
A retomada
das ruas

Cansados de dividir espaço com camelôs em frente à loja

e de perder clientes para os shopping centers, varejistas

em todo o País se unem para revitalizar o espaço urbano

por môn ica pupo fotos casa da photo

U
nir a organização e o

conforto de um shop-

ping center à facilidade

de acesso e o grande

fluxo de pessoas que circulam diaria-

mente pelos centros urbanos. Com

esse objetivo em mente, lojistas em

diferentes cidades brasileiras estão

se unindo para dar vida nova às ruas

onde estão instalados. A idéia con-

siste em criar um projeto de reno-

vação que pode incluir melhorias na

infra-estrutura urbana, padroniza-

ção de fachadas e até mesmo ações

promocionais em grupo. Trata-se de

uma tendência mundial, conhecida

como open shopping, ou "shopping

a céu aberto". Nos Estados Unidos,

onde a idéia surgiu, estima-se que

existam hoje cerca de 800 ruas for-

matadas nestes moldes.

No Brasil, a pioneira foi a Rua

João Cachoeira, localizada no Bairro

ItaimBibi, em São Paulo. De forte vo-

cação comercial, costumava registrar

altos índices de faturamento durante

as décadas de 1970 e 1980, quando

os primeiros shoppings da cidade

começaram a ser inaugurados. Com

o passar do tempo o movimento - e

as vendas - despencaram. Em 2003,

para reverter a situação, a associação

de lojistas da rua começou a pleitear

melhorias junto ao poder público.

Após a realização de pesquisas de

mercado, os empresários apresen-

taram à Prefeitura de São Paulo a

proposta de revitalização.

O projeto deu tão certo que,

no mesmo ano, foi instituído o

Programa de Requalificação de Ruas

Comerciais, que definiu, entre outras

medidas, as normas legais do con-

vênio entre prefeitura e associações

comerciais. Dessa forma, outras ruas

também se engajaram em ações de

revitalização, como a Joaquim Na-

buco, no Brooklin, a 25 de Março e

a Oscar Freire, só para citar as mais

conhecidas. Segundo dados da Feco-

mércio, estima-se que 60 das 80 ruas

comerciais da cidade de São Paulo já

foram revitalizadas ou estão em fase

de obras ou aprovação de projetos.

A obra de revitalização da Rua



João Cachoeira levou cerca de três

meses para ser concluída. A pre-

feitura arcou com as despesas refe-

rentes ao recapeamento do asfalto,

iluminação, melhorias no sistema de

drenagem e projeto paisagístico. Em

contrapartida, os lojistas ratearam

os custos para refazer as calçadas.

Também foram instalados bancos,

placas de sinalização estilizadas,

mapas de localização das lojas e

um relógio, em parceria com uma

administradora de cartões de crédito.

Para delimitar a área do shopping a

céu aberto, foram instalados portais

de início e fim. A criação de uma

identidade visual para rua, além de

promoções conjuntas realizadas

pelos lojistas em datas como Natal,

Dia dos Namorados e Dias das Mães,

completaram as ações de marketing

e alavancaram as vendas em 11%

no primeiro ano da revitalização, de

acordo com Felipe Naufel, presidente

do Conselho de Ruas Comerciais da

Fecornércio-SP e um dos responsá-

veis pelo projeto da João Cachoeira.

exemplo a ser seguido
Uma das ruas que se inspirou

no caso da rua paulistana é a XV de

Novembro, localizada na cidade de

Rio do Sul, interior de Santa Catarina.

Ao invés da concorrência com os

shoppings -já que não há nenhum

empreendimento do tipo na cidade -

o problema enfrentado pelos lojistas

era a migração do comércio do Centro

para outras áreas urbanas. De acordo

com Regina Bonito Petry, consultora

do Núcleo da Rua XV de Novembro

-vinculado à Associação Comercial

e Industrial de Rio do Sul (Acirs) -,

ao tomar conhecimento do sucesso

da revitalização da João Cachoeira,

loj istas, associação comercial e

prefeitura uniram-se para criar seu

próprio shopping a céu aberto em

2006, investindo na comunicação

visual e promoções. Ao contrário dos

colegas de São Paulo, no entanto, a

revitalização da rua no que diz res-

peito a reformas na infra-estrutura

já havia sido providenciada três anos

antes, com a troca do calçamento,

alteração no trânsito e construção de

área de estacionamento. Atualmente,

além das ações promocionais, lojistas

e vendedores passam por cursos de

capacitação visando incrementar a

qualidade da gestão e do atendi-

mento.

De acordo com Felipe Naufel,

diversos fatores contribuem para

o aumento no interesse pela revi-

talização de ruas comerciais. Entre

eles, destacam-se as mudanças no

comportamento do consumidor,



que hoje prefere locais mais agra-
dáveis e menos enclausurados na

hora das compras. "É por isso que
muitos shopping centers também
têm apostado em iluminação natu-
ral e ambientes menos artificiais",

observa. "A rua busca as qualidades
do shopping e vice-versa", completa
Naufel, destacando a atuação do

Conselho de Ruas Comerciais da
Fecomércio, do qual participam re-
presentantes de 18 ruas da cidade,

reunidos para discutir questões de
interesse do varejo de rua.

Foi em busca de uma facilidade

quase exclusiva dos shoppings que
alguns lojistas do Centro de Santo
André (SP) decidiram tomar uma

atitude radical: cobrir a rua onde
estavam instalados. Preocupados

com o aumento da violência, dos
camelôs e da degradação do Centro
da cidade, a Sociedade dos Lojistas
da Rua Oliveira Lima conseguiu o

apoio da prefeitura para revitalizar

a área. Entre as ações de melhoria,
a mais ousada foi a construção de

uma cobertura no calçadão da Rua
Oliveira Lima. Inaugurada em 1998 e
planejada pelo arquiteto DécioTozzi,
a obra é composta por duas arcadas
sustentadas por pilares de até 15

metros de altura, recobertas com
vidro laminado.

"A intenção foi possibilitar a

construção de um andar superior,
aumentando a capacidade das lojas

e garantindo chances futuras de
expansão", explica Hélio Farber,

presidente da Sociedade Oliveira
Lima e Região. Outras melhorias
incluíram a reforma no calçamento
- que recebeu um painel desenhado

pelo artista plástico Luís Sacilotto
-, além da instalação de fontes, flo-

reiras e pequenos espelhos d'água.
Neste caso, os custos das reformas
ficaram a cargo da prefeitura e de

uma empresa local, sem despesa
para os lojistas.

resgate histórico
Para o professor do Centro de

Excelência em Varejo da Fundação
Getulio Vargas (CEV/FGV), Edgard
Barki, a crescente tendência de revi-
talização de áreas urbanas deve-se
também ao resgate histórico desses
locais. Segundo Barki, as ruas comer-
ciais passaram para segundo plano
a partir da década de 1990, com o
aumento no número de shoppings.
"Os pólos de rua estão ressurgindo
com força total nestes últimos anos;
afinal, os centros urbanos fazem
parte da memória da população,
guardando profundas referências
afetivas, históricas e culturais, que
devem ser preservadas, o que só
acontece através de parcerias do
poder público com os empresários."
Barki ressalta ainda o fato de que



outros parecem temer as mudan-

ças, com medo de que os aluguéis

sejam supervalorizados", explica a

comerciante.

Recém-aprovadas pela prefeitura,

as reformas na Rua Vidal Ramos

contemplarão a ampliação da rede

de esgoto, troca do calçamento, re-

capeamento, instalação de redutores

de velocidade, bancos, floreiras e

totens de sinalização. As fachadas

ruas especializadas
Outra tendência nos grandes

centros urbanos é a formação de

clusters comerciais, conforme explica
Alberto Serrentino, sócio-diretor
da GS&MD. Segundo o consultor,

trata-se de um processo no qual

"lojas especializadas em um deter-
minado segmento agrupam-se em
locais próximos". Surgem, assim,

ruas especializadas em móveis, de-

os pólos de rua são "emergentes" e

surgem naturalmente em decorrên-

cia do processo histórico da cidade.

"É quase como uma vocação natural

da rua", define.
Em Florianópolis, a Rua Vidal

Ramos é uma dessas áreas históricas

de varejo. Com 80 lojas distribuídas

ao longo de quatro quarteirões, a rua

está prestes a se tornar o primeiro

shopping a céu aberto do Centro

da cidade. Ao contrário

de outros grandes muni-

cípios brasileiros, só agora

a capital catarinense vive

o boorn dos shoppings.

Com a inauguração de dois

novos empreendimentos de

grande porte nos últimos

dois anos, não demorou

para que o comércio de rua

percebesse a necessidade

de mudança. Problemas

na rede de esgoto, falta

de escoamento pluvial,

degradação dos prédios e

mobiliário urbano desgas-

tado também foram fatores

que motivaram a união dos

lojistas.

Para reivindicar melho-

ras na infra-estrutura do

espaço, em 2007 foi criada

a Câmara de Lojistas da

Rua Vidal Ramos, em par-

ceria com a Associação Comercial

e Industrial de Florianópolis. Até o

momento, cerca de 30 empresários

se engajaram no projeto de revitali-

zação, que será colocado em prática

a partir de 2009. Rose Macedo, uma

das primeiras comerciantes da rua

a se mobilizar, espera que, com o

início das obras, mais varejistas

juntem-se à associação. "Parece

que alguns estão esperando até ver

os primeiros resultados, enquanto

e as placas das lojas também segui-

rão um padrão. Com o auxíiio do

Sebrae-SC, uma série de palestras

será ministrada aos lojistas e vende-

dores com o objetivo de melhorar as

técnicas de gestão e de atendimento.

Enquanto esperam pelo início das

obras, os varejistas providenciaram

a criação de uma identidade visual

e já se organizam em promoções

conjuntas, como o Natal e o Bazar

de Inverno.

coração, moda feminina, calçados,

ferramentas, etc. "Se por um lado

a concorrência fica mais acirrada,

por outro gera um pólo de atração e

destino capaz de trazer muito mais

consumidores para as lojas", diz.

Esse é o caso da Rua Teffé, em

Curitiba, mais conhecida como o

"shopping dos calçados". O local

se desenvolveu a partir de pequenos

comércios de sapatos instalados

nas residências dos proprietários e



PARCEIROS NA REVITALIZAÇÃO
Unidades do Sebrae em diversos estados orientam a organização de lojistas de rua

Para os varejistas de rua que pretendem investir em
ações de revitalização, uma boa alternativa é buscar
auxílio no Sebrae. Dependendo do estado brasileiro,
os programas de fomento ao comércio de rua recebem
nomes distintos ("Varejo Vivo", na Bahia e no Espírito
Santo, e "Empreender", no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, por exemplo).

"O objetivo é trabalhar nas principais áreas comer-
ciais dos municípios, com objetivo de aumentar a com-
petitividade dos comerciantes de rua", explica Adriano
Câmara, coordenador da carteira estadual de comércio
e serviços do Sebrae-BA, pioneiro na implantação do
Varejo Vivo em 2001, que já revitalizou ruas comerciais
em mais de dez cidades baianas.

Outro exemplo interessante vem do Espírito San-
to. Inspirados pelo sucesso do programa na Bahia, os
capixabas implantaram o Varejo Vivo em 2006. Para
mostrar aos lojistas as possibilidades de incremento do
comércio urbano, foi criado um modelo de rua comer-
cial durante a Feira Industrial e Comercial da Serra (foto
abaixo). "Criamos uma réplica da Avenida Central,
principal rua de varejo da cidade de Serra, para estimu-
lar os comerciantes a se unirem", afirma Juliana Castro,
gestora do Varejo Vivo no Sebrae-ES.

A rua modelo propôs a criação de um shopping a
céu aberto, com bancos, paisagismo e identidade visu-
al. Mas, segundo Juliana, o projeto vai além da questão
estética: "Oferecemos orientações específicas sobre
gestão, atendimento, marketing e outros temas funda-
mentais para o sucesso do negócio."

De acordo com Câmara, o projeto tem cinco etapas,
A primeira é a identificação da rua a ser revitalizada,
o que geralmente acontece em parceria com entidades
comerciais do município. Então é feito um diagnóstico
dos pontos positivos e negativos do espaço, através da
metodologia do "cliente oculto", em que um consultor
do Sebrae faz o papel de consumidor e percorre as lojas

Na seqüência, os resultados são apresentados aos
comerciantes, que são convidados a se unir na elabora-
ção de um piano de ações para revitalizar o comércio,
tanto em termos de infra-estrutura como aspectos
gerenciais. "O Sebrae então oferece orientação empre-
sarial, de modo a auxiliar os lojistas no diálogo com o
poder público e demais entidades", diz Câmara. Por fim
entram em ação as obras de revitalização propriamente
ditas, que normalmente incluem recapeamento, refor-
mulação de fachadas, instalação de bancos e floreiras e
criação de identidade visual.



hoje conta com 30 lojas, das quais

20 comercializam exclusivamente

calçados. A aposta é em ações de

marketing, que vão desde a monta-

gem de um site na internet até as

tradicionais promoções conjuntas

em datas comemorativas. Atual-

mente, o processo de revitalização

está em fase de liberação de recur-

sos pela prefeitura. Nos próximos

meses, alterações na direção do

trânsito, melhorias na iluminação e

paisagismo, instalação de redutores

de velocidade e bancos para descan-

so devem tornar o ambiente mais

agradável para os consumidores.

"Alérn desse projeto, os comercian-

tes já modificaram as fachadas por

conta própria e estão preocupados

em melhorar a qualidade do aten-

dimento", afirma Michelle Kohler,

diretora de marketing da Associação

de Lojistas da Rua Teffé, entidade

que possui 12 lojas associadas.

união é essencial
Como a relação entre empre-

sários e poder público é o ponto-

chave das ações de revitalização

urbana, a melhor forma de obter

resultados concretos é por meio do

associativismo. Conscientizar os

demais lojistas e fazê-los aderir ao

projeto de revitalização estão entre

os maiores desafios, segundo Felipe

Naufel. No início das reformas da

João Cachoeira, por exemplo, ape-

nas seis empresários apostaram na

iniciativa. Hoje, cerca de 100 lojas

- em um total de 130 - integram a

associação de lojistas. "A partir do

momento em que os varejistas se

unern e se constituem como uma

associação representativa, o diálogo

com a prefeitura e demais entidades

é facilitado", avalia Naufel.

Não é à toa que, na maioria

das ações de revitalização de ruas

comerciais, a iniciativa parte dos

lojistas. "Se os empresários espe-

rarem apenas pelo poder público,

pode demorar demais-ou nunca vir

a acontecer -, já que as prefeituras

têm muitas áreas para administrar

ao mesmo tempo", alerta Adriano

Câmara, coordenador da área de

comércio e serviços do Sebrae-BA

e responsável pela criação do pro-

jeto Varejo Vivo (ver pág. ao lado).

"A boa notícia é o fato de que as

prefeituras estão cada vez mais in-

teressadas em revitalizar os centros

urbanos", completa.
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