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25 de Março
já atrai o
consumidor
sofisticado
Sem abandonar o comércio popular,
lojistas investem em produtos mais caros

Ponto é o mais caro da cidade
Valor do metro quadrado na 25 de Março supera o dos Jardins

FENÔMENO –NoferiadodaProclamaçãodaRepública, cercade1milhãodepessoaspassarampela região, surpreendendoos lojistas

VAREJO

VeraDantas

Apopular região da 25 deMar-
ço, no centro de São Paulo, co-
nhecidapelo comércio barato e
pela multidão que invade suas
ruas nesta época do ano, quer
aumentar seu poder de atra-
ção. O alvo é o consumidor de
maiorpoder aquisitivo atrásde
preçosbaixos,masentusiasma-
docomprodutosdiferenciados,
mesmo que custemmais caro.
Nas abarrotadas prateleiras
daArmarinhosFernando, uma
rede de 10 lojas, 5 das quais só
na Rua 25 de Março, os produ-
tosdeNatal sesofisticaram.Na
Katmandu, especializada em
móveis, decoração e acessórios
importados do Sudeste Asiáti-
co, há objetos à venda acima de
R$1mil,comoumacamadema-
deira especial na faixa de R$ 5
mil ouumBudabanhadoaouro
doNepal, porR$1,2mil.Nacen-
tenáriaDoural, na regiãodesde
1905, adegas de R$ 4 mil e ter-
mômetrosimportadosparame-
diratemperaturadevinhos,cal-
das e assados, por exemplo, fa-
zem parte do estoque de 25 mil
itensdeutilidadesdomésticase
peças de decoração oferecidas
pela loja.
Osprodutosbaratosquefize-
ram a fama da 25 de Março,
uma rua de 1,4 km de extensão,
não desapareceram das vitri-
nes, bancas e prateleiras.
“Aqui, os preços chegam a ser
de30%a50%menores emrela-
çãoaosprodutos similaresven-
didos em shoppings”, diz Jorge
Dib,presidentedaUnivinco,en-
tidade que representa os lojis-
tas da região. É esta vantagem
quecostumahipnotizarnaépo-
ca doNatal até 1milhão de pes-
soas, que se espremem entre
barracasdecamelôs,comenor-
mes sacolas de compras e dis-
postasaqualquer sacrifíciopor
umapechincha.
Mas os lojistas, observa Dib,
nos últimos dois anos amplia-
ramcadavezmais o estoquede
produtos de maior valor. “Eles
perceberam que o consumidor
reconhece a qualidade e paga.”
Há cinco anos, quando a Kat-
manduabriuasportas, o objeto
mais caro na loja custava em
tornodeR$500.“Masonívelde
ofertadaslojasdaregiãofoime-
lhorando epercebemos quepe-
la fama e divulgação que a 25
ganhou, havia um público para
produtos mais caros”, diz um
dos sócios da Katmandu, Da-
niel Ouaki.

EleimportadaÍndia,Indoné-
sia, Tailândia, Nepal e Birmâ-
niae recebeemsua lojadecora-
dores e arquitetos, clientes que
aparecemdemotoristaparticu-
lar, e já atendeu famosos como
aatriz LuanaPiovani, amodelo
FernandaLima e o estilista Ro-
naldo Esper.
“Dá para notar que algumas
lojas da 25 de Março melhora-
ram a qualidade e a variedade
de produtos”, diz a engenheira
Gislaine de Souza Karsun. Ela
moranoAlto daLapa, e foi com
omaridoLeonidoKarsunàKat-
manduprocurarumpanôdese-
da bordada para pendurar na
parede de casa. Gislaine já ha-
via se surpreendido por encon-
trar em outra loja um jogo de
aço inoxidável que não espera-
va ver na 25 deMarço.
“Dedoisanosparacáreforça-
mos o estoque de importados e
de produtosmais caros porque
vendem”, resume um dos pro-
prietários da Doral, André Ab-
dala.Os tapetesna sua loja, que
não ultrapassavam a faixa de
R$ 700, hoje chegam até R$ 2
mil. O presidente da Univinco

diz que o lojista da região tem
investido em melhorias no seu
imóvel e até no treinamento de
funcionários.Aintençãoéjusta-
mente alcançar o consumidor
de bolso mais recheado, que
não costumava freqüentar es-
sas lojas.
NaA/ZCalzature, há quatro
anosna 25deMarço, a supervi-
sora de vendas Roberta Peter-
sonnotaquea lojadecalçadosé
visitada por um público de pa-
drão econômico mais elevado,
pelo tipo de cartão de crédito
utilizado no pagamento das
compras. “Temos clientes que
usamocartãoPlatinum,decon-
sumidorderendaalta”,diz.“Es-
te ano percebemosque sapatos
de R$ 80 a R$ 90 vendem tão
bem quanto os de R$ 40 a R$
50.” Com 2 lojas na rua, 3 em
shoppings e outras 5 em vários
pontos da cidade, a A/Z tem o
seu maior faturamento numa
das unidades da 25 deMarço.
“Além da diversificação de
público, o perfil de quem com-
prana25deMarçoestámudan-
do”,dizJorgeDib.Avendapara
o consumidor final é cada vez

maiornumaregiãoondepredo-
mina o atacado.

DÓLAR
Importados com preço menor,
por causa da desvalorização do
dólaremrelaçãoaoreal, incenti-
vam também os lojistas a esto-
carem produtos de valor agre-
gadomais alto. NaArmarinhos
Fernando, o gerente geral da
empresa,Marcio Gavranic, de-
cidiuaumentaraofertadebone-
cosnatalinosquedançamecan-
tam, na faixa de R$ 80 a R$ 90.
Tambémapostanavendadeár-
vores enfeitadas que custam
acima deR$ 800.
“No ano passado não havia
nadadeNatal na loja comesses
preços.Mas,semperderopúbli-
co tradicional, queremos atin-
girasclassesAeBparaaumen-
tar o faturamento.” Sua expec-
tativa é ter com as vendas de
fim de ano um crescimento de
5% a 7% em relação ao mesmo
período em 2004. Os importa-
dos, diz Gavranic, tiveramuma
queda de preços em torno de
20%,repassadaaoconsumidor.
“Mas, como temos produtos de
maior valor e novas lojas, o re-
sultado serámelhor.”
A Koraicho pela primeira

vez importou da Alemanha
mais de 200 enfeites e arranjos
para as festas de fim de ano. “O
que chama a atenção é que os
conjuntosdebonecos, bandas e
outros arranjos commovimen-
tos sincronizados, que custam
acima deR$ 400, sãomais pro-
curadosdoqueprodutosunitá-
rios, de preços menores”, diz o
gerenteMarcelo Pereira.
AcomerciantePaulaRegina

da Silva Casani, por exemplo,
que fazia compras na última
quarta-feira nos Armarinhos
Fernando, estava disposta a
gastarparaoNatalemtornode
R$6mil. Cercada de caixas, ela
estava de olho nas novidades
mais caras. “Não encontro es-
tes produtos naminha cidade.”
ElasaiacadadoismesesdeVol-
taGrande (MG), cidadede5mil
habitantes, próxima a Juiz de
Fora, apenas para abastecer
seu bazar com ofertas da Rua
25 de Março. É o mesmo cami-
nho trilhado pelo pai durante
quase 50 anos.● MUDANÇA-GislaineKarsunnotaque lojasmelhoraramvariedade

Para os
vendedores,
todo dia uma
maratona

‘Reforçamosoestoque
deprodutos
maiscaros
porquevendem’

Mônica Zarattini/AE

Pode parecer inacreditável,
mas na chique e charmosa
Rua Oscar Freire, nos Jar-
dins, pontuada por grifes fa-
mosas,opreçomédioporme-
tro quadrado de um imóvel
comercial valemenosdoque
napopular e barulhentaRua
25 de Março. Entre as ruas
do comércio de São Paulo, a
25 deMarço, no Centro, em-
patadacomaRuaJoséPauli-
no, no Bom Retiro, aparece
em primeiro lugar no levan-
tamento do valor de lojas,
pormetroquadrado,feitope-
laEmpresaBrasileira deEs-
tudos de Patrimônio (Em-
braesp).
“Nosmelhorespontosco-
merciais da 25 deMarço, no
trecho entre a Avenida Se-
nador Queiroz e o Parque
Dom Pedro, o valor médio
do metro quadrado das lo-
jas é de R$ 8mil a R$ 10mil.
Na Oscar Freire, ele pode
ser estimado em torno de

R$ 7 mil”, compara o diretor
daEmbraesp,LuizPauloPom-
péia .
A 25 de Março é valorizada
pelo fluxo de público que circu-
la diariamente na região. Fora
das datas comemorativas, são
cercade400milvisitantes/dia .
Emnovembro, a circulação au-
menta para 700 mil pessoas e
vaibaternacasade1milhãonos
diasqueantecedemoNatal.Na
semanapassada, nomeio do fe-
riado de 15 de novembro, esse
recorde de público já foi atingi-
do, surpreendendo os próprios
lojistas.
“Em feriados emendados,
em que as lojas abrem, o movi-
mento é enorme. São consumi-
dores que não viajaram e turis-
tas de outros Estados que vie-
ram para fazer compras”, diz o
presidente da Univinco, Jorge
Dib.
Ninguémrevelaquanto fatu-
ra no pólo comercial composto
por350lojase3milsalascomer-

ciais e estandes em shoppings
distribuídosem14ruas.“Nãofa-
zemosestimativadefaturamen-
to porque os lojistas não reve-
lamnúmeros”, dizDib.Mas, se-
gundo cálculos de especialistas
de varejo, as vendas anuais das
lojas na região devem ficar en-
tre R$ 4 bilhões e R$ 8 bilhões.
Assacoleiraseatacadistaspre-
dominam nas ruas, mas 90%
das lojas vendem tambémpara
o consumidor final.
Hoje,amaiorpartedocomér-
cio da 25 deMarço é de lojas de
bijuterias, armarinhos, brin-
quedos,papelaria,enfeitesecal-
çados. Mas, de 1930 até a déca-
da de 80, o atacado de tecidos e
armarinhos dominou a região.
O nome da Rua 25 de Março –
que já se chamou Rua da Vár-
zea do Glicério, Rua das Sete
Voltas eRua deBaixo – foi uma
homenagemàdatadaprimeira
Constituiçãobrasileira,promul-
gada por D.Pedro I em 25 de
março de 1824.● V.D.
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O bom humor e a recompensa
de uma comissão reforçada no
fimdomêsajudamavendedora
Janaísa Batista da Silva, de 28
anos,aenfrentar8horasdetra-
balhoemritmofrenético,quan-
do se aproxima o fim do ano.
Funcionária de uma loja de
calçados na 25 de Março, ela
conta que atende em média de
20a22pessoaspordia.Masem
algumas datas, como o último
feriado, em que uma multidão
tomou conta da rua, o número
de clientes que recebe na loja
dobra. Nesses dias, para dar
conta do trabalho, Janaísa che-
gaacarregar caixas e caixasde
sapatos para até 7 clientes de
umasóvez.Eladizqueacomis-
são é boa, engorda o saláriomí-
nimo que recebe todo mês, e o
sacrifício vale a pena.
“Levo tudo na esportiva”, diz
JeanetteCardoso daSilva, fun-
cionária da Armarinhos Fer-
nando,ummistodecaixa,telefo-
nista e atendente da lojamatriz
da 25 de Março. Separada por
umbalcão e umapequena jane-
la de vidro, de consumidores
que se acotovelam na loja, ela
recebepagamentos,passareca-
dos pelo microfone e atende ao
telefone interno da loja, quase
tudo ao mesmo tempo. O horá-
rio do almoço, ou de um lanche,
nesses dias, fica para depois
das 16 horas.
“Oritmodaslojasda25éesse
mesmo”, diz outro balconista,
queatendede 100a 120pessoas
por dia na época doNatal. Para
Maísa Araújo Camargo, dona
de uma confecção em Itapeti-
ninga (SP), enfrentar a confu-
são da 25 deMarço só compen-
sa pelos preços baratos e por-
que todo ano, nesta época, ela
estánacidade,nacasadeparen-
tes. “É trânsito congestionado,
multidão e camelô. Precisa ter
muita paciência.”●V.D.

EPITÁCIO PESSOA/AE
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