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Atualmente, 50% da receita de R$ 7 bilhões anuais da região da 25 de Março, tradicional ponto de 
comércio do centro da cidade, correspondem às vendas no varejo. Há três anos, esse percentual 
era de 40%. A estimativa, de acordo com Elias Âmbar, diretor de marketing da União dos Lojistas 
da 25 de Março, Univinco é de que em dois anos, o varejo seja responsável por 70% do 
faturamento. O atacado responderá por 30%.  

De acordo com Âmbar, do início do século passado até 1967, o atacado respondia por 95% do 
movimento da região e o varejo por apenas 5%. “A situação mudou quando a cidade foi atingida 
por fortes chuvas e os comerciantes perderam muitas mercadorias, que ficaram molhadas com as 
enchentes. Em desespero, por causa da mercadoria danificada, eles venderam seus estoques a 
preço de banana, levando para a 25 de Março, grande parte da população interessada em 
comprar produtos baratos”, diz.  

A partir daí, esclarece, o atacado passou a responder por 80% do faturamento das lojas e o 
varejo pelos outros 20%. O diretor de marketing acrescenta que, desde então, a região da 25 de 
Março não mais conseguiu recuperar a sua vocação atacadista. “Depois de 1994, no governo FHC, 
quando se acentuou a liberação das importações, os grandes atacadistas passaram a ter maior 
número de concorrentes e, com a euforia da estabilização da moeda, as pessoas passaram a 
comprar mais no varejo da região, porque os preços eram compatíveis com os do atacado”, 
explica.  

Âmbar destaca que, nesta época, o varejo ‘roubou’ mais uma fatia do atacado e passou a 
representar 30% da receita. “Em 2000, esta tendência de aumento do varejo foi se acentuando: a 
partir deste ano, a participação do segmento saltou para 40% e, neste momento, o jogo está 
empatado com atacado e varejo respondendo, cada um, por 50% da receita da região.” 

Sérgio Zahr, da Perfumaria Jamil Zahr e Cia Ltda, afirma que, para ele, ‘o futuro já chegou’. As 
suas vendas para o varejo são da ordem de 70% e do atacado 30%. Zahr destaca que seu 
estabelecimento, de 1928, é da época, ‘da vocação atacadista’. “Isto era tão forte na região que 
as lojas colocavam cartazes com o aviso 'só vendemos no atacado‘ na entrada; os lojistas 
impediam pessoas que queriam fazer pequenas compras, de entrarem nos estabelecimentos”, 
conta.  

Ele afirma que a concorrência de outros centros atacadistas da cidade e a implantação de pólos 
atacadistas em cidades como São José do Rio Preto e Uberlândia fez com que, gradativamente, a 
25 de Março fosse perdendo a sua clientela tradicional e tendo que redirecionar a sua vocação 
inicial. Zahr também destaca como um dos fatores para o incremento do varejo a queda do poder 
aquisitivo da população. “Ninguém quer se arriscar a comprar em grandes volumes e ficar com o 
seu capital empatado, em estoques que não consegue vender”. Na sua opinião, existe uma 
tendência muito forte para que o varejo cresça cada vez mais. “Será com pequenas compras, de 
várias pessoas, que garantiremos o movimento dos nossos estabelecimentos".  

Ernesto Luiz, proprietário da Bijuterias Releh , diz que a época do atacadão, ou do chamado ‘alto 
atacado’, são coisas do passado e que, “até mesmo estas expressões não são mais usadas, na 
região da 25 de Março”. Ele ressalta que este período correspondia a um tempo em que o lojista 
despachava cinco caixas de mercadorias para seus clientes o que não ocorre nos dias atuais. 
“Ninguém se aventura a comprar mais de uma caixa”, revela.  

Apesar disso, Luiz afirma que 90% das suas vendas atuais são de atacado, já que possuem mais 
de dois mil clientes no Brasil. No entanto, ele acredita que, também no segmento de bijuterias, as 
vendas pelo varejo vão crescer, nos próximos anos, devido a fatores econômicos, diminuição das 



compras e aumento de encargos, ‘o que fez o faturamento cair’. Ele afirma que o varejo cresceu, 
na região da 25, porque, com o plano real e estabilização da moeda, ‘o povão foi às compras e às 
vendas de produtos mais baratos no varejo, cresceram.’ 
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