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Advogadas, médicas e dentis-
tas. Engenheiros e analistas de
sistemas. O comércio de rua —
popularizado pelas multidões
que lotam a região da Rua 25 de
Março, em São Paulo, ou da
Antônio Agu, em Osasco, na
Grande São Paulo — não é mais
exclusividade das classes C, D e
E. Cada vez mais, consumido-
res dos públicos A e B, repre-
sentados pelos profissionais li-
berais citados no início deste
texto, frequentam e compram
no chamado comércio popular.
“Ninguém mais tem vergonha
de fazer compra ‘inteligente’. A
região da 25 de Março, por
exemplo, oferece o mesmo
produto do shopping com um
preço muito menor”, afirma
Elizabeth Salmeirão, diretora
da consultoria TNS Research,
que realizou um estudo para
analisar o perfil do consumidor
das ruas de comércio popular
da capital paulista.

Na Antônio Agu, em Osas-
co, por exemplo, o público é
muito variado e, nos períodos
de pico das vendas — como
Natal, Dia das Mães e Dia dos
Namorados — as classes A e B
são 40% dos consumidores.
“A rua tem lojas para todos os
gostos e bolsos”, diz André
Menezes de Melo, presidente
da associação que reúne as 1,7
mil lojas da região, incluindo
o Shopping Osasco Plaza. “Se
você quiser comprar um sapa-
to, tem opções que vão dos R$
18 aos R$ 200. E esse sapato de
R$ 200 é igual e tem a mesma
qualidade daquele de um sho-
pping tradicional de São Pau-
lo, que pode custar até 50%
mais”, diz Melo.

História antiga
O comércio popular está ins-
talado na Rua Antônio Agu há
mais de 50 anos. Os primeiros
a chegar foram os restaurantes
— que atendiam os trabalha-
dores das fábricas antes loca-

lizadas na região. Depois vie-
ram as pequenas confecções e
as lojas de discos. Hoje, além
dos comerciantes, a rua conta
com unidades de grandes va-
rejistas como Casas Bahia,
C&A e Marabraz. “O verdadei-
ro boom de crescimento da rua
começou mesmo no final dos
anos 1980”, diz David da Ro-
cha, superintendente do Sho-
pping Osasco Plaza, inaugura-
do em 1995. De lá para cá, o
número de lojas e o movimen-
to só aumentam.

Por dia, diz Rocha, cerca de
150 mil pessoas passam pela
Antônio Agu, que emprega
cerca de 45 mil pessoas. Mas
esse é o movimento em dias
normais. No Natal do ano pas-
sado, por exemplo, 350 mil
pessoas circularam pelo shop-
ping e outras 500 mil nas lojas
instaladas nas calçadas. Só em
termos de comparação, a Rua
25 de Março — considerada a
maior rua de comércio popular
do país — recebeu 1 milhão de
pessoas no Natal de 2009. “Pe-
las nossas contas, a Antônio
Agu pode ser considerada a se-
gunda maior rua de comércio
popular do Brasil, atrás apenas
da 25 de Março”, afirma Rocha.

Futuro promissor
As expectativas para o comér-
cio popular de rua para este ano
são bastante positivas. “O ano
passado foi muito bom, apesar
da crise, e 2010, com a retoma-
da da economia, deve ser ainda
melhor”, prevê Rocha. Em
2009, o faturamento da Rua
Antônio Agu foi de R$ 5 bi-
lhões, resultado 6% maior que
o de 2008. É um valor sig-
nificativo, apesar de inferior
aos R$ 17 bilhões faturados pela
Rua 25 de Março, de acordo
com a TNS Research. “Com-
prar por um preço menor pro-
porciona uma sensação de
vantagem, de bem-estar. E é
isso que tem atraído o consu-
midor de todas as classes para
o comércio de rua”, afirma
Elizabeth, da TNS. ■

“No Natal do ano passado,
500 mil consumidores
circularam pela Rua Antônio
Agu, em Osasco. Isso a faz
ser a segunda maior rua de
comércio popular do Brasil,
atrás apenas da 25 de Março”

David da Rocha
Superintendente
do Shopping
Osasco Plaza

Classes A e B
rendem-se ao
comércio de rua
Na Rua Antônio Agu, em Osasco, 40% dos consumidores que
circulam em datas de grandes vendas têm alto poder aquisitivo

Acordo com a Caixa Econômica
Federal prevê linha de crédito
para melhoria da pavimentação
e da iluminação do centro do Rio
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De olho nos dividendos de um
dos maiores eventos esportivos
mundiais, a Olimpíada de 2016, a
Sociedade dos Amigos das Adja-
cências da Rua da Alfândega
(Saara) firmou uma parceria com
a Caixa Econômica Federal, para
que, segundo Ênio Bittencourt,
presidente da entidade, o poder
público ajude a promover melho-
rias na pavimentação e ilumina-

ção da região. Pelo acordo, os lo-
jistas terão acesso a uma linha de
crédito especial, que será usada
na reforma das instalações.

O investimento mira um
mercado de mais de 70 mil con-
sumidores que passam pelas lo-
jas localizadas no centro do Rio
de Janeiro durante os dias de
semana. Com as melhorias, o
público pode aumentar. “Que-
remos melhorar as condições
para atrair ainda mais o consu-
midor”, diz Bittencourt, um
mineiro com 48 anos da Saara,
que tem orgulho de ser um dos
três brasileiros que mantêm um
comércio no local. Ao todo, são
1,2 mil lojas. Os outros 1.197 lo-
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jistas são árabes, chineses, ju-
deus, espanhóis, portugueses e
gregos — ou descendentes destes.

Para Bittencourt, a Saara é
como uma Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em pleno Rio
de Janeiro. O senhor de 76 anos se
orgulha de ter sido um dos fun-
dadores da associação de lojistas
e conta que, ao contrário de ou-
tros locais do centro da cidade,
onde é preciso ficar atento a as-
saltos e batedores de carteira, é
possível andar tranquilamente
pelas ruas nada desertas da Saara.

Isso porque cada lojista paga
uma mensalidade de R$ 120 para
manter uma rede informal de se-
gurança privada, limpeza e con-

servação da região. “Nós temos
140 homens responsáveis pela se-
gurança dos clientes e lojistas. São
todos policiais civis ou militares,
que ganham pelo dia trabalha-
do”, afirma Bittencourt. A segu-
rança, diz o comerciante, é feita
com a conhecida Lei de Talião, o
“aqui se faz, aqui se paga”.

Apesar de questionável, o sis-
tema de segurança talvez seja a
principal diferença em relação à
Rua 25 de Março, o comércio po-
pular do centro de São Paulo. En-
quanto é frequente na capital
paulista a ocorrência de assaltos e
ações policiais para a apreensão
de produtos falsificados, na Saara
o clima e o comércio são diferen-

tes. Os produtos piratas são raros.
“Pouco depois de abrir minha loja
aqui, um ambulante quis firmar
ponto na calçada. Chamei a segu-
rança e o colocamos para fora e
ele nunca mais voltou”, diz Bit-
tencourt. “Hoje eles nem tentam,
ficam fora das nossas ruas.”

Só são permitidos aqueles que
vendem lanches pelas calçadas.
Caso de Thiago Afonso, de 26
anos, que há cinco meses ganha a
vida vendendo salgados e bebidas
para funcionários e consumido-
res. São 120 lanches por dia a R$ 2
cada. Afonso não reclama, apesar
de achar que depois do Carnaval
o movimento caiu: “Acho que o
pessoal gastou demais no Carna-

val e está economizando agora,
mas logo melhora”.

Afonso busca clientes como a
telefonista Simone Torres, de 37
anos, que se identifica como
consumidora assídua na região.
“Ao menos uma vez por semana,
eu venho à Saara e sempre saio
com alguma mercadoria”, disse,
enquanto escolhia roupas em
uma loja. A telefonista admite
que mensalmente gasta cerca de
R$ 150 com as compras feitas ali.
Isso porque considera atraente o
preço e a variedade do local. Com
a Olimpíada em 2016 e a Copa do
Mundo de Futebol em 2014, a pe-
regrinação dela e de outros clien-
tes só deve aumentar. ■

PÚBLICO EM OSASCO

500 mil
é o número de pessoas
que circularam por dia pela
Rua Antônio Agu, em Osasco,
antes do Natal de 2009.
Em dias normais, são 150 mil.

Cada lojista paga
uma mensalidade
de R$ 120 para
manter uma
rede informal
de segurança
privada, limpeza
e conservação
da região

PÚBLICO NA SAARA

70 mil
pessoas que circulam por dia
pela Saara, no centro do Rio de
Janeiro, durante os dias normais
de semana. O ponto na região
custa pelo menos R$ 1 milhão.

EMPREGOS EM OSASCO

45 mil
funcionários. Esse é o número de
postos de trabalho gerados pelo
comércio da Rua Antônio Agu.
Desse total, 40 mil são nas lojas
de rua e 5 mil no shopping center.

EMPREGOS NO SAARA

7,5 mil
pessoas trabalham nas 1,2 mil
lojas de rua instaladas no
comércio popular das adjacências
da Rua da Alfândega, região
conhecida como Saara.

1 A Rua Antônio Agu,
em Osasco, recebe cerca
de 500 mil pessoas nos
período de pico de consumo,
como Natal e Dia das Mães.
Desses consumidores, 40%
são das classes A e B. Nos
dias tradicionais, circulam
por ali 150 mil pessoas;
2 Ênio Bittencourt,
presidente da associação
de lojistas da Saara, no
centro do Rio, brinca que a
região é uma ONU. São 1,2
mil comerciantes das mais
diversas nacionalidades
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espera ganhar ainda mais em 2016

Fotos: Murillo Constantino Patricia Santos

Varejo vende 9,43% mais no Dia das Mães

O comércio varejista vendeu 9,43% a mais nos dez dias
anteriores ao Dia das Mães (9) do que em igual período
de 2009. Segundo o presidente da Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas (CNDL), Roque Pelizzaro Junior,
o resultado foi motivo de comemoração para os comerciantes,
que esperavam no máximo 8% de alta. Pelizzaro Junior prevê
que o consumo vai continuar acelerado ao longo do ano.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 22-23.
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