pela mídia. (CELANI, 2003:5). 

  

 Uma das hipóteses levantadas para a questão do país não ter se engajado no 

movimento dos métodos, atribui-se ao fato da visita da missão francesa ao Brasil, trazendo 

consigo o modelo da École des Beaux Arts, do arquiteto-artista. Jones (1968 apud CELANI, 

2003) ilustra, com ironia, a contraposição entre o designer como artista-gênio, que resolve os 

problemas de projeto através de uma “iluminação mágica”, e o racional, que analisa, 

sistematiza e processa as informações para poder chegar à solução almejada (ver figura 34). 

                                                
11 A Teoria da Gestalt afirma que não se pode ter conhecimento do todo através das partes, e sim das partes 

através do todo. E que só através da percepção da totalidade é que o cérebro pode de fato perceber, decodificar e 

assimilar uma imagem ou um conceito. (Wikipédia) 
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Figura 34: O projetista como mágico e como um processador de informações, segundo Jones. 

Fonte: Celani (2003:5) 

  

Na percepção de Silva (1998), coexistem duas abordagens principais e distintas sobre 

o processo de elaboração do projeto arquitetônico. A prática convencional, calcada na 

subjetividade e na intuição, pode ser representada por sistema fechado em que apenas os 

dados de entrada (in put) ou formulação do problema, e os dados de saída (out put) ou 

resposta são reconhecíveis (ver figura 35). Neste caso, devido ao processo não poder ser 

observado, analisado nem transmitido, inviabiliza-se o seu aperfeiçoamento, limitando-se a 

eficácia dos resultados obtidos. O novo pensamento arquitetônico, reflexivo e analítico, 

engendra esforços no sentido da codificação e visualização do processo através de um sistema 

transparente (ver figura 36). 
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Figura 35 e 36: Sistema fechado e sistema transparente. 

Fonte: Silva (1998:55-56) 

 

A metodologia de projeto envolve a escolha e a combinação de técnicas diversas, além 

da definição de etapas a serem seguidas com a intenção de atingir-se um objetivo (ver figura 

37). O conhecimento de uma metodologia projetual é fundamental para enfrentar-se, 

principalmente, a demanda de novas tipologias e projetos de alta complexidade, assim como o 

trabalho em equipe multidisciplinar. 
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Figura 37: Fluxo geral de atividades para implantação de um edifício escolar. 

Fonte: Souza (2002:14) 
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5.2 Fluxograma do processo de planejamento arquitetônico aplicado a mercados  

A construção do objeto deste trabalho foi embasada de acordo com o referencial 

teórico pesquisado e a lógica estruturadora do método de Silva (2005) (ver figura 38), tendo 

sua seqüência de procedimentos e sistematização gráfica adaptada do fluxo geral de 

atividades para implantação de um edifício escolar, anteriormente ilustrado, produzido por 

Souza (2002:14). O primeiro autor constrói um sistema de procedimentos organizados em um 

fluxograma de atividades, desenvolvidas em uma determinada plataforma geográfica, para 

avaliação das ações do vento no planejamento de ocupação do solo urbano. Os resultados 

obtidos, através deste método, corroboram para ações de prevenção, correção e adaptação da 

situação encontrada.  

 

Figura 38: Fluxograma da metodologia de avaliação das ações do vento no planejamento da ocupação do solo. 

Fonte: Silva (2005) 

Porém, neste trabalho, amplia-se o conceito de lugar geográfico, utilizado por Silva 

(2005), que compreende as características geofísicas de um determinado território, utilizando-

se a definição locus, adotada por Rossi (2001:147), que exprime “aquela relação singular mas 
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universal que existe entre certa situação local e as construções que se encontram naquele 

lugar”.  Lamas (2004:63), analogamente, remete ao sítio “a génese e o potencial gerador das 

formas construídas, pelo apontar de um traçado, pela expressão de um lugar”.  

Neste sentido, o presente trabalho se apropria do método de Silva (2005), na medida 

em que também considera características peculiares de um determinado locus, 

correlacionando-as a outras variáveis específicas, pertinentes ao projeto do mercado público. 

Do mesmo modo, constrói um fluxo de procedimentos sistematizados para se identificarem as 

características fundamentais da solução projetual desejada, subsidiados pela legislação e pelas 

normas regulamentadoras. 

O fluxograma aqui desenvolvido envolve seis etapas descritas a seguir: 

ETAPA 01 

Identificam-se os principais aspectos que influenciam o processo de abastecimento 

alimentar da localidade específica, com o intuito de se definir a configuração das atividades e 

produtos do mercado. Subdivide-se em duas fases: 

Fase 01: constitui-se da elaboração de um diagnóstico para quantificar e qualificar os 

atores sociais envolvidos, suas necessidades e prioridades. Compõe-se de cinco passos: 

a. No primeiro passo, esboçam-se o perfil socioeconômico, a distribuição espacial e o 

tamanho da população a ser atendida, assim como o seu potencial de crescimento, 

para se determinar o porte do mercado. 

b. No segundo passo, coletam-se e sistematizam-se informações sobre os hábitos de 

consumo e costumes alimentares, objetivando-se a definição e a variedade dos 

produtos perecíveis e não perecíveis a serem preferencialmente comercializados.  

c. No terceiro passo, realizam-se a identificação e a qualificação dos comerciantes 

fixos e temporários, com a finalidade de registrarem-se a diversidade e a 
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quantidade de produtos e serviços ofertados, assim como os espaços necessários 

para exposição e venda dos mesmos.  

d. No quarto passo, elabora-se o mapeamento dos principais fornecedores dos 

varejistas locais, com o propósito de otimizar o uso do transporte, organizar 

compras coletivas, valorizar os produtores da região, com o objetivo de diminuir 

custos.  

e. O quinto passo constitui-se de pesquisa junto aos usuários, complementada com 

registro da percepção visual in loco para identificar-se a ocorrência de problemas 

que comprometam o bom funcionamento do comércio, visando à sua solução no 

desenvolvimento do projeto.   

 Fase 02: relacionam-se a variedade e a quantidade de atividades que melhor atendam 

às necessidades espaciais mais legítimas da população local, com a finalidade de elaborar-se o 

mix de produtos e serviços e o programa arquitetônico do mercado. Em seguida, constroem-se 

o organograma e a matriz de elementos e relações, a fim de organizar, gráfica e 

sistematicamente, a articulação entre os ambientes. 

 ETAPA 02 

Investigam-se as necessidades dos indivíduos, em relação aos aspectos morfológicos 

do espaço arquitetônico, para fins de definição das características espaciais do mercado 

público. É composta de duas fases: 

 Fase 01: identifica-se, dentro dos atributos de desempenho arquitetônico, delineados 

por Holanda (2002:78), o conjunto de expectativas espaciais dos usuários, com o objetivo de 

produzir descrições específicas dos aspectos morfológicos do equipamento. É dividida em 

sete passos: 

a. No primeiro passo, descreve-se detalhadamente o processo envolvido no 

funcionamento prático de cada atividade a ser desenvolvida no mercado, com a 
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intenção de identificar os detalhes físicos necessários à sua configuração espacial, 

tais como forma, dimensões e localização específica. 

b. No segundo passo, investigam-se as condições de acessibilidade e os padrões de 

deslocamento espontâneo das pessoas nas feiras e mercados locais, tencionando 

identificarem-se os elementos que qualificam essas rotas em relação à sua 

capacidade de integração social e vitalidade espacial, tendo em vista a elaboração 

de parâmetros locacionais para articulação das atividades no interior do ambiente 

varejista.  

c. O terceiro passo analisa as soluções construtivas de conforto térmico e lumínico, 

adaptadas à região climática. 

d. No quarto passo, descrevem-se quais as atividades devem articular-se entre si, 

estabelecendo relações de proximidade, continuidade e integração, com a intenção 

de conferir qualidade à percepção visual do espaço e ao sentido de orientação dos 

indivíduos.  

e. O quinto passo investiga a relação entre determinadas características físico-

ambientais das edificações similares locais e as percepções ou estados de espírito 

dos habitantes, tendo por objetivo identificar os elementos materiais mais 

adequados aos comportamentos desejados em cada tipo de ambiente do projeto. 

f. No sexto passo, identificam-se os valores simbólicos, individuais e coletivos, 

implícitos nos atributos arquitetônicos, visando a elaborar um elenco de 

características fundamentais que contribuam na preservação do caráter e identidade 

locais.  

g. No sétimo passo, reconhece-se a capacidade financeira dos atores sociais 

envolvidos, para adequar as decisões projetuais ao contexto socioeconômico local. 
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Fase 02: agrupam-se os ambientes do programa arquitetônico por setores funcionais e, 

em seguida, determinam-se as dimensões dos espaços individuais e o valor total de cada 

grupo de atividades, no intuito de definir a área parcial e total de construção do equipamento. 

ETAPA 03 

Compreende o processo de escolha da localização do mercado público, considerando-

se as características urbanísticas e geofísicas do sítio, a fim de verificarem-se as áreas da 

localidade, potencialmente viáveis ao empreendimento. Desmembra-se em duas fases: 

Fase 01: selecionam-se as áreas da região urbana em que os condicionantes 

locacionais urbanos apresentem referências compatíveis com o uso pretendido, tencionando-

se definir a localização mais adequada do mercado público. Subdivide-se em nove passos: 

a. No primeiro passo, observa-se o zoneamento urbano para determinarem-se quais 

os setores em que são permitidos o uso e a ocupação do solo em questão, 

objetivando-se identificar as áreas passíveis de intervenção.  

b. No segundo passo, é verificada a infra-estrutura básica que a localidade dispõe, 

como saneamento, rede elétrica e telefônica, com o intuito de possibilitar o 

funcionamento da obra e sua viabilidade sanitária. 

c. O terceiro passo observa a existência e a qualidade da malha urbana, assim como a 

diversidade, freqüência e rota dos transportes públicos que servem à região, 

visando a observar os níveis de acessibilidade e mobilidade da área em questão. 

d. O quarto passo mapeia as vocações atuais e potencias da região, com o objetivo de 

identificar afinidades ou antecipar futuras incompatibilidades com as funções 

desempenhadas pelo equipamento a ser implantado. 

e. No quinto passo, avalia-se o impacto que o equipamento poderá causar ou sofrer 

em relação ao comércio pré-existente na vizinhança, com o intuito de se evitar a 

concentração excessiva do varejo e a competitividade predatória.  
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f. No sexto passo, identifica-se o núcleo integrador do espaço urbano local, através 

da análise dos níveis de acessibilidade e co-presença, integração e inteligibilidade 

da malha viária, a fim de determinar os locais onde ocorra maior vitalidade 

espacial. 

g. No sétimo passo, observa-se a função principal do espaço urbano em particular e 

no conjunto da cidade, para que o projeto arquitetônico corresponda a uma 

necessidade urbanística e se integre naturalmente ao local escolhido. 

h. No oitavo passo, coletam-se informações sobre a evolução histórica da área para 

apreender os parâmetros morfológicos que nortearam o seu desenvolvimento, a 

fim de compreender o processo de expansão urbana e, com isso, elaborar-se uma 

intervenção que respeite o potencial da área. 

i. No nono passo, investiga-se a tradição histórica e cultural local, identificam-se os 

elementos de grande valor afetivo que fazem parte da memória local, com o 

objetivo de preservá-los e integrá-los à intervenção proposta. 

Fase 02: avalia-se o local de implantação segundo as características geofísicas da área 

definida, servindo de apoio à escolha do terreno. Subdivide-se em cinco passos: 

a. O primeiro passo determina as dimensões da área necessária para implantação do 

equipamento, tendo como objetivo identificar um lote compatível com a 

complexidade e o pré-dimensionamento definido no programa arquitetônico. 

b. No segundo passo, define-se o perfil planialtimétrico que melhor atenda às 

exigências físico-espaciais de implantação do equipamento, com a finalidade de 

evitarem-se custos adicionais com movimentos de terra e dificuldades de 

acessibilidade. 

c. No terceiro passo, obtêm-se os dados sobre as temperaturas médias anuais, a 

umidade relativa do ar, a direção dos ventos e a posição do terreno em relação ao 
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norte magnético, com o intuito de apoiar decisões projetuais que priorizem o 

conforto ambiental da edificação. 

d. No quarto passo, observa-se a conformação natural da área, verificando-se a 

presença de vegetação, cursos d‟água e elementos geológicos, com o propósito de 

integrá-los ao ambiente construído na proposta arquitetônica.  

e. O quinto passo analisa os impactos que o futuro equipamento irá provocar no meio 

ambiente, com o intuito de antecipar soluções projetuais coerentes, evitando 

futuras agressões à paisagem natural, ao equilíbrio ecológico e à sustentabilidade 

urbana. 

ETAPA 04 

Representa o momento em que os coordenadores do projeto reúnem-se com os 

diversos setores envolvidos – prefeitura, comerciantes e representantes da população local – 

para discutir o teor das análises técnicas obtidas a partir da realização das etapas anteriores, 

submetendo as conclusões teóricas à apreciação dos mesmos. Esta etapa tem como objetivo 

estabelecer um consenso em relação às diretrizes projetuais adotadas. 

 ETAPA 05 

Corresponde à conceituação do projeto propriamente dito, envolvendo a definição do 

partido arquitetônico, da tecnologia e materiais construtivos, da funcionalidade do ambiente 

varejista e das soluções de conforto ambiental. É determinada por quatro fases: 

Fase 01: identifica, organiza e qualifica os aspectos do espaço arquitetônico que 

exercem forte influência sobre o comportamento de compra dos clientes, com o propósito de 

auxiliar a definição de espaços acessíveis, confortáveis, atraentes, convidativos à permanência 

e estimulantes ao consumo. Dividida em quatro passos: 

a. No primeiro passo, definem-se a setorização das funções e o layout das atividades, 

respeitando o organograma estabelecido na primeira etapa, e organizando-os por 
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ordem de interesse do cliente e por relação de afinidade entre os produtos e 

serviços ofertados. Paco Underhill (1999) afirma que, sendo a maioria da 

população destra, as pessoas têm uma tendência a deslocar-se para o lado direito, 

dentro do ambiente varejista. Segundo esta lógica, para dar maior visibilidade ao 

conjunto do mix e obter-se um aumento na diversidade e volume de vendas, é 

necessário induzir o comprador a um percurso mais abrangente dentro do mercado. 

Deste modo, os produtos devem ser dispostos no espaço segundo o grau de 

necessidade do consumidor. Os gêneros de primeira necessidade devem localizar-

se mais distantes dos acessos e à esquerda. Enquanto que os supérfluos devem 

posicionar-se à entrada e à direita.  

b. O segundo passo reconhece e elimina as possíveis barreiras físicas que se 

interponham entre as atividades e os setores funcionais, facilitando a 

acessibilidade, as relações de proximidade e continuidade entre as rotas, a 

integração e a inteligibilidade espacial, com o objetivo de proporcionar a co-

presença em todos os ambientes, em detrimento da segregação de determinadas 

áreas.  

c. No terceiro passo, organizam-se as informações que deverão estar contidas no 

sistema de comunicação visual, além dos pontos onde serão instaladas as placas de 

sinalização, com o intuito de reforçar a legibilidade do espaço arquitetônico e 

favorecer a compreensão dos produtos e serviços disponibilizados no mercado.  

d. O quarto passo seleciona cores e texturas que estimulem positivamente os sentidos, 

proporcionando um estado mental harmônico, com a finalidade de aumentar o 

tempo de permanência na loja, explorando as diversas dependências do ambiente e 

favorecendo as compras. 
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Fase 02: determinam-se a configuração morfológica e as especificações de materiais e 

acabamentos da edificação, de acordo com as necessidades bioclimáticas das atividades 

desenvolvidas no mercado. Tal procedimento tenciona estabelecer padrões adequados de 

conforto ambiental para o melhor desempenho funcional do equipamento. Desmembra-se em 

dois passos: 

a. O primeiro passo estabelece as características dos elementos paisagísticos e dos 

princípios construtivos das cobertas, aberturas e vedações, para aproveitar a 

ventilação natural e amenizar as temperaturas extremas, tanto no exterior como no 

interior da obra, objetivando proporcionar conforto térmico aos usuários do 

espaço. 

b. O segundo passo determina os níveis de iluminância necessários ao pleno 

funcionamento das atividades e identifica o aproveitamento máximo da iluminação 

natural, com o propósito de otimizar os custos com energia, proporcionar conforto 

visual e valorizar as características originais e a percepção dos produtos 

comercializados no mercado.  

Fase 03: investiga as características tipológicas locais com o objetivo de registrar 

elementos arquitetônicos norteadores da caracterização morfológica do edifício a ser 

implantado. É distribuída em dois passos: 

a. No primeiro passo, descrevem-se e representam-se, sistematicamente, através de 

plantas, mapas, fotografias e relatórios técnicos, os elementos morfológicos que 

determinam o caráter e a identidade do conjunto arquitetônico da localidade e, 

quando for aplicável, repete-se o mesmo procedimento para a edificação onde o 

mercado estiver instalado. Esta rotina tem por finalidade selecionar, para utilizar 

no projeto, detalhes e características construtivas significativas para a cultura local. 
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b. No segundo passo, investiga-se a existência de propostas arquitetônicas anteriores, 

para que as mesmas possam ser tecnicamente analisadas, tendo suas soluções 

adaptadas, incorporadas ou descartadas no novo projeto.   

Fase 04: define as principais características dos materiais e as tecnologias a serem 

empregadas na obra, com o intuito de prolongar o seu tempo de vida útil e a sustentabilidade 

dos recursos energéticos. Compõe-se de três passos: 

a. No primeiro passo, identificam-se as atividades que serão desenvolvidas em cada 

espaço arquitetônico e sua exposição à agressão de agentes físicos e às 

intempéries, antecipando-se a possíveis vulnerabilidades das instalações físicas do 

equipamento. Deste modo, selecionam-se os materiais mais adequados quanto à 

resistência a impactos e à abrasão. 

b. No segundo passo, antecipa-se a intensidade de uso de cada ambiente e o 

respectivo grau de higienização exigido pelos mesmos, com o objetivo de 

especificarem-se materiais adequados quanto à facilidade de limpeza e 

manutenção.  

c. No terceiro passo observa-se o dispêndio de trabalho e energia envolvidos na 

construção, no funcionamento e na manutenção da edificação, com a finalidade de 

assegurar a melhor relação custo-benefício, a médio e longo prazo.  

d. O quarto passo recapitula os anteriores elegendo técnicas construtivas que 

minimizem o desperdício de materiais; aproveite a disponibilidade de recursos 

passivos como ventilação e iluminação naturais; reutilize as águas pluviais e 

servidas; facilite a permeabilidade do solo; se utilizem de matéria prima reciclada, 

reciclável ou reutilizável, adquirida preferencialmente próxima ao sitio de 

implantação do equipamento e que possa utilizar mão-de obra local na sua 

confecção e montagem. 
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ETAPA 06 

Na última etapa, em virtude das conclusões obtidas no processo de planejamento 

arquitetônico, construído no decorrer das etapas anteriores, são determinadas ações 

para implantação de um novo equipamento na região, assim como de correção ou 

adaptação das características de um mercado existente. Estas atitudes têm o propósito 

de promover a qualidade de vida dos atores sociais, atendendo às suas necessidades de 

conforto ambiental, comodidade, dignidade e identidade sociocultural; além de 

garantir-lhes a segurança física, emocional e sanitária. 
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Figura 39: Fluxograma da metodologia de projeto arquitetônico aplicada a mercados públicos. 

Fonte: adaptado de Silva (2005) e Souza (2002). 

 

 



 139 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste percurso investigativo foi possível reunir as reflexões de diversos 

autores sobre os parâmetros que influenciam a produção do espaço urbano e arquitetônico, 

bem como o desempenho morfológico do ambiente varejista, especificamente do mercado 

público.  

Os mercados surgiram e se consolidaram pautados na necessidade de organização, 

distribuição e controle do comércio varejista, principalmente o de gêneros alimentícios. Do 

final do século XIX até a primeira metade do século passado, os mercados passaram por uma 

série de mudanças, adaptando-se aos novos padrões higiênico-sanitários exigidos na época. 

Estas transformações qualificaram as instalações físicas destes equipamentos, projetando-os 

na mídia, o que atraiu enorme interesse popular.  

Os edifícios da época destacavam-se principalmente pela flexibilização da estrutura – 

podendo ser alterada sua configuração com a inserção ou remoção de alguns módulos – pela 

praticidade na montagem, pela qualidade estética e funcional e pelos detalhes arquitetônicos 

que privilegiavam a ventilação e a iluminação natural. Estes aspectos ainda hoje são 

valorizados pela arquitetura contemporânea. Apesar da industrialização da construção ter sido 

bastante combatida pelos críticos do movimento moderno, a obra do arquiteto João Filgueiras 

de Lima (Lelé) tem demonstrado enorme vitalidade, sendo perfeitamente adequada as mais 

diversas realidades do território brasileiro. 

Com o advento do sistema de auto-serviço, que aportou no nosso país em meados do 

século passado, o varejo de alimentos sofreu uma verdadeira revolução. As mudanças no 

sistema de comércio criaram uma nova maneira de relacionamento entre os indivíduos e o 

edifício varejista. Com as pessoas circulando livremente pelo salão de vendas, os estudiosos 

passaram a observar e analisar o comportamento do consumidor nas lojas, fornecendo 
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subsídios para o rearranjo físico-espacial, adaptando-o ao movimento espontâneo dos clientes 

para evitar áreas ociosas e de baixa venda dentro do estabelecimento. 

Os novos padrões do layout varejista sugerem o planejamento do percurso do cliente, 

desde a entrada até a saída, criando áreas de interesse em pontos estratégicos para induzir o 

consumidor a percorrer todas as dependências do salão de vendas. Um outro aspecto 

importante dos espaços destinados ao comércio de alimentos são as características 

morfológicas que conferem uma relação de identidade entre o ambiente varejista e a 

população local, estimulando-a sensorialmente a permanecer o maior tempo possível na área 

de vendas. Estas informações, advindas de estudos sobre o comportamento humano, são 

valiosas ferramentas para a definição de parâmetros arquitetônicos para os mercados públicos. 

A indiscutível importância destes equipamentos, na garantia da segurança alimentar e 

nutricional, principalmente da população carente, só reforça a pertinência deste tema quanto à 

contribuição para valorização e requalificação dos mercados. Esta conquista passa, 

fundamentalmente, pela melhoria das instalações físicas, das condições sanitárias e da 

qualidade dos produtos ofertados.  

Como um equipamento de grande afluxo de pedestres e veículos, o mercado público 

carece de uma localização que contemple fácil acessibilidade e mobilidade urbana, evitando 

assim potenciais impactos ambientais e conflitos no tráfego da cidade. 

Enfim, a complexidade do planejamento da edificação do mercado exige um 

conhecimento aprofundado sobre vários aspectos urbanos, arquitetônicos, comportamentais, 

construtivos e sustentáveis que precisam ser ordenados de forma racional e sistemática. Desse 

modo, este fluxograma do processo de planejamento arquitetônico aplicado a mercados 

públicos foi elaborado com o propósito de subsidiar as decisões de projeto nos diversos níveis 

da atuação profissional, seja ela político-administrativa, docente ou liberal. 
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A temática deste trabalho surgiu após uma experiência pessoal em uma consultoria de 

arquitetura e urbanismo, entre 2002 e 2003, para a elaboração de um projeto piloto de 

modernização de feiras e mercados públicos para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE implantar na Paraíba.  Após traçar o perfil das feiras e 

mercados de alguns municípios paraibanos percebeu-se haver enorme semelhança nas 

problemáticas enfrentadas pelos permissionários, feirantes, poder público e principalmente 

pela população local, no tocante a higiene, ao conforto térmico, a organização funcional, a 

exposição dos produtos, a conservação das instalações físicas e a acessibilidade, entre outros. 

Impregnado de questionamentos sobre como encontrar soluções viáveis para enfrentar 

o desafio de qualificar este equipamento tão importante para o abastecimento urbano, resolvi 

torná-lo tema de minha pesquisa acadêmica. 

À primeira vista o que parecia simples esbarrou na parca disponibilidade bibliográfica 

sobre o tema e de pesquisas abordando, principalmente, os aspectos arquitetônicos do 

mercado.  

Se a idéia inicial residia em se construir uma metodologia de projeto para mercados 

públicos, o desenvolvimento do trabalho acabou se encaminhando para identificação e 

sistematização dos principais elementos urbanísticos e arquitetônicos envolvidos no processo 

projetual. O desdobramento desta pesquisa nos ajudou a reconhecer e entender a 

complexidade e a transdisciplinaridade que o tema envolvia. Nossas investigações acabaram 

transcendendo os campos do urbanismo, da arquitetura e da engenharia para se aventurarem 

em outras áreas do conhecimento, como história, administração, marketing, psicologia e 

saúde.  

O grande mérito deste trabalho foi o de identificar, selecionar e reunir informações 

relevantes sobre o varejo de alimentos em diversas áreas do conhecimento, que pudessem 

contribuir para o aprofundamento das reflexões sobre a lógica espacial dos mercados 
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públicos, de modo que os atores sociais envolvidos no planejamento arquitetônico destes 

equipamentos pudessem se integrar, conscientemente, neste processo, corroborando para o 

seu êxito. 

De posse dos resultados alcançados, recomenda-se que se aprofundem os estudos 

sobre: 

 Parâmetros técnicos para elaboração de projetos de mercados públicos 

sustentáveis; 

 O mercado como espaço público de integração e sociabilização da comunidade; 

 O método racional versus o método tradicional de elaboração de projetos, 

influenciando qualitativamente a produção arquitetônica. 
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