
No Largo 13, mas com jeito de shopping  
Chris Martinez 
 
Uma caixa de som já desgastada pelo uso trepida alto para anunciar a imperdível promoção do 
dia: calça jeans com "strech" por R$ 14,99. Em frente à portinhola da loja, consumidores se 
amontoam na tentativa de espiar a oferta sonorizada pela voz grave do locutor.   
 
Mas as mercadorias baratas - e de qualidade muitas vezes duvidosa - não estão apenas ali. 
Espalham-se por dezenas de lojas instaladas no calçadão Tiago Luz e nas ruas adjacentes que 
formam o miolo fervilhante do comércio popular do Largo Treze, na zona sul da capital 
paulista. Nessa região, circulam mais de 500 mil pessoas diariamente. São brasileiros 
integrantes de uma classe social estimada em 121 milhões de homens e mulheres que 
respondem por 71% do consumo nacional, ou cerca de R$ 512 bilhões, e que despertam a 
cobiça de empresários interessados em ganhar dinheiro vendendo artigos para eles.   
 
Basta um passeio pelas lojas com um olhar mais curioso para detectar que essa freguesia 
mudou algumas de suas preferências e também alterou o estilo e a estrutura do comércio 
local. Agora, as lojas de maior porte estão mais modernas, melhor iluminadas e as vitrines 
com roupas da moda - destoando do ainda feioso varejo da região. A loja da varejista Besni, 
de dimensões generosas (começa numa rua e acaba em outra), mostra roupas "descoladas" e 
reconhecidamente em conta. Encantam clientes como a manicure Luzinete Jorge da Silva, de 
32 anos.   
 
Dona de uma renda mensal de R$ 2 mil, ela costuma fazer compras a cada três meses, no 
valor de R$ 700,00 parcelados em duas vezes no cartão. "Aqui tem tudo, de sapato a lingerie, 
para mim e para os meus dois filhos", diz. "Veja esse ´cashecare´ não perde em nada para 
aqueles caríssimos vendidos no shopping", analisa Luzinete, freguesa fiel da loja há 15 anos.   
 
A aspiração de Luzinete de comprar roupas e freqüentar ambientes semelhantes aos das 
classes A e B ajuda a entender o novo consumidor de média e baixa renda que abraçou o 
mercado de consumo nos últimos dois anos. Pesquisa da agência de propaganda NBS, que 
investigou ao longo de seis meses os hábitos dessa população com renda mensal até R$ 1 mil, 
identificou que esse público quer produtos sem a aparência de artigo feito para pobre, gosta 
de design e de embalagens bonitas. Afinal os bens materiais são o símbolo do seu progresso.   
 
"A compra, para eles, é um importante momento de lazer, por isso as lojas precisam ter um 
ambiente agradável", diz Gisela Toledo, diretora de planejamento da NBS. As classes C, D e E 
passaram a fazer parte da vida de Gisela há pouco mais de um ano, quando a diretora decidiu 
entender o cliente do seu novo cliente, literalmente.   
 
A jovem NBS acabara de conquistar a conta da rede de varejo popular paulista Eskala, com 29 
lojas e que pela primeira vez, em 34 anos, contratava uma agência de publicidade. "A 
concorrência aumentou muito e percebemos que era a hora de inovar", diz, timidamente 
Wlademir Rigonatti, fundador da Eskala.   
 
Aos 58 anos, Rigonatti, que abriu a própria rede aos 24, tem credencial suficiente para saber 
quando o cerco está se apertando. A sua empresa, uma sociedade entre cinco dos oito irmãos 
Rigonatti, nasceu e cresceu vendendo mercadoria para consumidor de baixa renda. "O cliente 
das classes C e D mudou", diz. A Eskala também. Uma boa parte das lojas passa por reformas. 
Escadas rolantes, antes um luxo relegado a shopping centers, já são realidade nas lojas, que 
também foram informatizadas, passaram a ter um fluxo de recebimento de mercadorias diário 
e estão mais bonitas.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Besni, que vende de sapato a lingerie, atrai a manicure Luzinete e a Eskala instalou 
até escada rolante nas lojas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



A propaganda foi um empurrão maior. "Temos clientes que chegam à loja com o recorte da 
revista, pedindo exatamente aquela roupa que a modelo da foto está usando", afirma. Desde 
que estreou na mídia - TV, rádio e revistas populares que custam R$ 1,99 o exemplar -, as 
vendas cresceram 20% de um ano para o outro. Mas o valor do faturamento é mantido sob 
sigilo.   
 
Mesmo sem revelar dados financeiros, um exercício de pouco esforço leva a crer que a Eskala 
vai bem - 55% das vendas de suas 29 lojas são pagas em dinheiro, à vista, o restante em 
cartão de crédito (de risco praticamente nulo) e apenas 3% em cheque. Compram produtos 
cujos preços variam de R$ 1, por uma calcinha, atá R$ 70, por uma jaqueta de inverno. 
"Praticamente não temos inadimplência", diz. Dívida, então, nem pensar. As reformas estão 
sendo bancadas com recursos próprios.   
 
As unidades que já passaram por mudanças mostram conforto: têm escadas rolantes, sala de 
espera para o marido, playground para as crianças e muito espaço. Algumas delas, como a da 
Lapa, na zona oeste, chegam a ter 3 mil metros quadrados de área útil. Tudo para mimar o 
freguês e driblar a concorrência, cada vez maior.   
 
Focada no varejo de baixa renda há 15 anos, o Lojão do Brás também percebeu que era hora 
de mudar. Começou de mansinho, quatro anos atrás, ao reformar o visual das lojas, 
informatizá-las, além de dedicar mais cuidado com as coleções. "O cliente ficou mais exigente 
e agora quer roupa da modinha, ainda que tenha que pagar um pouco mais por isso", diz 
Andréa Bezerra Bessa, diretora de marketing da rede com 11 unidades. "O mais interessante é 
que os grandes fornecedores também mudaram e passaram a produzir roupas diferenciadas." 
O resultado disso é que o mix das lojas melhoraram: itens importados, que antes eram uma 
raridade, passaram a fazer parte do cardápio de opções.   
 
Segundo a executiva, um caminho diferenciado percorrido pelo Lojão do Brás recentemente foi 
lançar artigos de marcas próprias, a exemplo do que já fazem grandes varejistas do país, 
como C&A e Riachuelo. Colocou nas prateleiras a marca DiCasa, de produtos de cama, mesa e 
banho, fabricados pela Santa Isabel e pela Jovitex. Os já baratos produtos têm o preço 
reduzido ainda mais: algo em torno de 12%. E, para o ano que vem, há a promessa de lançar 
uma etiqueta de roupas com marca própria.   
 
Em linha com a concorrente Eskala, a Lojão do Brás vem investindo firme em publicidade, mas 
ainda não contratou uma agência especializada e tampouco pensa em criar comerciais para as 
telinhas. "Sai muito caro", diz. Por enquanto, os canais têm sido revistas femininas baratas e o 
rádio.   
 
No ranking dos meios de comunicação que mais se fazem presentes no universo dessa 
população estão as TVs, com 97% de participação; o rádio FM, com 70%; o AM, com 43%; e 
as revistas, com 34%. "A TV ainda é uma formadora de opinião muito grande, até porque, 
cada vez mais, fala a língua deles. As periferias são retratadas fortemente na mídia, a qual se 
rende ao poder das classes de baixa renda", explica Gisela, da NBS.   
 

 
Leia mais: 
 
Grifes do SPFW investem de olho no mercado externo  
Vanessa Barone 
 
Desfilar é preciso. Mas expandir é essencial. Com essa máxima em mente, os empresários da 
moda brasileira mostram suas criações para o verão 2009 a partir de hoje, no Pavilhão da 
Bienal em São Paulo, durante a 25ª edição do São Paulo Fashion Week. Até o dia 23, serão 47 
grifes a se apresentar, entre marcas de moda praia, feminina e masculina. Com apresentações 
caprichadas e a presença de top models internacionais, o objetivo dos desfiles é conseguir 
visibilidade, importante para uma grife se manter viva no coração do consumidor. Mas é nos 
bastidores que a principal meta dos estilistas e dos empresários ganha corpo: arrumar a casa 



para crescer - no mercado interno e no externo - seja por meio de aquisições ou de novas 
linhas de produtos.   
 
"O SPFW trouxe a profissionalização e o planejamento comercial para as empresas de moda", 
diz Luciane Robic, diretora de marketing do IBModa. "A mídia espontânea gerada pelo evento é 
gigantesca. Quem souber aproveitar, consegue garantir bons negócios", acrescenta.   
 
Os números são significativos. Segundo a organização, o SPFW impulsiona R$ 1,5 bilhão em 
negócios relacionados direta e indiretamente ao evento, duas vezes por ano - o que gera 5 mil 
empregos diretos e indiretos. E mais: ainda segundo a organização, o SPFW gera R$ 350 
milhões em mídia espontânea. Em 12 anos, o investimento para a realização do evento - a 
cargo da empresa Luminosidade - cresceu de R$ 530 mil na primeira edição para os atuais R$ 
5,5 milhões. Desde 1996, mais de R$ 170 milhões foram investidos em infra-estrutura. As 49 
grifes e estilistas que compõem elenco do SPFW investem nos desfiles cerca de R$ 7,5 milhões 
por temporada.   
 
Mas o investimento não se restringe às passarelas. O empresário e estilista Valdemar Iódice, 
por exemplo, chega à nova temporada com mais três grifes no portifólio, além da Iódice, que 
tem 21 anos. São elas: a Iódice Denim, linha de streetwear; a Red Iódice, voltada para um 
público mais jovem; e a Valdemar Iódice, de roupas de festa. Essa última abriu sua primeira 
loja no Shopping Cidade Jardim este mês. A previsão de crescimento para este ano da 
empresa VI Labels, que concentra as quatro marcas, é de 22%, em faturamento. "Parti para a 
diversificação porque acredito que há novas demandas de consumo", diz Iódice, que vem 
procurando se expandir também fora do país. Há cinco anos, a Iódice estreou no mercado 
americano, hoje já está em 120 pontos-de-venda e fará seu segundo desfile em Nova York em 
setembro. A exportação representa 6% das vendas.   
 
Nem mesmo o dólar fraco inibe os planos internacionais das marcas, que consideram 
importante marcar território lá fora, de olho em ganhos de longo prazo. A grife de moda praia 
Água de Coco, de Fortaleza, por exemplo, abriu um escritório em Miami há um mês, para 
cuidar das vendas para os Estados Unidos. "Tínhamos distribuidor desde 2003, mas com 
escritório próprio esperamos agilizar os negócios", diz Renato Thomaz, diretor de marketing e 
de exportação da Água de Coco, que tem 25 anos. A exportação representa 10% do 
faturamento.   
 
A grife produz 45 mil peças por mês em sua fábrica em Fortaleza, que será ampliada este ano 
de 3 mil m² para 5 mil m² para atender o aumento da demanda interna e externa. Além de 15 
lojas próprias e 2 franquias, a grife está presente em 400 pontos no Brasil e em 100 no mundo 
- Portugal, Itália, França e Espanha, além dos EUA.   
 
O grupo AMC Têxtil também mira o consumidor internacional para fazer crescer seu negócio - 
que já está em plena expansão pela aquisição de grifes. As últimas foram Tufi Duek, Forum 
Tufi Duek, Forum e Triton, que deverão trilhar o caminho da Colcci - marca mais bem-sucedida 
da área de confecção do AMC. "O caminho é mesmo para fora do Brasil", diz Alexandre 
Menegotti, sócio-diretor do grupo, dono também das marcas Sommer, Carmelitas e do 
licenciamento Coca-Clothing e que faturou R$ 500 milhões em 2007. A Colcci tem sido a 
"grife-alavanca" do grupo, responsável por 70% da receita da área de confecção. Adquirida em 
2000, foi reposicionada para atingir a classe A e atualmente tem 102 franquias no Brasil. No 
exterior, tem nove lojas e é distribuída em 1 mil pontos-de-venda. A idéia é, de agora em 
diante, crescer lá fora via a marca Tufi Duek, com lojas exclusivas e distribuição para 
multimarcas.   
 
"Conquistamos o respeito internacional. Não somos mais vistos como exóticos", diz Paulo 
Borges, diretor-geral do SPFW. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 jun. 2008, Tendências & Consumo, p. B4. 


