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Os regimes do tempo no comércio 

 Que tempo(s) adorna(m) hoje a vida quotidiana na 

metrópole contemporânea? 

 Como é que o comércio participa na sua produção e 

experiência? 

 Que tempo(s) é (são) explorados pelo comércio da 

Urbanização das Colinas do Cruzeiro? 
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A nossa tese … 

 A metrópole, enquanto espaço de produção e consumo, vive 

hoje na confluência de dois mundos: do tempo lento, em 

retração, e do tempo rápido, em expansão.  

Estes dois mundos são nutridos por distintas formas de 

comércio que tendem a fazer do tempo uma mercadoria com 

um valor de uso, de troca e de signo de geometria variável. 
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Dos regimes do tempo da metrópole 1. 
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 Do tempo universal, único, linear, exterior à sociedade,       

à pluralidade de tempos e ritmos das práticas sociais 

(temporalidades) 

 A compressão tempo-espaço e a diversificação dos ritmos  

e das temporalidades urbanas 

 

Dos regimes do tempo da metrópole 
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Tempo lento Tempo rápido 

Cíclico Linear  

Tradicional  Moderno 

Natural / Biológico Artificial / Cultural 

Artesanal Industrial  

Comunidade  Individual  

Doméstico Profissional  

Original / Autêntico  Cópia / Reprodução  

Local  Global  

Dos regimes do tempo da metrópole 
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Do tempo rápido e da velocidade … 

 Volatilidade e efemeridade de bens, valores, estilos de vida e 

das relações entre pessoas e lugares 

 Culto do presente, da superfície, da variabilidade e da 

variedade e a necessidade da inovação permanente 

 Aceleração do tempo e o crescimento do mercado da 

instantaneidade  
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O mercado do tempo 
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Do tempo rápido e da velocidade … 

 A construção e renovação de sistemas de signos e imagens 

na criação da identidade das empresas, dos lugares e dos 

indivíduos 

 Mercado das imagens e de signos, a produção  de espaços 

urbanais  nas  cidades  
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Piccadilly Circus, Londres 

Do tempo rápido e da velocidade … 
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Do tempo lento … 

 A descoberta do mercado da nostalgia, da autenticidade, da 

memória e da tradição  

 Os movimentos anti-globalização  -  slow food e slow cities -  

e a redescoberta do lugar e da tradição 

 A necessidade de desacelerar o tempo e o reencontro com  a 

Natureza, os ritmos cíclicos, o passado 
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Mercado Medieval, Óbidos 

Do tempo lento e dos espaços da lentidão … 
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Upsala, Suécia Chester, Reino Unido Sens, França 

Do tempo lento e dos espaços da lentidão … 
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Os regimes  do tempo  no comércio 2. 
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Sistemas comerciais e regimes de tempo  

Tempo lento Tempo rápido 
 Idiossincráticos  Espaços estandardizados  

 Autenticidade, tradição, ecologia  Anónimos, simulacros, imagéticos 

 Explorados por pequenos comerciantes  Explorados pelas cadeias  

 Sensíveis à  cultura  e economia local   Desterritorializados, economia global 

 Localizações intraurbanas  Localizações suburbanas  

 Lojas de bairro  Espaços One-stop shopping  

 Atendimento personalizado  Self-service  

 Horários de abertura regulares  Abertos for a de horas 

 Formatos:  mercados, feiras, restaurantes 

slow food,  especialistas produtos do terroir,  … 

 Formatos: hípers, franchisings, centros 

comerciais, category killers, on-line shopping 



Tempo lento e experiências de consumo 

Bazar das especiarias, Istambul Feira da Ladra, Lisboa 
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Tempo rápido e experiências de consumo 
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 Um tempo sem tempo,  organizado em função 

da celebração da cultura do consumo. 

 Um tempo que se rege pela lógica da 

simultaneidade. Entrar num centro comercial 

equivale a entrar em diferentes lugares ao 

mesmo tempo. 

Nos centros comerciais, os indivíduos-

consumidores deslocam-se mas não se movem 

Centros comerciais: tempo & temporalidades 
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Os regimes  do tempo  no comércio 

das Colinas do Cruzeiro 

3. 
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 Recenseamento dos 220 estabelecimentos da UCC (data de 

abertura, ramo de atividade, horários de funcionamento, …) 

 15 entrevistas aos comerciantes na rua Pulido Valente e na 

Praça de Odivelas sobre o uso do tempo na gestão dos 

estabelecimentos 

 Observação in loco dos ritmos de apropriação dos espaços 

comerciais e leitura ativa da oferta dos estabelecimentos 

 

 

Nota metodológica 
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Colinas do Cruzeiro: oferta comercial 

0 20 40 60 80 100

Culture & leisure

Culture & leisure services

Food & drink

Health & beauty

Transports & communications

Clothing, textile & footwear

DIY, hardware & related goods

Education & sports

Personal services

Health & care services

Restaurants & coffees

Finance & B2B
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Os regimes do tempo no comércio da rua Pulido Valente 
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Os regimes do tempo e os horários  de funcionamento das lojas 

 O horário dos estabelecimentos 

como recurso temporal para os 

consumidores  

 O tempo das compras, do 

abastecimento, do consumo 

 Ritmos das compras: diferença   

e repetição 
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Os ritmos do comércio nas Colinas do Cruzeiro 

Quatro tipos de estabelecimentos:  

 Orientados para o tempo rápido (Rei 

dos frangos, ten to ten, …) 

 Orientados para o tempo lento (Pipa 

Gourmet, Mauricio’s, …) 

 Orientados para a polirritmia (Jazzy 

Club, Strada Outlet 

 Sem uma orientação definida em 

termos de uso do tempo (Pukachitos, 

Filchic, …) 
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Os regimes do tempo no comércio das Colinas do Cruzeiro 

 Os ritmos do tempo (rápido e lento) são um recurso potenciado pelos 

espaços comerciais que necessita de ser ativado pelos  indivíduos-

consumidores 

 Os ritmos do tempo rápido e lento são alimentados pela textura 

material e simbólica dos espaços comerciais  

 A multifuncionalidade e a liminaridade conferida pela oferta e a 

organização dos espaços potenciam a diversificação dos ritmos. 
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Conclusão 4. 
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Os regimes do tempo do comércio das Colinas do Cruzeiro 

 O comércio da UCC constrói a identidade na confluência de dois 

regimes de tempo: do tempo rápido e do tempo lento.  

 A velocidade e a lentidão são promovidas por distintos conceitos 

comerciais , de acordo com as experiências que oferecem aos 

indivíduos-consumidores.  

 Alguns espaços através da oferta e da de gestão ultrapassam estes 

dois mundos, resignificando o tempo, tornando-o numa mercadoria, 

com um valor de uso, de troca e de signo de geometria variável. 


