
25 lança cartão de crédito próprio
O cartão de cré-

dito 25 de Março 
deve começar a 
operar nesta se-
mana na região. A 
novidade, um pri-
vate label — ou seja, 
um plástico que a 
principio só será uti-
lizado nas lojas da 25 
—, gera garantias para 
o comerciante e para 
o consumidor. O car-
tão é administrado pela 
Validata, empresa voltada ao 
desenvolvimento de negócios 
para concessão de crédito 
para pessoas físicas e jurídicas 
por meio de cartões.

Contratado no ano pas-
sado para desenvolver um 

Foi-se o tempo em que as 
pessoas de classes mais altas 
sentiam vergonha de dizer que 
iam fazer compras em centros 
comerciais populares de São 
Paulo, como a região da 25 
de Março, Brás e Bom Retiro. 
Essa importante mudança de 
comportamento deve-se prin-
cipalmente a um fator: a profis-
sionalização.

O consumidor, cada vez mais 
exigente e esclarecido, procura 
por bom atendimento, produtos 
de qualidade e preços competiti-
vos. E é exatamente esse público 
que o comércio popular de São 
Paulo quer cativar cada vez 
mais. Para isso, entidades que 
congregam lojistas — a exemplo 
da União dos Lojistas da 25 de 
Março e Adjacências (Univinco) 
e das Câmaras dos Dirigentes 
Lojistas do Brás e do Bom Retiro 
— promovem diversas atividades 
com os objetivos de desenvolver 
e fomentar novos negócios.

Todos os dias circula pela 
25 de Março e ruas próximas 
um público diversificado, que 
soma cerca de 450 mil pes-
soas. “Quando começamos a 
perceber que o consumidor da 
região não era formado apenas 
por classes mais baixas, verifi-
camos a necessidade de tratar 
o negócio de forma mais ampla, 
como se fosse uma grande 
empresa”, revela Miguel Giorgi 
Júnior, presidente da Univinco, 
ao salientar que 12% dos com-
pradores da região são da classe 
A e 44% da classe B. 

Entre as ações lideradas 
por Giorgi, que assumiu a 
presidência da entidade há 
um ano e meio, destacam-se a 
criação de um cartão de cré-
dito private label (ver box), 
cursos profissionalizantes e a 
adesão a um projeto ligado ao 
meio ambiente, com a criação 
de sacolas de pano (ecologi-
camente corretas) para serem 
distribuídas pela região.

Em parceria com o poder 
público, a Univinco pretende 
criar infra-estrutura para re-
cepcionar os freqüentadores 
da região de forma organizada. 
A idéia é construir terminais 
de ônibus, implantar uma linha 
circular que transite pelos três 
pólos (25, Brás e Bom Retiro), 
colocar guias e monitores nas 
ruas, além de firmar parcerias 
com alguns hotéis para oferecer 
pacotes de turismo de negócio 
com preços modestos. 

O projeto prevê também a 
implementação de cyber ca-

Popular, mas com estilo
Comércio da região central de SP se profissionaliza e investe em marketing para agradar público
Por Renata Batochio

fés, assim como de banheiros 
químicos. Há também uma 
proposta que deve sair do pa-
pel em breve: a criação de uma 
agência para montar pacotes 
de turismo de compra, uma 
forma de apoiar aqueles que 
já visitam a região.

“A profissionalização do mer-
cado popular de São Paulo é 
muito importante não apenas no 
que se refere aos negócios, mas 
para a Cidade como um todo”, 
comenta Adriana Rodrigues 
Quarck, gerente de marketing da 
Brascola, empresa que fornece 

produtos para diversos lojistas 
da região. “O faturamento da 25 
março (R$ 16 bilhões, de acordo 
com dados da TNS Interscien-
ce) é maior do que o de alguns 
shoppings da cidade. Nada mais 
apropriado que realizar inves-
timentos para que a região se 
organize”, destaca. 

SoHo paulistano
No Bom Retiro, que recebe 

cerca de 70 mil pessoas por dia 
e conta com aproximadamente 
1,2 mil lojas, a Câmara dos Di-
rigentes Lojistas oferece cursos 
intensivos sobre atendimento 
ao cliente, liderança e motiva-
ção e telemarketing para seus 
associados.

O Fashion Business é outra 
ferramenta na qual o Bom Retiro 
aposta pesado. O evento, que 
teve a quinta edição em agosto, 
reuniu 90 mil pessoas em dois 
dias de desfiles. Vinte grifes da 
região levaram para uma pas-
sarela ao ar livre as tendências 
para a Primavera/Verão 2008. 
“As vendas aumentam de 5% a 
8% na semana do evento e nos 
sete dias seguintes”, garante 
Kelly Cristina Lopes, secretária 
executiva da CDL.

Apelidado de SoHo paulis-
tano, o Bom Retiro também 
investe na sofisticação, que 
pode ser verificada nas moder-
nas fachadas das lojas. Só em 
janeiro e fevereiro, dados da 
CDL dão conta de que 60 lojas 
foram reformadas. Andares in-
teiros são destruídos para dar 

lugar a um pé direito que chega 
a até dez metros em alguns 
casos. Tudo para conquistar 
de vez os grandes clientes do 
atacado de moda do País e da 
América Latina.

Com agência
Seguindo o mesmo caminho 

dos vizinhos, o Brás hoje é con-
siderado sinônimo de moda e 
parada obrigatória para lojistas 
que trabalham com um público 
que tem estilo, mas prefere 
moderar nos gastos. Enquanto 
as confecções do Brás correm 
o mundo colhendo tendências, 
as lojas recorrem a arquitetos e 
designers, o que coloca o bairro 
em posição de destaque. 

“O Brás está completando um 
ciclo de mudanças: primeiro, cui-
dou de sua estrutura mercado-
lógica, ergueu o que há de mais 
contemporâneo, o Mega Pólo 
Moda, que hoje é considerado 
o maior shopping de atacado de 
moda na América Latina”, diz 
Oswaldo Scapin, diretor da B2 
Brasil, agência de propaganda 
que cuida do visual de diversas 
lojas da região, que investem 
também no treinamento de fun-
cionários.

A contratação da agência 
mostra a preocupação dos lo-
jistas em crescer e falar uma 
mesma língua. A B2 Brasil po-
siciona-se como uma empresa 
de marketing de negócios de 
moda, que oferece consultoria 
mercadológica, propaganda, 
internet e desenvolve ações 
integradas focadas no negócio 
da pronta-entrega. 

Ainda dentro desse pro-
cesso de profissionalização, 
o Mega Pólo fechou recente-
mente importante parceria 
com a Rede Globo. Trata-se 
do primeiro acordo que prevê 
uma permuta entre as equipes 
de figurino da dramaturgia do 
Projac e um grande empreen-
dimento têxtil. Os personagens 
da próxima novela das 21h, 
Duas Caras, vão usar roupas e 
acessórios escolhidos nas 400 
lojas do complexo atacadista, 
que abastece revendedores de 
varejo de todo o Brasil.

O Brás também conta com 
uma nova ferramenta de comu-
nicação, o jornal mensal The 
News, com tiragem de 30 mil 
exemplares e que começou a 
circular no mês passado. “É o 
primeiro jornal de bairro voltado 
para área de negócios”, diz o 
diretor de redação Marcos Lira. 
O projeto editorial é da Atelier 
de Idéia, com arte assinada pela 
NVA Comunicações. 

O jornal, com oito páginas e 
formato tablóide, publica maté-
rias focadas em moda, indústria 
têxtil, mercado, legislação, con-
sumo, serviços e tendências. 
Além disso, traz entrevistas com 
especialistas do setor, perfis de 
lojistas do bairro, curiosidades, 
agenda de cursos e eventos.

planejamento estratégico 
para a entidade, Ricardo Scur-
zio, diretor de novos negócios 
da consultoria Scurzio & As-
sociados, conta que a idéia 
era oferecer um plástico com 
a cara da 25 de março: com-
petitivo em termos de crédito, 
taxas e sem anuidade. 

O  c a r t ã o  t e m 
duas versões: uma 
para pessoas físicas, 
tendo como dife-
rencial facilidades 
para aprovação de 
crédito; e outro 
para pessoas ju-
rídicas, com con-
dições especiais 

de  pagamento . 
“Ninguém vai só passear 
na 25 de Março. A conver-
são em compras é muito 
grande e esse foi um dos 
fatores que chamou a nossa 
atenção”, conta Scurzio, ao 
adiantar que a expectativa 
é de emissão de 400 mil a 
500 mil cartões no primeiro 
ano de operação.        (RB)

Desfile ao ar livre, no Bom Retiro: público de 90 mil pessoas e aumento de vendas de 5% 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, 17 set 2007. Negócios, ano 29, n. 1272, p. 42.


