


Metrópole global. Centro econômico, cultural e de vanguarda da América Latina. A
cidade de São Paulo pode ser descrita com vários adjetivos. Mas o que a define? Italianos,
alemães, judeus, portugueses, japoneses, chineses, franceses, africanos, árabes, espanhóis, latinos, e
brasileiros, de várias regiões Criaram Uma identidade paulistana peculiar presente na arquitetura, nas ruas, na
gastronomia, nos trajes e nos gestos das pessoas em uma cidade dinâmica e vibrante, cuja vida noturna não para.

Cosmopolita, a metrópole exibe números que im-
pressionam e dão a dimensão de seu gigantismo. Com
cerca de 11 milhões de habitantes, em um espaço de
1.530 quilômetros quadrados, São Paulo é o principal
centro financeiro, corporativo e mercantil da América
Latina. Maior cidade do Brasil, das Américas e de todo
o hemisfério Sul, ela também é uma das regiões mais
influentes no cenário global, sendo considerada a 14a

cidade mais globalizada do planeta, recebendo o status
de cidade global beta por parte do Globa-
lization and World Cities Study Group &
Network(GaWC).

Dados do ano de 2005 dão conta de
que a região metropolitana de São Paulo
(formada por 38 municípios que circun-
dam a capital) tem 18,3 milhões de ha-
bitantes. É a quarta maior aglomeração
urbana do mundo, sendo antecedida por
Nova York (18,7 milhões), Cidade do

São Paulo
recebe cerca de
l0 milhões
de visitantes

por ano

México (19,4 milhões) e Tóquio, com o primeiro lugar
da lista (35,2 milhões). A "terra da garoa" recebe 90
mil eventos por ano - a cada seis minutos, um deles
está acontecendo. Das 160 feiras que ocorrem no Bra-
sil, 120 acontecem em São Paulo (75% do mercado de
feiras de negócios) e geram R$ 2,4 bilhões de receita
ao ano, R$ 700 milhões em locação de área para expo-
sição e o mesmo valor em serviços.

No quesito entretenimento que outra cidade bra-
sileira tem uma oferta como a capital
paulista? Segundo dados da São Pau-
lo Convention & Visitors Bureau, são
280 salas de cinema, 88 museus, 120
teatros, 27 eventos culturais, 184 casas
noturnas, 41 festas populares, 39 cen-
tros culturais, 41 áreas de patrimônio,
75 bibliotecas, 72 shopping centers, 53
parques e áreas verdes, nove cineclubes
e salas especiais de cinema, sete casas de
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espetáculo, sete estádios de futebol, 69 clubes des-
portivos, dois iate clubes, 12 clubes de golfe, cinco
parques temáticos e o autódromo onde acontece o
Grande Prêmio Brasil de Fórmula l.

E na gastronomia? São mais de 12 mil restaurantes,
com 52 tipos de cozinha de todas as partes do mundo,
dentre os quais dois mil deliveries, 500 churrascarias
e 250 restaurantes japoneses, e mais 15 mil bares. O
paulistano também pode escolher uma padaria entre
as 3.200 existentes para comprar pãezinhos. Aliás, são
produzidos 10,4 milhões pães por dia, 7.200 por mi-
nuto. Já as 5.895 pizzarias da cidade em 2008 alcança-
ram o inédito faturamento de R$ 5 bilhões, resultado
da venda de 370 milhões de pizzas.

A cidade enfrenta problemas comuns a outras
metrópoles. Um exemplo é o excesso de automó-
veis que circulam pelas avenidas — são 5,2 milhões
de carros, uma média de um veículo para cada dois
habitantes. Só em junho desse ano foram emplacados
1.716 novos carros por dia. A capital também abri-
ga a terceira maior frota de táxis da América Lati-
na, com 32 mil táxis e 21 empresas de rádio táxi, e a
segunda maior frota de helicópteros do mundo, com
500 aeronaves.

O trânsito é um dos entraves da cidade, uma ca-
racterística inerente a todas as grandes metrópoles.
Porém com o metrô é fácil driblar engarrafamentos.
São Paulo tem o maior sistema de metrô do País, que
também está entre os mais seguros e limpos do mun-
do. São quatro linhas, totalizando 57,6 quilômetros.
São 55 estações por onde passam 513 milhões de pas-
sageiros por ano.

A metrópole concentra

410 hotéis, com 42 mil
apartamentos disponíveis

Ao olharmos para a economia, o município repre-
senta, isoladamente, 12,26% de todo o Produto Inter-
no Bruto (PIB) brasileiro e 36% de toda a produção de
bens e serviços do Estado de São Paulo.

A força e o dinamismo da cidade também podem
ser vistos na faixa representativa da população conside-
rada economicamente ativa: é formada por 63,7% dos
habitantes. Na região metropolitana de São Paulo, os
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trabalhadores se dedicam à profissão por 43 horas sema-
nais, em média, só perdendo por uma hora de diferença
para os trabalhadores da região metropolitana de Recife
que, segundo o Dieese, trabalham 44.

Um dos maiores centros financeiros do Brasil e do
mundo (veja box), São Paulo passou por uma transfor-
mação em sua economia. Por muito tempo a indústria
era sua principal atividade econômica, porém nas últi-
mas três décadas há uma clara mudança de perfil: o mu-
nicípio tem cada vez mais assumido um papel de cidade
terciária, polo de negócios para o País e de serviços ao
consumidor que podem ser encontrados a qualquer hora
do dia, todos os dias do ano. Consolidando-se como uma
autêntica cidade 24 x 7 x 365.

Um pouco de história.
Das bandeiras
aos serviços 24 horas

Voltando um pouco no tempo, podemos entender
como a cidade de 455 anos evoluiu e hoje apresenta
tanta diversidade de serviços assim como de cultu-
ras, crenças, formações e ideais.

Tudo começou nos idos de 1553, quando os pa-
dres jesuítas José de Anchieta e Manoel da Nóbrega
subiram a Serra do Mar a fim de buscar um local se-

guro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir
o planalto de Piratininga, encontraram o ponto ideal
e construíram um colégio numa pequena colina, pró-
xima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde ce-
lebraram uma missa. Era 25 de janeiro de 1554.

Piratininga demorou 157 anos para ser chamada
São Paulo, decisão ratificada pelo rei de Portugal.
Nessa época, a região ainda era o ponto de partida
das bandeiras - expedições que cortavam o interior
do Brasil e tinham corno objetivos a busca de mine-
rais preciosos e de índios para trabalhar como escra-
vos nas minas e lavouras.

Em 1815, a cidade se transformou em capital da
Província de São Paulo. E 12 anos depois, ao ganhar sua
primeira faculdade, a de Direito no Largo São Francis-
co, se tornou um núcleo intelectual e político do País.

A identidade como importante centro econômico
veio com a expansão da cafeicultura no final do sé-
culo 19. Imigrantes chegaram dos quatro cantos do
mundo para trabalhar nas lavouras e, mais tarde, no
crescente parque industrial da cidade. Mais da meta-
de dos habitantes da cidade, em meados da década de
1890, era formada por imigrantes.

O progresso obtido com a venda do café durou até a
crise da Bolsa de Nova York, em 1929, mas nos anos 30

Text Box
Foto



a indústria paulistana já se desenvolvia nos bairros do
Brás, Ipiranga, Barra Funda e Lapa.

Na década de 40, São Paulo também passou por
importantes intervenções urbanísticas, principal-
mente no setor viário e a indústria se firmou como
o principal motor econômico da cidade. A neces-
sidade de mais mão de obra nessas frentes trouxe
brasileiros de vários Estados, principalmente do
Nordeste do País.

A partir dos anos 50, as indústrias passaram a
procurar outros terrenos fora da capital. A essa al-
tura, a cidade já carregava a marca de serviços bem
prestados. Aliás, o setor de serviços ganhou maior
destaque na economia paulistana na década de 70
quando algumas companhias migraram para muni-
cípios da Grande São Paulo (Santo André, São Ber-
nardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema).
Apesar de seu gigantismo, a prestação de serviços se
tornou um grande diferencial da metrópole na qual o

consumidor encontra grande oferta e variedade não
só durante dia, mas até mesmo à noite.

Só para se ter uma idéia, o setor de serviços é o
maior empregador da cidade, congregando 57,3% das
pessoas ocupadas na cidade de São Paulo, enquanto
a indústria respondia por 16,1%. Voltando um pouco
no tempo, em 1991 a margem de representatividade
desses dois segmentos não era tão distante um do ou-
tro - a área de serviços contava com 47,2% da mão de
obra da capital e a indústria, 26,1%.

Um exemplo clássico que ilustra a concentração de
profissionais na área de serviços está na Atento, uma
das maiores empresas de contact center do Brasil. Seu
quadro de funcionários no País totaliza 73 mil pessoas,
só na cidade de São Paulo estão 36 mil colaboradores.

A incomparável São Paulo
"Não temos conhecimento de outra metrópole com

a mesma oferta de serviços 24 horas", comenta Edson

Serviços inusitados
Na busca por serviços disponíveis ao consumidor pela madrugada, a reportagem da Consumidor

Moderno destaca cinco serviços 24 horas inusitados na cidade de São Paulo relacionados no livro "1075

Endereços Curiosos de São Paulo", de Marcelo Duarte. Confira a seguir um pouco sobre cada serviço e
em nosso site (www.consumidormoderno.com.br), e saiba como entrar em contato com eles.

Cenário de filme
para uma noite inesquecível
Cama decorada com pétalas de rosas, velas
pelo quarto, banheira com óleos e aromas
especiais. Cenários como esse que parecem
ter saído de algum filme romântico são criados
pela Decorando Emoções, empresa criada
há cinco anos por Tatiana Ulhoa Cembalista,
designer de interiores. A idéia do negócio partiu
de uma amiga que não sabia o que fazer no
Dia dos Namorados. Todos os hotéis, motéis e
restaurantes da cidade de São Paulo estavam
lotados e ela ficou decepcionada por não passar
uma noite romântica. A saída encontrada foi dada
por Tatiana, que decorou o quarto da amiga com
almofada, velas e flores. "Ela adorou e pensamos
no negócio", conta. "Desde o início sabíamos
que não teríamos hora para trabalhar. Montamos
os cenários nos mais diversos horários, como 3, 5
e até 7 horas da manhã, sem contar a compra das
flores que acontece de madrugada". A designer,
formada em direito, trabalha das 9 às 18 horas e

não se arrepende da mudança em seu estilo de
vida. "Adoro comprar as coisas de madrugada
para não pegar trânsito. Como consumidora
prefiro esse horário". Os cenários podem ser
feitos em quartos de hotéis, motéis, na casa dos
pombinhos, com champanhe, frutas, chocolates,
chantily, pétalas de rosas, velas aromáticas, óleos
e loções, e até acessórios de sex shop. Tudo ao
gosto do casal e a partir de R$ 695. "Preparamos
uma média de 16 a 20 cenários por mês e o público
que nos contrata é 80% feminino".



Pinto, diretor de relações institucionais e governamentais da
Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turis-
mo (Abresi).

Isso se verifica em função da demanda - enquanto ela exis-
tir, mais serviços desse tipo serão oferecidos. "Essa característi-
ca de prestação de atendimento 24 horas é atribuída pela própria
dinâmica de vida do paulistano que trabalha demais. Como o
dia fica cada vez longo e a noite cada vez mais curta, ele pre-
cisa de opções de lazer fora dos horários chamados 'padrão'",
diz Pinto. "Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, a
noite começa mais cedo e por isso bares e restaurantes também
fecham mais cedo. Só alguns poucos clubes noturnos varam a
noite, mas são poucos, exclusivos e fechados, e como não há fi-
las nem movimento na porta, parece que a cidade depois das
duas ou três da manhã já está 'morta'. Tente achar um táxi nes-
se horário. Se não fez reserva com antecedência, esqueça, pois
certamente terá que voltar a pé para o hotel", compara.

Segundo Caio Blinder, jornalista e um dos apresentadores
do programa "Manhattan Connection" da GNT, é mito afir-

mar que a Nova York é uma cidade que nunca dorme. "É fácil
achar farmácia, bar, restaurante a qualquer hora, mas o resto é
bem mais difícil. Mesmo em Manhattan, como no Upper East
Side ou no Upper West Side, tudo morre de madrugada. Há vi-
bração e serviço mais para baixo no Soho, Village, Meatpacking
District", conta.

Apesar disso, a região pulsa em um compasso de vida mais
agitado e noturno. "Como existe um ritmo 24 horas na cidade,
é possível encontrar creches para crianças que funcionam a noi-
te inteira", conta o jornalista. Observando essa característica,
uma loja se destaca: o templo da Apple na Quinta Avenida,
perto do Central Park. Fica aberta durante o dia e por toda a
noite, 365 dias ao ano. Ainda assim, "São Paulo é mais bem
servida do que Nova York em termos de serviços 24 horas, em
ter muito mais pontos urbanos que nunca dormem", conclui.

Se partirmos para o outro lado do Atlântico, Madri exem-
plifica um comportamento típico na Europa. "Aqui tudo fe-
cha entre as duas e cinco horas da tarde por causa da siesta.
Aos domingos não abre quase nada e os serviços em geral

que tenham qualquer tipo de problema de saúde
podem ser atendidos sem restrição de horário.
Além disso, oferece ainda alguns exames, como
Raio-x e ultrassom, mas com hora marcada. Além
disso, os animais de estimação podem contar
com uma ambulância só para eles. O veterinário
Oscar Sils transformou seu carro particular no
Osgate Resgate Veterinário, uma ambulância
equipada para atendimento 24 horas a vítimas de
atropelamento, queimaduras, quedas, fraturas,
paradas respiratórias, cardíacas e acidentes. O carro
do Osgate não faz feio. Tem monitor cardíaco,
desfribilador, exaustores, cilindro de oxigênio e
três maletas para atendimento emergenciais.

Não aos cupins
Considerados visitantes indesejados, os cupins
tomam conta de armários, mesas, cadeiras e se
proliferam rapidamente. Em São Paulo é possível
fazer uma descupinização a qualquer hora. A
empresa Kobayashi é especializada na técnica, que
consiste na aplicação de um produto químico na
madeira de móveis e estruturas. Um técnico da
empresa vai até o local, avalia o nível da infestação
e, aprovado o orçamento, realiza o serviço em um
horário combinado, que pode ser até mesmo de

madrugada. Só não confunda esse serviço com
a desinsetização, usada para combater insetos
rasteiros, como pulgas, baratas ou formigas.

cofres abertos
Nada de dinamites, maçaricos ou detonadores. Não
é preciso tudo isso para se abrir um cofre. Com
serviço disponível 24 horas, a Chaveira Dinorá se en-
carrega não somente de abrir o cofre, mas também
criar um novo segredo para ele. Recadinho para os
mal intencionados: tudo é feito dentro da lei.

Companheiro fúnebre
A morte é um evento que não tem hora e nem
data para acontecer. Por isso pega muitos de
surpresa que, envolvidos com a dor da perda
do parente, muitas vezes não conseguem dar
andamento aos trâmites para o funeral. O
assessor funerário Oscar de Paula Machado
se encarrega de escolher o caixão, o bufê, a
preparação do corpo (maquiagem, corte de
cabelo e roupas), uma equipe de psicólogos para
consolar a família, o transporte para o enterro
(do aluguel de uma van até o de um ônibus) e
limpeza do túmulo. A equipe de Oscar cuida
ainda da parte burocrática do enterro.



são péssimos. O delivery quase não existe e o que há
é caro", conta Patrick Radetich, 28 anos, paulista com
cidadania irlandesa e que mora em Madri há seis anos.
Detalhe: em agosto boa parte dos restaurantes fecha
para dar férias aos funcionários.

Para Radetich, o que se encontra em São Paulo não
existe em nenhum outro lugar do mundo. "O que é mui-
to positivo na capital paulista é que existe a constante a
preocupação de agradar ao cliente, a amabilidade das
pessoas ao procurar prestar um bom serviço. Em Madri
é o contrário. Se você for a uma loja, ninguém olha na
sua cara, mesmo que você tenha a intenção de com-
prar € l mil em roupas", diz. "Em São Paulo, você é
bem tratado até na casa lotérica. As lojas e as empresas
estendem o horário do serviço para se adaptarem as ne-
cessidades de todos os clientes, fazem descontos, abrem
exceções. Isso tudo é muito positivo", completa.

24X7X365
São Paulo é uma cidade peculiar. "Na realidade, o as-

pecto positivo da extensão de horário de lojas e serviços
é que tanto o consumidor quanto o varejista aproveitam
melhor o tempo", acredita Heloísa Omine, professora
de pós-graduação em comunicação com o mercado da

Segunda maior cidade em
números de restaurantes, o
consumidor tem a difícil missão de
escolher um deles entre 12,5 mil

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).
"O fator de estenderem o horário ou manterem o atendi-
mento por 24 horas tem relação direta com essa caracte-
rística: a disponibilidade de tempo do consumidor pau-
listano, que deseja fugir do trânsito e fazer suas compras
com tranqüilidade", acrescenta.

Tempo para se dedicar ao trabalho, para estar em
família e com amigos, tempo para estudar e para rela-
xar. "O paulistano desenvolve uma série de atividades e
papéis simultâneos e as horas do dia não são suficientes
para tantos compromissos. Ao disponibilizar serviços
24 horas, o varejo e as empresas geram conforto e con-
veniência para o consumidor e contribuem para que ele
os veja com outros olhos", aponta Heloísa. "Nota-se que
há um volume maior de pessoas interessadas em serviços
24 horas, mas é importante entender que a abertura de



uma loja durante um terceiro turno requer movimento,
ou seja, fluxo de consumidores", aponta Maurício Mor-
gado, professor do Centro de Excelência da Escola de
Administração da Fundação Getúlio Vargas.

Esse é um dos aspectos que devem ser considerados
ao planejar uma loja 24 horas. Atrelado a ele está a locali-
zação. "Não se pensa em ter uma loja aberta a noite inteira
em um bairro residencial. Esse não é o lugar. Um negócio
com essa característica está mais para bairros ou regiões
que sirvam de passagem para o consumidor", diz Mor-
gado. Do ponto de vista operacional, adequações devem
ser planejadas em relação à administração do estoque,
fluxo de entrega de mercadorias, segurança, além da con-
tratação de funcionários para um novo turno. "É preciso
avaliar muito bem o negócio, se efetivamente naquele
local vale a pena ter uma loja 24 horas, e passar primei-

ro por uma fase de teste, um piloto", comenta Heloísa.
De acordo com a professora da ESPM, há cerca de cinco
anos as empresas "descobriram" esse nicho de atuação e
estenderem para até 80% de suas redes o atendimento 24
horas."Vimos isso acontecer principalmente entre os su-
per e hipermercados. Mas com tantas lojas abertas, não
havia fluxo suficiente na madrugada que sustentasse um
terceiro turno", conta. "O que o varejo fez? Repensou
e reavaliou os pontos que ficaram abertos o dia todo e a
noite inteira para o cliente''.

Por outro lado, há novos segmentos que recentemen-
te passaram a estender o horário de atendimento, como
bancas de jornal, livrarias, cabeleireiros, academias e até
laboratórios. "Porém esse formato não se presta a todo
tipo de negócio. Não consigo imaginar um açougue 24
horas", contrapõe Morgado.

São Paulo recebe cerca de dez milhões de visitantes
por ano. Desses, 27% são estrangeiros e 73% são
brasileiros. Na avaliação dos turistas nacionais sobre a
cidade, divulgada no estudo "Cidade de São Paulo -
Indicadores e Pesquisas do Turismo 2008", da São Paulo
Turismo, os itens referentes à hospedagem (34,7%) e a
restaurantes e gastronomia (33,5%) são os que recebem
as melhores notas. Preços, segurança e limpeza trazem
menos satisfação aos visitantes.

Já entre os turistas de fora do País, os itens com as
melhores notas foram gastronomia, hospedagem, diversão
noturna e hospitalidade do povo, enquanto os que
obtiveram notas mais baixas foram: limpeza, segurança
pública, sinalização, rodovias e preços. Essa tendência,
porém, pode ser observada em outras localidades com
exceção de limpeza e segurança, que são os pontos mais
críticos em São Paulo.

Para quem procura São Paulo como destino turístico
em gastronomia, as opções gastronômicas estão acima ou
muito acima das expectativas para 92,1 % do público, que
gasta por dia, em média, R$ 586 na cidade.

Convidado a definir São Paulo em uma palavra
positiva e outra negativa, o turista de negócios, seja
brasileiro ou estrangeiro, revelou seu olhar sobre a "terra
da garoa". Entre as idéias favoráveis, o destaque fica
por conta de modernidade, progresso e oportunidade.
No extremo oposto, foram salientados os itens: trânsito,
poluição e cidade caótica.
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