
Sábado é dia de comprar comida e arrumar o cabelo  
 
O temporal que atingiu São Paulo no fim da tarde do sábado deixou dois shoppings paulistanos 
ilhados, com direito a falta de luz e tumulto. Mas isso não impediu que o consumidor, em 
outros centros de compra, aproveitasse o fim de semana para dar uma volta, ver vitrines, ir ao 
cinema, restaurante e, em alguns casos, fazer compras.   
 
Em meio a corredores lotados de gente, o engenheiro agrônomo Douglas Valadê, de 28 anos, 
e a namorada, a professora de inglês Sabrina Vallim, de 30 anos, conseguiram chegar ao 
shopping antes da chuva. Os dois vão ao Center Norte pelo menos uma vez por semana, 
sempre aos sábados ou domingos. "A gente estaciona o carro e faz tudo de uma vez, desde 
cabeleireiro até supermercado", diz Douglas. Para eles, ir ao shopping é uma maneira rápida 
de resolver todas as pendências do cotidiano e aproveitar o tempo restante para se divertir, 
assistindo a um filme, degustando uma refeição ou um café. "Compras, nós só fazemos 
quando é planejado", afirma Sabrina.   
 
Camila Meibach, fisioterapeuta de 29 anos, e o namorado, Felipe Miranda, engenheiro 
mecânico, da mesma idade, têm um comportamento parecido. Para eles, shopping não é 
sinônimo de compras, mas de diversão. Este ano, os dois diminuíram pela metade o gasto com 
compras. "Não foi por conta da crise. É porque vamos nos casar em setembro", conta Felipe. 
Mesmo assim, o dois não deixam de dar sua voltinha semanal em algum centro de compras da 
capital paulista. "A gente sempre vai ao cinema, come alguma coisa na praça de alimentação e 
confere as liquidações mas sem comprar por impulso", afirma Camila.   
 
Já Tânia Regina Lima, pedagoga de 47 anos, não é do tipo "rata de shopping", nem para ir ao 
cinema. "Venho duas vezes ao mês, no máximo", afirma ela. Neste começo de ano, 
entretanto, ela já esteve no shopping mais do que sua média habitual. "Estou aproveitando as 
liquidações. Os preços caíram bastante. Há mais boas ofertas que no ano passado", afirma.   
 
As irmãs Viviane Oliveira, (maquiadora, de 32 anos) e Priscila Oliveira (professora, de 26 anos) 
conseguiram achar artigos com 70% de desconto. "Comprei um colar que custava R$ 35 por 
R$ 9,90", relata Viviane, que vai diariamente a shoppings centers da cidade junto com a irmã. 
"Durante a semana, sempre venho depois do trabalho para dar uma volta, tomar um café e ir 
ao cinema", conta ela. Mas as compras ficam para o sábado. "De segunda à sexta-feira, é só 
uma voltinha rápida, para relaxar. Aos sábados, principalmente nessa época, gostamos de 
aproveitar as liquidações", diz Priscila.   
 
Esse comportamento explica a rotina de trabalho de uma vendedora da rede carioca de 
joalherias Monte Carlo. "Raramente há compradores de tarde ou pela manhã. O movimento é 
maior à noite e aos sábados. O consumidor que vem de dia, de segunda à sexta-feira, tem um 
perfil mais de usuário de serviços, como restaurantes e cafés, do que de comprador", afirma.   
 
Seja durante a semana ou aos sábados e domingos, é fácil notar que as lojas com mais 
movimento eram as que ofereciam maiores descontos. Na Accessorize do Shopping Iguatemi, 
desde o início de janeiro a coleção de bijuterias do verão está sendo vendida com 50% de 
desconto. O movimento, entretanto, duplicou desde a quarta-feira até domingo, quando o 
desconto subiu para 70%. "Agora não tem mais essa de 'estou só dando uma olhadinha'", 
disse uma vendedora. "Todo mundo que entra compra alguma coisa."   
 
Rogério Leopardi, 37, proprietário de uma loja de calçados esportivos no Shopping Iguatemi 
também comemora. "Em janeiro, as vendas surpreenderam: ficaram 7% acima do mesmo mês 
do ano passado. Em fevereiro, quando começamos nossa liquidação, já vendemos 15% mais 
em volume do que na mesma época do ano anterior."   
 
Nas lojas de podologia do Shopping Eldorado, em São Paulo, o movimento tem sido até 10% 
acima do registrado no ano passado, segundo os lojistas. "Podologia é um serviço que tem se 
tornado mais conhecido", afirma uma funcionária da Ortopedia Palmipé. "Todos os dias os 
horários são preenchidos."   
 



Ao que parece, só não gasta mesmo quem perdeu o emprego, como é o caso de Andreia 
Pereira, 37 anos. Há dez dias ela deixou o cargo de assistente de administração em uma 
empresa de cobrança. Ela vai ao shopping para passear, mas não compra nada, nem vai a 
cinemas ou restaurantes. "Sempre fui muito controlada. Só comprava algo depois de pesquisar 
preço. Agora, sem emprego, cortei até a pesquisa. Não consumo mais nada." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 fev. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


