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 Introdução

   O presente artigo busca reconstituir a evolução de uma empresa de porte médio, a “CFL”, de

tipologia tradicional/familiar que atua na rede comercial varejista. A firma tem sede única localizada

desde 1985 no mesmo local da zona norte da cidade de Porto Alegre. Mesmo assim esta empresa

ocupou diferentes situações em mais de duas décadas de funcionamento,  ocasionadas por duas

mudanças  na  dinâmica  da  economia  urbana  do  entorno. Um  ponto  comercial  que  teve  suas

qualidades  moldadas  num  diálogo  com  o  público/clientela  e  que  vieram  a  se  fundir  em

características autênticas do ambiente local. Após a primeira década de trabalho, essas cercanias

começam a ser visadas para maiores investimentos em serviços e comércio, principalmente pela

classe social mediana dos bairros próximos e pelas expectativas de expansão dessa zona, sucedendo

em impactos no território que discorreram em um embate entre tipos opostos de varejo e em uma

mudança na cultura comercial.     

     

Histórico do ponto comercial

   A empresa comercial "C.F.L" foi localizada, no ano de 1985, em uma loja na Avenida  Assis Brasil

com número 3699, no bairro Cristo Redentor na zona norte do município de Porto Alegre. A partir

da assinatura de contrato de sociedade entre dois sócio-proprietários do meio de produção e o alvará

de funcionamento foram liberados junto à prefeitura, para utilização comercial do espaço urbano da

cidade de Porto Alegre.

   O  início  do  trabalho  se  deu  com  baixo  capital  inicial  (pequena  empresa),  admitindo  três

funcionários,  especializando-se  como  núcleo  de  distribuição  do  ramo  de  ferragens,  materiais

elétricos, hidráulicos, tintas e variedades com menor valor agregado para suprir uma demanda à

nível local. Desde então tendo como principal doutrina o trabalho contínuo e regular para agregar



valor à sua atuação na região, o que permite uma fixação mais consolidada.

   O ambiente no entorno  da empresa,  em 1985, era  de enfraquecimento de uma antiga área

industrial (fábricas de tintas, porcelanas, latarias) que se deslocalizava em direção a periferia da

região metropolitana, em busca de proximidade com uma mão-de-obra mais barata e facilitada pela

expansão da área coberta pela rede urbana, estendendo linhas de comunicação como a  telefônica

(informação)  e  novas  estradas  (mercadorias).  A partir  dessa  deslocalização  da  indústria  uma

reestruturação produtiva se assentava no território, gradativamente, para proliferar o comércio, com

antigos operários das fábricas realizando serviços técnicos, agora como profissionais autônomos,

somados ao número crescente de novos moradores. A região estava se transformando e os espaços

construídos estavam por ser renovados.

   A empresa comercial "CFL", dispondo de produtos minoristas ou de custos médios em sua maior

parte, abastece a região de uma demanda básica para manutenção, funcionamento e construção das

edificações(na primeira década distribuiu junto à outras pequenas empresas similares). A variedade

e o custo das mercadorias atraiu um alto fluxo e frequência de indivíduos -servindo de palco para

relações interpessoais-, o que destacou e distinguiu a empresa "C.F.L" das empresas do entorno, que

ofertavam pouca variedade de produtos com alto custo (automóveis,um exemplo), desfavorecendo o

contato e a frequência presencial dos consumidores.

      Nessa forma, o tempo de trabalho, as sabedorias e os entendimentos adquiridos pela experiência

acumuladas nesses primeiros anos, possibilitou um crescimento nas quantidades e variedades de

produtos armazenados no estoque, o que obrigou a um aumento na mão-de-obra interna.  Essa

evolução denotou o aumento na concentração de capital, o que impacta diretamente no território. Na

atualidade a empresa pode ser considerada tendo porte médio (20 mil itens) dentro das relações

comerciais no todo urbano Porto Alegrense.  



Fonte: Google Earth.

                                                  

       A constituição de uma identidade

   

  A  forma e a amplitude do impacto da atuação da empresa comercial "C.F.L" no ambiente causa

uma percepção de referência no território. Manter abertas as portas do estabelecimento o maior

número  de  horas  por  dia  em  comparação  com  os  concorrentes  era  estratégia  corrente  e

efetiva(quando  as  inovações  técnico-administrativas,   proporcionadas  pela  informática  e  o

marketing ainda não haviam sido difundidas no comércio de Porto Alegre), com a intenção de ser

uma alternativa sempre disponível ao consumidor. Muitas vezes atendendo a pedidos para suprir

necessidades urgentes e imediatas, mesmo fora do horário do expediente. Os hábitos típicos de

trabalho conservados no interior da sede têm proximidade com a linguagem de profissionais do

setor  de  serviços  (técnicos  em hidráulica,  elétrica,  carpintaria,  funilaria,  vidraçaria,  chaveiros,

zeladores, entre outros) que mantêm suas oficinas na região e  frequentemente puderam observar os

próprios gerentes atendendo-lhes no balcão de negócios,  fato   pouco provável  em uma grande

empresa.  Como  afirma  Paul  Claval(2002,p.192),"Os  conhecimentos  de  que  uma  empresa

necessita  não  são  unicamente  técnicos.  Muitos  têm  um  caráter  social  ou  psicológico:  é

necessário medir as capacidades técnicas, a moralidade e a seriedade de homens". 

  A presença repetida de consumidores moradores dos bairros próximos e entorno, facilitada pelos

valores médios e menores dos produtos dispostos ou pela simples proximidade, proporcionou um

vínculo  estreito  para  relações  pessoais  (relações  que não  seriam suficientes,  por  si  só,  para  a

sustentabilidade dos negócios) que propiciaram a formação de uma cultura comercial própria do



local, chegando a uma identidade. As notícias do mundo, as políticas dos sucessivos governos e

suas respectivas eleições periódicas são assuntos globais e regionais certamente discutidos à escala

local no cotidiano do ambiente interno da loja, que serve de palco para trocas comerciais e sociais.

Essas  relações  com  o  entorno  podem  gerar,  inclusive,  um  clima  recíproco  de  fidelidade  e

valorização de princípios entre uns clientes e outros lojistas,  que vêem-se deslocados frente às

mudanças de lógica social impostas pela globalização.

    Como os investimentos em publicidade não são prioridade, a própria fachada ganha destaque na

exposição da marca. Dessa forma,  outro meio de divulgação da empresa são as indicações de

clientes aos parentes, amigos e vizinhos (há possibilidade de transformar-se em má indicação) o que

enfatiza a ligação simbólica e a proximidade com relações pessoais.

    O longo tempo de espera para ser atendido em determinados horários e períodos do ano, a

distribuição pouco organizada no interior da loja, o nível escasso de especialização da maior parte

dos  funcionários  em  comparação  com  outras  empresas, o  descuido  com  suas  mercadorias,

preservam essa cultura comercial na mesma região onde empresas semelhantes não se sustentaram.

Essa "inércia espacial parcial" da empresa comercial "CFL" frente à uma região que é transformada,

racionalizada e acelerada de modo seletivo, mantém uma forma de relação comercial de um tempo

pretérito, quando as engrenagens desse fragmento urbano giravam mais lentamente.     

             A evolução de um ponto comercial  Se a escala for aumentada para uma análise mais

detalhada, a zona norte da cidade de Porto Alegre  apresenta historicamente uma urbanidade mais

desenvolvida frente às zonas leste e sul. Paul Singer afirma quanto à posição relativa, "do ponto de

vista  das  empresas,  cada  ponto  do  espaço  urbano  é  único,  no  sentido  de  proporcionar

determinado elenco de vantagens que influem sobre seus custos"(SINGER,1980,p. 4).  Por sua

vez,  a empresa comercial  "C.F.L" é favorecida por uma localização postada na Avenida Assis

Brasil,   próxima à bairros residenciais (mercados locais com relevante nível de consumo) e às

principais  vias  de  acesso  (avenida  Assis  Brasil  e  avenida  Baltazar  de  Oliveira

Garcia,respectivamente)  vindas de Cachoeirinha e Alvorada. A população residente nesses dois

municípios  da  região  metropolitana  tem renda  per  capita  relativamente  baixa  (R$  604,42  em

Cachoeirinha  e  R$  459,15  em  Alvorada;fonte:IBGE),  provê  grande  parcela  da  mão-de-obra

assalariada na zona norte e ainda investe parte dos seus curtos ganhos nesse mesmo núcleo de

comércio e serviços.  



    Fonte: Autor.

  Em pouco mais de vinte anos o meio ao qual refere a empresa em questão, foi renovado de modo

notável, sendo que a progressão desses fenômenos no século vinte e um são de ordem distinta dos

processos  de  deslocalização  industrial  ocorridos  nos  anos  oitenta.  A  primeira  reestruturação

modificou o setor de produção da indústria para o comércio, sendo assim, distinta do que acontece

na atualidade que é uma maior aceleração nos fluxos dessa área urbana baseados no aprimoramento

das técnicas-científicas aplicadas na rede urbana pelos detentores e investidores do poder e do

capital. 

  No ano de 1994 foi inserido à poucos metros da Empresa Comercial "C.F.L" o "Shopping Lindóia"

e, logo após, o centro comercial "Strip Center", dando início à uma nova época à esse ambiente. O

primeiro cresceu e consolidou sua capacidade de atração (mais de 400.000 pessoas  ao mês;fonte:

Plus administradora) concentrando, atualmente, 84 estabelecimentos em comércio e serviços sendo

as  "Lojas  Americanas,  "Pré-vestibular  Universitário,  "Mcdonalds"  e  "Laboratório  Weinmann"

alguns  dos  seus  principais  âncoras.  O  "Strip  Center"  pode  ser  enquadrado  como  um  centro

comercial pela disposição das lojas, as quais são voltadas para o ambiente externo e tem como

principal âncora um supermercado que foi comprado pela linha "Zaffari" no ano de 2006 e que está



em afronte com outro supermercado da linha "Nacional".

  Essa confluência de serviços  mantidos em proximidade é uma "vitrine”  para a classe média e,

diretamente, também o é para a construção civil. Na fase atual da história desse lugar, três novos

condomínios verticais vêm sendo previstos e anunciados para que possam iniciar-se os processos de

negociação. A Incorporadora Goldztein vem construindo dois desses empreendimentos. O  "Pateo

Lindóia" está sendo erguido em área de 6.266 m² com dois prédios de doze andares num total de 96

apartamentos para serem entregues aos compradores em setembro de 2009. O "Cennario Lindóia"

tem a mesma embalagem para um produto de maiores proporções, que terá área de 9.666m² com

três prédios de doze andares e 144 apartamentos que estarão prontos no início de 2010. Outro

empreendimento será da linha "Terra Nova"  que será construído em terreno ao lado da antiga

fábrica  de  porcelanas  "Vista  Alegre",  com  cinco  prédios  de  18  andares  e  total  de  1.080

apartamentos. Deve-se refletir as mudanças que ao decorrer disso no perfil socio-econômico local. 

  O cenário montado dá  forma a um novo modo de vida para o lugar, em seu meio induzido às

facilidades  e  conveniências  variadas  e  baseadas  na  velocidade  para  consumir  e  comunicar-

possibilidades  concretas  para  quem  faz  uso  de  telefone  celular,  da  internet  e  de  automóveis

particulares-. Junto a isso, a lógica e a linguagem também mudam, estrangeirismos vêm sendo

gradativamente  naturalizados  na  nomeação  e  nas  promoções  em  mercadorias  das  lojas  dos

"Shopping Center"(RITTER,2002,p.201).

   No tempo produtivo atual da zona comercial as empresas de pequeno e médio porte estão em

acirrada competitividade. Esse fato é devido aos investimentos de maior nível feitos na zona, o que

aumenta o tráfego de interesses e atenções e ocasiona um desnível técnico entre empresas. Antigas

farmácias limitadas em sede única chocam-se com redes de farmácias bem articuladas, "24 horas" e

com  menor  preço  final  nas  drogas.  Novos  restaurantes  de  luxo  e  em  praças  de  alimentação

confinadas no interior dos "Shopping Center", põem em contraste com restaurantes destinados aos

empregados de baixa renda. Esses impactos movimentam a oferta e a procura em diferentes escalas

e  os  efeitos  correspondem à:  comparação e  avaliação de vantagens  por  parte  do  consumidor;

evolução da técnica produtiva por parte de empresas, antes inertes;  inadaptação corresponde à

diminuição  da  probabilidade  de  sustentação  no  mercado  comercial  à  longo  prazo.

Conseqüentemente, é de vital importância o claro discernimento do estágio do ciclo de vida dessas

empresas por seus administradores, evitando entrar em completa assincronia com o entorno.

  A maior especialização do trabalho zonal é mais efetiva ao conduzir um aumento no fluxo de

pessoas e mercadorias, logo, põe à vista também o fronte, tão importante para a empresa comercial

"C.F.L".  De fato,  no ano de 2008, existe um triunfo pela contribuição das promoções   dessa

empresa  para  essa  zona,  numa  argumentação  para  a  ascensão,  destaque  e  renovação  dessa

centralidade comercial contida no todo urbano da cidade de Porto Alegre. Porém a inserção de



novos atores  causam enormes turbulências  e  uma mudança  no  paradigma nas  relações  com o

externo.  A empresa  central  dessa  análise  otimizou  sua  gestão  administrativa,  mas  as  técnicas

utilizadas são, hoje, pouco diferenciadas e de uso banalizado no comércio da metrópole.  Essas

melhoras limitaram-se à informatização do inventário de produtos, o que agiliza as constantes trocas

de preços e fornecedores, porém não há controle efetivo da saída de mercadorias do estoque. O

serviço de "tele-entrega" também possibilitou um aumento na área de domínio comercial, mesmo

que inconstante. O ponto comercial pode ser situado em "inércia espacial parcial", ou seja, não

acompanha o ritmo do meio à inovar, por isso a lentidão das técnicas produtivas aplicadas pouco

modificaram a dinâmica de sua atuação no espaço.

  Com relação a essa evolução descrita, Milton Santos (1997) poderia dizer-nos:  "Cada lugar

acolhe, através da história, seu prático-inerte local, formado por uma tecnoesfera e por uma

psicoesfera, ambas suscetíveis de alteração e mudança... o conteúdo prático-inerte trazido por

cada  qual  é  diverso  do  ambiente  prático-inerte  local.  A  temporalidade  introjetada  que

acompanha o migrante se contrapõe à temporalidade que no lugar novo quer abrigar-se no

sujeito.  Instala-se,  assim,  um  choque  de  orientações,  obrigando  a  uma  nova  busca  de

interpretações." 

   Racionalidade e competitividade no comércio varejista da metrópole 

  

   Dentro da totalidade de um sistema econômico, a principal função de uma empresa comercial

varejista é aproximar o produto acabado do consumidor final. A ordem globalizante para atingir

maiores  superfícies  de  mercado  aponta  para  a  frenética  inovação  das  técnicas  aplicadas  pela

administração aliada ao marketing, os quais vêm diminuindo a probabilidade de erros e aumentando

a  previsibilidade  dos  lucros.  Assim,  as   hierarquias  assentadas  no  território  do  solo  urbano

metropolitano são tornadas evidentes e as estratégias competitivas gradativamente mais agressivas. 

   O mercado urbano possui  superfícies diferentemente comercializáveis.  Um consumidor está

inserido em determinado "raio  de predomínio  do espaço comercial"  de  um ponto  empresarial,

quando, no momento da escolha, esse potencial cliente opta por efetuar a compra em uma empresa

em detrimento de outra. A partir da disposição das opções, de acordo com lógicas de distância,

preço e volume, os limites de influência comercial começam a ser disputados. A flexibilidade desses

limites pode variar a cada compra.     

    Para o melhor entendimento dessas hierarquias na produção do espaço urbano de Porto Alegre

iremos descrever duas diferentes tipologias de empresas: a) tradicional/familiar; b)empresa líder

multinacional.

  A empresa comercial  varejista "CFL",  de tipo tradicional/familiar  é enquadrada nessa forma



através da observação da convenção tática que adota e que vem caracterizando sua atuação. De fato,

a soberania das decisões internas age na contenção dos gastos excessivos e desfoca os investimentos

necessários.  O ambiente organizacional distribui o trabalho interno com delimitação imperfeita,

onde os produtos minoristas podem perder-se com facilidade.  A tomada de medidas conservadoras

gera a falta de disponibilidade de tempo de trabalho fora da sede, sem o estudo do  mercado e a

análise de suas condições, as políticas imediatistas se sucedem por conta das tarefas burocráticas

como a contabilidade, o recrutamento de mão-de-obra, recuperação e reciclagem de embalagens de

mercadorias mal armazenadas e ainda a segurança contra furtos. O controle de caixa e estoque não

estão  regulados  por  código  de  barras,  tornando  inviável  o  cálculo  dos  prováveis  desvios  de

produtos.  Paul  Claval(2002,p.194)  nos  coloca  que,  "A cultura  das  empresas  de  ontem era

essencialmente  marcada  pelo  cuidado  em fiscalizar  todos  os  aspectos  da  atividade:  disso

decorrendo um clima geral de desconfiança."    

    Por causa dos fatores citados a empresa não deve empenhar-se, atualmente, em lançar suas

notícias no mercado sobre os produtos ofertados, pois  geraria uma demanda à qual  talvez não

pudesse cobrir. Assim os seus artigos para negócio permanecem apenas dispostos no estoque sem

exposição dos produtos para divulgar seus preços. Há abstenção por parte da empresa "CFL" em

estar inserida no circuito moderno de informações e em estandardizar seus preços e produtos em

site próprio na internet, o qual o consumidor com alguma capacidade de compra está habituado.

  Para  qualquer  empresa  existem pisos  gerais  na  deflagração  da  falta  de  sustentabilidade  no

mercado.  A legitimação  de  uma  empresa  varejista  se  dá  pela  sua  capacidade  de  pagar  uma

porcentagem do crédito adquirido dentro do prazo delimitado, que seja suficiente para pedir novos

empréstimos (SANTOS,1979) ou outra proposta de Paul Singer (1980,p.6) onde  "o seu aluguel

constitui  a renda absoluta, sendo sua altura determinada, em última análise, pela margem

existente entre os produtos da empresa que  utiliza esta localização e seu preço de produção."

  A empresa-líder  multinacional  de  origem francesa  Leroy-Merlin  implanta  hipermercados  de

materiais de construção e ferragens e está expandida por nove países (França, Portugal, Espanha,

Polônia, Itália, Grécia, Brasil, Rússia, China) que somam 308 lojas no mundo. No Brasil -único

mercado onde houve interesse em estender-se nas Américas -existem hoje, 16 lojas dessa rede, a

maior parte funciona na região sudeste. Na região sul do país esses investidores europeus optaram

por Curitiba,  onde já existe uma loja, e Porto Alegre,  onde a décima sétima loja no Brasil  foi

instalada em fevereiro e com atraso, pois a previsão de abertura tinha data marcada para o mês de

agosto do ano de 2008. 

   Devido ao fato dessa empresa ter inaugurado, até o momento, sua unidade na capital do estado do

Rio Grande do Sul,  essa parcela  do texto busca realizar  um prognóstico das novas dinâmicas

ocasionadas pela inserção dessa empresa líder no mercado e da situação que deve se configurar



inicialmente.  Essas  análises  preliminares  podem  ser feitas  através  do  marketing  de  massa

empregado e sua busca por um "saber fazer" precisamente abrangente. Os recursos demonstrados ao

mercado brasileiro em seu sítio na "web" revelam algumas informações sobre suas tendências e

apelos ao seu chamado "público-alvo". Milton Santos(1996,p.274) acerca da utilização das redes

pelos  atores  hegemônicos,  nos  diz  que:  "O ritmo  que se pede a  cada objeto,  para  que se

participe eficazmente da aceleração desejada, supõe que se conheçam de antemão os tempos

de seu uso, as velocidades que se podem alcançar, as frequências que permitem, os custos

respectivos. Daí sua estandardização, que tanto autoriza prever as performances, como as

deixa medir" . 

   Um aspecto  que  permite  ser  avaliado,  primeiramente,  é  a  opção  locacional  preferida  pelo

empreendedor.  A loja  da  multinacional  terá  10.400m² (Thá  Engenharia)  e  estará  colocada  na

Avenida Sertório, em terreno conjunto com outro hipermercado francês, o Carrefour, o qual trabalha

com produtos alimentícios e não-alimentícios. No mesmo setor que esse último e localizado em sua

frente funciona um hipermercado da linha "Big Shop", pertencente à norte-americana Wal-Mart. À

distância de cinco quarteirões desse terreno, na esquina da Avenida Sertório com a Avenida Assis

Brasil está sendo construído o "Shopping Cassol Center Lar" pela empresa catarinense "Cassol".

Essa última proposta aposta em um "Shopping Center" que terá como âncoras um supermercado da

linha "Zaffari"  e um supermercado da construção da própria "Cassol",  além de quatro salas de

cinema e cem pequenas lojas variadas. À dois terrenos de distância dali, na Avenida Assis Brasil

surgiu em meados da década de 1960 a primeira sede da empresa "Tumelero", hoje com lojas em

trinta e duas cidades no estado do Rio Grande do Sul. Entre a sede do "Tumelero" e a sede da

empresa "CFL" se fixou uma filial varejista do grupo "Herval" que possui lojas em cinquenta e

cinco cidades do estado gaúcho além de atuar no ramo industrial, de serviços e atacadista.



Fonte:Google Earth.

   Para  além da certeza  de que  essa zona tem uma situação locacional  ótima,  com atributos

diferenciais para esse ramo no todo da metrópole, podemos observar a continuidade de um processo

de "centragem localizada". A lógica de aglomeração das grandes empresas forma uma arena local

para a competição extrema, onde apenas as empresas maiores podem aplicar métodos e técnicas

organizacionais  para  obtenção  certeira  de  uma  economia  de  escala.  Essas  devem  encaixar-se

fisicamente nesse trecho nodal para as grandes lojas varejistas, pois, se competem entre si, também

cooperam na medida em que aumentam a atratividade de fluxos  na zona. 

    A primeira diferenciação que a multinacional deve imprimir é a prática de manter sua loja aberta

um maior número de horas do que vem sendo praticado até então nessa porção do espaço comercial.

Enquanto as empresas já existentes seguem o período diurno como tendência geral -exceto feriados

e domingos- a Leroy-Merlin abrirá sua loja todos os dias da semana, normalmente na metade da

manhã (9:00h) e fecha apenas no final da noite (22:00h). Essa medida relativamente simples tem

consequências relevantes, pois impele as empresas do pólo a entrar em harmonia forçosa com o

concorrente "de porta". Esse processo ocorrerá a cada novo método implementado, servindo de

teste para às empresas predispostas às imposições da competitividade.    

  Com intensidades diversas, a constituição desse pólo poderá causar segmentados influxos em

grande parte da cidade. Isso deve decorrer por motivos claros. Os grandes volumes demandados

conferem diferencial capacidade de negociação junto às indústrias-às quais passam a ceder atenção

especial a essas empresas- e podem cumprir com uma melhor oferta no tocante ao rebaixamento do

preço por produto unitário. Por sua vez, a baixa margem de lucro se aplica, principalmente, aos

produtos de alta rotatividade. Ao concluir sua "análise das relações de preços entre estabelecimentos



comerciais  do  setor  supermercadista  de Porto  Alegre",  Everson  Vieira  dos  Santos(2000,p.101)

constatou:  "um outro fator que contribuiu para aumentar a concorrência entre as redes de

supermercados é a proximidade entre elas. No caso da bicausalidade (influência recíproca de

preços entre os estabelecimentos comerciais) entre o médio supermercado e o hipermercado, os

estabelecimentos  encontram-se  localizados  muito  próximos  um  do  outro,  gerando  uma

"guerra de preços", com busca de supremacia sobre a área de influência comum. O fato

acentua-se em produtos com alta demanda...".

   Outras  habilidades  das  grandes  firmas  vêm  da  utilização  de  artifícios  efetivos  para  atrair

(acessibilidade/visibilidade),  absorver  (capital/poder  decisivo)  e,  consequentemente  influenciar

(perturbar,  do ponto  de vista dos  concorrentes)  através  do  uso  da rede urbana que possibilita

estender seu "raio de influência do espaço comercial". Nesse sentido, a utilização corriqueira  de

automóveis pessoais (frota de 450.867 automóveis em 2007; IBGE) e o vasto parqueamento das

avenidas  e  vias  perimetrais,  que  têm  a  função  de  interligar  as  diferentes  regiões  da  cidade,

diminuem a importância do fator distância na escolha do estabelecimento. Igualmente por causa dos

carros, as sazonalidades do tempo e do clima também passam a não ser fatores considerados como

empecilho para comprar, pois os hipermercados reservam amplos estacionamentos cobertos para

receber esse tipo de veículo pessoal. Por sua vez, o estudo publicitário fica encarregado de conhecer

a melhor maneira de exercer atração através de cadernos de ofertas e promoções, outdoors, e da

internet que foi transformada em meio inevitável para uma divulgação voltada às multidões. Com

relação à visibilidade, os sítios eletrônicos são de uso indispensável para a disputa em grande porte

porque flexibilizam as possibilidades do consumo.  "As empresas bem conhecidas no mercado

tradicional e com marcas estabelecidas são as que possuem maior probabilidade de sucesso no

comércio  eletrônico"(BORGES;2000).  As  variedades  ("mix")  são  demonstradas  em  fotos  e

divididas em grupos de produtos com descrições das qualidades, marcas, pesos, medidas e preços.

O momento da absorção do capital por parte da grande empresa, acontece na grande loja. O arranjo

do espaço interno (lay-out) dos hiper e superestabelecimentos se dá, invariavelmente, através do

sistema de auto-serviço, que dispensa, para a quase totalidade dos produtos, a intermediação de um

balconista, pois os artigos são dispostos em prateleiras diretamente acessíveis ao comprador. "Nos

supermercados e outras lojas de tipo self-service, a colocação dos produtos e todas as ações de

merchandising  são  estrategicamente  planejadas  para  incentivar  a  compra  por

impulso"(YANG;1997,p.34).  Após a seleção tátil  em carrinhos e cestas, dos produtos a serem

adquiridos, o pagamento é feito nos balcões de saída das lojas que possuem leitor de código de

barras  associado  a  um  sistema  informatizado.  Para  obter  as  vantagens  do  auto-serviço,  os

dispositivos de controle de circulação das mercadorias e das pessoas no interior da loja tem que ser

máximo. 



      A empresa líder multinacional Leroy Merlin promete inserir uma inovação no atendimento aos

seus compradores. O sistema de "bricolagem"(espécie de faça-você-mesmo), onde o cliente tem a

possibilidade de construir utensílios para si com ferramentas disponíveis para uso na loja. Porém

esse fator não fica bem explicitado nos seus informes.

    Por conseguinte, o que está em jogo é a atração dos potenciais consumidores em comum.  A

motivação do deslocamento do comprador até a grande loja  não se dá por questões de afeição com

os lojistas ou outros clientes que frequentam o estabelecimento como ocorre, muitas vezes, na loja

tradicional. Essa atração se inicia no período pré-compra, nos anúncios publicitários, consistindo

em um método de aliciamento e sedução. Nessas largas superfícies a transação se dá autônoma e

impessoalmente,  sendo anulada a ocasião para negociar,  propôr  e contra-argumentar  através de

diálogo com atendentes. Essa compra deve ser conveniente e prática. O habitante que foi seduzido

vai em busca de um serviço reto que diminua as chances de aborrecimentos ou prazeres que sejam

inesperados. Assim, está em curso uma mudança na cultura comercial do setor em evidência nessa

parte da zona norte.          

    Um caso dialético   

   As contradições existentes entre as propostas mencionadas dos atuantes do varejo no vetor de

ferragens e materiais de construção em Porto Alegre pode ser caracterizada pela convergência de

seus  "raios de predomínio do espaço comercial" em comum. Essa é a unidade que os coloca num

mesmo campo onde acontecerá a medição de suas forças. Com certeza a oposição entre tradicional

e moderno vinha acontecendo há tempos, porém o advento da entrada dessa empresa líder deve

precipitar e agravar a evolução do processo.

    Milton Santos(1979,p.360) afirma que "a verdadeira dialética entre o circuito superior e

circuito inferior se dá a nível local, visto que o circuito inferior tem apenas um alcance local".

Portanto é ali, naquela parcela menor desse mercado, onde há a ocasião para a livre concorrência

entre uma organização que surgiu e cresceu com a cidade e outra firma que busca  rentabilidade e

expansão desde centros maiores e mais competitivos do sistema global.  De fato,  essa empresa

multinacional será capaz, por meio de seus artifícios, de impôr decisões para controlar grande parte

dos recursos de mercado necessários ao funcionamento da empresa tradicional em questão, podendo

exercer  correlação direta  em seus compradores habituais  e constringir  suas possibilidades para

novas ações.

   As tendências de aproximação apresentadas por cada firma não se resumem em suas disputas por

um mesmo mercado. Esse confronto decorre em afluências que visam suprir carências que são

próprias  da essência  de cada proposta.  No lado  da empresa "CFL",  seus  administradores  tem



aplicado técnicas que até então nunca haviam utilizado para a regulação das movimentações e

circulações internas. Essas providências buscam conclusões menos intuitivas e mais dedutivas para

amenizar os impactos negativos de um ambiente ainda mais hostil. Pelo lado da empresa Leroy

-Merlin  existe  a  tentativa  de criar  vínculos  identitários  com o  lugar.  Sendo assim,  a  empresa

moderna quis ir à "raiz" do problema e fazer a "adoção" da praça do Laçador, o símbolo maior do

tradicionalismo gaúcho, para fazer o corte da grama e limpezas periódicas e em troca disso poderia

deixar seus anúncios publicitários ali. A reação do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) foi

imediata  e  a  "adoção"  foi  adiada  por  tempo indeterminado  para  aprofundar  o  diálogo  com o

movimento (Zero Hora, 30/09/2008). Dessa maneira artificial  a empresa buscava distorcer algo

subjetivo para uma coisa funcional e com intenções mercantis, tentando confundir na forma o que

se difere no conteúdo de sua atuação.

    Portanto está colocada uma situação franca de disputa entre contrários, que estão passando um no

outro e onde, inevitavelmente, haverá a ruptura que demonstrará a síntese dessa relação de forças. 
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