
  

Onde mercamos?



  

Obxectivos

Identificar os aspectos que caracterizan o actual 

modelo de distribución comercial.

Coñecer os impactos deste modelo. 

Distinguir outras alternativas de consumo. 

Reflexionar sobre que consumir, como e onde. 

Valorar a importancia do comercio locall.



  

Contido 
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Introdución   

Nesta unidade imos falar e reflexionar sobre o 
consumo. 

Imos intentar chegar a conclusións sobre:

Que mercamos? 
O que necesitamos? 

Onde mercamos?
No pequeno comercio, no supermercado, no centro 

comercial?

Como mercamos?
Cales son os nosos hábitos de consumo?

 



  

Cuestións Previas

Na túa casa, onde comprades 
habitualmente?

Hai pequeno comercio no teu 
barrio? Intenta enumerar os 
distintos establecementos 
pequenos que hai.

Hai algún de alimentación? Hai 
moitos mercados de peixe, 
froitas e verduras na túa 
localidade? Coñécelos? 
Comprades habitualmente 
neles?  



  

Ficha nº1:  A partir desta categoría de produtos, intenta procurar 
alternativas de compra diferentes ao supermercado ou a gran 
superficie. Existen no teu barrio ou cidade?

  
Alimentación  Libros Roupa  

TecnoloxíaMoblesCalzado 



  

Onde mercamos? No hipermercado ou 
no centro comercial? Por que?

Porque pensamos que 
aforramos tempo? 

“porque compramos todo 
o que necesitamos no 
mesmo lugar sen ter 
que desprazarnos”. 

Quizais comprar “todo” 
significa comprar máis. 

Quizais “non ter que 
desprazarnos” implica 
deixar de gozar do 
paseo, da cidade, do 
pequeno comercio, das 
relacións cercanas entre 
os veciños, de xogar no 
parque, etc. 



  

Onde mercamos? No hipermercado ou 
no centro comercial? Por que?

Porque pensamos que 
aforramos diñeiro? 

“porque asociamos que 
na gran superficie ou 
no supermercado hai 
grandes descontos, 
ofertas, etc.”. 

Poida que haxa descontos 
pero non en todos os 
produtos.

Poida que acabemos 
mercando máis cousas.

Gastaremos cartos tamén 
en desprazarnos.

Non axudaremos á 
supervivencia do comercio 
local, en definitiva, a que o 
noso barrio teña vida 
propia.  



  

Tipos de Comercios

SUPERMERCADOS

Son os establecementos con 
venda en autoservizo de 
menos de 2500 m². É o 
lugar máis habitual de 
compra de alimentos aínda 
que tamén se poden 
mercar outros produtos 
para o fogar.



  

Tipos de Comercios

HIPERS 

Son grandes superficies que 
normalmente están ás 
aforas das ciudades. Non 
só venden alimentación 
senón todo tipos de 
produtos (bricolaxe, 
electrodomésticos, mobles, 
produtos deportivos).



  

Tipos de Comercios

CENTROS COMERCIAIS 

É un único espazo onde se 
agrupan diferentes locais 
comerciais e lugares de ocio 



  

Tipos de Comercios

TENDAS TRADICIONAIS

Son as especializadas en 
fresco, incluíndo tamén os 
postos dos mercados. Son 
establecementos de 
pequena dimensión e hai 
dependentes que 
proporcionan unha 
atención personalizada.



  

OUTROS MODELOS

Outras vías para comprar son 
as cooperativas ou 
asociacións de 
consumidores, Internet, 
directamente a produtores, 
etc.

Tipos de Comercios



  

Como se distribúen hoxe en día os 
produtos?

Actualmente os produtos de consumo distribúense 
maioritariamente utilizando canles, como os 
supermercados, hipermercados, centros comerciais, 
tendas-desconto



  

Tendencia actual   

A tendencia destes distribuidores é AGRUPARSE co obxectivo 
de incrementar as ganancias xa que a maior volume de 
compra os custos diminúen.

Esta situación xera unha grande ACUMULACIÓN DE PODER 
en mans de moi poucas empresas e a progresiva 
desaparición de empresas intermediarias. 

Se antes no sector da alimentación participaban produtores e 
comerciantes por xunto, na actualidade as empresas 
mercan directamente aos produtores. . 



  

Impactos deste modelo
O peche nos últimos anos de ao redor de 10 pequenos comercios 

ao día que supón a perda de moito emprego. 

O comercio tradicional non pode competir coas polític as 
de baixos prezos  e produtos gancho o que implica o seu 
peche e a conseguinte perda de emprego. 

Calcúlase que por cada posto de traballo xerado nunha gran 
superficie se perde 1 ½ no comercio local.



  

Impactos deste modelo

En tempos pasados había moitas empresas dedicadas ás vendas 
de produtos de consumo, actualmente só 5 empresas controlan 
a metade das vendas. 

En España existían a finais dos anos 90, 95.000 tendas, na 
actualidade hai menos de 25.000.

E estas 5 empresas non só controlan as vendas senón tamén a 
produción, a distribución e as vendas. 



  

Impactos deste modelo

Comercialización de produtos producidos a miles de quilómetros 
de distancia de onde son vendidos e consumidos. 



  

Impactos deste modelo

Elimínanse os produtos cercanos  porque se utilizan 
provedores que  producen a moi baixo prezo e 
normalmente estes están a miles de quilómetros. 

Tomates próximos Tomates afastados



  

Impactos deste modelo: poñamos un 
exemplo

Unha comida típica británica 
realizada con:

Amorodos de California, 

Brócoli de Guatemala, 

Arandos de Nova Zelandia, 

Tenreira de Australia,

Patacas de Italia, 

Feixóns de Tailandia e 

Cenorias de Sudáfrica 

Xera 650 veces máis de 
emisións de carbono, 
debido ao transporte, que 
se esa mesma comida se 
tivese producido con 
alimentos cultivados 
localmente  



  

Este modelo impón 
condicións moi estritas 
aos provedores  en canto 
ás características dos 
produtos (tamaño, cor, 
forma e uniformidades). 

Estas fortes esixencias 
obrigan aos labregos:

A utilizar pesticidas co 
obxectivo de alcanzar ás 
demandas dos seus clientes 

A tirar aqueles produtos que 
non cumpren as condicións 
do cliente 

Impactos deste modelo



  

Impactos deste modelo

Os supermercados tenden a 
abusar dos envases, dos 
plásticos, das bolsas.  Isto 
implica:  

Xeración de toneladas de lixo 
que non existirían se se 
optase por outros modelos, 
como a compra a granel. 

As bolsas son derivadas do 
petróleo e non 
biodegradables. 

Un hipermercado pode 
distribuir ata setenta millóns 
de bolsas cada mes.  



  

Impactos deste modelo

Os labregos, que non son 
capaces de cumprir as 
esixencias deste modelo,  
quedan fóra, o que implica 
o peche de moitas 
explotacións campesiñas. 
Por exemplo, en Francia 
pecharon 200 000 
explotacións en 5 anos. 



  

Impactos deste modelo

As grandes superficies 
venden os produtos a un 
prezo moi superior ao que 
lles pagan aos labregos 
polos seus produtos.  
Como exemplo, poden 
vender a pataca a case un 
1000% e o limón a un 
2000%.



  

Impactos deste modelo

Tendencia a producir a baixo 
prezo para así incrementar 
as vendas. Isto implica 
producir produtos de moi 
baixa calidade .  



  

Impactos deste modelo

Condicións de traballo moi 
desfavorables :

Moitas horas de traballo.

Escaso salario (entre 600 e 
750 euros).

Traballo monótono.

Temporal.



  

Impactos deste modelo

Concentración dos 
hipermercados na 
periferia das cidades  o 
que implica a necesidade 
de coller o coche para 
mercar. 



  

Ficha nº2:SI AO COMERCIO LOCAL!
Despois de reflexionar un pouco sobre os distintos tipos de 
comercios e os impactos dalgúns deles, imos intentar buscar 
as razóns para evitar as grandes superficies e as razóns para 
apostar polo comercio local. 

 Por que NON ás grandes   
superficies?          

 Por que SI ao comercio 
local?                 



  

Outro modelo é posible?



  

Que comprar?

Produtos locais, frescos 
e de tempada.



  

Que comprar?

Intentar optar por 
produtos ecolóxicos, 
libres de pesticidas e 
con moitos máis 
nutrientes



  

Que comprar?

Optar por produtos de 
COMERCIO XUSTO 
que, aínda que non 
son locais, temos 
garantías de que son 
produtos elaborados 
con criterios éticos. 



  

Que comprar?

Produtos a granel, 
libres de envases e, 
se o teñen, que sexa 
retornable, reutilizable 
ou duradeiro.  



  

Que comprar?

Apostar por produtos 
elaborados con 
criterios éticos, 
duradeiros, 
reciclables, de baixo 
consumo.  



  

Que comprar?

Tamén acudir ao 
mercado de 2ª man 
que nos permite 
reutilizar cousas que 
outra persoa xa non 
precisa.



  

Como comprar? Buscando opcións que...

Respeten o ambiente  

Respeten as condicións 
laborais das persoas 
traballadoras que interveñen 
no proceso de produción, 
distribución e venda do 
produto



  

Como comprar?

Intentando reflexionar 
sobre os límites do 
consumo, intentando 
consumir cando o 
necesito e evitando o 
pensamento de “usar e 
tirar”.  



  

Como comprar?

Levando a miña propia

bolsiña cando vou

mercar para evitar a

acumulación de bolsas

na casa. 



  

Onde comprar?
No comercio local

No pequeno comercio

Mercados 

Feiras de produtos locais

Artesáns

Tendas de comercio xusto

Cooperativas de 
consumidores de 
produtos ecolóxicos, etc.



  

Que significa comercio local?  
Comercio local significa PROXIMIDADE porque está no teu barrio 

ou no máis próximo, de feito os comercios e as cidades 
desenvolvéronse conxuntamente. As cidades xurdiron cando 
apareceron os excedentes alimentarios. 

O comercio local proporciona ACTIVIDADE E VITALIDADE nas 
cidades. Comprar no barrio é unha maneira de relacionarse coa 
comunidade de xeito que se crean lazos entre a vecindade, 
compañía, axuda mutua, proximidade.  



  

Por que si ao comercio local?

O comercio local trata de 
vender calidade, pois 
intenta garantir que o 
produto sexa comprado 
a un pequeno produtor 
local e que a ese 
produtor se lle pague un 
prezo xusto.



  

Por que si ao comercio local?

Revitaliza as cidades e vilas, fainas máis amables, máis 
próximas, máis accesibles e máis sostibles.



  

Por que si ao comercio local?

Fomenta a economía da 
zona de maneira que 
permite xerar emprego 
estable, polo que a xente 
non ten que ir vivir a 
outros lugares.



  

Por que si ao comercio local?

O comercio local aposta polos produtos de tempada. 



  

Racionaliza o consumo, evitando o consumismo 
compulsivo, ofrecendo un modelo de consumo 
máis consciente, de máis calidade. 

Por que si ao comercio local?



  

Garante a soberanía 
alimentaria no senso de 
que fomentando a 
economía local, 
poderemos decidir que 
e como queremos 
producir.

Por que si ao comercio local?



  

Iniciativas concretas:

Cooperativas de 
consumidores 
de produtos 
ecolóxicos e 
de comercio 
xusto



  

Qué unha cooperativa de consumo? 

É un proxecto de economía social que asocia a 
consumidores coa finalidade de conseguir nas mellores 
condicións de prezo e calidade produtos ecolóxicos. 

Ficha de traballo nº3. Visita 
a páxina web 
www.arbore.org e 
averigúa cales son os 
principios e características 
dunha cooperativa de 
consumo.   



  

Iniciativas concretas:

Unión de pequenos 
comercios próximos en 
asociacións de 
comerciantes..



  

Iniciativas concretas:

Compromiso dos 
Concellos de fomentar 
o pequeno comercio, 
evitando a proliferación 
de centros comerciais. 



  

Iniciativas concretas:

Iniciativas de asociacións e grupos locais que a través 
de festas, hortas urbanas, actividades culturais, 
intantís, feiras, crean barrios dinámicos, evitando que 
as cidades sexan dormitorios.



  

Iniciativas concretas:

Festa veciñal de 
promoción do 
comercio local no 
barrio de San Pedro, 
en Santiago de 
Compostela



  

Iniciativas concretas:

Fomento dos mercados. 

Por exemplo: Mercado entre 
lusco e fusco: mercado de 
tarde localizado en 
Santiago, de produtos 
locais, ecolóxicos e de 
comercio xusto.



  

Ficha de traballo nº4

Vigotroca é unha web que pon en contacto á xente para o 
intercambio de obxectos e servizos.

Visita a páxina web e procura información sobre as características 
do troco.

Se vos ocorre que poderiades ofertar e que poderiades demandar? 

Imaxina que tedes que organizar unha xornada de troco no 
instituto. Como o fariades? Que poderiades intercambiar? 



  

Catuxa é propietaria dunha pequena 
xoguetería no barrio vello dunha 
cidade. Herdou do seu pai o 
negocio e pensa que é unha boa 
maneira de ganarse a vida. Leva 
10 anos rexentando a xoguetería e 
ten a tres traballadores 
contratados (Uxío, Sabela e Xan). 
Ultimamente está notando unha 
baixada nas vendas xa que na 
cidade abriron varios centros 
comerciais que contan con 
xogueterías. Aínda así pensa que 
o seu negocio sobrevivirá porque...

Que razóns pensas que ten Catuxa 
para crer que o seu pequeno  
negocio sobrevirá?

Ficha de traballo nº5



  

Recursos educativos complementarios
 

Publicacións:  
“Consumir menos vivir mellor” Toni Lodeiro.

http://www.nodo50.org/consumirmenosvivirmejor/

Opcións. “Os comercios de alimentación”. Revista nº12. 
http://opcions.org/revista

“Supermercados, non grazas”. Grandes cadeas de distribución: 
impactos e alternativas. Xavier Montagut y Esther Vivas (coords.)

Material audiovisual: 

Película: “Os espigadores e a espigadora” ("Les glaneurs et la 
glaneuse") de Agnès Varda. 


