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No passado, a região central respirava o luxo dos ares europeus. Porém, o coração da maior 
cidade da América Latina vive com as marcas da violência e abandono e, tanto o governo 
quanto iniciativas privada e ONGs (organizações não governamentais) visam transformar o 
território em um pólo turístico e cultural, tornando-o atraente para quem se interesse em 
investir no setor gastronômico.  
 
Essa degradação pode ser compreendida pelo processo de desenvolvimento ocupacional da 
região. Quando o ritmo de expansão da cidade se intensificou, houve uma migração da elite 
paulistana para áreas mais afastadas, fazendo do centro um ambiente de atividades populares 
e informais, como os camelôs.  
 
É atualmente o movimento dos vendedores ambulantes e o corre-corre diário de 2 milhões de 
pessoas que desenham a imagem do centro, no entanto, a área guarda um grande valor 
histórico e cultural, como diversos edifícios e construções. E, exatamente por isso, que há a 
preocupação com projetos de recuperação do Mercado Municipal, Biblioteca Mário de Andrade, 
Edifício dos Correios e Telégrafos, Estação da Luz, Sala São Paulo, antigo prédio do DOPS 
(Departamento de Ordem Política e Social) e Sesc (Serviço Social do Comércio), alguns dos 
patrimônios que integram o Projeto de Revitalização do Centro, desenvolvido pela Prefeitura de 
São Paulo.  
 
A Luz, bairro que mais simboliza a trajetória da pequena vila que se transformou na principal 
metrópole do país e estigmatizada como “Cracolândia” – reduto de traficantes e prostitutas -, 
também recebeu ações em março de 2005, com esquemas de fiscalizações, combate à 
poluição visual e abertura de calçadões a fim de facilitar o trânsito de pedestres. As praças da 
Sé e República, da mesma forma, foram reformadas a fim de trazer mais qualidade e 
segurança para a cidade.  
 
Mas ainda assim, há bares e restaurantes que resistiram à má fama e às idas e vinda da 
região, como o famoso Bar Léo, localizado há 67 anos na Luz. Waldemar Pinto, gerente do 
local, conta que apesar de estarem em uma região considerada de baixo meretrício, 
conseguiram manter a casa cheia. “Mesmo com a degradação ao redor, o bar moralizou a rua. 
Somos respeitados e elas [prostitutas] sabem que aqui freqüenta uma clientela antiga e 
selecionada”. Para ele, o segredo está no cuidado com os produtos e, principalmente, no 
chope, que considera de qualidade.  
 
Outra casa tradicional que preferiu se manter no mesmo lugar de origem foi o La Casserole, 
inaugurado em 1954 em frente ao Mercado das Flores, no Largo do Arouche. Marie-France 
Henry, filha dos donos e que está no comando dos negócios há 20 anos, o momento mais 
difícil foi durante o auge da decadência, no início dos anos 90, pois as pessoas tinham muito 
receio de ir ao centro.  
 
Contudo, Marie ressalta que a distância entre a imaginação dos indivíduos e a realidade é 
grande; da mesma forma que o Bar Léo não sofreu com a falta de segurança, o restaurante 
francês conseguiu se manter. E a gerência não faz nenhuma queixa da região.  
 
O Novo Centro  
 
Com os projetos e ações de requalificação do centro de São Paulo, a região tem se tornado um 
ponto atraente para a abertura de estabelecimentos na área de alimentação. Conforme Marco 
Antonio Ramos de Almeida, superintendente geral da Associação Viva o Centro, entidade 
responsável pelo desenvolvimento da área central da metrópole, o território tem uma ótima 
infra-estrutura no que se refere ao fornecimento de água, gás e transporte.  
 
Por ter milhões de pessoas circulando diariamente e um público heterogêneo, tanto em termos 
sociais como etários, o centro oferece opções de negócios que atende a todos os gostos e 
necessidades. A região abriga 8% dos empregos da cidade, como lembra Ramos de Almeida, e 



do total de estabelecimentos comerciais cerca de 17.027 (57%) são ligados ao setor de 
serviço, 9.281 (31%) são lojas comerciais e 2.965 estabelecimentos industriais (10%). As 
informações são da prefeitura.  
 
Para os empresários que optarem por esse local, Joaquim Saraiva de Almeida, diretor social da 
Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo (Abrasel), aconselha que direcionem seus 
estabelecimentos aos horários de café da manhã e almoço, pois são os momentos de pico. “A 
melhoria da segurança, com a instalação de câmaras, inibiu ações criminosas, o que levou a 
população a freqüentar mais a região”, ressalva o diretor.  
 
E o valor do metro quadrado da vêm aumentando. Osvaldo Lopes, corretor da Valentina Caran 
Imóveis, diz que nas regiões de maior movimento, como Largo do Arouche, a locação está em 
torno de R$ 28 a R$ 30 o metro quadrado. Já em áreas menos movimentadas, o valor pode 
cair em torno de R$ 20. A venda dos imóveis está em média de 1.500 reais o metro quadrado.  
 
Quanto aos resultados, o superintendente da Viva O Centro, afirma que as mudanças são 
muitas e visíveis. O aumento de policiais e a troca de lâmpadas a fim de deixar as ruas mais 
claras à noite, contribuem para a melhoria dessa imagem. “O Centro de São Paulo não é um 
bicho de sete cabeças e a consciência das pessoas quanto a isso está mudando”, complementa 
Marie.  
 
Serviço  
Bar Léo – Tel.: (11) 3221-0247  
www.barleo.com.br  
La Casserole – Tel.: (11) 3221-2899  
www.lacasserole.com.br  
Associação Viva O Centro – Tel.: (11) 3556-8999  
www.vivaocentro.org.br  
Associação de Bares e Restaurantes – São Paulo – Tel.: (11) 3663-6391  
www.abraselsp.com.br  
Valentina Caran Imóveis (Centro) – Tel.: (11) 3231-0331  
www.valentinacaran.com.br 
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