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As nuvens carregadas de chuva ameaçavam a manhã de compras na última quinta-feira, dia 6, 
na rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins, zona oeste de São Paulo. Em um dos endereços 
mais caros da cidade, reduto de grifes como Diesel, H. Stern, Mont Blanc, Victor Hugo e Lita 
Mortari, a chuva caiu leve em dois momentos pela manhã. E nada de clientes. "Além do tempo 
ruim, esse horário (11h30) ainda é cedo para as compras aqui... Fica cheio depois das quatro 
da tarde", arriscou a atendente da doceria Cristallo. Mas, mesmo ao final do dia, sem pingo 
nenhum vindo do céu, em boa parte das lojas os vendedores podiam facilmente ser 
confundidos com os manequins: inertes e com o olhar fixo para a rua.   
 
Em outro canto da cidade, no bairro do Bom Retiro, zona central da capital paulista, o 
movimento fervilhava na quinta-feira. No bairro, ponto de concentração de confecções 
populares, a chuva que caiu com força por volta das 16h só fez os consumidores se 
acotovelarem dentro das lojas, dividindo espaço com bancas e araras de roupas, para voltar 
logo depois com fôlego às compras. Na José Paulino, principal rua da região, alguns 
aproveitaram a espera para olhar mais de perto as ofertas, diante de vendedores cansados, 
que mal davam conta da demanda.   
 
O contraste entre esses dois universos de consumo dá uma medida de como a crise financeira 
mundial atinge de maneira diferente as diferentes classes sociais. Enquanto o Bom Retiro com 
suas 1,2 mil confecções, que movimentam juntas R$ 2 bilhões ao ano planeja crescer até 10% 
neste Natal, os cerca de 220 lojistas da rua Oscar Freire cujas vendas anuais somam R$ 1,5 
bilhão não conseguem prever como será o seu fim de ano. Mas já perceberam que os 
consumidores endinheirados não estão nem um pouco animados em aumentar seus gastos 
agora. Muitos deles perderam dinheiro na bolsa de valores nos dois últimos meses.   
 
"Vou deixar para fazer compras em janeiro, quando estiver tudo em liquidação", diz a 
consultora em gestão ambiental Marina Castro. Ela e o marido registraram prejuízo nas últimas 
aplicações e, para piorar, os negócios na consultoria onde trabalha estão minguando. "Tem 
gente revendo projetos", diz ela, que na quinta-feira comprava um presente de casamento na 
Mickey.   
 
A dona de casa Isabela Prado vive situação semelhante. "Eu e meu marido perdemos todo o 
rendimento de um ano na bolsa", diz ela, que olhava sapatos na loja Dumond. O marido, dono 
de uma concessionária de motos, também está tendo dificuldades de vender por conta do 
aperto de crédito, que limitou os financiamentos. "Ainda bem que já tiramos férias e viajamos 
para Nova York antes da crise", diz ela, que adotou uma palavra de ordem para as compras de 
Natal: "Nada de extravagâncias".   
 
Para a empresária Marília Monteiro, os gastos com presentes nesta época do ano estão longe 
de ser excêntricos. "Todo mundo sempre dá 'bobaginha' de amigo secreto, mas em casa 
preferimos dar coisas bacanas", diz ela, referindo-se a mimos na faixa de R$ 300 a R$ 400. 
Mas, este ano, seu orçamento apertou, depois de perder cerca de 40% do valor das suas 
aplicações na bolsa. "Neste Natal vou chegar até R$ 200 por presente", diz Marília, dona de 
uma empresa de paisagismo em Mogi Mirim (SP).   
 
Hoje ela mantém investimentos mais conservadores, como aplicações em CDB. "Só não perdi 
mais porque não coloco tudo em um mesmo lugar", diz Marília, enquanto caminha apressada 
rumo à lanchonete Frevo, com sacolas da Vivara e do Espaço Santa Helena. Questionada se já 
eram presentes, ela negou. "São coisas para mim, estava precisando de um porta-jóias", 
disse, ao parar para um lanche rápido antes de ir ao médico. "Volto à tarde (para a Oscar 
Freire)", afirmou.   
 
Na Frattina Joalheiros, onde o relógio Rolex mais barato sai por R$ 10,5 mil, a crise já se fez 
sentir. "Um pouquinho sempre afeta", diz a gerente da loja, Vera Scaciotti. "Estava tudo uma 
maravilha, mas os clientes agora mantêm certa cautela", afirma Vera, que costuma registrar 
no Natal o seu pico de vendas. Mas este ano ela não sabe se vai bater a sua meta. Conta com 



fatores externos. "As pessoas depositam muita confiança no que o (Barack) Obama vai fazer, 
né? Mas dizem que o próximo ano vai ser um dos mais difíceis, o que também nos deixa 
receosas", afirma a gerente, referindo-se à equipe de vendas.   
 
No centro de comércio popular do Bom Retiro, Neusa Auad não estava tão preocupada, 
embora a vitória do primeiro negro à presidência dos Estados Unidos também a tivesse 
contagiado de maneira positiva. "Dizem que, agora que o Obama ganhou, as coisas vão 
melhorar, né? Mas eu acredito que a crise está mesmo dentro de cada um, as pessoas vão 
atrás de boatos e fazem a crise acontecer", filosofa a ex-secretária, moradora da região, que 
aos 64 anos trabalha como manequim de peça-piloto, provando moldes de roupa em uma das 
centenas confecções do bairro. Ela fala com conhecimento de causa: aplicou pela primeira vez 
dinheiro na bolsa este ano, "para experimentar", mas perdeu boa parte dos R$ 1 mil 
investidos. "Foi pouco, não vou me abalar por isso", afirma.   
 
Na tarde da última quinta, Neusa, cheia de sacolas, fazia compras para a filha, que mora em 
Higienópolis, bairro paulistano de classe média alta. "Ela tinha me pedido um baldinho de 
jardinagem que viu por $ 19,90 no Wal-Mart, mas aqui no Bom Retiro achei igualzinho por R$ 
9,90", gaba-se Neusa, que já desistiu de tentar convencer a filha de que é possível encontrar o 
bom e o barato juntos no Bom Retiro. "Ela gosta de roupa de grife, tipo Cori", diz a mãe que, 
no entanto, faz questão de trazer seus parentes de Lorena, no interior paulista, para fazer 
compras no centro. "Lá eles revendem pelo dobro do preço", diz.   
 
Na semana passada, a carioca Rosângela Rocha era a prova viva de que o turismo de compras 
nos bolsões de comércio popular é um bom negócio. "Aqui (no Bom Retiro) encontrei blusas de 
paetês por R$ 40, coisa que no Rio não acho por menos de R$ 150, fiquei enlouquecida!", diz 
ela, que veio pela segunda vez a São Paulo com esse propósito e aproveitou para visitar o 
bairro do Brás, a "Feirinha da Madrugada" (também no Brás) e a rua 25 de Março. Aposentada 
pela Prefeitura do Rio e sem dinheiro investido, Rosângela prefere aplicar as economias em 
compras, para ela e a família. "Além de roupas, encontrei bolsas, relógios, óculos com um 
preço ótimo e muita variedade, vou voltar mais vezes", prometeu ela, acompanhada da prima, 
também carioca.   
 
A estudante Leandra Ferreira Cardoso, apesar de desempregada, não vai deixar de fazer as 
compras de Natal. "Peguei o dinheiro da indenização, em junho, e coloquei na poupança", diz 
ela, que pesquisava novidades na semana passada. Felizmente, lembra, ela e os colegas da 
faculdade de Recursos Humanos desistiram do plano de abrir um clube de investimentos. "É 
bom que o meu dinheiro fique bonitinho na poupança", diz.   
 
A gaúcha Viviane Bergman, por sua vez, decidiu voltar a investir no bairro do Brás e no Bom 
Retiro. "Parei durante um tempo porque tive filho, mas agora estou retomando a revenda de 
moda praia em Porto Alegre", afirma a empreendedora, que não se mostrou intimidada com a 
crise. "Investi R$ 6 mil e devo vender, pelo menos, R$ 10 mil", diz ela, que consegue margem 
de 150% em algumas peças.   
 
Quem também trabalhava com uma boa margem de lucro era o vendedor ambulante Sérgio, 
que na última quinta-feira oferecia guarda-chuvas na Oscar Freire. Aos brasileiros, a 
mercadoria era cotada a R$ 15. Mas quando percebeu um "gringo", não titubeou em pedir R$ 
20, no que foi atendido. "Ainda bem que tinha gente por perto para fazer a tradução", disse 
Sérgio.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


