
Os armarinhos do sr. Esquerdo, seis lojas e 80 mil itens depois  
Vera Dantas  
 
Empresário português recebe diariamente, só na Rua 25 de Março, cerca de 11 mil pessoas  
 
Atrás de uma fachada restaurada, lembrando o estilo arquitetônico dos anos 20, um conjunto de 
lojas abarrotadas de mercadorias e que recebe um público diário de 11 mil pessoas, chama a 
atenção de quem circula pela Rua 25 de Março.  
 
No meio da multidão que percorre corredores estreitos procurando brinquedos, armarinhos e 
outras miudezas, Fernando dos Santos Esquerdo, 63 anos, conversa com clientes, atende 
fornecedores e até faz pacotes se for preciso.  
 
É uma rotina que ele faz questão de manter e que o ajudou na longa escalada de faxineiro a dono 
de uma rede de seis lojas, a Armarinhos Fernando.  
 
"Desde que abriu seu primeiro negócio, há 28 anos, ele faz questão de participar de tudo, de se 
misturar com os clientes e ouvir o que todos têm a dizer", conta Eduardo Fidalgo Esquerdo, 
diretor de marketing e planejamento e filho mais novo do sr. Fernando. Junto com outros dois 
irmãos, ele divide com o pai a gestão dos negócios.  
 
"A vida dele é a empresa. Foi assim desde o começo, quando deixou de trabalhar com um tio e 
montou o próprio negócio", diz Eduardo, ao revelar hábitos do pai. Ele é avesso a entrevistas, 
fotos e, até hoje, é o primeiro a chegar e o último a sair da matriz da 25 de Março, onde funciona 
o escritório central da empresa. No comando de seis lojas que abrigam um mix de 80 mil itens, é 
ele quem planeja junto com os filhos, passo a passo, a expansão da Armarinhos Fernando e dá a 
palavra final em qualquer negócio.  
 
"Ele é o voto de Minerva."  
 
A estratégia deste ano, por exemplo, está bem delineada. A empresa ganhará uma nova central 
de distribuição de 15 mil metros quadrados, localizada na Mooca. A área é mais do que o dobro da 
central de distribuição atual, que tem seis mil metros quadrados e ocupa um terreno no mesmo 
bairro.  
 
"Concentramos os investimentos na central e em logística para crescer com consistência a cada 
vez que surgirem novas oportunidades de negócios", diz Eduardo. No caso, explica, terrenos para 
a abertura de novas unidades para a expansão da rede, que nasceu vendendo apenas botões, 
linhas e aviamentos.  
 
Hoje, as prateleiras da Armarinhos Fernando exibem artigos de papelaria, informática, 
perfumaria, brinquedos, produtos infantis, de bazar, armarinhos, cutelaria e utilidades 
domésticas.  
 
O público alvo são atacadistas em todo o País, que respondem por 60% das vendas - o varejo fica 
com o restante. O volume de vendas que a empresa movimenta hoje é segredo. Ninguém da 
família revela valores de investimento e faturamento. "Crescemos 8% em 2003 e esperamos 
avançar um pouco mais este ano, em torno de 10%", resume Eduardo.  
 
Banco de dados - Outra estratégia de crescimento está vinculada ao cartão de crédito da 
Armarinhos Fernando, lançado há quatro meses, com a bandeira Aura, subsidiária do grupo 
francês BNP Paribas.  
 
"Com este cartão vamos desenvolver um outro, de fidelidade, para montar um banco de dados 
com o perfil do nosso consumidor", explica o diretor da rede.  



 
O banco vai servir de base para o desenvolvimento de um call center para vender ao atacado. "No 
call center podemos planejar um atendimento mais personalizado, o que é difícil numa loja cheia", 
justifica.  
 
As lojas, três localizadas na popular região da rua 25 de Março e outras três distribuídas pelos 
bairros Brás, Mooca e Tatuapé, começaram a surgir, uma após a outra, a partir de 1976. A maior 
delas é o gigantesco conjunto da 25 de Março que ocupa uma área de 3 mil metros quadrados, 
distribuídos em dois andares e que dá acesso a três ruas diferentes.  
 
É esta loja que foi restaurada para as comemorações dos 450 anos da cidade de São Paulo. A 
fachada foi reestruturada nos moldes da década de 20, época em que o prédio foi construído, e 
hoje se destaca no tumultuado comércio da região.  
 
Para montar o próprio negócio, Fernando Esquerdo acumulou uma experiência de 22 anos que foi 
sendo adquirida aos poucos numa loja de tecidos da 25 de Março, que pertencia a seu tio.  
 
Com 14 anos, ele deixou uma aldeia no norte de Portugal e veio para o Brasil, na década de 50, 
determinado a trabalhar e a ganhar dinheiro.  
 
Recebido pelo tio, que negociava tecidos na 25 de Março, o jovem Fernando fazia faxina na loja, 
mas, determinado, aos poucos foi aprendendo o serviço e conhecendo mais o negócio. "Ele só 
deixou a loja quando já era gerente e percebeu que estava pronto para andar sozinho." Nascia 
assim, em 1976, a primeira lojinha atacadista da Armarinhos Fernando, que ocupava uma sala no 
primeiro andar de um prédio na mesma rua. Os três filhos do fundador da rede, Antonio, 31 anos, 
Fernando, 30, e Eduardo, 25, como o pai, começaram a trabalhar no comércio na adolescência. 
"Não foi pesado, crescemos brincando dentro da loja", conta Eduardo. Ao completar 14 anos, a 
ordem era trabalhar de dia e estudar à noite. "Ele sempre se preocupou em passar valores e a 
mostrar que a vida não era fácil."  
 
O empresário, que só estudou até o segundo grau, se transformou num dos maiores vendedores 
de artigos de armarinhos, emprega hoje 550 funcionários e entre eles o primo, filho do tio que lhe 
deu o primeiro emprego. Parte do sucesso do negócio, dizem os filhos, é resumido no bordão 
publicitário da empresa repetido pela nova geração: "Vender mais barato, só de graça". A idéia, 
diz Eduardo Esquerdo, é evitar embutir custos no produto. Por isso, a empresa foge de qualquer 
acordo ou parceria que implique em dividir custos que seriam repassados ao consumidor. "Dá 
certo", garante. 
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