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3
AS LOJAS E SUAS FORMAS

As lojas e suas formas retratam o desenvolvimento da ativida-
de comercial no tempo e no espaço, respeitando as novas formas 
de produção. Vargas (2001) faz um extenso levantamento, procu-
rando compreender a lógica dos espaços terciários, especialmente 
aqueles ligados ao comércio, denominando-os de “arquitetura de 
negócios”.1 Nesse percurso da origem e da história de cada forma, a 
autora abre a discussão sobre o conceito e evolução de espaço públi-
co e semipúblico, e para tanto discute o bazar, os mercados perió-
dicos, as feiras, os mercados cobertos, entre outros. Nesse contexto, 
coloca também a entrada em cena, a partir do século XVIII, das 
galerias ou arcadas comerciais, dos grandes magazines, das lojas de 
departamento e seus desdobramentos, do super e do hipermercado, 
dos centros planejados e dos shopping centers.

As técnicas de venda vão mudar a localização e os formatos 
desses locais de troca também, mas a base de todos eles será aquele 
módulo mínimo, individual, conhecido como loja, que é a evolu-
ção das pequenas tendas, barracas ou bancas que adquirem a con-

 1 Para saber mais sobre “arquitetura de negócios” ler Vargas (2001).
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dição de ser permanente, mas que ainda hoje coexistem. (Vargas, 
2001, p.97)

Lipovetsky (2007, p.26-7), ao analisar os grandes armazéns, 
afirma que o comércio de massa é impulsionado por essa forma 
comercial, pois foi capaz, já no final do século XIX, de aplicar novas 
políticas de venda agressivas e sedutoras. Assim, “o grande arma-
zém constitui a primeira revolução comercial moderna, inauguran-
do a era da distribuição em massa”.

Com base em Lipovetsky (2007), podemos dizer que as grandes 
mudanças provocadas pelos grandes armazéns e lojas de departa-
mento foram: 1) a rotação rápida dos stocks e uma prática de preços 
baixos com vista a um volume de negócios elevado, baseado na ven-
da em grande escala; 2) diversificação dos produtos propostos aos 
clientes, transformando os bens outrora reservados à elite em arti-
gos de consumo de massa, destinados à burguesia; 3) criação de um 
novo formato que reformulou os métodos de venda, organização e 
disposição dos produtos; 4) transformação dos lugares de venda em 
“palácios de sonho”.

Esta última mudança nos interessa mais, pois vem demonstrar a 
transformação no “ambiente do consumo”, já com os armazéns que 
passam a incorporar um estilo monumental em sua forma. 

Estilo monumental dos armazéns, decorações luxuosas, cúpulas 
resplandecentes, montras de luz e cor, tudo é pensado para deslum-
brar a vista, metamorfosear a loja em festa permanente, maravilhar 
o cliente, criar um clima compulsivo e sensual propício à compra. 
O grande armazém não se limita a vender produtos; empenha-se 
em estimular a necessidade de consumir, em excitar o gosto pela 
novidade e a moda através de estratégias de sedução que prefigu-
ram as técnicas de marketing modernas. (Lipovetsky, 2007, p.27)

Com essa descrição do novo ambiente de consumo, criado pelos 
grandes armazéns, Lipovetsky (2007, p.28) nos transmite a ideia 
de que, já no final da fase I da sociedade de consumo, criou-se uma 
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forma de ocupar o tempo via consumo e também criar um estilo de 
vida para a classe média. Assim, foi já nessa primeira fase que se 
“inventou o consumo-sedução, o consumo-distração de que somos 
fiéis herdeiros”.

No início do século XX, todos os tipos de estabelecimentos co-
merciais são “chamados a mudar” em razão, especialmente, da 
produção em massa, da maior fluidez no processo de distribuição e 
das técnicas de conservação das mercadorias.

Marcada por um enorme crescimento econômico, pelo aumento 
da produtividade no trabalho, amplamente regulada pela econo-
mia fordiana, nascia a denominada “sociedade da abundância”, 
a partir da qual se construiu, ao longo de três décadas do período 
pós-guerra, a sociedade do consumo de massa. Nessa fase surgiram 
alguns produtos emblemáticos, como o automóvel, a televisão e os 
aparelhos eletroeletrônicos. Além disso, nasceram novas necessi-
dades: lazer, férias e moda. Outro ponto fundamental foi a difusão 
do crédito:

A sociedade de consumo de massa pôde apenas desenvolver-
se mediante uma larga difusão do modelo tayloriano-fordiano de 
organização da produção, que permitiu um extraordinário aumen-
to da produtividade [...] As novas palavras-chave na organização 
industrial são: especialização, estandardização, receptividade, au-
mento do volume de produção. (ibidem, p.29)

Nessa fase da sociedade de consumo, a lógica da “quantidade” 
domina a produção, a distribuição e o consumo.

A loja de departamento

As estratégias do varejo globalizado lançam novas e consecuti-
vas mudanças nas relações de consumo, que, por sua vez, vão am-
pliando as condições para que novas transformações ocorram. Em 
estudo recente sobre essa temática, Silva (2003, p.33) observa que:
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Na história do comércio, o mercado e o hipermercado são os 
representantes extremos da evolução dos lugares destinados à troca 
de alimentos, onde cada um tem seu lugar. Conforme as cidades 
iam crescendo novas condições foram sendo impostas para o co-
mércio e, assim, foram se desenvolvendo novas maneiras para pos-
sibilitarem a troca.

As grandes redes varejistas e suas estratégias econômicas e lo-
cacionais foram analisadas por Rigo (2000, p.15), que revela que 
essas redes “em sua maioria iniciaram suas atividades como lojas de 
departamentos e, com o passar do tempo, sentiram necessidade de 
se interarem à nova dinâmica do mercado”.

Em sua pesquisa, Rigo (2000, p.16) enfatiza a dinâmica dessas 
redes no Estado de São Paulo, e faz, ao longo de seu estudo, uma 
abordagem temporal, afirmando que:

As lojas de departamentos tiveram sua origem em fins do século 
XIX, particularmente na França e na Inglaterra, o que explica o fato 
de que as primeiras lojas desse tipo instaladas no Brasil eram, em 
sua maioria, filiais de grupos internacionais ou, no mínimo, eram 
fruto da iniciativa de capitalistas estrangeiros para diversificar suas 
atividades. [...] No Brasil as lojas de departamento aparecem como 
alternativa para a necessidade de melhorar o sistema de distribui-
ção da produção industrial, quando vários grupos nacionais se or-
ganizaram e muitas empresas estrangeiras se instalaram na cidade 
de São Paulo.

Apesar de algumas lojas de departamentos terem aberto filiais em 
outras cidades brasileiras e em outros Estados, foi na cidade de São 
Paulo que se deu a concentração desse tipo de loja. No levantamento 
histórico sobre as lojas de departamentos, Rigo (2000) aponta que a 
pioneira a se instalar em São Paulo, no ano de 1913, foi o Mappin, 
que se voltava para atender a aristocracia paulistana, representada 
pelos grandes proprietários de fazendas de café. Após várias e con-
secutivas crises no sistema econômico nacional, os grandes lojistas 
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tiveram que se adaptar, com inovações tecnológicas e com estrutu-
ras condizentes com as novas exigências do mercado consumidor, e 
com isso acabaram por diversificar suas atividades e programar no-
vas estratégias de localização. Nesse contexto, muitas de suas filiais 
passaram a se localizar em shopping centers, em razão do perfil dos 
novos consumidores. Segundo a mesma autora, no que tange às redes 
varejistas nacionais, a exemplo das Casas Pernambucanas, essas fo-
ram implantadas na cidade de São Paulo nas décadas de 1910 e 1920.

Rigo (2000) ainda observa que sempre houve grande pressão 
das grandes redes sobre as menores e, desse modo, o processo de 
monopolização sempre submeteu o setor à competição agressiva, 
do ponto de vista concorrencial. Para avaliar melhor o impacto das 
grandes redes varejistas, a autora ainda traça o perfil do setor inves-
tigando as estratégias territoriais das Lojas Americanas, das Casas 
Pernambucanas, do Magazine Luiza, das Lojas Cem, do Ponto 
Frio, das Casas Bahia, do Carrefour, do Extra Hipermercados.

A análise específica dessas redes fez que Rigo (2000, p.87) ela-
borasse três grandes fases de implantação das grandes lojas varejis-
tas no Brasil:

1916 e 1929: Casas Pernambucanas e Lojas Americanas (lo-
jas de departamentos); década de 1950: Lojas Cem, Ponto Frio, 
Magazine Luiza e Casas Bahia (lojas de eletroeletrônicos); e, pos-
teriormente, em 1975 e 1989: Carrefour e Extra Hipermercados 
(hipermercados). Portanto, essas fases demonstram que a evolução 
do comércio varejista no Brasil começa com o desenvolvimento das 
lojas de departamentos, passando pelas lojas de eletroeletrônicos e 
culminando com a expansão dos hipermercados.

O supermercado

O grande marco das mudanças nas transformações do comércio 
e do consumo no Brasil foi apontado por Stilman (1962), Pintaudi 
(1981) e Cyrillo (1987), quando analisaram a gênese e o desenvol-
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vimento dos supermercados no Brasil. Apesar de a história dos 
supermercados ter tido início a partir da década de 1920, nos Esta-
dos Unidos, apenas em 1934 a expressão “supermercado” passou a 
ser amplamente aceita por todos os que, direta e indiretamente, se 
encontravam em contato com essas lojas de varejo (Zimmerman, 
1955; Stilman, 1962). Sua difusão pelo mundo, como forma co-
mercial que transformou o varejo, porém, ocorreu somente após a 
Segunda Guerra Mundial. 

Em sua pesquisa, Stilman (1962, p.356) conseguiu avaliar o 
nível do impacto provocado pelos supermercados, afirmando que: 
“o desenvolvimento dos supermercados nos Estados Unidos fez 
com que essa forma de comprar se disseminasse por todas as partes 
do mundo, demonstrando a existência de ampla aceitação por essa 
forma de varejo”. 

De forma pioneira, esse estudo de Stilman (1962, p.361) já tra-
çava algumas tendências com a proliferação dessa forma comercial:

Se os supermercados conseguirem realizar economias de escala 
e vender a preços mais baixos do que os dos estabelecimentos con-
vencionais, pode-se ter como certo que se tornarão lugares ideais de 
compras, possibilitando a realização de todas as compras de produ-
tos alimentícios e mesmo de muitos não alimentícios destinados ao 
lar, em locais altamente agradáveis, com a higiene e a garantia de 
preços e qualidade que nem todos os estabelecimentos convencio-
nais oferecem. 

Nesse sentido, em razão da entrada dessa forma comercial no Bra-
sil, a década de 1950 é vista como um marco para o comércio varejista 
no país, já que o supermercado impôs um novo ritmo para a distri-
buição e consumo de mercadorias, especialmente no ramo alimentar.

O supermercado foi o retorno mais expressivo do comércio para 
dinamizar as inovações que estavam ocorrendo na produção indus-
trial. Para Pintaudi (1981, p.50-1):

Os supermercados são superfícies comerciais que concentram 
territorial e financeiramente o capital, possibilitando às pessoas 
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encontrarem, num mesmo local, um grande conjunto de mercado-
rias disponíveis para seu abastecimento, não sendo necessário ir a 
vários pontos da cidade para a compra de produtos.

Vargas (2001) destaca que os supermercados revolucionaram 
o processo e a forma de se venderem as mercadorias, ao inserirem 
novos conteúdos sociais e econômicos para a reprodução das rela-
ções sociais no espaço urbano. Para Gosling e Barry (apud Vargas, 
2001, p.242):

O supermercado pode ser definido como um método opera-
cional, com ênfase sobre o faturamento de mercadorias de baixo 
valor unitário, a preços baixos, exposição maciça de produtos, com 
layout, para facilitar o movimento rápido de uma grande quantida-
de de consumidores e atendimento ao cliente realizado pela técnica 
de self-service.

Gaeta (1995, p.185) analisa a questão da “racionalização” do 
espaço aplicada nos supermercados, colocando que essa 

contempla desde a largura dos corredores até a disposição das mer-
cadorias e gôndolas, de forma não só a dirigir a circulação como 
também induzir às compras. Esses grandes espaços de venda, uni-
ficados (diferente das feiras ou mercearias), têm um problema que 
não se resume, como antes, à exposição da mercadoria. O consumi-
dor deve circular por ela. A mercadoria não vai até ele.

As bases das mudanças haviam sido dadas, uma nova forma de 
se trocar mercadorias havia sido lançada, o contato direto entre o 
consumidor e a mercadoria foi incentivado e muito bem aceito, pois 
até os dias de hoje o padrão dominante de consumo é o autosser-
viço. No que tange aos aspectos administrativos, a racionalização 
dos sistemas de gerenciamento se expandiu e a distribuição das 
mercadorias, a logística e a concepção das lojas não ficaram imunes 
a esse processo. Um grande esforço também tem sido empreendi-
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do para aperfeiçoar os planos que visam garantir a fidelidade do 
consumidor. 

Enfim, a nova tônica foi lançada: “falsa” liberdade de escolha e 
“ilusório” conforto. A partir do supermercado, toda essa raciona-
lidade foi se reproduzindo, lançando mais e mais formas para criar 
novas necessidades, desejos e implantar a ilusão da necessidade. 

Calvino (1994), no capítulo denominado “Marcovaldo no su-
permercado”, faz uma leitura crítica da sociedade de consumo, 
utilizando o supermercado como objeto de análise. Chega a satiri-
zar as relações de consumo, focando de forma radical as sensações, 
emoções e apelos do mundo da mercadoria. Num misto de ficção e 
realidade, ele vai nos conduzindo à elaboração de uma imagem rica 
em contradições.

Às seis da tarde, a cidade caía nas mãos dos consumidores. O 
dia inteiro, a grande tarefa da população produtiva era produzir: 
produzia bens de consumo. Numa determinada hora, como se um 
interruptor fosse acionado, cessavam a produção e, rua! Lançavam-
se todos a consumir. Todos os dias uma inflorescência impetuosa 
mal tinha tempo de desabrochar atrás das vitrines iluminadas, os 
salames vermelhos balançando, as torres de pratos de porcelana 
erguendo-se até o teto, as peças de tecido desdobrando drapeados 
como cauda de pavão, e eis que já irrompia a multidão consumidora 
para desmantelar, corroer, apalpar, roubar. Uma fila ininterrupta 
serpenteava por todas as calçadas e portais, alongava-se através das 
portas de vidro nas lojas ao redor de todos os bancos, movida pelas 
cotoveladas de cada um nas costelas dos outros como por contínuos 
golpes de um êmbolo. Consumam! e os rolos de barbante colorido 
giravam como piões, as folhas de papel florido frufrulhavam frené-
ticas, envolvendo as compras em pacotinho e os pacotinhos em pa-
cotes e os pacotes em embrulhos, cada um amarrado com seu laço 
de fita. E rapidamente embrulhados pacotes, pacotinhos, bolsas, 
bolsinhas redemoinhavam em volta do caixa num engarrafamento, 
mãos que revistavam as bolsinhas procurando os porta-níqueis e 
dedos que revistavam os porta-níqueis procurando trocados, e mais 
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adiante, em meio a uma floresta de pernas desconhecidas e abas de 
sobretudos, as crianças não mais puxadas pelas mãos se perdiam e 
choravam. (Calvino, 1994, p.97-8)

O referido autor retrata, nitidamente, a forma como todos, ri-
cos e pobres, são contagiados pelo mundo do consumo, mas deixa 
transparecer, de forma gradual, a grande contradição entre o desejo 
e a necessidade.

Numa noite dessas Marcovaldo estava levando a família para 
passear. Estando sem dinheiro, o passeio deles era olhar os outros 
fazerem compras; pois o dinheiro, quanto mais circula, mais é es-
perado por quem não tem: “Mais cedo ou mais tarde acabará por 
passar um pouco também por meus bolsos”. Ao contrário, com 
Marcovaldo, o salário, entre ser pouco e servir a tanta gente na 
família, e serem tantas prestações e dívidas para pagar, ia embora 
quase sem ser notado. De qualquer modo, era sempre bom olhar, 
especialmente dando uma volta no supermercado. (ibidem, p.98)

Com essa introdução entramos no “clima do consumo”, mara-
vilhosamente exposto por Calvino. Inicia-se então a exposição de 
uma cena familiar, onde se encontra plenamente exposta a contra-
dição entre “o ser e o ter”.

O supermercado funcionava com self-service. Havia aqueles 
carrinhos, como cestinhos de ferro com rodas, e cada cliente em-
purrava o seu e o enchia de todas as maravilhas. Ao entrar, também 
Marcovaldo pegou um carrinho para ele, sua mulher pegou outro 
e os quatro filhos um para cada um. E assim seguiam em procissão 
com os carrinhos na frente, entre prateleiras apinhadas de mon-
tanhas de coisas comestíveis, mostrando uns aos outros salames e 
queijos e chamando-os pelos nomes, como se reconhecessem na 
multidão rostos de amigos, ou pelo menos conhecidos.

– Pai, podemos pegar este? – perguntavam os meninos a cada 
minuto.
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– Não, não mexam, é proibido – dizia Marcovaldo, lembrando 
que no final daquele circuito a moça do caixa os esperava para fazer 
a soma.

– E por que aquela senhora ali pode pegar? – insistiam, ao ver 
todas aquelas boas mulheres que, tendo entrado para comprar 
só duas cenouras e um aipo, não sabiam resistir perante uma pi-
râmide de latas e tum!tum!tum! com um gesto entre distraído e 
resignado deixavam cair latinhas de tomates sem pele, pêssegos em 
calda, anchovas conservadas em óleo, tamborilando no carrinho. 
(ibidem, p.98)

O contagiante mundo do consumo instiga um ritmo de compras 
que não permite a reflexão, pelo contrário, leva-nos ao desejo im-
pulsivo, muitas vezes incontrolável.

A moda, a marca, a imitação do outro, os signos, os símbolos 
emitem ordem. É preciso fazer parte desse mundo do consumo, 
pois isso é uma forma de nos sentirmos integrantes da sociedade.

Em resumo, se o seu carrinho está vazio e os outros cheios, dá 
para aguentar até um certo ponto, depois você é dominado pela in-
veja, pelo desgosto e não resiste mais. Então Marcovaldo, depois de 
ter recomendado à mulher e aos filhos não tocar em nada, virou rá-
pido numa travessa entre as gôndolas, esquivou-se da vista da famí-
lia e, pegando uma caixa de tâmaras de uma prateleira, depositou-a 
no carrinho. Só queria sentir o prazer de carregá-la por dez minutos, 
exibir também ele suas compras como os outros, e depois recolocá-
la de onde a retirara. Essa caixa, e também uma garrafa vermelha 
de molho picante e um saquinho de café e um pacote azul de espa-
guete. Marcovaldo estava certo de que, fazendo com cuidado, podia 
desfrutar pelo menos por quinze minutos do prazer de quem sabe 
escolher o produto, sem ter de pagar nem um centavo. Mas ai dele 
se os meninos o vissem! Logo se poriam a imitá-lo e sabe-se lá que 
confusão armariam! (ibidem, p.98-9)

O supermercado tem como característica marcante a diversida-
de de mercadorias, de todos os tipos, marcas, cores, para atender a 
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todos os gostos. Grande parte das mercadorias está no rol das gu-
loseimas, dos supérfluos, das novidades. E Calvino (1994), em sua 
sensibilidade de observador do mundo, utiliza-se da rica descrição 
de uma cena inusitada para expor claramente os apelos do ambiente 
do supermercado, seu som, seu cheiro, enfim, todas as suas estraté-
gias para provocar o consumo.

Marcovaldo tratava de apagar seus vestígios, percorrendo um 
caminho em ziguezague, entre as prateleiras, ora seguindo empre-
gadas atarefadas, ora senhoras cobertas de pele. E, quando uma 
ou outra adiantava a mão para pegar uma abóbora amarela e chei-
rosa ou uma caixa de queijinhos triangulares, ele a imitava. Os 
alto-falantes difundiam musiquinhas alegres: os consumidores se 
mexiam ou paravam acompanhando o ritmo, e no momento exato 
estendiam o braço e pegavam um objeto e o pousavam no cestinho, 
tudo ao som de música.

O carrinho de Marcovaldo agora estava abarrotado de merca-
dorias; seus passos o levavam a penetrar em setores menos frequen-
tados; os produtos com nomes cada vez menos decifráveis estavam 
fechados em caixas com figuras que não esclareciam se se tratava 
de adubo para alface ou de semente de alface ou de alface propria-
mente ou de veneno para lagartas da alface ou de comida para atrair 
os pássaros que comem aquelas lagartas ou ainda de tempero para 
salada ou para pássaros assados. De qualquer maneira, Marcovaldo 
apanhava duas ou três caixas. (ibidem, p.99)

O consumismo pode ser definido como o ato de consumir de 
forma incontrolável e sem limites. Muitas vezes não se percebe 
que somos levados a uma consecutiva e compulsiva “necessidade” 
de comprar, sem que haja de fato a “necessidade” ou falta daque-
la mercadoria que estamos adquirindo. A necessidade e o desejo 
formam assim um par dialético. As pessoas que compram com-
pulsivamente, nos dias de hoje, são apontadas como portadores de 
doença, e muitos desses consumidores fazem terapia para conseguir 
resistir a tantos apelos do mundo do consumo.
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Assim caminhava entre duas divisórias altas de prateleiras. De 
repente, o corredor acabava e havia um grande espaço vazio e deser-
to com luzes de néon que faziam brilhar os ladrilhos. Marcovaldo 
estava ali, sozinho com seu carro de coisas, e no fundo daquele 
espaço vazio ficava a saída com o caixa.

O primeiro instinto foi sair correndo de cabeça baixa empurran-
do o carrinho na frente como um tanque e fugir do supermercado 
com um saque antes que a moça do caixa pudesse dar o alarme. Mas 
naquele momento, de um corredor vizinho, surgiu um carrinho 
ainda mais carregado que o seu, e quem o empurrava era sua mu-
lher Domitilla. E de outro lado surgiu um outro e Filippetto o em-
purrava com todas as suas forças. Aquele era um ponto em que os 
corredores de muitas sessões convergiam, e de cada saída aparecia 
um filho de Marcovaldo, todos empurrando veículos carregados 
como navios mercantes. Cada um tivera a mesma ideia e agora, 
ao reencontrar-se, percebiam ter reunido uma amostra de todas as 
ofertas do supermercado.

– Pais, então estamos ricos? – perguntou Michelino. – Teremos 
comida para um ano?

– Para trás! Rápido! Longe do caixa! – exclamou Marcovaldo 
fazendo meia-volta e se escondendo, ele e suas mercadorias, atrás 
das prateleiras; e saiu em disparada dobrando em dois como sob 
fogo inimigo, voltando a se perder nas seções. Um estrondo resso-
ava às suas costas; virou-se e viu toda a família que, empurrando 
seus vagões como um trem, galopava em seus calcanhares.

– Aqui nos cobram uma conta de um milhão! (ibidem, p.99-100)

O sistema self-service oferece aos consumidores uma “falsa li-
berdade”, já que o ritmo do consumo é imposto pelo comerciante, 
com o uso de suas mais diversas estratégias de venda. O espaço e o 
tempo do consumo são fortemente marcados. Existe um ritmo que, 
a qualquer momento, é bloqueado, pois nos supermercados as re-
gras são rígidas: há a hora de comprar e a hora de pagar, o que pagar 
(descontos, promoções) e como pagar (cheques, cartões, dinheiro 
etc.), e no momento de finalizar a compra as decisões têm que ser 
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rápidas. Calvino (1994, p.100-1) descreve então essa “falsa liberda-
de” dando à cena um toque de desespero:

O supermercado era grande e intrincado como um labirinto, 
dava para circular horas e horas. Com tantas provisões à disposição, 
Marcovaldo e os familiares poderiam passar o inverno inteiro sem 
sair. Mas os alto-falantes já tinham interrompido a musiquinha 
e diziam: “Atenção! Dentro de quinze minutos o supermercado 
fechará! É favor dirigir-se rapidamente ao caixa”.

Era hora de desfazer-se da carga: agora ou nunca mais. Ao apelo 
do alto-falante, a multidão de clientes era tomada por uma fúria 
frenética, como se fossem os últimos minutos do último supermer-
cado do mundo todo, uma fúria que não se entendia se era para pe-
gar tudo aquilo que havia ou deixar tudo ali, em resumo, as pessoas 
empurravam, empurravam em volta das prateleiras, e Marcovaldo 
com Domitilla e os filhos aproveitavam para devolver a mercado-
ria às sessões ou para fazê-la escorregar nos carrinhos de outras 
pessoas. As restituições aconteciam meio por acaso: o inseticida na 
prateleira do presunto, uma couve entre os doces. Não perceberam 
que em vez do carrinho de compras uma senhora empurrava um 
carrinho de bebê com um recém-nascido: enfiaram lá dentro um 
frasco de vinho do Piemonte. 

A generalização da mercadoria invade o cotidiano de todos os 
cidadãos, porém, nem todos têm o mesmo poder de compra. No 
Brasil, isso é extremamente visível em razão das enormes diferenças 
de renda da sua população. Desse modo, mesmo sendo estimulados 
a comprar e comprar sempre mais, muitos não têm condições de 
satisfazer nem suas necessidades básicas (comer, abrigar-se etc.), e 
isso acaba por gerar uma enorme frustração.

Isso de privar-se das coisas sem tê-las nem ao menos provado 
era um sofrimento que arrancava lágrimas. E assim, no mesmo 
momento em que abandonavam um tubinho de maionese, topavam 
com um cacho de bananas e agarravam-no; ou um frango assado 
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em vez de um escovão de náilon; com tal sistema, seus carrinhos 
quanto mais se esvaziavam mais tornavam a se encher.

A família com suas provisões subia e descia pelas escadas ro-
lantes e em cada andar, de todos os lados, se encontrava diante 
de passagens obrigatórias onde um caixa de sentinela apontava 
máquinas calculadoras crepitantes como uma metralhadora contra 
todos aqueles que faziam menção de sair. O rodeio de Marcovaldo 
e família se assemelhava cada vez mais ao de animais em jaulas ou 
de prisioneiros num cárcere iluminado com paredes de painéis co-
loridos. (ibidem, p.101)

Usando de recursos só possíveis num texto de ficção, o autor 
aponta uma saída para essa família que foi extremamente impul-
sionada a participar do mundo do consumo, mesmo que tempo-
rariamente. Desse modo, Calvino (1994, p.101) vai encerrando a 
história de Marcovaldo no supermercado.

Num certo ponto, os painéis de uma parede estavam desmon-
tados, havia uma escada portátil apoiada ali, martelos, instrumen-
tos de carpinteiro e pedreiro. Uma empresa estava fazendo uma 
ampliação do supermercado. Terminado o horário de trabalho, os 
operários tinham ido embora deixando tudo jogado. Marcovaldo, 
provisões na frente, passou pelo buraco na parede. Do outro lado 
estava escuro; ele avançou. E a família, com os carrinhos, foi atrás 
dele... 

Esse texto de Calvino contribuiu, de forma contundente, para 
fornecer o tom que estávamos querendo dar à nossa crítica e refle-
xão sobre o aperfeiçoamento do ritmo do consumo, das formas do 
comércio e da generalização da mercadoria. 

Com a implantação do autosserviço, os supermercados deixa-
ram abertas as condições para a ampliação de seu alcance e também 
para a reprodução de sua forma em outras ainda mais aperfeiçoa-
das, que ganham em tamanho, diversidade de produtos e serviços. 
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O hipermercado

Ao chegar neste ponto do seu percurso, Vargas (2001, p.96) ex-
põe seu pensamento alertando que “A mudança nos espaços vare-
jistas será resultado do próprio desenvolvimento da atividade que, 
muitas vezes, ver-se-á submetida às exigências das novas formas de 
produção, principalmente após as revoluções industriais”.

Assim, atendendo à necessidade de se distribuir o enorme volu-
me de novos produtos que vinham sendo introduzidos no mercado, 
e também como uma experiência de aperfeiçoamento do varejo e do 
modelo “supermercado”, surgiram no Brasil, na década de 1970, os 
primeiros hipermercados. Nesse momento, houve uma formidável 
difusão do livre-serviço e de vendas a preços baixos, estratégias 
essas que nos permitem falar em uma revolução comercial após a 
inserção das formas “super” e “hiper” mercados.

Uma análise sobre o crescimento dos negócios nesse setor, na 
França, revela que:

A produção e o consumo de massa requeriam uma distribuição 
em massa: o desenvolvimento das grandes superfícies e a prática 
sistemática dos preços baixos vieram responder a esta exigência. O 
grande comércio conhece um crescimento fulgurante: o primeiro 
supermercado abre na França em 1957, quando nos EUA exis-
tiam já 20.000 [...] Expansão considerável do número das grandes 
superfícies (supermercado, hipermercado) que se traduziu na sua 
crescente participação no volume de negócios do comércio, nomea-
damente no ramo alimentar: 20% em 1974, 30% em 1980. (Lipo-
vetsky, 2007, p.29-30)

O hipermercado traz ainda, por seu tamanho e estratégia de lo-
calização, uma nova estruturação para o espaço urbano, já que pas-
sa a fazer uso de grandes superfícies para a sua atividade comercial.

Em um estudo detalhado sobre o desenvolvimento dos hiper-
mercados no Brasil, e mais especificamente na metrópole de São 
Paulo, Silva (2003, p.131-2) revela que:
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A história dos hipermercados brasileiros se inicia com a rede 
JUMBO, pertencente ao grupo Pão de Açúcar, no ano de 1971, 
na cidade de Santo André, localizada na região do ABC Paulista. 
O Jumbo hipermercados nascia com o conceito de oferecer maior 
diversidade de produtos, além dos alimentares e de primeira neces-
sidade para a casa, encontrados nos supermercados. Assim, seções 
com venda de eletrodomésticos, utilidades para o lar, brinquedos e 
maior diversidade nas seções de peixaria, frios, açougue e padaria 
foram feitas. O Jumbo trazia ainda um novo conceito, o da localiza-
ção periférica com maior área de vendas. [...] A entrada da rede fran-
cesa Carrefour no Brasil ocorreu em 1975 e, a partir de então, outras 
modificações passaram a ocorrer nos hipermercados brasileiros.

Os hipermercados constituem-se em estratégias de varejo com 
grande potencial administrativo, pois conseguem se manter com-
petitivos em razão da grande diversidade de produtos, preços pro-
mocionais e facilidades de créditos, já que aceitam todas as bandei-
ras de cartões de crédito. Em ocasião do desenvolvimento da nossa 
pesquisa de mestrado, observamos que:

Quando deparamos com a análise dos hipermercados, o que se 
sente é que trava-se em nosso território uma verdadeira “guerra” 
dos gigantes do varejo, o que vem demonstrar ainda mais que a pro-
dução monopolista do espaço é uma tendência muito importante a 
ser considerada atualmente no Brasil, principalmente nas grandes 
metrópoles. Isso poderá, por outro lado, gerar uma nova onda de 
desconcentração comercial, pois as cidades grandes e médias do 
interior paulista, particularmente, terão grandes chances de rece-
berem hipermercados, que estarão em busca de novos mercados e 
regiões menos competitivas. (Ortigoza, 1996, p.34)

Antevendo as novas tendências do setor varejista nas metró-
poles, Silva (2003, p.145) complementa seu estudo sobre hiper-
mercados enfatizando a difusão dos estabelecimentos 24 horas nas 
principais cidades do país, o que configura mais uma estratégia 
mercadológica do comércio para garantir a reprodução do capital: 
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Os hipermercados têm se firmado como o canal de distribuição 
mais bem adaptado às exigências do mercado global, porque tra-
balha com o conceito “one stop shop”, ou seja, apenas uma parada 
para as compras e o consumidor encontra tudo o que precisa para 
o abastecimento doméstico. Claro que o conceito de conveniência 
para as compras é outro atributo que vem crescendo muito no últi-
mo quinquênio e por esta razão supermercados menores têm aberto 
suas portas ou passado por reformas para se adequarem a este novo 
conceito, que agrega variedades de serviços, funcionamento 24 ho-
ras e serviços de bar, lanchonete e bancos em suas áreas de vendas.

No caso da dinâmica comercial urbana, o papel do Estado tam-
bém é fundamental, pois existe um nexo entre a forma comercial e 
a melhor localização para cada tipo de empreendimento. No caso 
dos hipermercados da Grande São Paulo, por exemplo, esses “loca-
lizam-se fundamentalmente nos grandes eixos de circulação viária 
da metrópole, fora do centro principal” (Silva, 2003, p.58).

O que se percebe, então, é que os espaços vão sendo cada vez 
mais normatizados e globalizados, o que acelera ainda mais o pro-
cesso de fluidez, permitindo um tempo ligado ao ritmo. Esse ritmo, 
por sua vez, vai se tornando cada vez mais veloz e, com a aceleração 
do tempo, o cotidiano dos citadinos se transforma. Eis o principal 
sinal de mudança. 

O shopping center

Nesse processo de reprodução do “supermercado”, duas novas 
formas se destacam: o hipermercado e o shopping center. 

No Brasil, o primeiro SC se instalou em 1966 em São Paulo e 
permaneceu único até o período seguinte, quando surgiram mais 
dois SC, um no Distrito Federal e outro no Paraná. Entre 1975 e 
1979 foram inaugurados mais quatro SC (dois em São Paulo, um 
em Minas Gerais e um na Bahia) e foi só a partir de 1980 que o 
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fenômeno se difundiu por outros Estados brasileiros. (Pintaudi, 
1992, p.17)

Atualmente, se analisarmos a distribuição geográfica dos shop-
ping centers pelo território brasileiro, veremos uma grande concen-
tração dessa forma comercial nas Regiões Sudeste e Sul, que, juntas, 
totalizam 75% dos shopping centers em funcionamento no Brasil. 

Muitos autores, das mais diversas áreas do conhecimento, se 
dedicaram a estudar os shopping centers, contemplando os mais di-
ferentes enfoques e perspectivas metodológicas. Destacamos aqui 
que muitos geógrafos estão entre os pioneiros no estudo desse tema, 
na realidade brasileira.

Nesse sentido, numa análise geográfica, Gaeta (1992, p.55-6) 
analisa o papel do shopping center no espaço urbano:

A transformação que esse espaço comercial representa, o signi-
ficado de sua inserção no urbano, vem indicar que há um processo 
novo que aponta para uma organização do espaço cada vez mais 
gerenciada e monopolizada. Os diversos elementos que se trans-
formam e se desenvolvem revolucionam relações de interesse da 
geografia, como: o ponto comercial, as externalidades, a relação 
próximo/distante, a relação continuidade/descontinuidade, a ob-
solescência do produto espacializado, a ideologização do espaço, a 
relação espaço público/privado, o espaço sistematicamente admi-
nistrado pelo político, a política miúda do espaço, a transformação 
de todo espaço em espaço de poder e de controle.

Baseando-se em Lefèbvre, Gaeta (1992) ainda complementa essa 
análise crítica colocando que os shopping centers, por meio do co-
mando do grande capital, passam a se desenvolver em um processo 

todo revestido de aparência e ideologia, pois agora o espaço intei-
ro tornou-se o lugar das relações de produção (e não apenas dos 
meios de produção). Todo o espaço deve reproduzir ativamente as 
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relações de produção e contribuir para a sua manutenção e consoli-
dação. (ibidem, p.56)

O referido autor diz ainda que: “Nessas condições, impõe-se 
a estruturação de um espaço arquitetônico e urbanístico voltado 
abertamente para a reprodução das relações sociais: é o ‘espaço pro-
gramado’. Por esse ângulo, todo o espaço social é transformado em 
espaço político” (ibidem).

Outra valiosa contribuição da visão dos geógrafos sobre o sho-
pping center vem de Pintaudi (1992, p.42), que avalia o seu signifi-
cado como:

uma das formas através das quais se vê expressa a produção mo-
nopolista do espaço. Isso significa dizer que ele não é fruto do pro-
longamento, da expansão comercial de um lugar, mas antes fruto 
de uma ruptura com o virtual destino de um lugar. Os SC não são 
implantados em locais tradicionalmente comerciais, a não ser even-
tualmente, quando as condições o permitem, e essa localização não 
é condição necessária. Isso nos coloca também diante do problema 
da centralidade. 

Gaeta (1992, p.51-2) discute amplamente a racionalidade ca-
pitalista a que está submetido todo o empreendimento na forma 
shopping center e afirma:

Presentes no shopping, os lojistas têm sobre si uma racionalida-
de que transcende as iniciativas capitalistas particulares e que se 
sobrepõe a elas, envolvendo um estrito controle de padronização 
comercial, que vai do projeto de instalação até as normas de fun-
cionamento. O contrato de locação, as normas gerais e complemen-
tares e o regimento interno garantem ao empreendedor, através da 
administração, uma organização estritamente controlada sobre os 
lojistas, sobre o SC. [...] Desde o projeto de instalação da loja, o 
lojista deve submetê-lo à aprovação da administração, incluindo 
letreiros e decoração. Todas as especificações devem ser previa-
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mente enumeradas e a administração tem o direito de fiscalizar as 
obras, podendo inclusive exigir a substituição das empreiteiras que 
considerar inidôneas ou tecnicamente inconvenientes. Quando 
a loja já está instalada, o regimento interno, anexo ao contrato de 
locação, determina uma série de proibições e compromissos, tal 
como a obrigatoriedade de mencionar em qualquer publicidade o 
nome do SC, de não ultrapassar a capacidade de carga de luz e força 
prevista para a loja, de não vender artigos de segunda classe sem 
autorização expressa, de não realizar leilões ou vendas similares 
sem autorização expressa, de não vender, enfim, mercadorias não 
incluídas no contrato. 

Ao analisar a arquitetura dos centros comerciais, Vargas (2001, 
p.59) nos diz que: “A padronização é a tônica. Viu um, viu todos. 
A arquitetura de shopping centers é quase sempre uma variação em 
torno do mesmo tema. É mais uma mudança de cenário, de decora-
ção e de materiais de acabamento”.

Nesse sentido, reavaliando essa padronização, muitos shopping 
centers têm procurado um diferencial que possa significar a seletivi-
dade de seu público-alvo. Nessa busca de criar ambientes diferen-
ciados, temos o caso do Shopping Center Cidade Jardim, em São 
Paulo, que rompe com algumas características até então inerentes 
às formas dos shoppings. 

Em toda a cidade podem-se encontrar lojas em que de uma só 
olhada você pode reconhecer qual a ideia sobre comprar que os 
proprietários e administradores possuem. Ideias por meio das quais 
eles tentam se diferenciar, passando o projeto e a decoração da loja 
a assumir um papel fundamental para fixar sua identidade. [...] A 
imagem mental da loja refere-se ao seu posicionamento no merca-
do. Isso pode ser conseguido por meio da variedade das mercado-
rias, forma de apresentação das mesmas, papel da loja como agente 
de mudança (sempre oferecendo novidades), nível de informação 
sobre o produto e da sua utilização, além de vários outros elementos 
que podem ter construído a reputação da loja através do tempo, [...] 



PAISAGENS DO CONSUMO  55

Portanto, o posicionamento da loja no mercado é a soma das ima-
gens que o consumidor tem do varejista e de seu produto, mesmo a 
distância. (Vargas, 2001, p.310)

Outro fator emblemático que marca o shopping é a sensação 
de liberdade com segurança, que predomina na percepção dos 
consumidores:

À parte os aspectos legais, é pouco hábil da parte dos investi-
dores de shoppings argumentar que eles são apenas comerciantes. 
Eles são os construtores de novas cidades, [...] Na verdade, muitos 
shoppings atuam cada vez mais como governos municipais, às vezes 
proibindo o cigarro, por exemplo, até nos Estados onde fumar não 
é proibido. Isso não significa que os shoppings ficarão iguais às ruas 
do centro. Acho que o que atrai as pessoas para os shoppings é que 
eles são espaços públicos onde a liberdade individual é respeitada. 
Em outras palavras, são como eram as ruas antes que a indiferença 
da polícia e os superzelosos defensores de direitos individuais per-
mitissem que qualquer comportamento, mesmo que antissocial, 
fosse permitido. (Rybczynski, 1996, p.190-1)

Santos Jr. (1992, p.61), expressando sua visão em relação à ar-
quitetura, valoriza a imagem dos shopping centers retratando que 

Espacialmente se apresentam como a linguagem da sedução 
materializada. Através de linguagens de sedução mostram-se como 
um produto social avançado, que impõe novos padrões de con-
sumo, regras de convívio, inaugurando um novo tempo-espaço 
urbano.

O referido autor, procurando avançar em sua análise, reconhece 
o papel dos shopping centers no desenvolvimento das cidades:

Com o desenvolvimento das cidades acelerou-se a separação 
entre as suas partes. As áreas comerciais, residenciais, industriais, 
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de lazer etc., tornam-se cada vez mais definidas. A atividade das di-
ferentes classes sociais vai criando internamente tecidos espaciais, 
marcas da disputa que vai recortando territorialmente a cidade. Os 
SC tornaram-se, no interior desse processo, herdeiros diretos dos 
empreendimentos comerciais e imobiliários que demarcaram os 
signos de modernidade, desde o final do século passado, nas gran-
des metrópoles capitalistas: as galerias, as lojas de departamentos e 
os grandes edifícios comerciais. (ibidem, p.62)

De uma maneira geral, podemos dizer que a forma shopping cen-
ter, desde o início de sua implantação no Brasil, apresenta-se como 
símbolo de poder, traz um novo tempo social amplamente dirigido ao 
consumo; cria, enfim, um universo de fantasia e se traduz num lugar 
do consumo, tendo sido arranjado e aperfeiçoado para tanto. Além 
de toda sua atração e vínculo com as relações de consumo, o shopping 
center apresenta um forte uso, como local de encontro e de lazer. 
Desse modo, o uso e a apropriação dessa forma comercial vão se al-
terando e passa a ocorrer uma mudança em sua clientela tradicional. 

Outro autor que se dedica ao estudo dos shopping centers, lan-
çando sobre eles um olhar antropológico, é Frúgoli Jr. (1992, p.78), 
que interpreta essa mudança que vai ocorrendo em seu uso da se-
guinte maneira:

Essa heterogeneidade de frequentadores vem se ampliando e é 
nítida numa cidade como São Paulo, uma vez que os SC, outrora 
destinados somente a grupos com alto poder aquisitivo, vêm abar-
cando, em sua expansão por outras regiões, grupos que antes não 
faziam parte da clientela usual. A ideia de um espaço elitizado vai 
sendo substituída pela de um espaço “interclasses”. Além disso, 
uma “centralidade lúdica” sobrepõe-se à “centralidade do consu-
mo”, sobretudo na esfera do lazer: especialmente aos fins de sema-
na, os SC transformam-se em cenários, onde ocorrem encontro, pa-
queras, espécie de “praça interbairros” que organiza a convivência 
nem sempre amena, de grupos e redes sociais, sobretudo jovens, de 
diversos locais da cidade.
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Novamente Santos Jr. (1992, p.73) vem destacar a questão 
da imagem do shopping center e complementar o que estamos 
discutindo:

A variação das ruas internas (malls, na linguagem original), os 
corredores labirínticos, o sistema de circulação devem responder 
eficientemente aos requisitos de percursos entre o consumo progra-
mado (que leva o consumidor a deslocar-se até o SC) e o consumo 
por impulso (motivado pela atmosfera do mesmo). [...] A arquite-
tura desloca-se para o campo da cenografia. É o suporte do espelho, 
da imagem. Transforma em elemento de linguagem visual dentro 
da espacialidade da persuasão. Esses elementos conjugados operam 
na dissolução do tempo: a iluminação artificial, as superfícies de 
vidro, os espelhos refletores, os jorros d’água criam um universo 
fantasioso e atemporal. O espetáculo é ritmado pelo acender e apa-
gar das luzes e o cenário apresenta-se sempre impecável.

Nessa avaliação do poder da imagem transmitida no ambiente 
criado nos shopping centers, conseguimos perceber uma identidade 
que passa a ser criada entre o consumidor e a mercadoria. É a visão 
exata do mundo do consumo, em que o papel central cabe às estra-
tégias de generalização da mercadoria, criadas por essa forma racio-
nal denominada por alguns estudiosos do assunto como o templo 
do consumo e/ou templo da mercadoria.

O consumidor e o manequim, habitantes-personagens desta 
cidade-cenário, combinam suas imagens e reflexos nos vidros e es-
pelhos. Pulsa visualmente o coração desse sistema de representação 
cenográfica da mercadoria. Vitrinas, pessoas, espaços: o tempo do 
consumo é o império da imagem. Fora, o sol brilha. Dentro, espe-
lhos fragmentados refletem imagens intermináveis. (ibidem, p.74)

Outro texto que nos traz um rico conteúdo de análise, pois está 
centrado na análise da experiência da implantação do shopping cen-
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ter em Belo Horizonte, é o de Lemos (1992), que, nessa perspectiva, 
traz uma maior diversidade ao nosso foco espacial de análise. 

Ao analisar teórica e empiricamente o papel do shopping center 
no contexto urbano de Belo Horizonte, a referida autora observa 
algumas tendências:

Outra tendência derivada do desenvolvimento dos SC é a multi-
plicação espaço/tempo homogêneo, adequando-se a algumas fun-
ções e serviços próprios do urbano. Entre essas possibilidades, as 
atividades de lazer têm relevância, por suprirem uma necessidade 
da metrópole conurbada. Como simulação operacional do espaço/
tempo, os SC resgatam o espontâneo da rua, reinstalam a condição 
de segurança para a livre circulação, promovendo a possibilidade 
do encontro nas territorialidades codificadas em seu interior pelos 
efêmeros signos do consumo. Nessa circularidade devidamente 
sinalizada, os iguais encontram-se e marcam suas diferenças, onde 
a ostentação de griffes e objetos funciona como elemento de dis-
tinção, determinando gostos e prescrevendo comportamentos. À 
diferença do mundo comum sucede a individualização, atada aos 
paradigmas de um mundo simulado em eternas rotações e singula-
ridades. (Lemos, 1992, p.101)

Ao analisar o Shopping Iguatemi de Porto Alegre, Rossari 
(1992) também traz contribuições à interpretação desses espaços de 
consumo. Ela enfatiza em seu estudo a questão da percepção social 
e dá voz aos consumidores para compreender as descontinuidades 
simbólicas e as diversidades dos signos e dos rituais. A partir de 
vários levantamentos teóricos e empíricos, a referida autora avalia 
as diferentes experiências que podem ser vividas no shopping center:

Ampliar espaços, ter acesso a eles, poder desfrutar da ampli-
tude espacial é em si sinal de status. Daí porque o SC tenderia a 
agigantar-se em face de outros espaços, saindo-se melhor, não ape-
nas numa relação de comparação, mas também porque oferece às 
pessoas uma sensação de posse de sua espacialidade, propiciando 
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experiências concretas da espacialidade sofisticada (mesmo que 
repartida com outros). Nele, o significado de modernidade está 
ligado ao de seletividade. (ibidem, p.119)

O papel central da metrópole de São Paulo pode ser verificado 
pelo grande número de shopping centers ali instalados. Assim, é 
preciso esclarecer um pouco mais o desenvolvimento dessa forma 
comercial shopping center, na dinâmica nacional, regional e local. 
Como anteriormente abordado, a década de 1980 foi um marco na 
reestruturação espacial na metrópole de São Paulo, pois se acentua-
ram as modificações espaciais, especialmente no que tange às for-
mas comerciais e hábitos de consumo, alterando significativamente 
todo o sistema de abastecimento. Os supermercados, hipermerca-
dos, empresas trans-nacionais de fast-food, shopping centers e lojas 
de conveniência marcam presença no espaço metropolitano. 

Já o shopping center passa a representar uma forma de unir con-
sumo e lazer, chegando até mesmo a ser identificado como a “praia 
do paulista”. Para muitas pessoas, o shopping center deixa de ser 
apenas um espaço de consumo para se tornar ele próprio a merca-
doria a ser consumida. 

A proposta inicial do shopping era oferecer segurança e a faci-
lidade de encontrar tudo no mesmo lugar. Consecutivamente, foi 
incorporando novos atributos, aliando-os à ideia de modernidade e 
progresso, e, nesse percurso de desenvolvimento, foi se consolidan-
do e hoje é considerado um dos maiores atrativos para os brasilei-
ros, chegando a ser eleito, por muitos consumidores, como o lugar 
privilegiado para compras e lazer.

De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop, 2006), em seu Censo Brasileiro de Shopping Centers, 
no período de janeiro a dezembro de 2005, o setor registrou um 
aumento de 4,16% no número de empreendimentos em funciona-
mento em todo o país, percentual esse superior ao alcançado pelo 
PIB nacional, que fechou o ano de 2005 em alta de 2,30%. Assim, 
existe uma tendência a denominar esse setor como “a indústria de 
shopping centers”, tal é o avanço desse tipo de empreendimento no 
Brasil e no mundo (Tabela 1).
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Tabela 1 – Tipos e quantidade de shoppings no Brasil.

Tipos de 
shoppings

Censo – 2004 Censo – 2005

Quantidade % Quantidade %

Tradicionais 420 72,80 436 72,55

Temáticos 44 7.63 53 8,82

Outlets 12 2,08 10 1,66

Atacado 24 4,15 24 3,99

Rotativos 77 13,34 78 12,98

Total Brasil 577 100,00 601 100,00
Fonte: Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop, 2006).

A Região Sudeste é a que concentra shopping centers de forma 
mais significativa, com 54,25% do total de empreendimentos. Esses 
dados revelam que essa região é a principal escolha para os investi-
dores do setor varejista (Tabela 2). 

Se focarmos nossa atenção no Estado de São Paulo, veremos que 
esse se destaca dos demais estados brasileiros, pois conta atualmen-
te com um total de 192 empreendimentos instalados em seu terri-
tório, o que representa 31,95% no ranking nacional. Em segundo 
lugar fica o Rio de Janeiro, com 77 shoppings. 

Tabela 2 – Evolução do número de shoppings por regiões.

Regiões Censo – 2004 Censo – 2005

Quantidade % Quantidade %

Sudeste 314 54,43 326 54,25

Sul 122 21,14 127 21,13

Nordeste 92 15,94 96 15,97

Norte 12 2,08 11 1,83

Centro-Oeste 37 6,41 41 6,82

Total Brasil 577 100,00 601 100,00
Fonte: Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop, 2006).

Entre as capitais dos Estados brasileiros, São Paulo tem sido o 
foco prioritário na construção de shopping centers (Tabela 3):
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Tabela 3 – Número de shoppings nas capitais brasileiras.

Fonte: Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce, 2009).

O shopping center é uma forma comercial que sempre propiciou 
a valorização do espaço do seu entorno, nas regiões onde é instala-
do, introduzindo novos conteúdos à centralidade urbana.
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Em um estudo realizado pela Associação Brasileira de Shopping 
Centers (2009), os dados “revelam que a chegada dos centros de 
compras, além da valorização imobiliária, provocam uma reativa-
ção de estabelecimentos de comércio e serviços no entorno, der-
rubando assim o estigma de que shoppings prejudicam o comércio 
de rua”.

O consumo do espaço se generaliza na metrópole, pois passa a 
haver uma sintonia entre consumo e centralidade urbana. As áreas 
mais valorizadas passam a reproduzir uma paisagem do consumo, 
provocando a abertura de novas avenidas, para ampliação dos flu-
xos, e a criação de novos eixos, visando ampliar a circulação interna 
na metrópole. Essa circulação tem como foco a realização da mer-
cadoria via consumo. 

Ao analisar a Operação Urbana Faria Lima, Carlos (2000, 
p.100) conclui que:

As transformações na metrópole, como produtos de renovações 
urbanas, não a transformam integralmente, nem uniformemente, 
pois se tratam de intervenções pontuais (como a construção do 
metrô, a criação de pontes e viadutos, terminais de transportes, 
ou as operações urbanas e interligadas etc.). Todavia, apesar de se 
realizarem de modo fragmentário, cada uma dessas intervenções se 
encontra articulada a uma totalidade espacial mais ampla – aquela 
que diz respeito ao movimento da reprodução do espaço da metró-
pole, e que só tem sentido, nesta dimensão, envolvendo os planos 
das articulações entre as frações do capital e as políticas de gestão 
do espaço. Por outro lado, elas interferem de modo decisivo nos 
usos e funções dos lugares e, nesse sentido, transformam o plano da 
prática espacial interferindo na vida cotidiana.

A metrópole vai se reproduzindo entre vazios, que aguardam 
valorização, e áreas adensadas de formas urbanas altamente valori-
zadas, perpassando ainda por áreas que foram totalmente reestru-
turadas e refuncionalizadas.
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Esses vazios constituem a cidade. Intervalos e desmateriali-
zação são mecanismos da expansão urbana. Ao avançar, a cidade 
deixa um vácuo atrás de si. O desenho urbano tradicional – dotado 
de um centro e limites externos – é subvertido: o que está à margem 
torna-se central. Situação oposta às zonas de extremo adensamento, 
aos espaços saturados constituídos pela sobreposição de inscrições 
e pelo acúmulo de coisas e detritos. Em vez do muro, o vazio; em 
vez da inércia, a aceleração. (Peixoto, 1996, p.297-8)

Um dos shoppings brasileiros mais estudados é o Shopping Igua-
temi, que até há pouco tempo era o responsável pelo atendimento 
da elite paulistana. O estudo de Frúgoli Jr. (1992, p.79) sobre o 
referido shopping traz a seguinte contribuição:

O Iguatemi, primeiro SC brasileiro, inaugurado em 1966, atin-
ge tradicionalmente o público consumidor de maior poder aquisiti-
vo de São Paulo. São moradores da sofisticada Zona Sul paulistana, 
abrangendo a região dos Jardins, do Alto de Pinheiros e cercanias. 
Trata-se, ainda hoje, do SC de maior faturamento por metro qua-
drado em todo o Brasil. Sua administração não imprime, por conta 
do alto poder aquisitivo de seu público, grande ênfase no lazer 
como atrativo para as compras. O movimento é ancorado no po-
der de sedução das próprias lojas, de suas vitrinas, de suas etique-
tas. Encravado no centro, ao longo do eixo da Av. Faria Lima, sua 
paisagem circundante compõe-se de um comércio refinado, que 
divide ruas e alamedas com escritórios de multinacionais, clubes 
de elite, instituições bancárias, enfim, toda a gama de serviços exi-
gidos por consumidores de posses. 

Observamos, após a citação de vários estudos, que o shopping 
center, com suas formas mundializadas e com a técnica sistemati-
camente presente, acaba reproduzindo um padrão bastante unifor-
me nos seus formatos, em nível global, colaborando para produzir 
uma paisagem também global, onde os shoppings se instalam e se 
concentram.
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A loja de conveniência, outlet e rua-shopping

Com os consecutivos lançamentos de “novidades” do comércio, 
surgiram as chamadas lojas de conveniência, que também tiveram 
sua origem nos Estados Unidos, na década de 1950. “São Paulo é a 
cidade com a maior concentração de lojas de conveniência do país, 
correspondendo a 10% do total. Considerando o Estado de São Pau-
lo, este número aumenta para 36%” (Silva, 2003, p.74).

O referido autor, antes de estudar os hipermercados e o comér-
cio 24 horas, já havia se debruçado na pesquisa sobre as lojas de 
conveniências, e analisa que:

No Brasil, a introdução das lojas de conveniência só aconteceu 
em 1987 por iniciativa da Shell do Brasil e da rede varejista Pão de 
Açúcar. O mercado escolhido para a abertura da primeira loja foi 
a cidade de São Paulo, pioneira na absorção das inovações do setor 
varejista no Brasil, e foi aberta próxima ao aeroporto de Congonhas 
num posto de bandeira Shell, com produtos fornecidos pela rede 
Pão de Açúcar. (ibidem, p.146)

Mais uma vez se confirma que, no Brasil, a metrópole de São 
Paulo sempre foi o lugar onde primeiro surgiram as inovações do 
comércio: o supermercado, o hipermercado, o shopping center e o 
consumo 24 horas. Isso nos faz refletir sobre o papel da metrópole 
como centro do consumo, pois ela oferece um ambiente propício 
às diversas adaptações do comércio e, consequentemente, favorece 
a ampliação das oportunidades de consumo, permitindo que se 
desenvolvam maiores e melhores condições para a reprodução do 
capital e ampliação do lucro.

Continuando sua reflexão sobre as lojas de conveniência, o refe-
rido autor complementa:

As lojas de conveniência servem principalmente como um pon-
to de apoio para aquelas pessoas que estão de passagem por alguma 
parte da cidade e sentem a necessidade de comprar algo para aquele 
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momento. E é assim que as vendas nesses estabelecimentos comer-
ciais estão principalmente baseadas em bebidas, cigarros, lanches 
e doces. O diferencial das lojas de conveniência em relação aos su-
permercados e hipermercados é a sua localização. Primeiramente, 
essas lojas estão distribuídas em maior quantidade por toda a me-
trópole e, principalmente, estão próximas às grandes avenidas, aos 
bairros residenciais e também às áreas de maior movimento notur-
no de bares, restaurantes e discotecas. Oferecem atendimento e ser-
viço com maior rapidez do que dos supermercados. As mercadorias 
são mais fáceis de ser encontradas e, além disso, estão junto a postos 
de gasolina, parada obrigatória para os motoristas de automóvel. 
(ibidem, p.96-7)

O fato de o consumidor apresentar demanda pelo comércio 
noturno é mais uma prova de que a sociedade, a partir dos anos 
1970, tanto no Brasil como no mundo, sofreu significativas trans-
formações em seu modo de vida, de produção e de consumo, fruto, 
em grande parte, do processo de globalização que vem ocorrendo, 
onde novos modelos são difundidos como hegemônicos. É preciso 
ressaltar, no entanto, que essas novas demandas não ocorrem em 
qualquer lugar, é na metrópole que essas novas necessidades se de-
senvolvem e se aperfeiçoam com maior rapidez. Outra constatação 
é que essas transformações não se realizam sem reproduzir no lugar 
novas contradições. 

A proliferação do outlet, bastante similar ao shopping center, 
também é uma tendência, representada pela venda de mercado-
rias de ponta de estoque. Atualmente, tem sido denominado como 
“moda democrática”, e em São Paulo existem várias unidades desse 
tipo de estratégia de venda. Recentemente, essa tendência vem se 
descentralizando no território brasileiro, expandindo-se especial-
mente para o interior do Estado de São Paulo. Um exemplo sig-
nificativo de outlet é a grande estrutura comercial instalada na ci-
dade de Itupeva, no eixo rodoviário mais movimentado da Região 
Sudeste, na Rodovia dos Bandeirantes, a uma hora de São Paulo. 
São 80 lojas que vendem mais de 100 marcas, com descontos que 
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podem chegar até 90%. Terminada uma estação, muda a tendência, 
a moda inventa e tudo é motivo para lançar as promoções. 

Essa é mais uma forma de incentivar o consumo, que se realiza 
de forma contínua e eficaz. Os outlets são reconhecidos como o pa-
raíso das compras, sendo um consagrado formato muito utilizado 
tanto nos Estados Unidos como na Europa.

Nesse processo de generalização da mercadoria, nem as ruas dos 
centros tradicionais ficam imunes, acabando por se transformarem 
em ruas-shopping. Um estudo aprofundado das ruas-shopping na 
cidade do Recife (PE), realizado por Costa (2003, p.12), demonstra 
como ocorre esse caminho. Segundo parâmetros globais de consu-
mo, essa dinâmica de transformação de todos os ambientes e paisa-
gens urbanas gera uma tendência de reproduzir o “não lugar”, por 
falta de identidade. 

As ruas-shopping são ruas comerciais tradicionais cujas inter-
venções a elas se dirigiram a partir de 1992, seja em aspectos de in-
fraestrutura (restauração de seus calçamentos, fechamento de suas 
entradas e saídas com portões), seja nos aspectos da dinâmica do 
comércio (retirada dos camelôs, fiscalização e manutenção das ruas 
“livres” dos camelôs sob a responsabilidade de uma guarda muni-
cipal). O gerenciamento das ruas-shopping ficou a cargo de uma 
Associação de Rua, que, através da formação de um sistema de con-
domínio, desenvolve campanhas de divulgação de suas promoções 
e liquidações, renovação de letreiros e fachadas. Cada rua fechada 
teve seu nome antecedido da denominação de “shopping centro”, a 
exemplo de Shopping Centro Imperatriz, Shopping Centro Nova, 
Shopping Centro Duque de Caxias.

Outro processo que passou a ocorrer foi a privatização das ruas, 
restringindo e normatizando seu uso, gerando grandes contradições 
entre o público e o privado. 

As associações de rua assumiriam o gerenciamento das ruas 
comerciais do centro. Cada rua criaria sua associação representati-
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va, onde uma diretoria passaria a gerir o uso da rua, através de um 
sistema de condomínio, aplicando recursos em benefícios apenas 
para suas ruas de origem. Como resultado, o centro assumiria uma 
política de gerenciamento fragmentada e privatizada, ampliando 
ainda mais os conflitos existentes entre comerciantes e camelôs. 
(Costa, 2003, p.73) 

A referida autora acredita que as “ruas comerciais do Centro 
recifense possuem antigas formas comerciais embaladas em uma 
nova roupagem: as ruas-shopping, exemplos de espaços que buscam 
sobreviver frente ao novo contexto econômico” (ibidem, p.87)

As grandes áreas de calçadões que, atualmente, estão sendo 
construídas em muitas cidades brasileiras seguem essa tendência 
de privatização da rua e, desse modo, novas contradições emergem 
vinculadas, sobretudo, à essência da mercadoria, com seu ritmo e 
tendência.

Carreras & Pacheco (2009), reconhecendo a importância da rua 
no contexto das discussões das relações entre cidade e comércio, 
organizaram um livro que aborda a rua comercial na perspectiva 
internacional, entre outras contribuições relevantes. Como apre-
sentação do referido livro e baseados na realidade da Avenida Rio 
Branco, na metrópole do Rio de Janeiro, os autores afirmam que:

Nos últimos cem anos a Avenida Rio Branco e o conjunto da 
cidade experimentaram grandes transformações: centralidade, de-
senvolvimento e degradação com os processos sucessivos e super-
postos, no contexto de grandeza da antiga capital brasileira e de 
sua posterior perda de capitalidade. Os velhos centros das cidades, 
também o do Rio de Janeiro, foram se esvaziando de residentes e de 
funções, degradando-se. (ibidem, p.5-6)

Embora neste capítulo do livro enfatizamos as formas comer-
ciais, é preciso observar que elas só ganham significado pelo seu 
uso e apropriação. Se hoje temos um mundo urbano regido por uma 
sociedade de consumo, são nessas relações sociais que devemos as-
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sentar nossas reflexões, para compreender a produção do espaço no 
contexto da generalização da mercadoria.

O fast-food

Para a realização da mercadoria via consumo, muitas formas 
comerciais foram sendo criadas e suas estratégias aperfeiçoadas, 
visando maior acumulação de capital. Revisitar algumas caracterís-
ticas socioespaciais de algumas formas comerciais que foram sendo 
criadas e/ou transformadas foi nosso primeiro desafio neste estudo. 

Resta refletir ainda sobre como o consumo pode representar, 
por meio de suas relações socioespaciais, a possibilidade do global 
se realizar no local e no cotidiano. Para tanto, separamos para esta 
seção do livro a abordagem do fast-food como um exemplo de for-
ma/estratégia comercial, segundo nossa concepção, que mais ofere-
ce condições de crítica ao modo de vida cotidiano, e também aquela 
que mais nos dá margem para uma reflexão sobre a mundialização 
do consumo e a produção de uma paisagem global nas cidades. 

Há no espaço social (urbano), em redor de cada ponto e de cada 
centro, seja ele grande ou pequeno, duradouro ou provisório, uma 
ordem próxima, a da vizinhança; por outro lado, a uma escala mais 
vasta, reina uma ordem longínqua, a da sociedade inteira (das re-
lações de produção e do Estado). Existe, portanto, uma diferença 
entre esses dois níveis, mas não é por isso que eles deixam de consti-
tuir, cada qual por sua própria conta, uma ordem, uma coesão bus-
cada e desejada. Ora, não são raros os conflitos entres essas ordens. 
A ordem longínqua permanece abstrata enquanto se não incorpo-
rar na ordem próxima, absorvendo as suas variações e variantes. 
A contradição torna-se mais precisa quando a ordem longínqua, a 
ordem das relações sociais, das relações de produção à escala global 
e, portanto, da sua reprodução, invade brutalmente as relações pró-
ximas (a vizinhança, a natureza em redor da cidade, da região, das 
“comunidades locais” etc.). (Lefèbvre,1973, p.18-19)
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O que nos levou a focar o fast-food foi também a oportunidade 
de fazer uma (re)leitura desse fenômeno, que já foi tema de uma 
pesquisa.2

No comércio de alimentação [...] o mundo da mercadoria se 
generaliza e a reprodução do espaço é voltada para uma transforma-
ção das formas comerciais com um forte apelo à imagem do global, 
do moderno, do veloz, fazendo com que os espaços também sejam 
consumidos como mercadorias. A publicidade faz uso de imagens 
com novos significados capazes de transformar o lugar da refeição 
em signo, capaz de estimular o consumo. (Ortigoza, 2001, p.18)

É preciso também destacar que, por meio da análise do uso des-
sa forma (fast-food), podemos encontrar em alguns momentos da 
vida cotidiana as resistências ao moderno e ao global, reconhecer 
que nem tudo cede à pressão do mundial, o que é muito importante 
para entendermos a produção do espaço urbano, especialmente sob 
a perspectiva de uma geografia do comércio.

É a vida urbana, por se constituir em uma forma mental e social, 
que cria condições de resistência ao homogêneo e ao racional, e, 
nesse sentido, ela representa a possibilidade. Para Lefèbvre (1991), 
a vida urbana representa uma abertura, pois não há um sistema úni-
co, absoluto, privilegiado, mas subsistemas, e entre eles rachadu-
ras, buracos, lacunas, apesar de a racionalidade capitalista exercer 
forte pressão no cotidiano. 

O referido autor acredita que o cotidiano é:

falsa espessura, ilusória transparência, faz fronteira e superfície en-
tre a profundidade e a claridade. Está longe de se fechar e não passa 

 2 A tese defendida foi a de que a escassez do tempo na vida cotidiana, principal-
mente na metrópole, tem propiciado o desenvolvimento de novas práticas espa-
ciais e diferentes formas de comércio e consumo de alimentação. E o espaço como 
materialidade dessas relações sociais acaba demonstrando algumas tendências 
nesse setor comercial, no centro da metrópole (Ortigoza, 2001, p.15).
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de um plano. Resta agora a saída mostrada, onde se deve engajar o 
pensamento. E a abertura? Ela já tem o seu nome: a vida urbana (ou 
a sociedade urbana). (ibidem, p.200)

A abordagem geográfica do cotidiano é uma característica cen-
tral nesta fase do estudo, pois por meio dela é possível compreender 
o próprio sentido da produção e reprodução do espaço. Isso porque 
o uso e a apropriação do espaço ocorrem no acontecer cotidiano. 

Nesse sentido, observar dentro do cotidiano a diversificação, o 
heterogêneo, o global e o homogêneo nos levou a relativizar a con-
cretização da massificação dos processos globais. Percebemos que o 
homogêneo é apenas uma tendência e que o novo contém diferentes 
temporalidades. Na tese de doutorado, defendemos a ideia de que 
para entendermos a vida social e seu espaço, temos que buscar no 
cotidiano a existência individual, a autenticidade, a liberação, a 
imaginação, que se mantêm mesmo com esse avanço do processo 
de mundialização. 

Essas resistências, por meio da identidade, da diferença, permi-
tem que sobrevivam, num mesmo ambiente, a tradição e o costume 
(local) e o moderno (global).

A supervalorização do poder da globalização econômica é no-
tável em muitos estudos, o que acaba gerando interpretações que 
desconsideram o social na construção do espaço. Podemos até ad-
mitir que com toda a dinâmica produtivista, dada pelo processo de 
produção, instaura-se nos lugares uma nova ordem espacial, que é 
resultado da globalização econômica, mas não só dela. E a aborda-
gem do cotidiano nos mostra isso. (Ortigoza, 2001, p.12)

É pela observação empírica do lugar e do cotidiano que se per-
cebe o global, e então o lugar seria uma espécie de síntese do local 
e do global. Isso porque a produção do lugar se dá no plano do 
vivido. Segundo Santos (2002, p.339), “Cada lugar é, ao mesmo 
tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo 
dialeticamente”.
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No lugar as diversas tramas sociais se articulam, reproduzindo 
a cidade sob novas formas. Nessas condições, as relações sociais de 
produção estruturam a vida cotidiana e assim exercem pressão no 
urbano, sendo desse modo que as mudanças no tempo e no espaço 
conseguem se materializar.

No setor de alimentação, a mundialização se aplica de forma 
mais intensa, pois os hábitos de consumo são incorporados de ma-
neira mais rápida no cotidiano urbano e acabam padronizando os 
comportamentos de compra. Esse processo se desenvolve de ma-
neira sutil, com a incorporação de ideologias de consumo e práticas 
socioespaciais, que podem até passar despercebidas num primeiro 
momento. 

a grande empresa “moderna” não se contenta de ser uma unidade 
econômica (ou uma concentração de unidades) nem de fazer pres-
são sobre a política, mas que ela tende a invadir a prática social. 
Ela propõe à sociedade inteira sua racionalidade como modelo de 
organização e gestão. (Lefèbvre, 1991, p.75)

As pessoas têm que ser atingidas também em sua vida pessoal e 
em seu modo de ver o mundo, pois só a criação das formas materiais 
não bastaria para reproduzir o global no espaço.

Nesse tipo de abordagem, observamos que se cria um novo tipo 
de consumidor, e o fast-food é exemplo claro disso. Com ele ocorre 
a mundialização da cultura, e o consumidor vai deixando de ser 
nacional e tornando-se mundial. 

Mesmo existindo a mediação local, a mundialização é um pro-
cesso que vem avançando progressivamente. É importante esclare-
cer que, no setor de alimentação, o modo de vida americano sempre 
esteve presente de maneira mais sistemática, elaborando novas 
estratégias comerciais de vendas, colocando hábitos de consumo 
sintonizados com sua ideologia e também introduzindo continua-
mente novos produtos. Hoje essa dinâmica ganha ainda mais pro-
fundidade, pois os produtos tendem a uma homogeneização mais 
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intensa, e não é preciso importá-los para que eles sejam mundiais. 
Com a flexibilização da produção, os produtos podem ser produzi-
dos em qualquer lugar. Muitas vezes, já na concepção dos produ-
tos, as indústrias desconsideram as diferenças entre as sociedades, 
seus códigos passam a ser mundiais, e isso dinamiza ainda mais o 
processo padronizante do consumo. Essa característica homoge-
neizante do mundo das mercadorias é resultado e projeto da socie-
dade capitalista, por isso a homogeneização é uma forte tendência 
no mundo moderno. (Ortigoza, 2001, p.88) 

A velocidade das mudanças produtivas no Brasil sempre foi 
muito rápida, o que tem gerado novos processos socioespaciais 
bastante importantes. A introdução do hambúrguer no cardápio 
diário dos brasileiros e o comportamento mais transformador que 
ele instalou na vida das pessoas são elementos que nos ajudam a 
fazer a crítica dessa velocidade das mudanças. 

O hambúrguer foi um elemento gastronômico capaz de provo-
car uma revolução, não só nos hábitos de consumo, como também 
nos serviços. Ele trouxe a velocidade no tempo de preparo e mesmo 
de consumo, o que passou a combinar perfeitamente com o corre-
corre diário nas grandes cidades.

Nas lojas de fast-food, o hambúrguer aparece como possibili-
dade de o comércio ganhar ainda mais eficiência, pois produzido 
em série passa a ser produto de consumo de massa, que também 
normatiza o ritual e o tempo de consumo. Além de todas essas alte-
rações nos hábitos de consumo, o hambúrguer pode ser consumido 
em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na rua.

Flandrin & Montanari (1998, p.845), ao trabalharem com o 
tema, comentaram outras complexidades:

Com toda a certeza, nossa alimentação situa-se, hoje, dentro de 
uma corrente tecnológica, industrial e funcional. Mas reveste-se 
também de outras dimensões, sem as quais a primeira não poderia 
desenvolver-se plenamente. A mais importante, à primeira vista, é 
paradoxal: a do prazer. Para compreender os processos que estão 
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em ação atualmente, devemos apreender as relações estreitas entre 
esses dois pólos aparentemente opostos da alimentação moderna: a 
funcionalidade e o prazer. 

Outra questão que nos parece importante resgatar é o fato de 
que o fast-food aparece no bojo do processo de “americanização” 
do mundo. 

Flandrin & Montanari (1998, p.844), analisando a opinião dos 
europeus sobre as grandes mudanças no setor de alimentação e o 
peso do “ser” americano, trazem a seguinte reflexão:

O temor do “melhor dos mundos” da alimentação deu lugar ao 
dos “invasores” e da perda de identidade. As pessoas se interro-
gam, angustiadas, sobre a progressão aparentemente implacável do 
“imperialismo alimentar” oriundo da América do Norte. A ques-
tão que se coloca a propósito dessa suposta “mcdonaldização” dos 
costumes é a seguinte: será que se trata verdadeiramente do coroa-
mento de um processo histórico de racionalização, industrialização 
e funcionalização da alimentação?

A alimentação tem um forte peso cultural, já que diversos cos-
tumes e sabores são mantidos no tempo e no espaço. Entretanto, se 
aparece algo novo, que se prolifera pelo mundo, as antigas culturas 
se transformam. A mundialização das mercadorias, disponibiliza-
das em massa, sempre foi uma estratégia norte-americana, e, desse 
modo, “é então através dessa cultura fast-food que os EUA vêm 
atualmente invadindo o mundo” (Ortigoza, 2001, p.145). Essa in-
vasão americana via alimentação só se tornou possível pela captura 
do cotidiano, mediante novos valores e a proliferação de normas de 
consumo de massa. 

As grandes cadeias mundiais de lanches foram idealizadas nos 
Estados Unidos, e, ao venderem seus produtos nos diferentes paí-
ses, transformam as culturas alimentares. Na Índia, por exemplo, o 
McDonald’s substituiu a carne bovina por carne de cabra ou outros 
produtos. Mesmo assim, com a matéria-prima substituída e o sabor 
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modificado, a crítica que se faz é que o produto (hambúrguer) e o 
formato (americano) do fast-food é o mesmo e, portanto, conse-
gue exercer grande pressão para conseguir impor toda a ideologia 
americana num território ainda muito preso à manutenção de sua 
cultura tradicional. 

Além da tendência da mundialização da mercadoria, do gosto, 
das formas comerciais e das relações de consumo, temos assistido à 
concretização de um tempo que também caminha para o mundial. 
É o tempo quantitativo da sociedade produtivista que, por sua vez, 
ao se instalar na vida cotidiana das pessoas, provoca grandes trans-
formações sociais e novos hábitos de consumo.

Com o crescente movimento das trocas de informações tam-
bém cresce o número de objetos necessários (hoje os computadores 
domésticos merecem destaque) e novos comportamentos de com-
pra (compras virtuais, através do teleshopping) são incorporados 
ao cotidiano dos citadinos. O processo produtivo, para algumas 
empresas, passa a ser teleguiado, impondo seu ritmo, pois as es-
tratégias produtivas transcendem as relações de trabalho de den-
tro das fábricas e invadem a vida social, administrando, progra-
mando e redefinindo consumos e comportamentos, e o cotidiano 
não é mais “o abandonado”, “o lugar neutro”, é ele que permite a 
continuidade da reprodução das relações de produção. (Ortigoza, 
2001, p.153)

Para avaliar os conteúdos desse tempo quantitativo, remetemo-
nos a Harvey (1998), que nos adverte que essa compressão (espa-
ço-tempo) se deu com a transição do fordismo para a acumulação 
flexível, que fez que os usos e significados do espaço e do tempo 
mudassem. O objetivo central foi primeiramente o de acelerar o 
tempo de giro, e assim o sistema produtivo colocou sob novos mol-
des (mais flexíveis) as formas organizacionais da produção, dina-
mizando de forma rápida a implantação de novas tecnologias, o que 
acabou superando a rigidez do fordismo.
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A aceleração na produção foi alcançada por mudanças organi-
zacionais na direção da desintegração vertical – subcontratação, 
transferência de sede etc. – que reverteram a tendência fordista de 
integração vertical e produziram um curso cada vez mais indireto 
na produção, mesmo diante da crescente centralização financeira. 
Outras mudanças organizacionais – tais como o sistema de entrega 
“just-in-time”, que reduz os estoques –, quando associadas com 
novas tecnologias de controle eletrônico, de produção de peque-
nos lotes etc., reduziram os tempos de giro em muitos setores da 
produção (eletrônica, máquinas-ferramenta, automóveis, constru-
ção, vestuário etc.). Para os trabalhadores, tudo isso implicou uma 
intensificação dos processos de trabalho e uma aceleração na des-
qualificação e requalificação necessárias ao atendimento de novas 
necessidades de trabalho. (Harvey, 1998, p.257)

Essa aceleração do tempo de giro na produção acabou aceleran-
do também as relações de troca e consumo. Foram aperfeiçoados 
sistemas de comunicação e, na mesma perspectiva, ocorreu a di-
namização da circulação das mercadorias, pois com uma melhor 
distribuição também se ganhou um mercado maior em menor tem-
po. Observa-se novamente a questão-chave de todo o processo: 
aumentar a velocidade na realização da mercadoria. Como já am-
plamente abordado, isso envolve todo o processo, da produção ao 
consumo.

Em outro trecho de sua obra, Harvey (1998, p.258) avança neste 
sentido: 

Entre os muitos desenvolvimentos da arena do consumo, dois 
têm particular importância. A mobilização da moda em mercados 
de massa (em oposição a mercados de elite) forneceu um meio de 
acelerar o ritmo do consumo não somente em termos de roupas, or-
namentos e decoração, mas também numa ampla gama de estilos de 
vida e atividades de recreação (hábitos de lazer e de esporte, estilos 
de música pop, videocassetes e jogos infantis etc.). Uma segunda 
tendência foi a passagem do consumo de bens para o consumo de 
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serviços – não apenas serviços pessoais, comerciais, educacionais 
e de saúde, como também de diversões, de espetáculos, eventos e 
distrações. O “tempo de vida” desses serviços (uma visita a um 
museu, ir a um concerto de rock ou ao cinema, assistir a palestras ou 
frequentar clubes), embora difícil de estimar, é bem menor do que 
o de um automóvel ou de uma máquina de lavar.

Embora na sociedade atual não exista uma temporalidade única, 
vivemos sob a pressão de um tempo que é quantitativo e que pre-
valece, por exemplo, no espaço da metrópole. A sociedade urbana é 
pressionada por esse ritmo do tempo, que é cada vez mais distante 
do ritmo da vida e mais próximo do sentido da produção. Como 
geógrafos, temos a convicção de que esse tipo de sociedade “pro-
dutivista” acaba produzindo espaços que nos mostram o sentido da 
reprodução. Nesse sentido, Lefèbvre (1973) diz que não é apenas a 
sociedade que se torna o lugar da reprodução, mas o próprio espaço.

As formas comerciais no tempo e no espaço

A virada do século XX e o início do século XXI são períodos 
marcados por uma reestruturação econômica mundial, que vem 
sendo caracterizada pelas transformações sociais e técnicas, pela 
compressão espaço-tempo e pela crescente globalização da eco-
nomia. A sociedade brasileira, a fim de se adequar aos padrões 
impostos por essas transformações, busca, a todo custo, se inserir 
no mercado mundial, provocando com isso modificações nas rela-
ções sociais de produção e de consumo, as quais exercem profundas 
alterações no território. 

Observamos, a partir da exposição de alguns estudos sobre as 
formas comerciais no tempo e no espaço, que cada “novidade” 
representa um componente novo, mas ao mesmo tempo reproduz 
muito do antigo e também revigora, com um novo sentido, as tradi-
ções e os antigos modelos. É o caso, por exemplo, dos mercados que 
estão sendo revigorados e reproduzidos nessa nova óptica da gene-
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ralização da mercadoria, ganhando racionalidade e mercanti lizando 
sua imagem tradicional. As estratégias empresariais no mundo 
da mercadoria criam diversas formas, cada vez mais racionais, do 
ponto de vista da acumulação do capital, e é pela leitura dessas for-
mas que conseguimos observar a materialização das mudanças nas 
relações de consumo. 

Aparentemente, nada ou quase nada mudou: continuamos a 
evoluir na sociedade do supermercado e da publicidade, do auto-
móvel e da televisão. No entanto, nas duas últimas décadas, surgiu 
uma nova “conclusão” que pôs fim à boa velha sociedade de consu-
mo, transformando tanto a organização da oferta como as práticas 
quotidianas e o universo mental do consumismo moderno: a revo-
lução do consumo sofreu ela própria uma revolução. Uma nova fase 
do capitalismo de consumo teve início: trata-se precisamente da 
sociedade de hiperconsumo. (Lipovetsky, 2007, p.8)

Na dinâmica da generalização da mercadoria, os lugares vão se 
transformando. Muitos daqueles que tiveram em seu antigo uso 
muito do local, de história, de vida, modificam-se em um lugar nor-
matizado, com um uso dirigido pela mercadoria altamente globali-
zada. Não importa para os empresários do setor comercial se, para 
vender mais, os lugares têm que se homogeneizar ou se diferenciar, 
o que tem importância de fato é buscar sempre novas estratégias 
que propiciem o aumento do consumo e, consequentemente, a ex-
pansão dos lucros.

Mesmo havendo alguns sinais de certa “espacialização”, pelo 
avanço do e-commerce nas dinâmicas do comércio e do consumo 
na atualidade, a atividade comercial continua a ser extremamente 
importante na definição dos lugares e dos espaços, estruturando ou 
acompanhando o seu futuro.

O hábito de comprar sem sair de casa vem transferindo proble-
mas nada virtuais para as empresas, que passam a conviver com 
eles aprendendo a administrá-los, levando em conta, sobretudo, a 
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pressa do consumidor-internauta, pois uma exigência desse novo 
consumidor é a velocidade no recebimento da mercadoria compra-
da. Para ele, o tempo é escasso, seu maior desejo é manter o mesmo 
ritmo do mundo da comunicação eletrônica, no entanto, é condi-
ção necessária e fator de atrito para a concretização da mercadoria 
oferecida no mundo virtual. [...] Do ponto de vista da geografia 
esta discussão é muito importante, pois no mundo atual das redes 
virtuais existe um componente que deve ser valorizado: o espaço, 
que antes de ser abolido (como muitos pregavam no início da era 
da informatização) é revalorizado. (Ortigoza & Ramos, 2003, p.80)

Na atualidade, a geografia do comércio sofre significativas mu-
danças na escala intraurbana, evidenciando claramente, e de modo 
progressivo, uma substituição do modelo de organização hierárqui-
co por outro mais complexo, composto de complementaridades e 
concorrências entre diferentes tipos de centros, formatos de estabe-
lecimentos e formas de comércio. 

O mix comercial, os horários de funcionamento, as ambiências 
e as experiências que possibilitam as novas formas comerciais são 
fatores que levam os consumidores a realizarem suas compras atraí-
dos por outras necessidades, tais como a festa, o lazer, o encontro. 

Cachinho, geógrafo português e grande estudioso do assunto, 
nos revela que o consumo de espetáculos oferecidos no cotidiano 
dos centros comerciais não implica necessariamente fazer compras. 
Na verdade, trata-se mais da vontade de entrar e fazer parte desse 
mundo de fantasia, propiciado pelo lugar do consumo. As pessoas, 
muitas vezes, pretendem desfrutar de alguns momentos de lazer 
pelo simples prazer de estar com os outros e de “nada fazer” em 
conjunto. 

Nesse sentido, observa-se que os consumidores consomem tam-
bém o próprio ambiente do consumo, e assim todas as relações pas-
sam a ser mediadas por mercadorias. É comum, nos fins de semana, 
famílias inteiras e grupos de amigos saírem para “visitar” centros 
comerciais e hipermercados, num ambiente de descontração e ani-
mação, e sem perceberem são incentivados a comprar, não só o que 
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realmente necessitam, mas também aquilo que no momento lhes 
pode causar algum prazer. Para muitos, frequentar um shopping 
center significa sair da rotina do dia a dia, e por esses momentos são 
capazes de despender grandes quantias. 

Com a interpenetração do global no local, e vice-versa, as cida-
des vão se fragmentando, num mosaico composto por áreas comer-
ciais com distintas características de centralidade, acessibilidade, 
funcionalidade e simbolismo. E assim a antiga ordem hierárquica, 
que organizava a cidade e ditava as decisões espaciais da compra, 
é significativamente abalada, dando lugar a novos nexos e fluxos, 
muito mais complexos, onde as contradições entre o centro e a pe-
riferia, o tradicional e o moderno, a centralidade e a acessibilidade 
apresentam nova roupagem e adquirem novos conteúdos.

As representações e as ideologias, nesse caso, estão intimamen-
te ligadas às mercadorias, às formas do comércio e ao consumo. 
Portanto, para entender essas relações é preciso observar o uso dos 
espaços de consumo e seus significados. Foi com esse olhar que 
escrevemos este livro. 




