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2
AS FORMAS DO COMÉRCIO 

E A GENERALIZAÇÃO DA MERCADORIA

Não basta produzir este modo de vida de uma 
maneira material, é preciso também produzi-lo 
“em ideia”, enquanto novo ritual e nova moral, 
enquanto ordem social. 

(Granou, 1975, p.57)

Não foi sem grande pressão que a vida urbana mudou nos úl-
timos dois séculos. O automóvel e as novas tecnologias, desenvol-
vendo novos objetos, marcaram profundamente o cotidiano das 
pessoas, operaram extremas mudanças no seu ritmo, nas noções 
de tempo e de espaço. Mesmo que de forma sutil, essas mudanças 
foram se impondo e conduzindo a vida urbana. 

Neste capítulo, vamos investigar as antigas e as novas formas de 
comércio, procurando demonstrar que todas elas vão, aos poucos, 
sendo incorporadas pela racionalidade capitalista que, com forte 
pressão, se faz sempre presente em todo o processo produtivo e vai 
conduzindo, sob sua lógica, a indústria, o comércio e os serviços. 

Não é apenas a esfera industrial que se moderniza muito rapi-
damente: a grande distribuição também se reestrutura, integrando 
no seu funcionamento os mecanismos de racionalização aplicados 
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no sistema produtivo fordiano: exploração das economias de es-
cala, métodos científicos de gestão e de organização do trabalho, 
divisão intensiva das tarefas, volume de vendas elevado, preço tão 
baixo quanto possível, reduzida margem de lucro por unidade, 
rotação rápida das mercadorias. A expressão “fábrica de vender” 
data dos anos 60 do século passado, revelando o alcance da lógica 
produtivista presente na distribuição em grande escala. (Lipo-
vetsky, 2007, p.29)

É preciso estar atento à transformação do processo produtivo 
de um modo geral, pois, ao se reproduzir, ele modifica as velhas 
e insere novas estratégias comerciais. Nesse processo reprodutivo 
das estratégias comerciais, muito dos antigos modelos é preservado. 
Desse modo, o que muitas vezes tem aparência de “antigo” está se 
modificando sem muita visibilidade. 

Dentro dessa dinâmica, para compreender a materialização das 
formas comerciais no espaço urbano temos que, necessariamente, 
analisá-las dentro do processo de reprodução como um todo. Em 
outras palavras, é só através da análise da essência dos processos 
que notamos que a reprodução não é o novo totalmente, ela o con-
tém mantendo algo do velho. No caso das formas comerciais, pode-
se dizer que sua essência é dada pelo uso que é a mediação entre 
tempo e espaço. Nesse caso, não são as novas formas comerciais 
que transformam a vida; é o uso que, dado pela vida cotidiana, dá 
o novo sentido à forma, muitas vezes transformando-a. (Ortigoza, 
2001, p.3-4)

As dinâmicas internas da produção interferem diretamente na 
condução das relações de consumo, na atualidade, e observando 
suas grandes mudanças observamos também sua interferência na 
vida social como um todo. Desde que Pierre George (1965) publi-
cou o livro Geografia do consumo, até os dias de hoje, muita coisa se 
transformou nas relações de consumo, ganhando maior diversidade 
e complexidade. Desse modo, esse tema desponta, atualmente, 
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como de fundamental importância para o entendimento das novas 
dinâmicas socioespaciais urbanas. 

George (1965, p.7), entretanto, já advertia:

A condição humana se diversifica pela natureza e volume dos 
bens de consumo e prestações de serviços dos quais os grupos hu-
manos se beneficiam. É ocioso opor países subdesenvolvidos a 
países desenvolvidos com base em suas capacidades e realidade de 
produção. É reduzir a dados técnicos atitudes frente à vida que são 
tanto mais complexas quanto mais elevado o nível de produção. 
Torna-se, portanto, necessário orientar a curiosidade para as mo-
dalidades do consumo, para o conhecimento de suas motivações. 
Quanto mais diversificado e complexo o consumo, num grupo de-
terminado, mais ostensivamente se revelam os matizes entre classes 
sociais ou grupos geográficos de consumo (cidades, zonas rurais).

Todos esses apontamentos de George (1965) foram ganhando 
complexidade no decorrer do tempo, com o aumento da diversida-
de e renovação das mercadorias, e também com o aperfeiçoamento 
das estratégias de distribuição e de marketing. A citação que segue 
demonstra esse vasto processo de mudança.

O sistema fordiano, assente na difusão de produtos estandar-
dizados, deu lugar a uma economia da variedade e da reactividade 
em que, não só a qualidade, mas também o tempo, a inovação e a 
renovação dos produtos se tornaram critérios de competitividade 
das empresas. Em simultâneo, a distribuição, o marketing e a co-
municação inventaram novos utensílios destinados a conquistar 
mercados. Enquanto se desenvolve uma abordagem mais qualitati-
va do mercado, em função das necessidades e da satisfação do clien-
te, passamos de uma economia centrada na oferta a uma economia 
centrada na procura. Política de marca, “criação de valor para o 
cliente”, sistemas de fidelização, progresso rápido da segmentação 
e da comunicação: processa-se uma revolução coperniciana que 
vem substituir a iniciativa orientada para o mercado e o consumi-
dor. (Lipovetsky, 2007, p.8) 
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Nesse sentido, a generalização da mercadoria e o crescente de-
senvolvimento da técnica, em todas as esferas do processo produti-
vo, redefiniram o movimento da vida e criaram o consumo compul-
sivo, que nos dias de hoje parece natural e indispensável e, cada vez 
mais, regula as necessidades sociais.

A cidade, mesmo sob diferentes ações e contradições, é também 
tornada mercadoria, entra no circuito da troca e acaba sofrendo 
grandes impactos das relações de consumo na atualidade. Sobre 
esse processo, Sánchez (2005, p.412) faz a seguinte leitura:

A emergência da cidade-mercadoria sinaliza um novo patamar 
no processo de mercantilização do espaço, produto do desenvolvi-
mento do mundo da mercadoria, do processo de globalização em 
sua dimensão político-econômica e da realização do capitalismo em 
sua fase atual. [...] Um espaço próprio à fase atual do capitalismo 
vem sendo produzido, específico das sociedades urbanas dirigi-
das e dominadas por novas relações de produção capitalista, com 
a adaptação técnica do território, a renovação de infraestruturas 
de mobilidade e de telecomunicações e a construção de espaços e 
equipamentos seletivos, voltados aos negócios, ao turismo, ao con-
sumo e à habitação. A cidade-mercadoria expande as fronteiras do 
urbano no mundo da mercadoria.

O mundo atual é o mundo da mercadoria. As mercadorias é que 
permitem novos fluxos, encontros e desencontros no cotidiano e no 
espaço. A troca passa a ser o sentido e o fim de tudo, porque o valor 
de troca passa a subordinar a si todos os momentos da vida. 

Berman (1986, p.108) faz uma leitura crítica do imenso poder 
do mercado na vida interior do homem moderno e, baseado em 
Marx, coloca que todos os valores foram “transmudados” em valor 
de troca, e que foi assim que a sociedade burguesa absorveu e trans-
formou as velhas estruturas de valor: 

As velhas formas de honra e dignidade não morrem; são, antes, 
incorporadas ao mercado, ganham etiquetas de preço, ganham 
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nova vida, enfim, como mercadorias. Com isso, qualquer espécie 
de conduta humana se torna permissível no instante em que se 
mostra economicamente viável, tornando-se “valiosa”; tudo o que 
pagar bem terá livre curso.

Assim, os antigos valores de uso da cidade deixam de existir, e 
ela própria torna-se objeto de consumo. Reconhecer, então, as pos-
sibilidades do rompimento dessas tendências homogeneizadoras 
do mundo da mercadoria é um dos grandes desafios dos geógrafos.

Nessa dinâmica da generalização da mercadoria, a sociedade 
do espetáculo vai se estabelecendo. Novas estratégias comerciais 
vão se cristalizando, de forma sistemática, e acabam criando novos 
processos sociais. O comércio e suas formas precisam, então, ser 
bem identificados, no lugar e no tempo, para se conseguir entender 
a extensão dessas mudanças.

O comércio retalhista constitui a pedra angular da economia de 
muitas áreas urbanas. Desde as feiras medievais até os modernos 
centros comerciais do findar do século XX, o comércio tem sido e 
continua a ser uma das principais formas de uso da terra das cida-
des. Podem aparecer e desaparecer outras funções, mas o comércio 
é o sangue que alimenta a vida das cidades. Sem comércio não há 
atracção para a vinda de grande número de pessoas à cidade, e não 
afluindo pessoas, as actividades entram em decadência e acabam, e 
nessas condições as cidades tornam-se o não lugar, ninguém quer ir 
para lá e aí permanecer. Acresce que o comércio é, possivelmente, a 
função urbana mais passível de mudanças. Conta com essa capaci-
dade de mudança como força impulsionadora, ao procurar oferecer 
novos produtos, de formas diferentes, em novos ambientes, a anti-
gos e novos clientes. (Parker, 1998, p.51)

Nesse sentido, o comércio deve ser entendido como um valioso 
instrumento de desenvolvimento econômico local, já que, via de 
regra, tem sido nomeado pelos pesquisadores do assunto, Parker 
e Barata Salgueiro, entre outros, como a atividade econômica que 
responde pelo grande volume de emprego urbano.
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A história do comércio se confunde com a história das cidades. 
Isso porque os novos formatos de lojas, traduzidos em métodos 
inovadores de atrair consumidores, mudam a dinâmica das loca-
lizações. Em um estudo pioneiro na geografia brasileira, Langen-
buch (1974) desenvolveu uma análise sobre os agrupamentos se-
cundários, extracentrais, de lojas e serviços, na cidade de São Paulo. 
E entre as contribuições desse estudo está a caracterização geral do 
padrão assumido pela descentralização de lojas e serviços em São 
Paulo, apontando uma forte tendência dos empresários brasilei-
ros de se inspirarem, sobretudo, no modelo norte-americano. O 
mesmo estudo destaca ainda a tendência do desenvolvimento dos 
shopping centers e hipermercados no contexto dos equipamentos 
extracentrais.

Ao analisar a dinâmica socioespacial integrada às formas comer-
ciais, na cidade de São Paulo, o referido autor destaca:

O Setor Sudoeste é o mais abastado da cidade, aí se localizan-
do a quase totalidade dos bairros habitados pela classe A, sendo 
também expressiva a participação da classe média alta. Conclui-se, 
pois, que as camadas socioeconômicas abastadas são as mais viáveis 
como clientela de agrupamentos especializados e semi-especializa-
dos. Dispondo em maior escala de automóveis (e de um segundo 
carro na família), os moradores locais certamente não vêem tanta 
vantagem como os demais em encontrar tudo no mesmo lugar. Em 
compensação, para as pessoas de nível econômico mais elevado, 
o shopping comparativo torna-se mais importante, já que fazem 
maior questão de variedade e qualidade. Isso obviamente é muito 
mais favorecido nos agrupamentos especializados. (grifos do autor) 
(Langenbuch, 1974, p.40)

O comércio, no que tange às suas estratégias locacionais, inova 
as acessibilidades, cria e recria a centralidade; enfim, a gestão da 
cidade ganha, cada vez mais, importância na manutenção e desen-
volvimento dessa atividade econômica. 
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A função primordial para a tipificação do ato de comércio é o 
de colocar à disposição do consumidor os bens produzidos por ou-
trem. Na aurora do comércio, desde a antiguidade, esse processo se 
dava no mais público dos ambientes: as praças de mercado. Em vir-
tude do elevado fluxo de indivíduos por esses lugares, as praças ti-
nham importância não só econômica, mas também política e social. 
Ao redor das praças desenvolviam-se as ruas de comércio, onde se 
aglutinavam comerciantes de acordo com o produto vendido. Até 
hoje se percebe esse fenômeno nos grandes centros urbanos. Na 
cidade de São Paulo, são emblemáticos os exemplos das Ruas Santa 
Ifigênia com seu comércio de eletrônicos e 25 de Março com o co-
mércio de armarinhos, entre outros. (França Jr., s. d., p.3) 

Ainda hoje podemos observar que as ruas da cidade são os ca-
minhos que permitem o acesso fácil aos bens de consumo. As ruas 
mais movimentadas e os locais de encontro são aqueles dos centros 
comerciais, e a própria sociabilidade é mediada pelas relações de 
consumo. 

Do final do século XX a este início do século XXI, observa-se 
que os temas comércio e consumo foram por muito tempo conside-
rados temas periféricos, voltaram a ganhar destaque nas pesquisas 
em ciência social, e atualmente vêm ganhando um novo sentido. 
Embora haja muito ainda a se pesquisar, não podemos deixar de 
reconhecer que muitos estudos foram desenvolvidos nos últimos 
anos, os quais têm contribuído para valorização e aprofundamento 
das reflexões.

O interesse pelos temas comércio e consumo renasce pelas pró-
prias indagações criadas pelo processo de generalização da merca-
doria, o qual leva à indústria e ao comércio a supervalorização do 
valor de troca. Esse processo provoca relações de consumo cada vez 
mais aperfeiçoadas, desagregando a própria espontaneidade dos 
grupos sociais. 

A concretização da sociedade de consumo se dá de forma gra-
dual e, segundo Lipovetsky (2007, p.23-5), ela pode ser dividida 
em três grandes fases:
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Fase I que assiste à constituição, no lugar dos pequenos mer-
cados locais, dos grandes mercados nacionais tornados possíveis 
pelas infraestruturas modernas de transporte e de comunicação: 
caminhos de ferro, telégrafo, telefone. Aumentando a regularidade, 
o volume e a rapidez dos transportes que servem às fábricas e às 
cidades, as redes ferroviárias, em particular, permitiram a expansão 
do comércio em grande escala, o escoamento regular de enormes 
quantidades de produtos, a gestão dos fluxos de produtos de um 
estádio de produção ao outro. Essa fase coincidiu também com o 
aperfeiçoamento de máquinas de fabrico contínuo que, aumentan-
do a rapidez e a quantidade dos fluxos, permitiram elevar a produ-
tividade com custos mais reduzidos, abrindo caminho à produção 
em massa. 

[...] a passagem da fase I à fase II não pode ser encarada como uma 
ruptura, mas como um prolongamento, uma vez que ambos os 
estádios aplicam os princípios da organização industrial fordiana. 
Já a fase III é completamente distinta, no sentido em que faz entrar 
a produção, a distribuição e os serviços na era das opções e diferen-
ciações sobremultiplicadas. (ibidem, p.69)

Nesse conjunto de contribuições sobre o tema comércio e con-
sumo, dois estudos recentes, um realizado por Vargas (2001) e um 
organizado por Carreras & Pacheco (2009), merecem destaque. O 
primeiro analisa o espaço terciário no que tange ao desenvolvimen-
to econômico e social, as principais teorias locacionais, culminando 
na interpretação da arquitetura dos espaços comerciais; o segundo 
apresenta uma importante contribuição sobre o papel da rua co-
mercial nos estudos da cidade e do comércio, numa perspectiva 
internacional.

No capítulo I de seu livro, Vargas (2001, p.19) faz uma discussão 
em torno do que ela chama de “Ideias sobre o comércio”, e nessa 
perspectiva procura desvendar a troca como atividade comercial, 
colocando que: 
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O caráter social da atividade de troca está nela implícito, pois 
para a troca se realizar existe a necessidade do encontro: encontro 
de pessoas com bens e serviços para serem trocados. O ato da troca 
pressupõe a conversa para que o negócio seja efetivado. No entanto, 
a troca só se realiza porque existe a necessidade ou o desejo pelo 
bem, levando, assim, à busca de uma real satisfação quando a troca 
se conclui. Aliás, uma boa negociação é aquela em que ambos os 
envolvidos (vendedor e comprador) saem satisfeitos.

A seguir, a referida autora trata do “comércio como atividade 
nada nobre, muito doce...”. Nessa parte de seu livro, Vargas faz 
uma rica síntese sobre a história da civilização e o papel das trocas, 
bem como ressalta o papel do comércio e sua representação nas 
diferentes culturas e fases históricas. Após analisar, entre outras, 
as ideias de Aristóteles e Platão, ideias da Antiguidade, da Idade 
Média, da era Cristã, da Renascença, chega o momento de a autora 
apontar a transformação no modo de pensar:

Vai ocorrer, então, uma surpreendente transformação da cena 
ideológica e moral e de modo inesperado. Os responsáveis por essa 
dissolução dos valores tradicionais, no entanto, não o fizeram com 
o objetivo de propor um novo código moral que respondesse aos 
anseios de uma nova classe: os burgueses. O impulso aquisitivo 
e as atividades ligadas a ele, tais como as comerciais, bancárias e 
eventualmente industriais, vieram a ser universalmente aclamados. 
(Vargas, 2001, p.29-30)

Ainda segundo Vargas (2001), entretanto, a partir do século 
XVIII, o comércio volta a perder, gradativamente, sua posição he-
gemônica, voltando a assumir uma posição secundária em relação 
à indústria. A partir dessa consideração, a referida autora trabalha 
o comércio como “conceito de atividade econômica improdutiva”, 
justificando essa concepção histórica pela sua própria natureza, que 
apresenta um alto grau de efemeridade e ausência de corporeidade, 
encerrando-se no momento do ato da troca, não se materializando 
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posteriormente por meio de nenhum produto. Com base em Kon 
(1992), Vargas (2001) coloca que Marx introduz uma nova abor-
dagem sobre o comércio, pois, segundo ele, produção, distribuição 
e consumo fazem parte de um processo único, com a finalidade de 
produzir mercadorias. A referida autora conclui essa reflexão res-
saltando que, atualmente, a mudança no perfil do desenvolvimento 
capitalista aponta e reforça o caráter produtivo das atividades ditas 
terciárias, como criadoras de riqueza.

Nesse mesmo livro, Vargas (2001) aborda as relações entre mu-
dança econômica e localização, trabalhando com diversas teorias 
locacionais, chegando até mesmo a apontar os fatores (trabalho, 
capital, demanda, transporte, fluxos, organização empresarial, po-
lítica, contexto sociocultural, tecnologia e espaço físico) que inter-
ferem na escolha da localização. Nessa parte de seu estudo, a autora 
levanta uma questão que nos parece muito pertinente, ou seja, a 
ação do negociante (negócio varejista) e a ação do capital imobiliário 
(negócio imobiliário).

Enquanto o primeiro tenta escolher a melhor localização a partir 
da situação existente ou o melhor uso numa determinada localiza-
ção para viabilizar o negócio no que já atua ou pretende atuar, o 
segundo cria as suas oportunidades com geração de localizações. 
(Vargas, 2001, p.87)

Dada à seriedade e completude dos dados apresentados na pes-
quisa de Vargas (2001), a qual contribuiu para nosso embasamento, 
podemos avançar e trabalhar focando os marcos de mudanças, res-
gatando, sobretudo, nesse e em outros estudos, o que nos interessa 
neste momento, ou seja, enxergar materialmente no espaço urbano 
as principais mudanças nas relações de consumo, procurando fazer 
uma leitura geográfica dessa realidade.

No livro organizado por Carreras & Pacheco (2009), aprofun-
dadas reflexões teóricas, assentadas em estudos de casos concretos, 
discorrem sobre o papel da rua nos estudos do comércio, citando 
exemplos da Europa, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Vitória, de 
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Madri, de Torino, de Sarajevo e de cidades médias da Catalunha. 
Conforme pode ser observado na apresentação do referido livro: 

trata-se de um material expressivo e diversificado, inédito em ter-
mos da natureza do conjunto reunido, cuja leitura proporciona 
novos enfoques e questionamentos no contexto da geografia do 
comércio, que a cada dia soma à dimensão econômica a dimensão 
cultural, até porque ambas lhe são intrínsecas, sem nunca deixar de 
ser urbana. (ibidem, p.6) 

Esta nossa análise das formas do comércio, no lugar e no tempo, 
tendo como pano de fundo a generalização da mercadoria, inicia-se 
com um levantamento dos estudos realizados sobre o tema, ela-
borando uma retrospectiva das estratégias comerciais que foram 
sendo implantadas.

Embora a escala global de desenvolvimento econômico e comer-
cial seja a grande base de nossa análise, focaremos prioritariamente 
neste capítulo do livro as relações de comércio e consumo no Bra-
sil. No resgate dos diversos estudos que serão citados, deverão ser 
consideradas as contradições e as possibilidades. Nessa reflexão 
procuraremos apontar as mudanças e persistências nos hábitos de 
consumo.

No Brasil, pela sua história recente, as transformações no pro-
cesso de desenvolvimento comercial e nas relações de consumo 
apresentaram uma maior velocidade nas mudanças e, consequen-
temente, um maior impacto no espaço urbano, se comparado aos 
países europeus.

Não podemos nos esquecer de considerar que o comércio não 
pode evoluir isoladamente, nem ao modificar-se o faz sozinho; pelo 
contrário, ao se transformar, o comércio arrasta, no seu movimento, 
as demais etapas da produção e o próprio urbano. 

O novo, de alguns anos para cá, é que as consequências da in-
dustrialização, numa sociedade dominada pelas relações de pro-
dução e de propriedade capitalista (um pouco modificada, mas 
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conservada em sua essência), se aproximam de seu termo: uma 
cotidianidade programada num ambiente urbano adaptado para esse 
fim. A cidade tradicional explode, enquanto a urbanização se es-
tende, o que permite hoje semelhante empresa. A cibernetização da 
sociedade corre o risco de produzir-se por esse caminho: organiza-
ção do território, instituição de vastos dispositivos eficazes, recons-
tituição de uma vida urbana de acordo com um modelo adequado 
(centros de decisão, circulação e informação a serviço do poder). 
(Lefèbvre, 1991, p.73)

Assim, embora enfoquemos neste livro o comércio e o consumo 
dentro da dinâmica urbana, em momento algum desconsideramos 
a evolução global do processo produtivo. Entretanto, por meio 
da análise geográfica, não necessitamos estabelecer um enfoque 
evolutivo rígido da história, apenas realçaremos alguns marcos da 
sociedade de consumo, que acabaram por definir características no-
vas e próprias do processo em questão, pois estamos cientes de que 
essas características integram o movimento “do todo”; portanto, 
têm repercussão maior e mais abrangente.

A produção de mercadorias é o principal pilar no desenvol-
vimento da sociedade capitalista, já que são elas que permitem a 
materialização do valor, e, portanto, dão o sentido e as condições 
para a reprodução social. Karl Marx trabalhou muito bem essas 
questões, mas, atualmente, as relações entre comércio e consumo 
ganham maior complexidade e precisam de uma releitura, pois as 
formas comerciais atreladas aos consecutivos apelos do consumo 
criam necessidades que raramente alcançam o nível de satisfação. 
Cria-se, dentro da lógica do capital, um círculo vicioso (também 
virtuoso) que, regido pelo consumo consecutivo e compulsivo, gera 
maiores condições de acumulação aos capitalistas. Essa acumulação 
se amplia via lucros advindos da realização do frenético mundo da 
mercadoria.

Do ponto de vista social, esse processo foi muito bem investiga-
do por diversos autores, como Touraine (1994), Baudrillard (1991), 
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Debord (1997), Lipovetsky (2007), Lefébvre (1991), entre tantos 
outros.

Essa sociedade de consumo sofreu, por parte desses autores, 
várias denominações, baseadas em percursos teóricos que levaram 
em conta vários elementos presentes nas relações de consumo, tais 
como a espetacularização do mundo das mercadorias e dos lugares 
de consumo; o sistema de objetos manipulando a reprodução social; 
os conteúdos dos discursos e dos significados e as intencionalidades 
produzidas; as formas de homogeneização dos costumes e dos gos-
tos; a produção do consumidor mundializado; e a concretização de 
uma sociedade burocrática de consumo dirigido.

A referida sociedade não se concretizou de forma súbita, por 
isso é preciso avaliar as modificações ocorridas ao longo do tempo. 
Para os autores aqui citados, o século XX foi o responsável pelas 
grandes transformações no modo de vida urbano, as quais foram 
gradualmente alterando as relações no seio da família, na casa e, 
portanto, refletindo diretamente nos comportamentos de compra.




