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Domingo, 18h30. Meia hora depois do jogo, o torcedor com a camisa do Internacional 
estaciona o carro no primeiro piso do Bourbon Shopping. Dois minutos depois, já na esteira 
rolante, é interpelado por um conterrâneo. "E o nosso time, como foi?", pergunta. "Ganhamos 
de um a zero, aos 47 do segundo tempo", responde o colorado, vestido a caráter. "Mas bah, 
que maravilha", treplica o interlocutor, dando início a um diálogo sobre cidade de origem, time 
do coração e outros temas do Rio Grande.  
 
Os gaúchos são assim mesmo. Onde se encontram, fazem questão de se aproximar e juntos, 
exibirem ao mundo o orgulho de sua terra natal. Um sentimento que, para quem está longe de 
casa, se reforça nestes rápidos momentos de convivência com outros conterrâneos.  
 
Por isso, aproveitando um ditado popular dos Pampas, a comunidade gaúcha em São Paulo 
está mais assanhada que solteirona em festa de casamento. A chegada do hipermercado 
Zaffari à capital paulista, há poucas semanas, ofereceu aos milhares de rio-grandenses que 
vivem na Paulicéia o acesso a uma série de marcas e tipos de produtos que só existem no Rio 
Grande.  
 
Segundo um funcionário do hipermercado, centenas de gaúchos visitam a loja diariamente, em 
busca de produtos como cuca e nata. Outros vasculham os corredores atrás de marcas 
regionais até então impensáveis de se comprar em São Paulo, como Stoffel (biscoitos), 
Pastelina (salgadinho), Dacolônia (doces) ou Majestade (salaminho) só para citar algumas.  
 
Mais do que um lugar onde encontrar iguarias da terra, o novo Zaffari traz a São Paulo um 
padrão de qualidade em produtos e atendimento superiores para um hipermercado comum. No 
setor de frutas, verduras e legumes, os itens parecem ter sido polidos a mão, tal a cor e o 
aspecto saborosos. No corredor de carnes, há cortes de hereford e novilho precoce, de 
frigoríficos como o uruguaio Pul ou o rio-grandense Silva, produtos que, até então, só 
poderiam ser vistos em butiques de carnes de São Paulo.  
 
Para completar, na hora de pagar, nada de filas. Com 50 caixas, a loja mantém sempre um 
número de caixas superior ao necessário, justamente para evitar que os clientes precisem 
esperar um minuto sequer para pagar suas contas e seguirem para casa. Junto dos caixas, 
empacotadores - categoria em extinção nos demais supermercados - cuidam de tudo, 
enquanto o cliente só precisa se preocupar em guardar o troco na carteira. Antes de chegar ao 
carro, mais um agrado: auxiliares se oferecem para levar as compras até o carro.  
 
Entre a gauchada, o Zaffari paulistano é a febre do momento. Mais do que um oásis de 
consumo, é um ponto de encontro, para matar as saudades de casa, seja trocando alguns 
"mas bah"s e "tchê"s ou comprando um simples pacote de Pastelina. Se não chega a ser um 
CTG (Centro de Tradições Gaúchas), tornou-se um verdadeiro CCG (Centro de Convivência 
Gaúcho). Já para os paulistas, se o Zaffari não chega a ter esse apelo, digamos, sentimental, é 
uma oportunidade de comprar com qualidade e excelente atendimento.  
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