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1
DO GLOBAL AO LOCAL: 

O PAPEL DO CONSUMO NA VIDA URBANA

Todas as inibições, todas as barreiras “arcaicas” 
foram eliminadas; nada resta para além da legi-
timidade consumista, das incitações aos prazeres 
imediatos, dos hinos à felicidade e à conserva-
ção do próprio indivíduo. Conclui-se o primeiro 
grande ciclo da racionalização e de moderniza-
ção do consumo: nada resta a abolir, o público 
está já formado, educado, adaptado ao consumo 
ilimitado. A era do hiperconsumo começa quando 
as antigas resistências culturais caem, quando as 
culturas locais deixam de constituir limites ao 
gosto pela novidade.

(Lipovetsky, 2007, p.111)

Neste breve capítulo do livro, abordaremos a produção do lugar 
como síntese das dinâmicas local e global, procurando ressaltar o 
papel do consumo na vida urbana, e desse modo algumas questões 
nortearão nossa reflexão. São elas: Como se desenvolve no espaço 
a convivência “desigual e combinada” de formas comerciais origi-
nadas em vários lugares e períodos? Como entender a produção do 
espaço urbano no contexto da generalização da mercadoria? Qual é 
o papel do consumo na vida urbana e no cotidiano? Que mudanças 
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no mundo do consumo podem oferecer as condições para que o 
global se realize no lugar (espaço vivido)? 

Iniciamos nossas reflexões ressaltando duas características es-
senciais do varejo: a criatividade e a velocidade nas mudanças. Para 
compreendê-las e entender os diversos apelos de consumo, é im-
portante discutirmos o processo mais geral da produção, que, em 
sentido mais amplo, acaba envolvendo também a materialização 
das mudanças comerciais no espaço urbano. 

A intensificação da divisão espacial do trabalho, a mundializa-
ção do comércio, o aprofundamento das trocas de mercadorias e a 
abstração das fronteiras entre os Estados, entre outros, são proces-
sos em constituição, os quais exercem influência direta na sociedade 
urbana, alterando os fluxos de informações e, consequentemente, 
os hábitos de consumo. Nesse processo, o espaço urbano, pela pres-
são da técnica global, vai se tornando fluido e passa, gradualmente, 
a atender à velocidade imposta pelas novas relações sociais de pro-
dução. Esses fluxos de informações e as funções urbanas, cada vez 
mais centradas no terciário, reproduzem o espaço continuamente. 

A compreensão dessas transformações espaciais, na escala glo-
bal e local, passa a ser mais um desafio atribuído aos geógrafos, já 
que as localizações trazem junto com elas conteúdos diferenciados 
do espaço geográfico. Como apresenta Chesnais (1996, p.18):

Não é todo o planeta que interessa ao capital, mas somente parte 
dele, mesmo que suas operações sejam poluidoras em nível mun-
dial, no plano da ecologia como em outros. Ligar o termo “mundia-
lização” ao conceito de capital significa dar-se conta de que, graças 
ao seu fortalecimento e às políticas de liberalização que ganhou de 
presente em 1979-1981 e cuja imposição foi depois continuamente 
ampliada, o capital recuperou a possibilidade de voltar a escolher, 
em total liberdade, quais os países e camadas sociais que têm interesse 
para ele. (grifo nosso)

No que tange ao espaço urbano, outras contradições podem ser 
apontadas:
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A cidade tem um papel nas transformações do processo de pro-
dução; nos quadros da reprodução social a cidade se revela revelan-
do o quadro da generalização da troca, da constituição do mundo 
da mercadoria, da instauração do cotidiano, da concretização, da 
ordem local, da ordem distante, apontando no lugar a realização da 
sociedade enquanto sociedade urbana. Neste sentido a sociedade 
atual contemporânea aparece como sociedade urbana em constitui-
ção, o que significa que ao mesmo tempo que caracteriza uma rea-
lidade concreta, também sinaliza uma tendência, a possibilidade de 
sua realização. Nessa perspectiva o urbano aparece como realidade 
mundial, ultrapassando conceitos parciais, e impõe um método que 
pensa a prática urbana em sua totalidade, no plano mais amplo, 
aquele da reprodução das relações sociais. (Carlos, 2005, p.16)

Diante desses pressupostos, procuraremos abordar o conteúdo 
das articulações entre espaço e tempo, comércio e consumo, com 
o objetivo de compreender como se dá a reprodução das relações 
sociais e, nesse contexto, a materialização das formas globais de 
consumo no lugar.

É importante observar que o novo não consegue se impor sem 
um atrito, pois o que já existe muitas vezes resiste, exigindo uma 
transformação dos lugares, de modo sucessivo. Desse modo, a nova 
lógica da produção e do consumo aprofunda as contradições entre 
os diferentes lugares.

Na sociedade urbana, que tende a se generalizar, essas contra-
dições apontam para uma enorme mudança nas formas urbanas e 
nos modos de vida. Os limites definidos entre os diversos espaços 
vão se tornando sutis, e há uma forte tendência à mundialização 
das culturas, dos valores e comportamentos, especialmente aqueles 
ligados ao consumo. A própria mercadoria se generaliza, facilitan-
do as transformações, as quais operam profundas mudanças, tanto 
social como espacialmente, criando identidades que escapam ao 
local, ao nacional, apontando para o mundial como possibilidade.




