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PERIFERIA – Palácio, do Grupo Supercei, apostou no atendimento às classes C e D e conseguiu inaugurar a 13.ª loja na periferia de Brasília

BOSTON

Neste outono frio, típico da Nova
Inglaterra, tapetes de folhas ver-
melhas e alaranjadas cobrem os
estreitos caminhos dos bosques
que circundam a velha e famosa
universidade. Além da natureza,
o que me encanta nestas paragens
é um laboratório único, que estu-
da coisas tão ambiciosas quanto o
futuro impacto das tecnologias
da informação sobre a vida huma-
na, máquinas curiosas que talvez
façam parte de nosso cotidiano
na próxima década, computação
criativa e comunicações virais –
ou seja, aquelas que se difundem
como vírus, a serviço de cada ci-
dadão, embutidas em seu mundo,
na internet, no e-mail, no celular,
na música MP3, nas redes sem
fio de banda larga e em todos os
tipos de convergência digital.

Assim é o MediaLab, laborató-
rio futurista criado em 1980, pe-
los professores Nicholas Negro-
ponte e Jerome Wiesner, como
parte integrante do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts
(MIT na sigla em inglês), em
Cambridge, a poucos quilôme-
tros de Boston e de outra institui-
ção quase legendária, a Universi-
dade de Harvard.

Como seu próprio nome indi-
ca, é um laboratório para o estudo
dos meios de comunicação. Co-
mo instituição de pesquisa, busca
antecipar o futuro digital da hu-
manidade, prevendo como será

nossa vida na próxima década, o
papel do entretenimento, a nature-
za mais profunda do processo de
aprendizagem, o uso eficaz das
ferramentas tecnológicas na so-
ciedade da informação, na econo-
mia ou no governo eletrônico.

REPENSANDO TUDO
O MediaLab não está, a rigor,
preocupado em criar novas tecno-
logias nem em desenvolver no-
vos produtos mas, sim, em repen-
sar seus usos, estudar seu impac-
to, propor correções, discutir se-
gurança, aspectos culturais e to-
das as formas possíveis de inclu-
são social e cooperação interna-
cional, em favor da difusão do co-
nhecimento. Mais do que o estu-
do de tecnologias, ele é um labo-
ratório de idéias, comprometido
em reavaliar criticamente a apren-
dizagem e a escola, bem como o
uso de equipamentos e produtos
de informática, comunicações,
eletrônica de consumo e da con-
vergência digital. Até a evolução
das cidades e os desafios do car-
ro do futuro são temas de discus-
são e têm projetos de estudo nes-
ta instituição.

Seu programa de pesquisas
vai dos temas mais sérios direta-
mente ligados à educação aos
brinquedos de amanhã, ao lazer
na era digital, à aprendizagem de
línguas via internet, às redes coo-
perativas mundiais para democra-
tização da informação, à inclu-
são digital em São Paulo, na Áfri-

ca ou nas camadas mais pobres
da América Latina ou dos Esta-
dos Unidos.

Outro foco de estudos é o das
comunicações virais, aliás, um
conceito novo nascido no Media-
Lab. Mas que são comunicações
virais? Segundo um de seus estu-
diosos e pioneiros, o professor
Andrew Lippman, do MIT, são
comunicações guiadas apenas pe-

la vontade do cidadão, sem bar-
reiras regulamentares ou conces-
sões, que se espalham como ví-
rus e se difundem pelo mundo co-
mo uma fantástica epidemia be-
nigna, nas mãos de cada usuário.
“As comunicações virais – diz Li-
ppman – estão criando redes,
construções ágeis, escalares e sis-
temas colaborativos cujo cresci-
mento não pode ser controlado.

São formas de serviços e aplica-
ções que utilizam o mínimo de
potência e a máxima habilidade
para intercomunicar com arquite-
turas também virais, movimen-
tando a inteligência do tronco pa-
ra as folhas, que inclui todos os ti-
pos de mecanismos básicos sem
fio – wireless ou via rádio – bem
como aplicações embutidas até
nos objetos triviais da vida diá-
ria, como roupas, coleiras de
cães ou mobília.”

O Japão tem exemplos bizar-
ros de comunicações virais. Um
deles talvez escandalize os huma-
nistas tradicionais. É o das esco-
las que adotam sistemas de locali-
zação de pessoas a partir de chips
embutidos na pele das crianças.
Em alguns casos, os garotos le-
vam, no boné ou na camisa, mi-
núsculas antenas que permitem
seu rastreamento via ondas de rá-
dio. Chips espalhados pelas rou-
pas das crianças enviam sinais a
receptores que consultam regis-
tros nos portões das escolas, on-
de os estudantes entram e saem.

O programa de comunicações
virais, dirigido pelos professo-
res Andrew Lippman e David
Reed, é conduzido pelo MIT em
cooperação com as Universida-
des de Harvard e de Nova York,
e estuda o potencial das tecnolo-
gias básicas de comunicação
pessoal, o clima social que lhes
confere grande capacidade de di-
fusão, como vírus, bem como a
força econômica responsável

por sua expansão e sucesso.

INDIVIDUALMENTE
O fenômeno é essencialmente in-
dividual, já que as inovações vi-
rais não podem ser providas pelas
grandes corporações de comuni-
cações, por três razões principais.
Em primeiro lugar, porque o su-
perdimensionamento da empresa
limita sua agilidade. Em segundo,
porque, para essas corporações,
parece haver risco muito alto na
buscade idéias básicas muito sim-
ples, mesmo diante de expectati-
vas promissoras. Em terceiro, por-
que a arquitetura centralizada que
prevalece nas redes e sistemas
dasmegaempresas impede aplica-
ções localizadas. Totalmente dife-
rente é o que ocorre nas organiza-
ções menores, que podem cons-
truir novas arquiteturas, com fio
ou sem fio, de modo a permitir fá-
cil acesso, crescimento livre e ino-
vaçãodebaixo custo.Qual é amá-
gica? É que tecnologia, sociedade
e economia possibilitam hoje que
tudo isso se torne realidade.

Para cuidar das comunicações
virais, mapear e identificar o tra-
balho cultural envolvido, que in-
clui som, mídia impressa, arte
postal, internet e outros vetores,
foi criada a organização indepen-
dente, sem fins lucrativos, cha-
mada VirComm. A entidade pro-
duz e distribui arte musical e áu-
dio, publica um boletim (zine) e
se envolve em várias outras ativi-
dades de pesquisa. ●
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Na disputa diária pelo cliente, as
grandes redes de supermercados
estão enfrentando cada dia mais
um poderoso adversário: as pe-
quenas redes. Associando produ-
tos de qualidade, mas nem sem-
pre de marcas conhecidas, com
preços baixos e a proximidade
comacomunidade local, esses su-
permercados começam a apare-
cer nas estatísticasoficiais. Segun-
doo ranking elaborado pela Asso-
ciação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras), no ano 2000, as cin-
co maiores redes de supermerca-
dos detinham 41% do mercado
brasileiro, mas passaram a con-
centrar apenas 38,1% em 2003.

O presidente da Abras, João
Carlos de Oliveira, conta que es-
ses três pontosporcentuais signifi-

cam cerca de R$ 3 bilhões em fa-
turamento que, ao longo dos últi-
mos quatro anos, foram distribuí-
dos entre as médias e pequenas lo-
jas do País. “Existem característi-
cas locais que são valorizadas pe-
los consumidores, às quais as mé-
dias e pequenas redes se adapta-
ram melhor”, afirma Oliveira.

O ranking de 2003 da Abras
mostrouque as 300 primeiras em-
presas que constam na lista, cujo
faturamento é de até R$ 300 mi-
lhões por ano, tiveram um aumen-
to de 0,4% na receita em relação
ao ano anterior. Enquanto isso, as
grandes redes, com faturamento
superior a R$ 500 milhões por
ano, registraram queda de 3,9%.

No Distrito Federal, por exem-
plo, entre 1999 e 2003, foram

abertas cerca de 130 novas lojas
de supermercados com mais de
dois caixas de atendimento, se-
gundoaAssociação de Supermer-
cados de Brasília (Asbra).

Atualmente, existem 450 lojas
em toda a região, incluindo, claro,
as grandes redes. Masamaior par-
te do crescimento de cerca de
30%nonúmerodeestabelecimen-
tos foi puxada pelas pequenas e
médias empresas. O movimento
está associado aoaumentopopula-
cional e a fidelidade dos clientes
que, segundo os especialistas, va-
lorizam o atendimento mais pes-
soal que édispensado e aproximi-
dade das lojas de vizinhança.

Comodidade
Apesarda forte entradade gran-

des redes multinacionais no Bra-

sil, na década de 90, o comporta-
mento dos consumidores brasilei-
ros revelou, com o tempo, que
não bastam quantidade de produ-
tos, grandes departamentos ou
promoções relâmpagos para ga-
nhar clientes. “O brasileiro prefe-
re as lojas da vizinhançaprincipal-
mente por causa da comodidade
de estarem próximas de casa e o
atendimento mais personaliza-
do”, diz o consultor da área de va-
rejo, Nelson Barrizzelli. Segundo
ele, uma pesquisa com600 consu-
midores de lojas de pequeno por-
te revelouque 47%dos entrevista-
dos afirmaram que costumavam
freqüentar supermercado próxi-
mo quase diariamente.

E foi ficandoatento às preferên-
cias de seus clientes que o grupo
Supercei – empresa de Brasília

cujo foco de atendimento são as
classes C e D na periferia da capi-
tal federal – conseguiu inaugurar,
no final de outubro, sua 13.ª loja.
“Queremos nos colocar como a
melhor alternativa na vizinhança
e, por isso, atendemos ao desejo
de qualidade, mas com preço bai-
xo”, resume o dono da empresa,
Hélio Palácio, que faz questão de
visitar as lojas semanalmente,
mantendoohábitode sempre con-
versar comos clientes. Ele não re-
vela seu faturamento, mas admite
que “esse é bom negócio”.

Segundo Palácio, para esse pú-
blico, os produtos com marcas de
primeira linha acabam encalhan-
do nas prateleiras porque não há
como oferecer preços mais bai-
xos. No entanto, isso não quer di-
zer que o público das classes C e

D estão desinteressados da quali-
dade dos produtos. “Pelo contrá-
rio, se o que ele comprar não for
bom, há muita reclamação.” No
entanto, a maioria das pessoas op-
ta por uma marca de produto me-
nos conhecida se o preço for 2%
ou 3% mais barato. “Isso faz os
pequenos e médios, muitas vezes,
travarem uma guerra de centa-
vos”, afirma Mário Rábica, presi-
dente da Asbra, e também dono
de uma rede média de supermer-
cados em Brasília.

Barrizzelli destaca que os hábi-
tos de consumo dos brasileiros
mudaram muito nos últimos dez
anos, por causa da estabilidade
econômica.A tradicional necessi-
dade de estocar produtos por me-
do da alta constante nos preços
foi substituída pelas compras em

pequenas quantidades.
Além disso, segundo o consul-

tor, os clientes também valorizam
as formas alternativas de paga-
mentos como cheques pré-data-
dos e as famosas “cadernetas de
crédito” para quitação das com-
pras no final do mês, algo que se
intensificou com a perda de renda
da população nos últimos anos.

“O Brasil é um caso único no
mundo de sobrevivência do pe-
queno varejo”, avalia Barrizzelli,
aodestacar que o modelo urbanís-
tico brasileiro favorece a menor
concentração nesse mercado.

Com o aumento no número de
lojas de supermercados no País,
tem se tornado mais acirrada a
concorrência. Segundo a Abras,
há atualmente cerca de 72 mil es-
tabelecimentos do tipo, um núme-
ro 20% maior que em 1999. Para
os próximos anos, “mantidas as
mesmas condições” na economia
brasileira, destaca ele, o cenário
continuará promissor para os pe-
quenos e médios.

Segundo Barrizzelli, as gran-
des redes já começam a ficar mais
atentas à preferência pelas lojas
de vizinhanças e, pouco a pouco,
estão fazendo suas tentativas para
tambémse adaptarem nesse senti-
do, beneficiando o consumidor.●

RAIO X DO MERCADO

LABORATÓRIO –Nicholas Negroponte foi um dos fundadores, em 1980

38,1%
É a fatia de mercado detida, em
2003, pelas grandes redes de
supermercado. Em 2000, era 41%

87,2
Bilhões de reais foi o faturamen-
to do setor em 2003

750
Mil pessoas são empregadas
pelo segmento

MediaLab revela nosso futuro digital
Celso Júnior/AE - 19/6/2002

qTECNOLOGIASDAINFORMAÇÃOqECONOMIADIGITAL

Pesquisa mostra que
47% das pessoas vão
a um supermercado
próximo diariamente
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