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Ícones de Nova York fecham as portas e mudam hábitos de consumo de moradores e turistas 
 
Mesmo que se confirmem as previsões de que a economia americana voltará a crescer no fim 
deste ano, Nova York sairá da crise com uma cara bem diferente. Algumas das marcas mais 
populares da cidade não chegarão a 2010. A lista inclui lojas freqüentadas por turistas em 
busca de produtos com grife e preços acessíveis. É o caso da Kim's Vídeo, a Circuit City, a 
Virgin, a FAO Schwartz e a Filene's Basement, o que fará muitos ficarem tão perplexos quanto 
os novaiorquinos com os efeitos do dominó financeiro sobre seus hábitos de consumo. 
 
A Kim's Vídeo, no East Village, centro da cultura alternativa novaiorquina, por exemplo, 
fechou em fevereiro. O proprietário, o coreano Yongman Kim, vendeu seu acervo, a maior 
coleção de filmes em DVDs nos EUA mais de 50 mil obras, de todas as tendências estéticas, 
épocas e nacionalidades para um centro cultural numa cidadezinha italiana chamada Salemi, 
na Sicília. 
 
A loja foi vítima da persistente alta dos aluguéis e da queda vertiginosa dos consumidores de 
DVDs, com o advento da Netflix, a rede de aluguel de filmes pela internet. Nos tempos áureos 
dos anos 90, a Kim tinha mais de 200 mil nomes cadastrados. Nos últimos dois anos, o clube 
ficou reduzido a 1.500 pessoas e, apesar de a coleção ter sido oferecida a universidades 
novaiorquinas, nenhuma declarou ter verba para adquirir o acervo, também em função do 
aperto financeiro do setor nos EUA. 
 
A pequena Salemi agora sonha com um festival permanente de cinema, com a exibição de 
pelo menos dez filmes por dia, uma colaboração na área de estudos de cinema com a 
Universidade de Palermo, a construção de um site que permite download de obras raras e, a 
transcrição de VHS para DVD de obras nunca reeditadas. 
 
Na área de eletrônicos, as vítimas mais famosas foram a CompUSA e a Circuit City, esta 
última com mais de 20 lojas em Nova York, todas fechadas em março, depois que a rede 
pediu concordata e não encontrou compradores. Mas nada foi tão melancólico quanto o 
fechamento, na semana passada, da última Virgin Megastore, na Union Square, que levou 
centenas de pessoas a percorrerem pela última vez as prateleiras quase vazias de CDs e 
DVDs, que ofereciam descontos de 90%, incluindo a mobília da loja. Era a última das 23 
megalojas da Virgin nos EUA. De 2000, quando a Virgin vendia 785 milhões de CDs por ano, 
ao fim de 2008, a queda foi de 45%. E o que é pior: em 2008, a venda em geral de música 
em CDs caiu 77% sendo dois terços disso em supermercados, como a Wal-Mart. 
 
Infelizmente, a megastore virou um dinossauro. Todo mundo agora compra música pela 
internet lamentava Tony Beliech, um ex-funcionário da loja. 
 
A mais famosa loja de brinquedos de Nova York, a FAO Schwarz, na Quinta Avenida, foi 
vendida para a Toys' R' Us, uma gigante atacadista. A loja da Quinta Avenida vai, no fim do 
ano, virar um atacado de brinquedos populares e deixar de ser a loja onde encontrava-se 
produtos diferenciados, ainda que mais caros. Também chegou ao fim o acordo entre a 
Macy's e a FAO: a marca sai das 260 lojas da rede Macy's até novembro, antes das festas de 
fim de ano. A FAO era um dos símbolos do Natal americano, tendo sido cenário de vários 
filmes. 
 
Eles reuniram o pessoal da loja depois do expediente e avisaram que a nova direção vai 
decidir quem vai ser demitido diz David Jones, guarda da FAO. Já a rede Fiíene's Basement 
completa cem anos em 2009 em meio ao pedido de concordata, seguido pela venda, esta 
semana, para a Syms. O centenário da rede, pioneira no conceito de ponta de estoque, 
estava sendo objeto de um documentário, dirigido por Michael Bávaro e Sue Edbrill. Agora, a 
dupla está documentando o fim melancólico da rede, que acumulou prejuízos de US$ 62 
milhões em 2008. Os dois aguardam a decisão sobre o destino das 25 lojas Basement. 
 



Nunca imaginei que a Fi-lene's pudesse fechar... Espero que isto não aconteça diz Sue Edbrill, 
que pretende lançar o documentário "Voices from the Basement" depois de setembro.  
 
Mas, para quem acha que o pior já passou, o "Wall Street Journal" publicou na semana 
passada um alerta sobre as marcas que enfrentam sérios problemas financeiros e que podem 
não emplacar 2010. A lista inclui Gap, Banana Republic e Old Navy (as três do mesmo grupo), 
além da Borders, uma das maiores redes de venda de livros, principal concorrente da Barnes 
& Noble. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 jun. 2009, Economia, p. 30. 
 
 
 
 


