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CENTROS DE COMPRAS

Lojas de rua perdem espaço
para shopping na 25 de março

são paulo

As lojas de rua da25 de Março e do
Brás, dois dos maiores pólos co-
merciais de São Paulo e do País,
estão perdendo espaço de mer-
cado para galerias e minishop-
pings que vêm surgindo nessas
regiões, alterando o perfil do co-
mércio nos locais.

A Bizu, tradicional rede comer-
cial da 25 de Março, por exemplo,
estima queda de 10% nas vendas
neste ano em função da forte con-
corrência na região. Presente há
oito anos no mercado, o armari-
nho se prepara para fechar duas
lojas até o ano que vem. “Temos
quatro pontos atualmente. Ou-
tros dois já foram fechados no ano
passado”, disse Francisco Mo-
raes, proprietário da rede. Tendo
90%da mercadoriaimportadada
China, os principais produtos
vendidos são guardas-chuva e
brinquedos. “Passamos a impor-
tar em 1996 e hoje sofremos com a
atuação dos grandes importado-
res chineses”, afirmou.

AComércio deTecidosMoraes

Machado, especializada em ca-
ma,mesae banho,seencontrana
mesma situação. Mesmo com
tradição pelos 139 anos no mer-
cado e um bom ponto comercial
na 25 de Março, a empresa que já
teve 20 lojas e 200 funcionários
hoje tem apenas uma que pode
ser fechada a qualquer momento.
Vendedora de produtos nacio-
nais, ela disputa com lojas de rua
de produtosimportados, galerias
e shoppings.

Enquanto algumas lojasde rua
fecham as portas, os pequenos
shoppings brindam expansão. A
direção do Shopping Duprat, por
exemplo, prepara-se para a aber-
tura de outro shopping, o Azem,
dentro de dois meses. “O empre-
endimento terá como base a es-
trutura do Drupat”,afirmou a ad-
ministradora, Cleide Alayete. Se-
gundo ela, os bons negócios dos
lojistas dobraram o número de
vendas em 2006. “Acredito que es-
te ano também será de cresci-
mento e expansão das lojas. Dos
quatro andares, apenas o térreo
tem loja, futuramente isso vai
mudar.” destacou. O Duprat tem
cerca de 60 lojas nos segmentos
de bijuteria, artesanato e artigos
para presente.

O Shopping Novo Oriente, lo-
calizado no Brás, espera acres-
centar mil novos ambulantes até
o final de 2007 e aumentar em
25%o volumede negócios.Com-
posto por 4 mil ambulantes vin-

dos da 25 de Março e do Brás, o
empreendimento recebe cerca
de 10 mil compradores diaria-
mente. “No começo, recebíamos
1.200 compradores por dia”, lem-
brou Osvaldo Aparecidode Jesus,
presidente da associação do
shopping. Oespaço de 103mil m²
foi aberto há um ano e meio.

Também com crescimento, o
ShoppingSenador Queirozprevê
alugar ossete espaçosvazios atéo
final do ano. Segundo a gerente
geral, Luciene Sampaiode Abreu,
os20lojistas aumentaramasven-
das entre 30% e 40% em 2006.

De acordo com Miguel Giorgi
Júnior, presidente da União dos
Lojistas da 25 de Março e Adja-
cências (Univinco), o “desempe-
nho das galerias e pequenos
shoppingsé notávelefundamen-
tal para o desenvolvimento da 25
de Março”. Para o executivo, a mi-
gração de ambulantes para luga-
res confinados deram aeles a po-
sição de comércio que faltava.
“Houve grande expansão desses
centros nos últimos dois anos”,
garantiu. Somente na região da 25
de Março há aproximadamente
30 galerias, shoppings e outlets.

Solução
Mas, se na região da 25 de Março
algunslojistasde ruaestãoseren-
dendo, no Brás os empresários re-
solveram enfrentar a concorrên-
cia. Nos últimos quatro anos, a re-
gião passou por mudanças. Mui-

tas lojas foram reformadas e ga-
nharam novas fachadas. A am-
pliação, em 2005, do Mega Pólo
Moda, um dos maiores shop-
pings atacadistas de moda do
País, localizado naregião, fez com
que estas revitalizações nas lojas
do bairro se intensificassem.

Os lojistas de rua ficaram preo-
cupados em não perder público,
já que o Mega Pólo passou a ofere-
cer muitos benefícios aos consu-
midores, como estacionamento e
praças dealimentação. Olargo da
Concórdia, também na região
central de São Paulo, antes con-
centrava muitos camelôs. Ele foi
reformulado e se transformou em
uma ampla área verde.
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Lojistas da região da Rua
25 de Março registram
queda nas vendas em
função da concorrência
com os centros de
compras; Duprat e
Novo Oriente crescem
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«O desempenho das
galerias e pequenos
shoppings é notável e
fundamental para o
desenvolvimento
da 25 de Março»
MIGUEL GIORGI JÚNIOR
PRESIDENTE DA UNIVINCO
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La Pastina prevê alta
de 30% na venda de
espumantes este ano

são paulo

A La Pastina, uma das maiores
importadoras de alimento do
País, está apostando na venda
de espumantes esse ano, já que
o consumo nacional dessa be-
bida está crescendo. Só no ano
passado foram impor-
tadas 470 mil caixas,
que representam 12%
de todos os vinhos que
entram no País.

“As vendas de pro-
secco tiveram um au-
mento de 23% no ano
passado em relação a
2005. Este ano, a ex-
pectativa é que cresça
mais 30%”, aposta Cel-
so La Pastina, proprie-
tário da importadora.

Há quatroanos, aLa
Pastine começoua im-
portar o prosecco ita-
liano Sperone. “O pri-
meiro ano foi apenas
um teste, hoje a marca possui
20% de participação do merca-
do.NoBrasil nãoháoutramarca
de vinho que atinja esse percen-
tual”, conta Paolo Sperone, do-
no da vinícola Italiana Sperone.

Em 2006, aLa Pastina vendeu
29 milcaixas deProsecco Spero-
ne. “Temos distribuidores pelo
Brasil inteiro. Mesmo assim te-
mos, ainda, muito espaço para
crescer. O País tem um consu-
mo per capita de 1,5 litros por
ano. É muito pequeno perto dos

outros paises, comoFrança, on-
de são consumidos 60 litros”, ex-
lica La Pastina.

Uma garrafa do Prosecco
Sperone custa em torno de
R$ 24, segundo o próprio dono.
“Na promoção ela pode chegar

a R$ 19. Por isso pode
ser consumido por to-
das as classes”.

Dólar
A moeda americana
desvalorizada é um
dos fatores que está co-
laborando para o pre-
ço do produtoser mais
acessível. “Para nós
importadores o dólar
em declínio é favorá-
vel. Sempre que ocorre
uma queda repassa-
mos o valor para as
prateleiras. Além de
muitos concorrentes
no setor, o País exige o

preço”, afirma La Pastina.
Já para Sperone, essa desva-

lorização não traz muitos bene-
fícios. “No momento não está
prejudicando, mas se continuar
a cairpode setornar umproble-
ma”, relata.

A La Pastina cresceu no ano
passado 18%. Para 2007, quan-
do completa 60 anos, estima-se
um crescimento na mesma pro-
porção das novas importações
de 22%, segundo o proprietário.
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O aumento das vendas
e os cinco sentidos
O varejista deve estimular o consumo dentro
da loja, onde a decisão de compra é tomada

Obtive a confirmação daquilo
que já julgava essencial para
conquistaro consumidornaera
dainformação: investirnossen-
tidos. Em janeiro, estive na 96ª
convenção da NRF - National
Retail Federation -, em Nova
York, o maior evento do varejo
mundial, e ouvi os líderes mais
inovadores e de sucesso dos Es-
tados Unidos afirmarem que a
grande aposta para aumentar as
vendas é apelar às sensações de
quem está comprando.

O tema escolhido este ano foi
“Movimentando o Mercado”, o
que resume o momento pode-
rosoecheio deenergiapeloqual
passa o varejo mundial. Diver-
sos pontos foram abordados,
dentreosquais: comoserinova-
dor e manter-se à frente num
meio tão dinâmico,como inspi-
rar uma tendência e como ter
uma percepção inovadora.

Segundo os especialistas da
NRF, os meios de comunicação
de massa nãosão mais suficien-
tes paramotivar osconsumido-
res. É necessário ao varejista es-
timular o consumo dentro do
próprio estabelecimento, já que
75% de todas as decisões de
compra são tomadas no interior
das lojas.

Em um mundo marcado pela
interatividade, não é mais tão
simples transformar um com-
prador em potencial em um
comprador efetivo. Uma das
chaves para conseguir ser bem
sucedido está em propiciar,
dentro da loja, uma experiência
diferenciada ao consumidor,

por meio do apelo aos sentidos.
Materiais, detalhes e a própria
tecnologia interativa estão mu-
dando e ajudando nas vendas.

Os cientistas explicam que
estímulos relacionados ao de-
sign “ligam” as regiões do cére-
bro responsáveis pela compra.
O consumidor não quer apenas
ver o que está comprando, mas
tocar, cheirar, provar, ouvir.

Cerca de 70% da nossa prefe-
rência quandoescolhemos algo
para comprarestá relacionadaà
visão. Por isso, sugiro aos vare-
jistascuidadocom aescolhadas
cores, da iluminação, da dispo-
sição das prateleiras e dos dis-
plays, pois a primeira avaliação
da loja é feita pelo olhar. No en-
tanto, oser humanopossui qua-
tro outros sentidos.

Afragrânciapode serumaes-
tratégia de marketing interes-
sante, pois desperta valores
subjetivos, que, no caso do co-
mércio, estão associados à qua-
lidadeeao requinte.Osomam-
biente, através do uso de rádios
internas ou programação pre-
viamente gravada é mais eficaz
que a panfletagem, pois o estí-
mulo sonoro age no momento
exato em que o consumidor re-
cebe a mensagem. O paladar e o
tato também podem ser explo-
rados no momento da compra,
pois os estímulos químicos ge-
rados por eles estão também li-
gados ao ato da compra.

CláudioConz épresidente daAnamaco
- Associação Nacional dos Comerciantes
de Material de Construção
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“Comércio solidário” ganha
série de vídeos no Canal Futura
Canal a cabo vai transmitir as produções que
abordarão temas como comercialização de
produtos agrícolas por meio de cooperativas

são paulo

Começamaser veiculados,apar-
tir da próxima segunda-feira (5)
os vídeos da série “Comércio Jus-
to e Solidário”. A iniciativa é uma
parceria do Sebrae com o Fórum
de Articulação doComércio Ético
e Solidário e o Canal Futura, que
vai exibir as produções.

Inédita no Brasil, a série apre-
senta mais de 30 casos reais de
produtores e empresas que
atuam dentro dos princípios e
critérios de comercialização e
consumo justos e solidários no
País, além da opinião do público
consumidor.

Os vídeos apresentarão o con-
ceito e a prática do Comércio Jus-
to a milhares de produtores, con-
sumidores e produtores brasilei-
ros e também deverão facilitar o
trabalho de multiplicadores da
metodologia junto a produtores,
compradores e entidades afins,
como escolas e órgãos públicos. A
cada programa será apresentada
uma história diferente.

No primeiro programa, os te-
lespectadores conhecerão duas
histórias exemplares de Comér-
cio Justo Internacional: o café de
Poço Fundo, em Minas Gerais,
por meio daCooperativa de Agri-
cultores Familiares de Poço Fun-
do (Coopfam);e osuco delaranja
de Itápolis, com a Cooperativa
dos Agropecuaristas Solidários
de Itápolis (Coagrosol).

“O importante do comércio
justo é que os resultados são dis-
tribuídos de forma justa ao longo
de toda a cadeia produtiva. O pe-
queno produtor recebeum preço
justo porseu trabalho.Os resulta-
dosnão ficamconcentradosape-
nas nas mãos dos compradores
finais.Eépor issoqueoSebraevai
continuar investindo, não só em
cooperativas, linhas de crédito,
entre outros, como também no
comércio justo e solidário”, expli-
ca o diretor-técnico do Sebrae
Nacional, Luiz Carlos Barboza.

No total,serão dez vídeosde 30
minutos cada, a serem veiculados

pelo Canal Futura noperíodo de 5
de março a 7 de maio, durante as
segundas-feiras, nos horários de
6h30 da manhã e 11h30, e reprise
aos sábados, às 12h30. O Canal
Futura pode ser visto através das
tevês por assinatura: Sky - canal
37; NET - canal 32; DirectTV - ca-
nal 163; parabólica - polarização
vertical 20; e afiliadas do canal.

Os vídeos também serão vei-
culados, noperíodo de 17de mar-
ço a 19 de maio, aos sábados,
sempreàs 6h20damanhã, nafai-
xa Globo Educação, veiculado no
canal aberto da TV Globo.

De acordo com a gerente da
Unidade de Acesso a Mercados
do Sebrae Nacional, Raissa Rossi-
ter, os vídeos têm como objetivo
sensibilizar quem produz, quem
compra equem consomeprodu-
tos do comércio justo e solidário.

“Com esses vídeos pretende-
mosatingir trêspúblicos, quesão
os pequenos produtores brasilei-
ros, tantos os apoiados pelo Se-
brae,quantoos queaindanãoco-
nhecem esse mecanismo de in-
clusão econômica, que é o co-
mércio justo e solidário. Em se-
guida têm os consumidores, que
são pessoas importantes nesse
processo. Queremos sensibili-

zá-los a utilizar produtos e servi-
ços oriundos de práticas mais res-
ponsáveis, criando uma nova
consciência e incentivando a prá-
tica dessa filosofia. E, por fim,
sensibilizar e trazer mais esclare-
cimento paraos canaisde comer-
cialização”, explica.

Desenvolvimento sustentável
Comércio Justo é um sistema
adotado mundialmente para ga-
rantir melhores condições de tro-
ca para produtores em desvanta-
gem comercial e que valoriza pro-
dutos feitos dentro de princípios
comorespeito aomeioambiente,
condições dignas de trabalho e
inclusão social.

Seu principal objetivo é esta-
belecer um contato direto entre
produtores e compradores e tirar
os primeiros da dependência de
maus atravessadores e das insta-
bilidades do mercado.

O Sebrae fez uma pesquisa
qualitativa juntoaos empresários
para avaliar qual o potencial do
comércio justo no Brasil. Tam-
bém foram fechadas parcerias
coma VisãoMundialecom oCa-
nal Futura, que resultou na pro-
dução e veiculação dos vídeos.

agência sebrae
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Consultas ao scpc apresentam
aumento de 4,8% em fevereiro
são paulo

As consultas ao Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC) da
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) registraram alta de
4,8% em fevereiro deste ano sobre
o mesmo mês de 2006. Já as con-
sultas ao UseCheque também
cresceram, mas bem menos,
1,9% no período.

Para o presidenteda ACSP, Gui-

lherme Afif Domingos, o volume
de crédito no mercado benefi-
ciou asvendas dosbens duráveis.
“Este crescimento de 4,8% ocor-
reu por conta do crédito e tam-
bém por causa das facilidades
concedidas nas compras, in-
cluindo maiores prazos para que
os consumidores paguem a pri-
meira parcela”.

Sobre as consultas ao UseChe-

que, Guilherme Afif explica que o
Carnaval e a saída dos paulista-
nos no feriadoprolongado foram
osprincipaismotivos paraocres-
cimento menor.

“O comércio antecipou as li-
quidações de vestuários para a
primeira quinzena do mês e com
o Carnaval em seguida, muitos
consumidores anteciparam suas
compras, o que esfriou o movi-

mento na segunda quinzena”.

Inadimplência
Durante todo o mês de fevereiro
deste ano, o número de registros
recebidos no cadastro de inadim-
plentes do SCPC cresceu 7% so-
bre fevereiro de 2006. Já os regis-
tros cancelados - dívidas excluí-
das-,por suavez,cresceram6,3%
no mesmo período, o que indica
uma leve alta da inadimplência.
“Apesar da ligeira alta indicada
pelos números, a inadimplência
está sob controle”,analisa o presi-
dente da ACSP.

panoramabrasil
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