


consumo
MULTIMARCAS, FRANQUIAS E ESTILISTAS BADALADOS ESPALHAM-SE PELAS RUAS
E ALAMEDAS DO BAIRRO OUE TEM VOCAÇÃO PARA SHOPPING A CÉU ABERTO

20 clientes passeia pelas araras
repletas de peças da nova cole-
ção de verão das grifes Huis Clos,
Maria Bonita e Reinaldo Lou-
renço. Elas não estão em uma
das lojas das marcas nos Jardins.
São o público fiel da Casa Voglia,
uma multimarcas instalada na
rua Canário, em Moema.

O endereço surpreende quem
está acostumado a encontrar
estilistas sofisticados e suas
lojas na Oscar Freire e arredo-
res, nos shoppings ou na Daslu.
"Um dia, vim comprar sapatos,
gostei da elegância da rua Ca-
nário e decidi trazer a Oscar
Freire para Moema", diz An-

dréa Kapaz, 38, proprietária da
Casa Voglia. "Não queria ir para
os Jardins e ser mais uma."

A empresária desembarcou
há apenas dez meses no núme-
ro 1.359 da movimentada rua
no coração do bairro, em uma
casa de 200 m2 com paisagismo
de Maria Cecília Capobianco,
que também assinou o projeto
paisagístico do Hotel Fasano no
Rio de Janeiro.

O estilista Reinaldo Louren-
ço está satisfeito com o novo
ponto-de-venda. "Moema é um
bairro próspero", avalia ele,
que também está na Daslu e no
shopping Cidade Jardim.

Na Canário e nas ruas, aveni-
das e alamedas próximas, flores-
ce o comércio de luxo de Moema.

"Essa região é um centro de com-
pras que cresce a cada dia, agora
com o consumo de luxo", afirma
Roberto Ordine, vice-presidente
da Associação Comercial de São
Paulo. "O comerciante é muito
ágil: descobre rapidamente a
tendência e aproveita."

Andréa, por exemplo, foi rápi-
da para buscar vendedoras com
o perfil próximo de sua clientela.
Áurea Maria Santos, 30, deixou
uma loja de grife no shopping
Iguatemi para trabalhar na Casa
Voglia. Formada em psicologia,
ela tira, em média, R$ 7.000 por
mês, 40% a mais do que ganhava
no antigo emprego.

A empresária Camilla Per-
rotta, 29, também apostou no
potencial da região há três

ão 19h de uma quarta-feira.
Entre uma e outra taça de
champanhe, um grupo de



anos, quando a Canário "ainda
era um nada". Na loja que leva o
seu nome, no número 1.145, es-
tão à venda criações de jovens
estilistas. "Abri um negócio di-
ferenciado em um espaço que
só se valoriza."

No quarteirão entre as duas
lojas de roupas femininas, no
número 1.240, a grife de sapatos
Jorge Alex abriu uma megaloja,
embalada na tradição do bairro
no comércio de calçados (veja
box na página 15). Há um ano,
a filial em Moema funciona em
uma área de 1.500 m2.

Perto dali, na rua Normandia,
instalou-se, há cinco meses, o
estilista Rogério Figueiredo. De
olho em toda essa movimenta-
ção e em um lance ousado, ele fe-
chou o ateliê na Consolação, no
quadrilátero em torno da Oscar
Freire. "Achei que fosse arrisca-
do, mas o sucesso tapou minha



boca. Além dos antigos clientes,
conquistei os ricos de Moema",
diz o estilista, que reservou para
os Jardins o outlet, só com peças
promocionais, com inauguração
prevista para este mês.

Famoso por presentear a ex-
primeira-dama do Estado de
São Paulo Lu Alckmin com seus
vestidos, o estilista atende uma
média de dez clientes de alta-
costura por dia em Moema. "Co-
mercializo 500 peças por mês, o
triplo do que vendia no outro en-
dereço", diz Rogério, que passou
a ocupar cinco casas no charmo-
so estilo normando da rua.

O novo Jardins
Para Carlos Ferreirinha, con-
sultor de negócios de luxo,
Moema reúne os requisitos
para se firmar como opção de
grifes voltadas para o públi-
co A e B. "Depois dos Jardins,
Moema será o próximo bairro de
consumo", aposta ele, que cita
outro ponto a favor: "As calçadas
do bairro são largas, o que favo-
rece muito o comércio de rua".

Nesse shopping a céu aber-
to, estímulo é o que não falta. O
que era uma saída rápida para o
almoço do sábado, dia 6, custou
R$ 1.400 para o casal Rodrigo, 43,
e Patrícia Mauger, 42.0 lanche
foi no The Fifties, na rua Jauape-
ri, seguido de uma passada pela
locadora. Mas, no meio do cami-
nho, havia a Bob Store, na Gai-

vota, e a sua versão masculina, a
Los Dos, recém-inaugurada.

Enquanto Patrícia escolhia
um vestido, uma parca e uma
minissaia, Rodrigo comprou
uma calça e uma camisa. O pas-
seio turbinado com compras
se estendeu até as 18h, quando
voltaram caminhando para ca-
sa na mesma rua, onde vivem
há um ano e meio.

Público com poder de com-
pra é o que não falta. Moema
tem hoje um dos metros qua-
drados mais valorizados da ci-
dade: R$ 7.331. Em pleno boom
imobiliário, proliferam empre-
endimentos de alto padrão. Em
2007, foram comercializadas
55 unidades de quatro dormi-
tórios na região, no valor médio
de R$ 1,5 milhão.

Neste ano, foram 121 unida-
des até junho, com preço médio
de R$ 2,5 milhões. "Um aumen-
to de quase 70%, que mostra a
valorização da região", diz João
Crestana, 53, presidente do Sin-
dicato das Empresas de Compra,
Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Co-
merciais de São Paulo, o Secovi.



Como a tendência é que as
pessoas passem a consumir
tudo no bairro em que vivem,
comerciantes e prestadores
de serviços fincam os pés em
Moema. Um bom exemplo é a
chegada em peso de opções na
área de gastronomia -de res-
taurantes estrelados a lancho-
netes e cafeterias da moda.

Dos Jardins veio a Lancho-
nete da Cidade, que montou
uma filial na esquina da Gaivo-
ta com a Macuco há seis meses.
"Em Moema, você tem uma pe-
quena cidade isolada dentro da
metrópole. Em vez de atrair o
morador para outra região, por
que não levar o objeto de consu-
mo aporta de casa?", questiona
Edgard Costa, um dos sócios.

Foi o que também fez a doce-
ria Cristallo, a poucos quartei-
rões dali, no número 1.374 da
Canário. Sentadas em uma das
dez mesas, as gêmeas Silmara
e Silvana Pacífico, 54, morado-
ras do bairro há duas décadas,
apreciam as guloseimas da casa,
enquanto comentam a transfor-
mação da região. "A cada mês, o
comércio cresce, e as ruas ficam
mais cheias", diz Silmara, apon-
tando o congestionamento em
frente à cafeteria. "Já não saía
do bairro para nada, agora não
preciso nem ir ao shopping."

Silvana é mais radical. "Eu me
irrito um pouco com a vertica-
lização do bairro, que trouxe
muita gente e essa movimenta-
ção toda", diz ela, que se gaba de
manter sua conta na caderneta
do mercadinho vizinho de casa.

A conta da Cristallo foi paga
na hora, e o passeio pela doceria
a algumas quadras de casa só foi
possível devido ao crescimento

do bairro. Dobrando a esquina,
no número 1.488 da Gaivota, o
restaurante Mori se instalou ali
há seis meses. Um concorrente,
o Aoyama, japonês tradicional
do Itaim Bibi, já havia chegado
em novembro do ano passado.
Funciona a poucas quadras do
Mori, na alameda dos Arapanés.

E mais novidades estão pre-
vistas. Ainda neste ano, deve ser
aberta a Speranza Gastronomia,
loja anexa à cantina que comer-
cializará produtos de marca pró-
pria (vinhos, molhos, conservas,
azeites e geléias gourmet).

Essa vizinhança é vista com
bons olhos pela presidente da
Associação de Moradores de
Moema, Ligia Horta, 77, que
vive ali há 54 anos: "E um co-
mércio de acordo com os mo-
radores: nobre. Não faz sujeira,
não faz barulho".

Com tantas opções, a rela-
ções-públicas Mônica Simões,
49, que há 19 anos mora em
Moema, é tentada a levar o talão
de cheques a cada vez que pas-
seia pelos quarteirões próximos
à sua casa, na rua Tuim. "Gosto
de um clean diferenciado e,
agora, encontro marcas elitiza-
das no meu bairro. Venho a pé.



Às vezes, trago até o cachorro."
Pesquisa Datafolha para a sé-

rie "DNA Paulistano", publicada
na Folha em 10 de agosto, reve-
lou que, para 58% dos morado-
res de Moema, a principal qua-
lidade do bairro são o comércio
e os serviços. O estudo apontou
que o pior problema da região é o
trânsito, que incomoda 26% dos
entrevistados. Com a aprovação
da maioria da população local, o
recanto da Moema "dos pássa-
ros", ao redor da rua Canário, se
sofistica apostando na tradição e
na genuinidade do comércio de
rua. Tem dado certo. O efeito co-
lateral são os engarrafamentos.

loucas
por sapatos

Com coleções que apostam em
peças fashion e preços competiti-
vos, as lojas de calcados fizeram
fama no comércio de Moema. Só a
Shoestock, a mais conhecida, rece-
be 50 mil clientes por mês, entre
moradores da região, de outras
áreas da cidade e turistas, que
chegam até de ônibus fretados.

Aos sábados, é difícil cami-
nhar pelos corredores repletos
de clientes, vendedores e segu-
ranças. As fanáticas à Ia Imelda
Marcos, ex-primeira-dama filipi-

na que ganhou fama mundial
pela vasta coleção de sapatos, se
esbaldam entre as prateleiras.
Do lado de fora, monta-se um
típico "ponto de ônibus", cheio
de clientes carregadas de sacolas
que esperam a van que as levará
ao estacionamento.

De olho nas consumidoras que
calçam "made in Moema", a Jorge
Alex, instalada há 25 anos em
Santana, zona norte, inaugurou
uma unidade na rua Canário. Há
um ano e meio por ali, comemo-
ra os 2.000 atendimentos sema-
nais. A delegada Graice Renata
Gandolphi, 26, fez uma "viagem"
do Tatuapé até Moema para
abastecer a sapateira. "Sou uma
consumista nata", gaba-se ela.
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