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José Eduardo Sanches, dono do grupo Santa Helena, aposta na bandeira Espaço 
Santa Helena, voltada à classe A  
 
O grupo Santa Helena, proprietário das lojas Cleusa Presentes e Suxxar, cria uma terceira 
marca no segmento de varejo de utilidades domésticas e decoração. A nova empreitada, 
batizada de Espaço Santa Helena, está recebendo investimento de R$ 11 milhões para 
abertura de duas novas lojas em março.   
 
"É um empreendimento voltado para o público de alto luxo e contará com um amplo mix de 
produtos. Entre eles, aparelhos de áudio e vídeo que até então trabalhávamos muito pouco", 
diz José Roberto Sanches, diretor do grupo Santa Helena. A holding adquiriu em 2002 a Cleusa 
Presentes e há dois anos a Suxxar, varejista de eletrodomésticos, principalmente, de linha 
branca. Antes de entrar no segmento de moda-casa, a família Sanches era dona da rede de 
material de construção Madeirense, vendida para Aloysio Faria, ex-dono do Banco Real.   
 
As lojas do Espaço Santa Helena estão sendo erguidas na rua Oscar Freire, no bairro dos 
Jardins, e no Bourbon Shopping Pompéia, na zona oeste da cidade de São Paulo. O shopping, 
construído pelo grupo gaúcho Zafari, deve abrir as portas no dia 27 de março. Na unidade dos 
Jardins, que tem 1,6 mil m2, o investimento é de R$ 7 milhões e a loja do shopping recebeu 
R$ 4 milhões. Esta tem 960 m2.   
 
"A loja da Oscar Freire terá quatro andares, sendo uma delas destinada para eventos e um 
restaurante", diz Sanches. O empresário conta que a negociação com o dono do imóvel, a 
família Boukhazaal, prolongou-se por cerca de um ano. Depois de ficar vazio por quase dez 
anos, o prédio localizado na badalada esquina das ruas Oscar Freire com Haddock Lobo foi 
alugado por R$ 120 mil por mês, segundo Sergio Faouzi Boukihazaal. Foi uma negociação 
complexa. Até a fachada da loja Espaço Santa Helena precisou ser aprovada por Boukihazaal, 
que também é dono da tradicional casa de esfihas Catedral, há mais de 50 anos funcionando 
no bairro do Paraíso, em São Paulo.   
 
A expectativa é que a chegada das duas novas lojas aumente em 50% o faturamento do grupo 
Santa Helena neste ano. Um dos motivos do crescimento da holding é o tíquete-médio de R$ 
800 dos clientes da loja da Oscar Freire - o dobro do registrado nas demais unidades da Cleusa 
e Suxxar, e de R$ 550 no Bourbon. No ano passado, a receita da holding registrou alta de 15% 
em relação a 2006.   
 
Sanches negocia ainda uma terceira loja em São Paulo da Espaço Santa Helena a ser aberta no 
segundo semestre.   
 
As demais lojas da Cleusa e Suxxar não serão fundidas e também passarão por um processo 
de expansão. Ele planeja abrir no segundo semestre mais uma unidade da Cleusa Presentes, 
que hoje possui três pontos de vendas, sendo um deles na rua Oscar Freire. A Suxxar tem três 
lojas e representa 40% do faturamento da holding.   
 
Todas as unidades do grupo estão localizadas em São Paulo. O executivo não descarta a 
possibilidade de expandir o negócio a outras capitais. "Meu sonho é abrir em outras regiões, 
mas primeiro quero consolidar o meu novo negócio em São Paulo".   
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