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Apesar da chuva que castigou os cariocas na segunda-feira, pelo menos 50 mil pessoas 
circulavam sob guarda-chuvas pelas onze ruas do velho centro do Rio de Janeiro conhecidas 
por Saara, uma sigla cuja origem - Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da 
Alfândega - perdeu-se na memória popular. Uma legião de consumidores das classes 
emergentes garimpava nos balcões e araras modestas o presente ideal para familiares e 
amigos. Nesta região, formada por ruelas do século retrasado, constituídas por sobrados de 
dois a três andares, tombados pelo patrimônio histórico, o Natal de 2008 não será lembrado 
pela crise. Ao contrário. Ênio Carlos Bittencourt, presidente da instituição comercial que reúne 
as 1.250 lojas da região, estima que as vendas de final de ano superem entre 10% e 20% o 
mesmo período de 2007.  
 
"É tudo uma questão de preço", explica o dirigente da associação, que é também comerciante 
da região há mais de 40 anos. "Ninguém remarcou nada nos últimos meses", garante 
Bittencourt. Para o lojista, o sucesso do Saara, ao longo das várias crises econômicas vividas 
pelo País está numa receita simples: "sempre recebemos muito bem o público que busca 
economia". Ele se refere às classes C e D, majoritariamente. Os preços são imbatíveis: 
encontra-se desde camisetas regatas a R$ 4,99, sapatos por R$ 9,99, ou prendas infantis a R$ 
0,99 a pingentes de ouro a R$ 559,00 ou relógios importados a R$ 139,00. O estoque do final 
do ano foi formado ainda no primeiro semestre, antes da escalada do dólar. "Mesmo os 
produtos importados estão com o melhor preço da cidade", garante. Há ofertas para todos os 
bolsos - R$ 0,50 a R$ 200,00. Bittencourt espera receber nos próximos sábados que 
antecedem o Natal um público superior a 1 milhão de pessoas por período. Além das ofertas 
de brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos, artigos de cama, mesa e banho, utilidades 
domésticas, enfeites natalinos, papelaria, bolsas e mochilas, a Saara lança mão de algumas 
estratégias para garantir o fluxo dos consumidores.  
 
"Mantemos 170 seguranças, ao longo de três turnos, 24 horas por dia, vigiando a região para 
garantir a tranqüilidade dos clientes", assegura Bittencourt. Os homens, explica, estão à 
paisana e recebem R$ 70 ao dia pelo trabalho. A medida tem se revelado importante nos 
últimos anos, garante. "Algumas consumidoras tradicionais da 25 de Março, em São Paulo, 
estão comprando na Saara, pois se sentem mais seguras conosco", afirma.  
 
A comunidade de comerciantes também deve pagar R$ 120 mil a uma equipe de decoradores 
para terminar de enfeitar até sábado as ruas com motivos natalinos. "O material todo é por 
conta nossa; o valor que desembolsamos é apenas para pagar a mão- de-obra", explica o 
lojista. No próximo sábado, também, Papai Noel deverá chegar às ruas do Saara em uma 
caminhonete enfeitada, onde permanecerá das 10h às 14h distribuindo 120 quilos de balas, 
além de brinquedos para as crianças. O evento - tradicional no Rio - contará com banda de 
música e animação. Equipes de som vão competir com alguns sistemas de música instalados 
nas onze ruas, composto por pequenos alto-falantes suspensos na fiação elétrica, os quais 
transmitem canções de Roberto Carlos, entrevistas com lojistas e informações sobre a região.  
 
O entusiasmo de Bittencourt quanto ao Natal de 2008 é compartilhado com outros 
comerciantes que operam nas ruelas do Saara, região responsável pelo emprego de 7.500 
funcionários. Roberto Cassiano Costa, supervisor de vendas da unidade de materiais técnicos 
da Caçula Desenho e Pintura, acredita que as vendas possam crescer 30% no último mês de 
2008 sobre dezembro de 2007. "As vendas estão boas e têm crescido desde junho", comenta. 
Segundo ele, apesar de 20% dos produtos da loja serem importados, não houve o repasse do 
aumento do dólar aos consumidores. "Compramos de diversos fornecedores", explica. Como 
boa parte dos produtos comercializados na loja tem prazo de validade, os fornecedores, 
explica, são obrigados a desová-los, e o têm feito pelo preço antigo. "Quando, nem assim, 
conseguimos manter os preços antigos, abrimos mão de parte da margem", informa. "No 
nosso ramo há alguma gordura para queimar", admite.  
 
O discurso é o mesmo no caso do gerente Carlos Henrique Rosa Ferreira, responsável por uma 
das 98 unidades da cadeia Di Santinni Calçados, situada na região. "Vamos vender 10% a 



mais este ano", promete o lojista, que comercializa tradicionalmente 5 mil pares de sapatos 
por mês. Ele agora se prepara para desovar 15 mil pares nas próximas quatro semanas. Para 
tanto, deve aumentar sua equipe de 30 funcionários, acrescentando outros 35 temporários. 
"As operadoras de loja extras recebem um salário de R$ 485,00 e os novos vendedores apenas 
comissão de 4% sobre vendas", informa. "Ainda assim, alguns conseguem tirar até R$ 
2.400,00 em um mês como dezembro", conta.  
 
O mix de produtos da Di Santinni Calçados no Saara, informa Ferreira, é diferente das lojas da 
rede situadas em shopping centers. "Quem compra aqui é mais povão e o que mais sai é a 
modinha feminina, principalmente os modelos anunciados na TV", resume o gerente. Seu 
carro-chefe, às vésperas do forte verão carioca, são sandálias femininas rasteiras, 
comercializadas de R$ 9,99 a R$ 14,99. "Ainda assim, também temos opções de primeira 
linha, como tênis Nike a R$ 250,00", frisa.  
 
Mesmo com todo o otimismo, a crise internacional reprisada diariamente nas manchetes dos 
jornais impressos e televisivos, está na pauta dos comerciantes. Carlos Alberto Ghazi, diretor 
comercial da Novex, uma loja de artigos de cama, mesa e banho, aposta um aumento de 
vendas de 27% em dezembro. "Mas isso tem a ver com um esforço que estamos fazendo no 
quadro de pessoal", explica. "Troquei três vezes a equipe até acertar e ela está 40% mais 
cara", conta. "Estou gastando mais para oferecer mais qualidade no atendimento e facilidades, 
como motorista e carro de entrega de mercadoria em domicílio", explica o comerciante.  
 
De acordo com Ghazi, a estratégia é aumentar o valor do tíquete médio. No Saara como um 
todo, acredita que ele e seus concorrentes diretos, possam vender até 15% a mais em volume 
sobre 2007. Mas está de olho nos desdobramentos da economia mundial. "Por enquanto, não 
vimos a crise por aqui. Afinal, nossos clientes não investem na bolsa. Mas se houver algum 
caso de desemprego na família, o clima muda rapidamente e as pessoas ficarão mais 
cautelosas para gastar", avalia. Como medida de prevenção, parou de trabalhar com cheques 
pré-datados. Segundo ele, nem mesmo o mais correto dos clientes, em caso de desemprego, 
tem condições de honrar todos os seus compromissos. "Tomei esta medida no dia seguinte à 
quebra do Lehmon Brothers", disse ele, referindo-se ao banco norte-americano que faliu em 
setembro. "Por aqui, só cartão ou cheque à vista", resume. Para o comerciante, "qualquer 
lojista, até mesmo o camelô, precisa conhecer o seu próprio mercado e se defender. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


