
PRATELEIRA
SUPERMERCADOS
DE LUXO DA
CAPITAL PAULISTANA
OFERECEM UM
MUNDO DE OPÇÕES
EM ALTO ESTILO

STE MÊS, EU, COMO REPÓRTER DE CONSUMIDOR MODERNO, VISITEI
TRÊS SUPERMERCADOS CONSIDERADOS OS MAIS CHIQUES DA CIDA-
DE DE SÃO PAULO: CASA SANTA LUZIA, EMPÓRIO SANTA MARIA
E o PÃO DE AÇÚCAR REAL PARQUE. De calça social, twin-set

preto, salto alto e brincos de cristal, minha missão foi fazer compras nas
três lojas e descobrir o que cada uma tem de diferente. Não posso negar
que ir às compras pode ser uma experiência para lá de interessante. Fui
"perseguida" por um funcionário que percebeu que eu fazia anotações
em um caderno e achei bem engraçado quando ele se esticou para tentar
ler de forma nada discreta. Nos quiosques de degustação, tomei suco de
abacaxi com clorofila, experimentei geléias que nem sabia que existiam
e até torrone com chocolate gianduia me ofereceram. Já comprou nesses
templos de luxo? Nunca? Então descubra o que faz esses lugares serem
tão especiais. Ou nem tanto...
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CASA SANTA LUZIA
O TRADICIONAL

Logo que cheguei, a fachada imponente da Casa Santa Luzia me
chamou a atenção. Na movimentada Alameda Lorena, entre as lojas
de grifes famosas, o tradicional supermercado tem um design clássico,
que lembra os mercados europeus. Não posso deixar de mencionar o
bom gosto refletido nos vitrais coloridos do local, que tem como tema
a cidade de São Paulo. O público freqüentador, acima de 40 anos, tem
acesso a uma grande variedade de produtos nacionais e importados nas
gôndolas. A adega, bem desenhada e organizada, divide vinhos e
champanhes por nacionalidade. Enquanto eu olhava as bebidas,
escutava o funcionário dando suporte a um cliente, explicando as
propriedades do vinho escolhido e mostrando-se muito bem
informado. Clientes da Casa Santa Luzia possuem inúmeras opções
de produtos e preços - que vai do iogurte Corpus de 3,75 reais ao
champanhe Dom Perignon de 1.999 reais. Lá é possível encontrar
potes de cerejas americanas embebidas no licor e compotas de
damasco por 380 reais. E importante destacar o empenho dos
funcionários para atender bem. Propositalmente, parei para olhar a
prateleira de bolos prontos e, em questão de segundos, um dos
colaboradores veio conversar comigo: "Posso ajudar?". Falei que eu
daria um jantar em minha casa e estava procurando urna sobremesa.
Delicadamente, ele me encaminhou para a confeitaria e perguntou
quantas pessoas eu iria receber, o que seria servido e a data do evento.
No balcão de confeitos, ele me mostrou uma série de bolos e tortas,
uma delas coberta com pó de ouro, e ainda me deu dicas de como
guardar e servir o doce. Como toda mulher, fui atrás dos produtos
light. Procurei uma marca de suco que gosto no térreo e não encontrei.
Pedi informação para outro funcionário e ele me avisou que eu
encontraria o produto no mezanino. Sem surpresas, me deparei
com variados tipos orgânicos de cafés, cereais e vitaminas.
No mezanino, também está um café que, curiosamente,
não tem bancos para os clientes se sentarem. Na fila do
caixa, esperei um minuto e 20 segundos enquanto lia
as capas de revistas "chiques". Ágil e séria, a
funcionária do caixa embalou minhas mercadorias e
sem olhar no meu rosto informou o preço.
Continuo esperando pelo "boa-tarde". >>



EMPÓRIO SANTA MARIA
O HIGH SOCIETY

O Empório Santa Maria definitivamente é um dos pontos
de encontro das madames endinheiradas e dos executivos
gringos que passeiam pelo bairro dos Jardins. A despreocu-
pação começa com os manobristas de prontidão no local. Logo
na entrada, um corredor de bebidas destiladas - incluindo o
Blue Lable de dez mil reais - dá as boas-vindas para os
clientes. Para os que querem almoçar, uma das opções é o
Oyster Bar, com ostras frescas e um cardápio de comida
japonesa de primeira linha. Outra saída é dar uma olhada no

bufê e nos salgados. Não pense que arroz,
frango e empadinhas estão incluídos no

cardápio. Estou falando de medalhões
ao molho funghi e folheados de
perdiz. Vamos às compras? A parte
destinada às frutas torna-se tímida
perto da imensidão de produtos

importados distribuídos pela loja. O ar
clean ganha vida com a cor dos itens

expostos — no lugar das tradicionais
gôndolas estão móveis brancos e rela-

tivamente baixos que favorecem a

de 231 reais. Os importados têm uma presença incrível nas
prateleiras e, localizados na altura dos olhos, fazem com que os
produtos nacionais sejam quase esquecidos. O interessante é
que cada produto tem disponível um ou dois itens no máximo.
Assim que um cliente tira algo da prateleira, um funcionário
repõe. Os colaboradores de lá pouco impressionam no
atendimento - a pergunta "Precisa de algo?" é bem comum.
Vejo a adega. A decoração com tijolos avermelhados e lustres
antigos em tons de verde remete à Itália e fez-me sentir em um
mundo à parte. Logo que entrei, senti a diferença de
temperatura na sala climatizada com mais de dois mil tipos de
vinhos. Hora de ir embora. Sem fila, um único caixa
funcionando e nem precisei esperar. Dessa vez recebi o
esperado "boa-tarde". Sem sorriso.

exposição de produtos que pare-
cem estar arrumados de acordo

com sua cor. Tudo combi-
nando. O Empório Santa
Maria parece trazer o
melhor de cada país. Vi
biscoitos gregos, preparo
rápido para cuscuz
marroquino e até uma

mostarda francesa
pela bagatela



PÃO DE AÇÚCAR TERCEIRA GERAÇÃO

O "DO LADO DE CASA"
A seção de frutas do Pão de Açúcar Real Parque,

considerado de terceira geração - o mais avançado do País -,
é de fazer inveja a muitos supermercados. De bananas a
uchuvas (fruta de origem colombiana), tudo muito bem orga-
nizado e com cara de "recém-colhido". Atendentes sempre
sorridentes passeiam com seus uniformes simples e, talvez,
nem tão bem cuidados, mas o detalhe é ofuscado
perto da simpatia de cada um. "O que é
uchuva?", pergunto para um funcioná-
rio. "Ah, essa frutinha aqui é da
Colômbia. Muita gente acha amarga,
mas por que você não experimenta?", e
logo me deu a fruta. No meu passeio
pelas verduras noto folhas de alface
espalhadas pelo chão. Um intervalo de
dois minutos foi o suficiente para re-
moverem a sujeira do chão. Nesse meio
tempo, escuto a conversa do mesmo
atendente que me deu a tal uchuva.
"Outro dia veio uma estrangeira aqui. Ela olhou
para mim e disse 'Do you speak english?'. Fiz sinal
que não e a moça apontou para o abacaxi. Fui lá,
escolhi um bem docinho, dei para ela e fiz um sinal
de jóia. Espero que ela tenha gostado", disse ele
rindo com os amigos. O lugar tem de tudo um pou-
co. O tudo vai para os produtos nacionais e o pouco para os
importados. O que o cliente mais tem na loja é opção:
massas frescas, sanduíches e até sushis para viagem - tudo
feito na hora, na frente do cliente, em lojinhas estilizadas.
Vinhos também são quase que uma "atração" da loja. Nessa
seção está posicionada uma TV de plasma, rodando um

programa apresentado por um consultor de vinhos que
mostra como degustar, harmonizar e servir; enfim, uma

aula para leigos no assunto. Além de petshop, drogaria,
loja de roupas da marca Pão de Açúcar e uma minilivra-
ria, o local possui um charmoso café — equipado com tec-
nologia sem-fio para que os visitantes possam acessar a

internet sem necessidade de conexão -, iluminado pela luz do
sol. Apesar dos infinitos drinques feitos com café, o expresso
era a preferência dos poucos clientes que ali estavam. Depois
de desfrutar do lugar, resolvi pagar minha conta e ir para casa.
O caixa especial para idosos e gestantes estava livre e me arris-
quei a perguntar se poderia passar ali. "Pode sim, não estou fa-
zendo nada mesmo", disse a funcionária sorrindo. cm
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Fonte: Consumidor Moderno, ano 10, n.106, p. 76-80, ago. 2006.




