0 Brasil de
oportunidades
O jornalista Maurício Kubmsly conduziu supermercadistas
e fornecedores a uma viagem pelo Brasil, terra de contrastes
e criatividade, durante o Encontros APAS - Happy Hour » revista@supervarejo.com.br

ob o tema "Viagem pelo Brasil:
curiosidades regionais sobre o
consumo no País", o jornalista
Maurício Kubrusly falou sobre suas andanças pelo Brasil,
ideia que nasceu quando teve a oportunidade de acompanhar o trajeto de
um ônibus que saiu do Rio Grande do
Sul ao meio-dia e, quatro dias depois,
chegou ao Ceará. "Calor forte, ônibus
simples, muito tempo na estrada e as
pessoas sempre alegres, tudo isso me
deixou muito curioso. O jornalista no
fundo é um voyeur."
A ideia de ter um ônibus à disposição
para viajar pelo País surgiu facilmente na
cabeça de Kubrusly, mas em uma época
difícil, justamente durante a mudança
para o Plano Real. A incerteza dominou
o mercado, todas as empresas adiaram
projetos e com a TV Globo não foi diferente.
O tempo passou e, ao participar de
um estudo da emissora para a reformulação da imagem negativa do Fantástico,
que trazia aos telespectadores a ideia de
que o fim de semana tinha acabado sem
que tivessem realizado o que gostariam,
o jornalista teve uma ideia: sugeriu um
quadro sobre festas que acontecem pelo
País. Assim o fim de semana terminaria
mostrando que em algum lugar as pessoas estavam alegres, comemorando alguma coisa. A ideia deu certo e, daí para o
"Me leva Brasil" foi um pulo. "Podemos
pensar assim também sobre os produtos
que não têm saída na loja. É preciso reavaliar a estratégia e incluir ingredientes
para dar certo."

Caminho de surpresas
Entre as descobertas, Kubrusly destacou a capacidade que o brasileiro
anônimo tem de inventar coisas e soluções. Um bom exemplo veio de Brasília,
mais precisamente de Maria José, dona
de uma casa funerária. Ela apresentava
interesse por assuntos que envolviam a
morte e aproveitou para sair do comum:
criou opções de velórios que mais parecem uma festa de casamento. "Se você
avaliar, é uma festa de despedida e essas
pessoas merecem o carinho dos parentes
e amigos", disse Maria José.
No estabelecimento ela tem vitrines
com roupas, perfumes e lençóis bordados

para os mortos e ainda oferece aos clientes a opção de gravar um vídeo com seus
últimos desejos. "Se avaliarmos bem, a
Maria José nos dá várias lições: com o vídeo consegue garantir a venda pós-morte
e fideliza o cliente. Além disso, oferece
um velório diferente da rotina e ainda faz
publicidade. Fiquei fascinado."
Da Associação de Cornos de Rondônia, a Ascron, veio mais um exemplo
de Kubrusly. Com 7,5 m i l associados,
foi fundada por um homem traído que
em vez da vingança tradicional resolveu agrupar as pessoas e transformar o
"problema" em diversão. A associação
tem até carteirinha que dá desconto em

aberta no cemitério, surpreendendo a todos. As pessoas começaram a visitar a cidade para ver o bode, que logo se tornou
atração turística. Agora que ele morreu,
virou monumento disputado pelos visitantes para tirar fotos. "É surpreendente a capacidade do brasileiro para criar
eventos e aproveitar oportunidades."
Em suas viagens, o jornalista constatou o grande número de mulheres que
habitam o Nordeste, já que é comum a
migração dos homens para outras regiões
em busca de melhores opções de trabalho e estudo. Em uma dessas cidades, a
festa do Pau de Santo Antonio se transformou em oportunidade para impul-
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táxis, farmácias e supermercados. A fila
para renovação é enorme. "Com a associação e a carteirinha, ele criou uma
forma de comércio para um público
específico. Existe sempre um caminho
diferente, fora da rotina, que pode ser
mais lucrativo."
Em Mato Grosso, o jornalista conheceu Chico da Lata, um catador de lixo
analfabeto e revoltado com as coisas ainda úteis que encontrava jogadas fora. Ele
juntou todos esses objetos e construiu
uma casa com piscina em um terreno
afastado do centro da cidade. Já de Alagoas, Kubrusly trouxe a história do bode
urbano, xodó da cidade, que sempre farejava enterros e acompanhava o cortejo.
O bicho era tão bom que ia direto à cova

sionar o comércio. Por causa do baixo
número de pretendentes, as mulheres
se apegam ao santo para conseguir um
casamento. Durante a festa, um grande
tronco chega ao centro da cidade pelas
mãos de vários homens, e as mulheres
disputam uma lasca da árvore abençoada
que vai garantir o matrimônio. "A igreja
patrocina a cachaça, o evento movimenta o comércio da cidade, atrai um grande
número de voluntários para carregar o
tronco e todos saem lucrando."
Para Maurício Kubrusly, a grande lição
que se aprende com o brasileiro é não
seguir pelo caminho mais óbvio. É tentar sempre buscar a contramão do quem
vem sendo feito. "Sempre há um jeito de
fazer alguma coisa fora do comum."
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