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1 – INTRODUÇÃO: 

 

Nas últimas décadas da história econômica brasileira estamos acompanhando um 
processo de mudança da sociedade baseada nas transformações estruturais de ordem 
macroeconômicas. A última vertente de crise do capitalismo iniciada nos anos de 1970, pela 
crise do petróleo e por conseqüência uma crise no modo de produção fordista, acelerou o 
processo de desenvolvimento no setor tecnológico através de duas vertentes: os investimentos 
em indústrias de hardware e melhorias no setor de comunicação. 
 Esta mudança no paradigma produtiva teve como raízes o “desenrolar” de uma mudança 
ocorrida no Japão, após os anos de 1950, como processo de recuperação econômica após a 
Segunda Guerra Mundial. A principal mudança encontrava-se, deste modo, no setor de 
administração da produção, denominado de “Toytismo” derivado de mudanças implementadas 
pela indústria Toyota, e que chega no ocidente com o nome de Produção Flexível, ou Pós-
Fordismo, de forma a se negar a autoria por parte dos japoneses pelos teóricos americanos.  
 Neste sentido, dando continuidade a história da inovação tecnológica, os investimentos 
neste segundo setor diversificaram os modos de comunicação, acelerando o acesso da sociedade 
a ela mesma e a informação através do surgimento da Internet, ao qual aprofundaremos a questão 
no corpo do texto. Este fenômeno tem sua expansão no Brasil a partir dos anos de 1990 e 
avançou com muita rapidez em nossa sociedade.  
 Outro fator que devemos considerar como derivação do processo anterior, e que tem seu 
vigor ressaltado posteriormente pelo uso das tecnologias de comunicação, é o que adotaremos 
segundo os termos de Alfred Chandler, do surgimento da Moderna Empresa, que se inicia após 
os anos de 1950, realizando sua análise sobre o comportamento das empresas americanas. Estes 
dois processos, aos quais se tornam palco para o desenvolvimento deste trabalho, “descolaram” o 
setor administrativo do denominado “chão de fábrica”, criando para si mesmo uma 
responsabilidade, no âmbito da moderna empresa, de gerenciamento de várias linhas produtivas, 
de amplo escopo, mas dentro do mesmo nicho de mercado; a logística e realização da 
mercadoria; e manutenção financeira da empresa através do processo de fusões e aquisições, 
aplicações e abertura de capital na atual força do Capitalismo Financeiro. 
 Este processo anteriormente citado, traz em si, uma grande dinâmica espacial, através de 
construção e rearranjo dos fixos, e grande volume de fluxos, no entendimento de adequação 
produtiva e de mercado na ordem macroeconômica e logo no entendimento desta dinâmica de 
ordem geográfica.  As tecnologias no setor de automação, no qual engloba os meios de 
comunicação, dá a unicidade deste processo. 

A evolução do sistema de comunicação, e aparecimento de novas tecnologias como a 
internet é ainda contestada por muitos teóricos, alegando o fato que este tipo de tecnologia está 
vinculado aos grupos de média e alta renda. No entanto, a plena realização da perspectiva 
japonesa de envelhecimento precoce de tecnologias e a facilidade de aquisição destas tecnologias 



em massa, dada pelo vigor do capitalismo financeiro, nos conduz ao entendimento que a 
tecnologia no setor de automação está cada vez mais difundida em nossa realidade ao fazermos 
um recorte, abrangendo as automações dos eletrodomésticos, passando pela automação do 
sistema bancário até as tecnologias de ponta, que se apresentam com um custo de aquisição 
maior, não atribuindo uma total falsidade a esta afirmação, mas que é uma realidade inegável. 
 Em complemento, um dos fatores que respaldam este trabalho é o tempo, sendo um dos 
conceitos mais abordados por teóricos da área humana no entendimento das modificações 
estruturais da economia, a partir desta crise da década de 1970. O processo de Globalização do 
capitalismo acarretou uma expansão do processo de controle de tempo de produção “chão de 
fábrica” para além dos muros das indústrias, em uma lógica comercial e produtiva muita mais 
dinâmica atribuída a todos os objetos presentes no espaço. 
 Deste modo, o espaço organizou-se e modelou-se para dinamizar o próprio fluxo de 
matéria-prima, produção e mercadorias pela matriz industrial desenvolvida, mas sob esta nova 
perspectiva, a infra-estrutura presente no mesmo espaço, se torna passiva de revisões conceituais 
sobre a materialização dos objetos e equipamentos desta nova ordem. 
 O comércio eletrônico realizado virtualmente é uma inovação administrativa no setor de 
vendas, e é trabalhada segundo os conceitos administrativos como inovação na relação 
comerciante-cliente.  
 O termo E-Commerce representa o modo de compra realizado entre pessoa física e 
pessoa jurídica, mas entre os diversos produtos e serviços comercializados e disponibilizados na 
Internet, um dos setores que mais se projetaram na utilização deste recurso para vendas, foi das 
Lojas de Departamento (Casa Bahia, Ponto Frio, Americanas, Magazine Luiza, entre outras).  

A evolução do E-commerce é o E-business segundo a literatura de alguns autores sobre o 
assunto. Assim, o inicio dado pelo comércio eletrônico foi à forma de difusão das inovações no 
setor comercial. O E-business enquanto evolução desta perspectiva é a base do arranjo 
empresarial e de comunicação que coordena a rede. Segundo KALAKOTA (2002, pág. 24), 
considerando o E-business como a terceira fase de crescimento do comércio eletrônico, o mesmo 
pode ser conceituado da seguinte maneira: 

 

Chamamos esta fase de e-business, e ela inclui todas as aplicações e os 
processos que permitem a uma empresa realizar uma transação de 
negócios. Além de englobar o comércio eletrônico, o e-business inclui 
atividades de contato e de retaguarda que formam o mecanismo principal 
do negócio moderno. Assim, o E-business não trata apenas de transações 
de comércio eletrônico ou de compras e vendas pela internet. É uma 
estratégia global de redefinição dos antigos modelos de negócios, com o 
auxílio de tecnologia, para maximizar o valor do cliente e dos lucros.    

   

  

Ao mesmo tempo, encontramos um cenário rico no estudo das movimentações 
empresariais respaldadas pela sua transformação estrutural, como salientado anteriormente, e a 
plena realização de sua lógica espacial de dinamização da produção e na “extração da mais-valia 
de diferentes Formações Sócio Espaciais”. 

Assim, cria-se uma inquietação para o autor deste texto, de estudar estas relações de 
existentes, no diálogo entre indústria e comércio, neste novo cenário macroeconômico, em duas 
vertentes complementares: O E-commerce, na relação entre pessoa física e pessoa jurídica, 



analisando a expansão da internet no cenário mundial e brasileiro, a realização da mercadoria por 
estes meios e as transformações geográficas como conseqüência deste processo; e o E-business, 
na relação entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, com base nas transformações e novas 
dinâmicas no cenário empresarial, tendo como pano de fundo a contextualização dada leitura 
cíclica da economia.  

Neste sentido, pela realização do e-commerce, colocam-se algumas indagações inerentes 
à própria estruturação e os segmentos envolvidos na venda on-line que se inicia com a 
formalização do pedido e pagamento e se concretiza com o recebimento do produto comprado na 
residência. 

Como estas corporações trabalham com seu estoque, uma vez que a mesma possui 
também a sua rede de lojas? Como está espacializada esta rede logística? Como funciona a sua 
rede de distribuição de produtos, uma vez que o consumidor está em qualquer parte do território 
nacional (ou do mundo, para alguns produtos)? Quais estas dificuldades e soluções para suprir a 
desigualdade quantitativa de tempo na relação venda/entrega? Quais as estratégias de marketing 
utilizadas por estas para estimulo o consumo on-line? E as empresas estabelecem apenas o 
contato entre consumidores, através dos leilões on-line, frente a estas corporações?   

Por outro lado, criamos a principal indagação no que concerne a relação entre comércio e 
a indústria. Qual face tem mais peso sobre a outra? Quem induz quem? Qual a complexidade 
existente ao longo da cadeia produtiva? O que precisamos atualizar da teoria marxista? 

Para tanto é necessário realizarmos um dialogo entre o comércio eletrônico e suas 
variadas faces e o atual cenário empresarial na perspectiva macroeconômica, ao qual este 
trabalho se destina afim de que se possa interpretar a organização espacial, enquanto objeto da 
geografia, paramentada não em conceitos vazios e formas acefálicas, mas com base na realidade 
concreta e de interpretações com base nesta realidade, não em psico-explicações, que fazem bem 
apenas para o ego, a alma e a carreira do pesquisador.       

Este trabalho trará ao debate, aspectos introdutórios desta perspectiva, como parte de um 
trabalho maior que está sendo desenvolvido em nível de doutorado.   

 

2 – O Comércio Eletrônico: uma nova perspectiva de negócios para a reprodução 
capitalista.    
 

O grande desenvolvimento do setor de comunicações através das melhorias nos sistemas 
já existentes e com o advento da Internet que se “populariza”, conforme dados  TABELAS 1, a 
seguir, no Brasil nos anos de 1990 e está mudando o modo de efetivação da compra dos mais 
diversos produtos atualmente. 

 

TABELA 1 – Dados Internet Brasil: crescimento percentual de Set/1997 a Dez/2006.  

Data da 
Pesquisa 

População 
Total 

Internautas % da 
População 
Brasileira 

Crescimento 
Acumulado 

Fontes da Pesquisa 
Internautas 

2006/dez 188,6 30,01 16% 2.508% Internet WorldStats 

2005/Jan 185,6 25,90 13,9% 2.152% Internet WorldStats 

2004/Jan 178,4 20,05 11,5% 1.686% Nielsen NetRatings 



2003/jan 176,0 14,32 8,1% 1.143% Nielsen NetRatings 

2002/Ago 175,0 13,98 7,9% 1.115% Nielsen NetRatings 

2001/Set 172,3 12,04 7,0% 947% Nielsen NetRatings 

2000/Nov 169,7 9,84 7,1% 756% Nielsen NetRatings 

1999/Dez 166,4 6,79 5,8% 490% Computer Ind. 

Almanac 

1998/Dez 163,2 2,35 1,4% 104% IDC 

1997/Dez 160,1 1,30 0.8% 13% Brazilian ISC 

1997/Sez 160,1 1,15 0,7% -- Brazilian ISC 

Fonte: Compilado por e-commerce.org.br / fontes diversas – disponível em http://www.e-   
             commerce.org.br/STATS.htm. 
Organização: TOLEDO, P.E.R (2008) 

 

O nascimento da internet provém basicamente de dois fatos históricos e de contexto 
macroeconômico: a evolução da tecnologia de informação e a necessidade de dar novo fôlego a 
reprodução capitalista, uma vez que sua base foi “estremecida” durante a Crise do Petróleo de 
1973, dando origem ao que denominamos de Fase recessiva do 4º Ciclo de Kondratiev. 
 Podemos também afirmar que a internet nasce do casamento entre a evolução dos 
sistemas de comunicação e a evolução do setor de informática. Ambos receberam investimentos 
maciços após a entrada neste período recessivo como forma de retomada do crescimento e 
reprodução dos sistemas por parte dos países hegemônicos, principalmente os Estados Unidos, 
que já havia lançado investimentos neste setor durante a 2ª Guerra Mundial, através de empresas 
como a IBM. MAYO and NOHRIA (2008, pág. 20), nos trazem a perspectiva do rápido 
crescimento desta área de computadores pessoais e internet. 
  

A entrada da IBM no mercado de computadores pessoais (PC) em 1981 foi 
de grande importância para a legitimidade e a credibilidade do nascente 
setor. Dois anos após o lançamento do PC, a IBM detinha 75% do 
mercado, que continuava a crescer. Em 1984, havia 19 milhões de PC’s em 
uso nos Estados Unidos, distribuídos em partes iguais entre lares e 
empresas. Embora a IBM ultrapassasse rapidamente as vendas da Apple, 
esta continuava a construir um segmento fiel e lançar inovações destinadas 
a simplificar a operação do PC. 

 

O comércio eletrônico desenvolve-se na perspectiva logística de aceleração do processo 
compra, facilitada pela ausência de fatores que se interpõe entre o consumidor e a efetivação da 
mesma em qualquer estabelecimento, como filas, trânsito, entre outros. 
 A facilitação da compra através do desenvolvimento de mecanismos tecnológicos e 
estabelecimentos cada vez mais preparados e organizados para acelerar este processo. Processo 
este que faz parte do próprio desenvolvimento do capitalismo em si, onde a logística e espacial 
tornam-se essenciais na sua reprodução e maturação.  



Esta revolução nos meios de comunicação e seu desdobramento para o mundo dos 
negócios teve sua história iniciada pela democratização da informática dada pela massificação 
das vendas dos computadores pessoais, que tiveram e ainda tem seu avanço tecnológico tão 
rápido tanto quanto seu barateamento e acesso a população de maneira em geral. Cabe frisar que 
esta massificação ainda está em curso, e a compra de um computador pessoal pelos segmentos 
menos abastado da sociedade está cada vez mais possível lastreada pelo crédito pessoal.   

A logística espacial existe em pequena e grande escala (pequena referente à organização 
espacial de um pequeno ponto comercial, como aos existentes em postos de combustível 
organizados de forma a atender ao cliente de forma rápida que não seria possível sem 
organização de seus produtos e serviços, ou em uma grande escala refletindo sobre a organização 
produtiva entre o meio agrário e sua relação com as indústrias de beneficiamento).  

Assim, encontramos um campo rico de estudos para a ciência geográfica, não somente 
nos condicionantes logísticos, formadores deste espaço, mas nas influências diretas na 
materialização de aspectos sociais e econômicos, e na receptividade desta tecnologia por parte do 
comportamento de consumo da sociedade. 

Outro fator importante nesta análise, é referente a revisão de conceitos que fundamentam 
a ciência geográfica, como: espaço, tempo e territorialidade destas corporações.  

CRONIN, Mary J. 1995 (pág. 01) faz uma explanação sobre a mudança no mundo dos 
negócios com o advento da internet.  

 

As redes já mudaram o modo de comunicação nos Estados Unidos. 
Todos os dias ocorrem milhões de negócios entre dezenas de milhares de 
conexões em alta velocidade, através de computadores espalhados para 
todo o mundo. Em apenas alguns segundos, transmitem-se centenas de 
páginas pelos Estados Unidos. Solicitações alcançam a Inglaterra, Japão 
ou Austrália com um rápido movimento de tela do computador, e 
respostas chegam antes que uma chamada telefônica ou transmissão por 
.fax concluída. Os programas armazenados em mainframe na Califórnia 
podem ser descarregados instantaneamente em um desktop em Nova 
York, usando apenas alguns comandos simples. Pesquisadores de 
Universidades e laboratórios corporativos de desenvolvimento, que 
nunca se encontram pessoalmente, colaboram em base on-line para 
desenvolver e testar novos produtos, economizando meses, ou mesmo 
anos no processo. 
 

 

A TABELA 2 a seguir, nos mostra a distribuição geográfica entre os países com o maior 
número de usuários de internet. 

  

TABELA 2 - Dados sobre a Internet – Número de Internautas usuários de banda larga. 
Ranking País Usuários Ranking País Usuários 

1 China 34.932.000 11 Taiwan 3.882.000 

2 EUA 24.459.902 12 Canadá 3.736.036 

3 Japão 14.593.800 13 Austrália 2.888.000 



4 Alemanha 12.300.000 14 Holanda 2.830.000 

5 França 11.980.000 15 Turquia 2.472.887 

6 Reino Unido 9.317.000 16 México 2.380.300 

7 Itália 8.001.000 17 Polônia 1.667.412 

8 Coréia do Sul 5.789.598 18 Índia 1.530.770 

9 Espanha 4.811.300 19 Suécia 1.516.400 

10 Brasil 4.095.600 20 Bélgica 1.425.800 

Fonte: DSL FORUM. DSL Drives Subscriber Growth. Disponível em: www.dslforum.org apud LIMEIRA, Tânia 
M. Vidigal. 
Organizado por: TOLEDO, P.E.R. (2008) 
 
 
 A tecnologia de informação mostrou-se em um primeiro momento como uma novidade 
restrita a alguns grupos, assim como foi para a tecnologia de telefonia móvel. Os grupos de alta 
renda e a classe média alta tornam-se desta maneira, consumidores de novidades neste ramo de 
novidades. Este padrão de consumo é ressaltado por RAMIRES (1998, pág. 21) apud SKLAR 
(1995). 

 
 
De acordo com SKLAIR (1995) existe uma espécie de querer induzido, criando 
padrões de socialização que, após a realização das necessidades biológicas 
imediatas, coloca possibilidades de consumo quase sem limites para uma 
infinidade de produtos e serviços. Desta forma o que vem sendo forjado há 
algum tempo não é apenas um aumento de vendas dos diferentes produtos, mas 
uma mudança social, política, econômica e cultural visando assegurar um nível 
expressivo de consumo.  
 
 

 RAMIRES (1998, pág. 22) apud LEFEBVRE (1991) ainda ressalta: 

 

Em sua formulação clássica sobre a vida cotidiana, LEFEBVRE (1991) chama 
a atenção para o fato de que não há uma separação entre o consumo do objeto e 
do signo, ou seja, o ato de consumir é, ao mesmo tempo, real e imaginário. 
Além disto, questiona o termo sociedade de consumo, como expressão do atual 
cotidiano a medida que existe uma grande lacuna entre a abundância 
empregada, uma verdadeira apologia do superconsumo e a escassez e a massa 
de excluídos desse processo em várias partes do mundo.  
RAMIRES (1998, pág. 22) 
 

 
 Atualmente, estamos vivenciando um segundo momento deste padrão de consumo. A 
análise mercadológica já tem como preceito que a tecnologia de informação que está sendo cada 
vez mais difundida na sociedade, e passa a explorar os métodos e metodologia de venda via meio 
digital e analisar o padrão de consumo dentre os produtos oferecidos na grande rede. 



 Para a Geografia, este ponto torna-se fundamental em sua análise espacial, pois após anos 
de exploração sobre a espacialidade do comércio na cidade, temos a plena certeza da localização 
dos pontos comerciais, mas não do consumidor, que através da tecnologia pode estar localizado 
em qualquer parte do mundo. Esta ótica se complementa e torna-se mais interessante à análise a 
partir do ponto de vista do consumidor, que mantém uma relação com o ponto comercial mais 
virtualmente do que geograficamente, onde o endereço da loja passa ser o eletrônico e não mais 
o de sua representação física.     

 Como primeira parte da contextualização do segmento de estudo inserido na Ciência 
Geográfica: o Comércio Eletrônico é importante trazermos ao leitor a conceituação de comércio 
ao qual encontramos participação no modo de produção capitalista, em que vivemos a fim de 
entendermos seu papel na reprodução do sistema, qual sua mediação no circuito do capital e para 
que possamos estabelecer não somente a sua transformação no meio virtual, mas as mudanças 
ocorridas, através deste meio, em toda a cadeia produtiva, chegando assim ao debate ao qual nos 
interessa: a relação entre indústria e comércio, neste novo contexto macroeconômico, como já 
ressaltado. 

 Para tanto, encontramos em MARX, Karl (2008, pág. 242), a relação estabelecida entre 
produção, distribuição, a troca e o consumo, em sua análise conjuntural sobre o sistema 
capitalista:  
 

A produção dá os objetos que correspondem às necessidades; a 
distribuição os reparte de acordo com as leis sociais; a troca reparte de 
novo o que já está distribuído segundo a necessidade individual; e, 
finalmente no consumo, o produto desaparece do movimento social, 
convertendo-se diretamente em objeto e servidor da necessidade 
individual e satisfazendo-a com disfrute. A produção aparece assim 
como o ponto inicial; o consumo como ponto final; a distribuição e a 
troca como o centro, que por isso mesmo é dúplice, já que a distribuição 
é determinada como emana dos indivíduos. 
 
 

 Neste sentido, ao realizarmos uma pesquisa sobre o comércio eletrônico, remetemos esta 
perspectiva para o entendimento das transformações do comércio de forma a apresentar-se em 
diferentes faces. O Consumo pela internet, para o caso brasileiro, ainda não se tornou uma 
realidade, apresentando-se em dados “tímidos”, mas encontra-se em plena fase de expansão 
como estamos mostrando pelos dados, no entanto, sua realização social, ou ao que podemos 
atribuir ao papel da plena “feitichização” da mercadoria, apresenta-se de forma considerável, 
dado pelas ditas marcas já consolidadas no mercado, e que subsidiam o padrão de consumo dos 
produtos negociados pela Internet. O exemplo mais claro desta afirmativa está no consumo e 
certamente uma segurança atribuída no consenso popular, de que a melhor garantia ao se 
comprar produtos eletrônicos é estar associado a marcas como Sony, Phillips, Panasonic e outras. 
 Nesta lógica, o consumo é totalmente atribuído a feitichização da mercadoria dada pelo 
poder de propaganda que as empresas têm sobre a sociedade. A realização do nome da empresa 
sobre a mesma permite a uma ampliação de seu escopo, ao exemplo dos grandes Zaibatsus 
japoneses que produziam de pilhas a automóveis. 



 Nesta ordem, Karl Marx em seus estudos consolidados na obra: O Capital, que nos 
apresentou a composição do sistema capitalista em sua fase inicial de maneira brilhante, nos 
dando base para o entendimento de sua complexidade a partir de sua concepção, principalmente 
nos meandros da denominada por este autor de “Realização da Mercadoria”.       
 Assim, podemos dizer que atualmente o poder de marketing das grandes empresas, 
encontrasse de maneira tão plena que a “necessidade” citada anteriormente por Karl Marx, e que 
conduz o processo de produção é atualmente mediada entre as necessidades básicas de sua época 
e a “necessidade criada” entre as inovações e modas do presente. MARX (2008, pág. 243), nos 
apresenta mais detalhadamente sua conceituação sobre as etapas da realização da mercadoria. 

 
A distribuição determina a proporção em que correspondem os produtos 
ao indivíduo; a troca determina os produtos nos quais o indivíduo 
reclama a parte que a distribuição lhe atribuí. (...) Produção, distribuição, 
troca, consumo, formam assim um silogismo segundo as regras: 
produção, a generalidade; distribuição e troca, a particularidade; 
consumo, a individualidade que expressa a conclusão. A produção 
(segundo os economistas) é determinada por leis naturais gerais; a 
distribuição, pela contingência social; pode, pois, influir mais ou menos 
favoravelmente sobre a produção; a troca acha-se situada entre ambas 
como movimento social formal, e o ato final do consumo, que é 
concebido, não somente como objeto, mas também como fim, se 
encontra propriamente fora da economia, salvo que reage sobre o ponto 
inicial e faz com que todo o processo recomece. 
 

 
MARX, Karl (2008, pág. 245), ainda nos faz uma reflexão com relação ao consumo. 

 
 
A produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, 
imediatamente, produção. Cada qual é imediatamente o seu contrário. Ao 
mesmo tempo, opera-se um movimento mediador entre ambos. A 
produção é mediadora do consumo, cujo materiais cria e sem os quais 
não teria objeto. Mas o consumo é também imediatamente produção 
enquanto procura para os produtos o sujeito para qual são os produtos. 

 

 Desta maneira, o comércio eletrônico, seguindo o desenvolvimento histórico do circuito 
do capital, dinamiza o principal fator na articulação do comércio com a produção: a informação. 
A medida que compramos os produtos pela internet, estamos fornecendo para os agentes 
comerciais a informação sobre nossas preferências de consumo, através de cadastros, e registros 
em “newsletters” (informativos dos sites de compra). 
 O banco de dados construído através deste ferramental técnico fornece para o comércio, 
meios de negociação com a produção mais precisa. Uma vez que o circuito do capital é de certa 
maneira invertido, quando compramos um produto em sites que o oferecem, mas cujo mesmos 
ainda não foram produzidos, criando assim a certa pressão sobre a indústria, que precisa produzir 
mercadoria que já foi paga e realizada, através do pagamento com cartão magnético (meio ao 
qual a informação do consumo é também contida), de modo que o consumidor receba o quanto 
antes seu produto, em um trabalho logístico e na política do just-in-time, que fideliza o 
consumidor ao agente comercial (site).  



 O avanço das tecnologias de comunicação possibilitaram a moderna empresa a ser 
melhor caracterizada no item a seguir, a investir no aumento de escopo e logo conduzir a um 
processo de crescimento horizontal, dando uma nova dinâmica para o dito espaço geográfico. 
Esta nova dinâmica é entendida pela instituição das grandes empresas e corporações em seu 
processo de “tecnologização” e globalização dos negócios.    
  
 
3 – Do nascimento da moderna empresa à recente reestruturação empresarial 
 

Alguns autores da área de administração e negócio, ao qual estaremos também trazendo 
ao debate, consideram que as tecnologias de informação, ao exemplo mais recente da internet, 
criaram uma perspectiva de análise de mercado, ao qual devemos considerar que a maior 
concorrência encontra-se na análise das redes de negócio (cadeia produtiva), ou seja, no controle 
e gerenciamento do just-in-time do circuito do capital. Um exemplo claro desta perspectiva, 
encontrasse nos primórdios do nascimento das empresas, com o gerenciamento e posse de Henry 
Ford, sobre sua plantação de seringueiras para produção de pneus, e sua logística de distribuição 
de seus carros para o Canadá, através da posse de navios e portos nos Grandes Lagos, da 
América do Norte.      
 Nesta mesma lógica, como evidência empírica, podemos analisar a descrição da 
construção da rede logística da maior empresa de varejo do mundo: o Wal-Mart. FRIEDMAN 
(2005, pág. 156), através de uma entrevista com um dos administradores do Wal-Mart nos mostra 
esta perspectiva, através do histórico da ação empresarial de Sam Walton e Glass na expansão de 
sua rede. 
  

Quanto mais se expandia aquela cadeia de fornecimento, mais Walton e 
Glass entendiam que a escala e a eficiência eram a alma do seu negócio. 
Para simplificar, quanto mais escala e escopo tivesse a cadeia de 
fornecimento, mais coisas venderiam por menos e para mais clientes, 
mais alavancagem teriam juntos aos fornecedores para reduzir os preços, 
ainda mais, mais venderiam para mais clientes, mais escala e escopo teria 
a cadeia de fornecimento, mais lucro obteria para os acionistas. Se Sam 
Walton foi o pai dessa cultura, a mãe foi a necessidade – e deste 
casamento nasceu uma máquina de fornecimento vigorosa e enxuta. Em 
2004, o Wal-Mart comprou cerca de 260 bilhões de dólares em 
mercadorias, que percorreram uma cadeia de fornecimento composta por 
108 centros de distribuição espalhados pelos Estados Unidos, atendendo 
a cerca de 3 mil lojas no país.  
 

O embrião desta empresa nasce no interior de uma estrutura de varejo, que negociava 
seus produtos por meio de catálogos, em uma fase de inovação comercial, e de um consumo 
dado pela indústria em sua essência fordista, com pouca variação de produtos, onde a escala era 
o fator de consolidação no mercado. 

CHANDLER (1998, pág. 305), define a grande empresa da seguinte forma: 
   

Assim, a moderna empresa industrial pode ser definida como um conjunto de 
unidades operacionais, cada qual com suas instalações e seus quadros pessoal, 
cuja totalidade dos recursos e atividades é coordenada, monitorada e alocada 



por uma hierarquia de executivos de segunda e primeira linhas. Somente a 
existência e a capacidade desta hierarquia podem tornar as atividades e 
operações de toda a empresa algo mais que a mera soma das unidades. 

 

Esta moderna empresa, que possuí indústrias, ganhou mercado gerenciando suas atividades 
produtivas de forma a investir em escala e escopo, conforme o comportamento da economia. O 
que aqui acrescentaremos, o fato destas grandes empresas nacionais e estrangeiras, investirem 
mais em escopo nos períodos recessivos do ciclo econômico, de forma a se manterem 
hegemônicas no mercado, o que justifica o dado para economia brasileira de mais de 4.400 
(quatro mil e quatrocentos) processos de fusões e aquisições entre empresas, no período de 1994 
a 2007, período este que caracteriza o período de consolidação da abertura econômica e que 
permitiu a formação de grandes grupos coorporativos estrangeiros, através de compras de 
pequenas e médias empresas nos diferentes ramos da economia nacional, e a diversificação de 
posses e liderança de mercado em diferentes setores por parte de uma mesma empresa. 

 Atualmente o setor supermercadista encontra-se “aglutinado” sobre o poder de algumas 
corporações que possuem a maior parte dos faturamentos deste ramo. Nota-se também entre as 
maiores, a presença maciça de capitais estrangeiros, conforme TABELA 01, a seguir: 

 
TABELA 01 – As 10 maiores empresas do ramo supermercadista / Brasil – Maio / 2007. 
 

Classificação 
2006 2005 

EMPRESA SEDE FATURAMENTO 
BRUTO (em reais) 

1º 1º Companhia Brasileira de 
Distribuição LTDA (Pão 
de Açúcar) 

SP 16.460.295.827 

2º 3º Wal-Mart Brasil LTDA. SP 12.909.844.702 
3º 2º Carrefour comércio e 

indústria 
SP 12.909.842.706 

TOTAL EM REIAS DAS 3 PRIMEIRAS R$ 45.245.367.155 
4º 5º G. Barbosa Comercial SE 1.489.632.780 
5º 4º Cia. Zaffari comércio e 

indústria 
RS 1.475.751.140 

6º 6º DMA Distribuidora S/A – 
EPA 

MG 1.457.124.185 

7º 7º Irmãos Bretas, Filhos e 
Cia LTDA 

MG 1.357.280.111 

8º 10º Prezunic comercial LTDA RJ 1.194.791.000 
9º 9º A. Angeloni e Cia. 

LTDA. 
SC 1.081.733.787 

10º 8º COOP – Cooperativa de 
Consumo 

SP 1.039.121.871 

TOTAL EM REAIS DOS 10 PRIMEIRAS R$ 51.375.418.109 
Fonte: Revista Hipermercado – maio de 2007 
Organização: TOLEDO (2008) 

 

O comércio eletrônico é um ramo de investimentos para estas redes supermercadistas, à 
medida que possibilita ao consumidor realizar suas compras sem sair de sua residência, mas que 
a entrega destes produtos, depende de uma articulação espacial por parte destes investidores de 
modo à realizar a entrega tão rapidamente quanto foi realizada a compra. Assim, nos 



argumentamos: Como estas empresas supermercadistas trabalham como seus estoques, tendo 
presente também sua grande loja, materializada no espaço? 

 Sob o enfoque de aquisições e fusões, os grandes grupos atacadistas estão investindo 
atualmente no setor varejista, ao exemplo, do Grupo Martins de Uberlândia/MG, que durante 50 
(cinqüenta) anos de sua história investiu em suas atividades atacadistas e que nos últimos 5 
(cinco) anos, construiu uma rede varejista com mais de 600 (seiscentas) lojas, denominada de 
Rede Smart de supermercados de pequeno porte.  A atuação do Grupo Martins, no setor de 
atacado e varejo, fornecendo para si mesmo e com pleno controle de estoque, uma vez que existe 
a tecnologia de informação entre seus pares. 

O comércio que se mostra cada vez mais complexa em sua estrutura tem mostrado 
significativo aumento de sua dinâmica após a segunda metade do século XX. A moderna 
empresa abordada por Alfred Chandler que estrutura-se de forma a estar incorporando novos 
setores produtivos, em multiplantas, espacializadas na medida em que as diferentes regiões 
oferecem capacidades produtivas por seus aspectos naturais ou por sua formação sócio-espacial, 
mas que consolidou uma marca que a representa e que mostrasse hegemônica para o mercado 
consumidor. 

Nesta mesma ordem, CASTELLS (2003, pág. 56) faz algumas considerações sobre o uso 
da tecnologia da internet sobre o setor produtivo e empresarial. 
 
 

A internet está transformando a praticadas empresas em relação com seus 
fornecedores e compradores, em sua administração, em seu processo de 
produção e em cooperação com outras firmas, em seu financiamento e na 
avaliação de ações em mercados financeiros. Os usos adequados da internet 
tornaram-se uma fonte decisiva da produtividade e competividade para 
negócios de todos os tipos. 

 
Assim, podemos considerar dois “usos” diferentes da tecnologia de informação sob a 

organização das empresas. O primeiro dado pela comunicação de gerenciamento da empresa 
consolidada em sua marca e seus diferentes setores produtivos, pois nos períodos recessivos dos 
Ciclos Longos a hegemonia de mercado se faz pelo escopo de produção, criando capacidade 
ociosa em todos os seus ramos, dentro do mesmo ramo de produção, ou em diferentes ramos, ao 
exemplo da indústria Tigre de Joinville/SC que consolidou sua marca na fabricação de tubos e 
conexões em PVC, como analisado por NAPOLEÃO (2006), e que hoje planeja entrar no ramo 
de porcelanas, ou o exemplo da empresa Votorantim que possuí investimentos no setor de 
cimento, celulose, financiamento e outros, nos lembrando dos Zaibatsus japoneses, ao exemplo 
da Mitsubishi e outras marcas familiares. Além de muitos outros exemplos que envolvem 
consolidação de marca e incorporação espaciais. 
 O outro uso refere-se, assim como apontado por MEANS e SCHNEIDER (2001), no 
enxugamento do capital fixo pelos grandes grupos em detrimento de outras pequenas empresas 
que são responsáveis pela cadeia produtiva, criando o que os autores denominaram de 
“Comunidades de Valor Agregado”. Esta prática é também realizada por várias empresas na 
economia nacional, mas não enxugando totalmente seu setor produtivo, como é o caso da Nike e 
outras, mas como é o caso da Sadia localizada em Concórdia/SC, que ao longo de sua história 
investiu ou deixou de investir no setor ou setores produtivos na perspectiva de escala e escopo, 
conforme o quadro macroeconômico e as referencias de mercado. Atualmente esta empresa está 



terceirizando sua frota de caminhões, através de financiamento dos veículos para seus próprios 
motoristas de forma que estes mesmos profissionais se tornem autônomos, mas que mantêm um 
contrato de fidelidade com a empresa. Esta prática é também realizada pelo Grupo Martins no 
setor atacadista que possuí uma frota de mais de 1400 veículos, sendo cerca de 1200 próprios, 
onde todos os motoristas prestam serviço como autônomo, de forma a “enxugar” os encargos 
trabalhistas. 

Deste modo, o processo de ampliação do setor administrativo, offshore’s e a inovação no 
setor de comunicações deram início a um processo de desconcentração de capital nos grandes 
centros urbanos. As cidades de médio porte passaram a abrigar não somente indústrias de porte 
regional, mas filiais de grandes redes corporativas, dentre essas, a do setor de lojas de 
departamento e redes supermercadistas. 
 Na análise geográfica, SANTOS (2005, pág. 42) faz uma explanação sobre a influência 
da inovação tecnológica no espaço de maneira em geral. Segundo mesmo autor, a inovação 
tecnológica criou uma série de objetos no espaço, agilizando o fluxo de mercadorias e 
informações, que dão base a consolidação do capitalismo. Este novo meio, o autor denominou de 
Meio-Técnico Científico Informacional e ainda nos diz: “O espaço torna-se fluído, permitindo 
que os fatores de produção, o trabalho, os produtos, as mercadorias, o capital passem a ter uma 
grande mobilidade”. 

SANTOS (2005, pág. 43), ainda nos complementa: 
 

O meio técnico-científico é o terreno de eleição para a manifestação do 
capitalismo maduro, e este também dispõe de força para criá-lo. São duas faces 
de uma mesma moeda. Por isso, esse meio técnico-científico geografiza-se de 
forma diferencial, isto é, de forma contínua em algumas áreas contínuas já 
mencionadas, e de modo disperso no resto do país. A tendência, porém, em 
todos os casos, é a conquista, relativamente rápida, de mais áreas para o meio 
técnico científico, ao contrário do meio técnico, que o precedeu como forma 
geográfica e difundia-se de forma relativamente lenta a certamente mais 
seletiva.   

 

 Com o aumento da população brasileira (principalmente a urbana), a cidade torna-se o 
grande obstáculo para a perfeição da entrega das mercadorias adquiridas por meio do comércio 
eletrônico, ao mesmo tempo em que suas intempéries se transformaram no principal motivador 
das classes médias e grupos de alta renda, a explorarem o comércio eletrônico em uma escala 
intra-urbana. 
 O consumidor situado em um pequeno município busca através dos sites das grandes 
lojas, adquirir produtos que não existem no comércio local, influenciando-o através da 
concorrência. Dentre os produtos comercializados nesta última perspectiva, estão principalmente 
os livros, CD´s e eletroeletrônicos. 

Sobre esta ótica das especificações e espacializações do comércio, além das inovações 
tecnológicas deste setor comercial BASTOS e ESPÍNDOLA (2005, págs. 44 e 45), nos apontam 
a necessidade de uma maior exploração acadêmica deste meio. 
 

A compra e venda de mercadorias aparentemente são atividades muito simples, 
ou seja, compra-se num determinado preço para revender com preço maior, 
extraindo, dessa diferença, o lucro. Pouco se menciona, nos meios acadêmicos, 



que o comércio vem cada vez mais acrescentando inúmeras novas atividades, 
que até bem pouco tempo não tinha necessidade de realizar com um grau de 
sofisticação que as mesmas exigem no presente estágio da economia mundial, 
tais como, a logística entre os centros de distribuição, os fornecedores e os 
consumidores; o conhecimento das necessidades do consumidores em cada 
local (respeitando sua cultura e o nível sócio-econômico); a introdução da 
automação e das tecnologias de informação com o uso do EDI, incluindo 
transmissão de dados via satélite; as constantes ampliações do mix de 
mercadoria num determinado ponto, etc. São algumas das funções do 
comércio, que ganhou atenção destacada em termos de investimento nos 
últimos anos da longa depressão vivida pela economia mundial e pela maciça 
propaganda neoliberal que determinava a emergente necessidade de aumentar a 
eficiência nas transações comerciais. 

 

As analises e exemplos das perspectivas trabalhadas seriam infinitas para este trabalho, 
que buscou apresentar uma explanação geral sobre uma leitura possível da atividade comércio 
eletrônico para a geografia de modo em geral. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Este artigo buscou trazer ao debate a leitura geográfica do Comércio Eletrônico, já 
amplamente trabalhado pela literatura administrativa, de base conceitual e informativa, mas que 
não realiza uma análise devida que insere esta atividade econômica contribuidora da reprodução 
capitalista, e sua contribuição na reorganização e atual dinâmica espacial. 
 O comércio Eletrônico encontra-se em plena fase de expansão, mas sua realidade ainda 
não se apresentou com tanta veemência nos países da periferia do sistema, dado primeiramente 
pelo acesso da população ao computador (perspectiva esta que inicia sua mudança, através do 
incentivo constante do estado em sua política de inclusão e educação digital. Neste fato devemos 
nos lembrar que o telefone móvel demorou apenas alguns anos pra se popularizar de forma 
expressiva, ao contrário de alguns elementos tecnológicos como televisor e geladeira, que 
demoraram mais de uma década para atingir mais de 50 (cinqüenta) milhões de usuários, esta 
realizada para a internet durou apenas dois anos para atingir esta cifra. 
 O E-Business torna-se o principal foco de interesse por parte deste pesquisador, por sua 
ligação direta com a reengenharia produtiva e articulação espacial das empresas. A consolidação 
de uma grande empresa significa atualmente a consolidação para a sociedade como um todo de 
sua identidade, denominada de: marca. A marca é fundamental para a realização das compras 
online, pois ela define o nível de confiabilidade de um consumidor na mercadoria oferecida. 

Assim, a recente transformação no âmbito macroeconômico brasileiro, no que condiz a 
reestruturação empresarial nos apresenta um amplo campo de estudo desta dinâmica, entendida e 
desmistificada através da leitura dos campos que compreendem esta ordem macroeconômico. 

Neste sentido, o estudo desta reestruturação empresarial e o entendimento de sua 
dinâmica espacial é de fundamental importância na ordem epistemológica da ciência geográfica, 
pois trabalha e revisa diretamente seus conceitos. O dialogo estabelecido por este trabalho entre a 
economia política e geografia torna-se complementares a esta perspectiva. 
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