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A incorporação da rede Ponto Frio pelo Pão de Açúcar é mais um momento emblemático da 
história do varejo, marcado, historicamente, pela consagração e pelo desaparecimento de 
grandes marcas. Eu, que conheci verdadeiros pontos de referência no Rio de Janeiro, como a 
loja de departamentos da Sears, em Botafogo, ou o prédio da Mesbla, vista monumental do 
Aterro do Flamengo, tão carioca quanto o Pão de Açúcar, que o diga. Tudo isso, no entanto, 
virou pó, como virou pó o Mappin, em São Paulo.  
 
Outro dia, li ou ouvi que “A Impecável” estaria retornando à mídia. A Impecável Maré Mansa? 
Sim, a própria, parece que sem a “maré mansa”. Em Porto Alegre, eu captava em ondas 
curtas, longos programas humorísticos, com Ronald Golias contando uma piada atrás da outra, 
patrocinados pela Impecável Maré Mansa. Não era a Brastel que vendia “tudo a preço de 
banana?”. Será que esse slogan resistiria ao Conar e ao Procon hoje em dia? Mas acho que era 
isso que diziam os cartazes da Brastel colados no interior das barcas que faziam o trajeto entre 
Rio e Niterói. Já o Ponto Frio, em voga, era, na época em que eu vivia no Rio, o Ponto Frio 
Bonzão.  
 
Mas, voltando para os dias de hoje, encerramos na quarta-feira última a primeira fase dos 
seminários Super Varejo 2009, promovidos pela Abap e realizados em Ribeirão Preto, São 
Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e Campinas. Roberto Kanter (FGV), Ricardo 
Pastore (ESPM), Júlio Campos (Unilever), Adriana Scalabrini (Rede Globo) e eu falamos para 
plateias de cerca de 200 pessoas sobre administração, marketing, ponto-de-venda, mídia e 
criação publicitária. 
 
Fico muito feliz em estar dividindo esse trabalho com profissionais de tamanha qualidade. 
Lembrei nas minhas intervenções que um dos principais problemas do médio varejo e do 
pequeno varejo é o fato de seus gestores não pensarem soluções a partir das suas próprias 
realidades, mas buscarem inspiração sempre fora. Seus principais agentes de influência 
costumam ser ou o grande varejo que faz tempo já está em outro ramo (a “venda” de 
dinheiro) e o fornecedor (a indústria), que até pode ajudar um pouco, mas que priorizará 
sempre os próprios interesses. 
 
Têm, no entanto, os pequenos e médios empreendimentos varejistas, possibilidades tão 
especiais para seus negócios, que surpreende que as ignorem e fiquem tão fixados em seus 
irmãos maiores. Por exemplo, só os pequenos conseguem estabelecer laços verdadeiramente 
emotivos com sua comunidade. Nos grandes, a aparência de emocionalidade é produto de 
“laboratório”, desenvolvido pelos departamentos de marketing e pelas agências de publicidade. 
Para as grandes redes, individualidade é palavrão. Não há dinheiro que sustente uma atenção 
personalizada numa rede de 500 lojas. Os programas de computador precisam ser alimentados 
com procedimentos padrão. E como eles costumam ser elaborados longe da freguesia seus 
critérios estão impregnados de burocracia e insensibilidade.  
 
Só como exemplo disso, registro que estou hospedado aqui em Campinas num hotel da rede 
Tryp Sol Meliá, uma cadeia espanhola. Como vim de carro de São Paulo, precisei usar a 
garagem do hotel. E fiquei sabendo que cobram seu uso de hóspedes! Precisei de internet e 
fiquei sabendo que também cobram seu uso de hóspedes! Fui tomar o café da manhã e tive 
que assinar um “recibo” do café! Diante do meu pasmo, em cada uma das circunstâncias, a 
reação dos funcionários foi sempre a mesma: são regras da rede. 
 
O pior é que o mesmo sujeito que me cobra isso tudo, me pergunta, como um robozinho, se 
eu aceito incluir na minha diária um real para ajudar a WWF, fundação voltada à preservação 
do meio ambiente. Não é de uma absoluta falta de sensibilidade usar as mesmas pessoas e a 
mesma ocasião em que se adotam procedimentos sinceramente antipáticos para fazer 
solicitações de contribuições para terceiros? 
 
Coisa de rede, de rede grande, com decisões centralizadas. Acho isso um horror. Aceitei 
contribuir com a WWF, apesar das circunstâncias constrangedoras. Mas não deixei de fazer a 



minha manifestação: “agora que o senhor me cobrou a garagem, me cobrou o uso da internet, 
me cobrou uma contribuição à WWF e me fez assinar um ‘recibo’ do café da manhã, gostaria 
de lembrá-lo que estive, por quase 24 horas, à disposição da casa, para ouvir também algum 
tipo de oferta que me encantasse”. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 12.  


