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E
ra uma vez uma sandália de
plástico simplesinha, que
circulava pelas ruas com a
classe média. Certo dia,
achou uma fada madrinha.
Umanão,várias:maispreci-

samente, 138. Engenheiros, designers,
publicitários, arquitetos, administrado-
res,vendedores, jornalistaseatéumfiló-
sofo. Pelas mãos desse exército, a Melis-
sa – Melissinha, como a chamavam ga-
tas-borralheiras da época, hoje na faixa
dos 30 anos – ganhou nova roupagem e
status digno de sapato de cristal, apesar
de ainda feita de plástico. Lançada em
1979, chegouaos pés de Cinderelas e, em
agosto, às calçadas da rua mais luxuosa
da cidade, a Oscar Freire. Lá foi erguido
seu “palácio” – a Galeria Melissa, misto
de loja e museu, um templo do plástico,
como é descrita pelos criadores.

A história não é exclusiva da Melissa.
Produtos antes populares vêm ganhan-
do passarelas da moda (e do mundo), co-
mo os chinelos Havaianas, hoje nos pés
daübermodelGiseleBündcheneemcal-
çadas de Nova York, Paris, Milão... Tem
o Conga, aqueletênis feioso de lona azul-
marinhoebicodeborrachaquenopassa-
doerapartedeuniformedeescolapúbli-
ca e hoje, repaginado, compõe looks mo-
derninhosempistasclubberdeSãoPau-
lo. Ou enredos como o da Swatch, que
transformou clássicos – e sisudos – reló-
gios suíços em acessórios pop, e da Die-
sel, que alçou o velho jeans à categoria
de moda prêt-à-porter, vendendo mun-
doaforapornãomenosqueUS$300.No
Brasil, o modelo mais vendido, five po-
ckets, custa a partir de R$ 700,00.

À primeira vista, continuam sendo
chinelo, tênis, relógio, jeans, sandália de
plástico. Mas, no olhar de consumidores
fisgados por campanhas publicitárias,
tendências de moda, vitrines chamati-
vas, lojas que parecem galerias de arte e

vendedores lindos de morrer, represen-
tam mais: estilo de vida, identidade, ati-
tude, sedução, sonho.

“Vendemosconceito”,dizocoordena-
dor-geraldaMelissanoBrasil,PauloPe-
dó. Ele explica: a Melissa é um não-sapa-
to, um acessório de design. É verdade
que o produto se modernizou e resolveu
antigos problemas – como aquele, diga-
mos, cheirinho provocado pelo plástico

emcontato com ospés.Mas oque fazum
calçado de plástico, que pelo perfil origi-
nal não custaria mais do que R$ 30,00,
virar um “não-sapato” tipo exportação,
vendido a US$ 70 em butiques de 50 paí-
ses? “Pode ser sapato, relógio ou outro
objeto qualquer. O que hoje define um
produtoefazalguémcomprá-loéamen-
sagem que ele carrega”, afirma Mario
René, especialista em comportamento
do consumidor da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).

É aí que entram em cena os profissio-
nais da sedução: aqueles que criam o
“conceito”do produtoe oambiente para
fisgar–eencantar–ocliente.Algunssão
bem manjados, como publicitários; ou-
tros ganham importância e novos no-
mes. Os vitrinistas se tornaram visual
merchandisers,ocamaradadosom,mu-
sic designer, e por aí vai. Marcas lançam
mão de cenógrafos, artistas plásticos,
designers, supermodelos e até DJs. Tu-
do para criar uma imagem com a qual o
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cliente se identifique tanto que queira
sair da loja parecendo o manequim.

Esforços do comércio para seduzir a
clientela não são novidade, mas ganha-
ram força com um fenômeno recente:
compras motivadas menos por necessi-
dade e mais pela emoção. Para atrair o
público – mais abastado, claro –, produ-
tosordináriossãotransformadosemso-
nhos de consumo. Algo ainda mais evi-
dente no mercado do luxo. “As marcas
usam o melhor do melhor em matéria-
prima e tecnologia e não se compete
mais pelo botão que não desprega ou pe-
la bainha bem-feita”, diz o coordenador
do MBA em Gestão do Luxo da Funda-
ção Armando Álvares Penteado (Faap),
Carlos Ferreirinha. “O diferencial passa
a ser a sedução. Atributos comerciais
tornam-se emocionais.”

No jargão dos marqueteiros, a nova
estratégia tem nome: marketing senso-
rial,outerceiraonda. Naprimeira, oque
contavaeraqualidade;nasegunda,mar-
ca. Avanços e facilidades da tecnologia
nivelaram a concorrência em termos de
qualidade e consolidaram tops de linha.
Hoje uma inovação, quando surge, é
mais facilmente copiada. Daí a necessi-
dade de atrair o consumidor por novos
meios, como a emoção. “Procura-se en-

cantar o cliente para comprar algo de
que não precisa”, explica René. “As pes-
soas podem viver bem com menos, mas
quandovãoaosshoppingssãosurpreen-
didasporumturbilhãodeopçõeseexpe-
riências sensoriais. Cria-se o desejo.”

Na onda do marketing sensorial, os
cinco sentidos têm de ser aguçados. A
fachada precisa ser atraente, o interior
acolhedor, a música estimulante. Na
Galeria Melissa, o designer gráfico e ce-
nógrafoMutiRandolphcriouumafacha-
da chamativa, de cores fortes em pers-
pectiva. Chega a causar vertigem. “É a
arte em 3D. Ela suga, faz entrar. Uma
vez naloja, écomo seestivesse dentro de
umailustraçãominha,ouniversodoplás-
tico”, filosofa Muti. Lá dentro, clientes
folheiam revistas de moda em confortá-
veis sofás, circulam por objetos exclusi-
vos criados por nomes como Alexandre
Herchcovitch e o designer egípcio Karin
Rashid, e tiram fotos no jardim de plásti-
co, nos fundos, concebido por Muti.

A recém-aberta loja da Nike na Rua
OscarFreire tem atemperatura contro-
lada: 17 graus. Só muda se a intenção for
vender roupas de inverno. “Aí deixamos
aquele friozinho”, conta o supervisor de
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Primeiro,comproo
necessário.Sesobrarum

dinheirinho,umabesteira
paramim.Masnãomeiludo
compropagandadetelevisão
nemlojabonitaenãotenho
cartãodecrédito.Outrodia
viumaplaca:‘Compreagorae
pagueemfevereiro.’É
apelativo.Apessoaseilude,
depoisnãotemcomopagar

VisualMerchandisedamarca,IvanCar-
rilho.Ostruquesseestendemàluz–sua-
ve para esconder uns defeitinhos do es-
pelho –e àtrilha sonora, criadapelo DJ e
sound designer croata Sasha. As 14 ho-
ras de música – tempo exato em que as
portas ficam abertas – seguem o perfil e
o humor dos clientes. De manhã, algo
calmo – ninguém merece bate-estaca lo-
go cedo.Ritmo mais empolgante,porém
sofisticado,no almoço –quando executi-
vas apressadas passam para a compri-
nha básica. Vai acalmando até a noite,
quandoumtecno-housefazosujeitocan-
sado do trabalho ter energia extra para
gastar. Mais do que isso, é essencial ter
identificaçãocom a música – tribos que
curtem o mesmo som usam as mesmas
roupas, sapatos, acessórios.

Para seduzir o cliente, nada melhor
do que outro cliente. Assim, a Nike con-
trata esportistas ou transforma vende-
doresemum,comdireitoapersonaltrai-
ner eacademia gratuitos. Na Melissa, as
jovens Tatiana Nakamura e Thabata
Cordeiro, de 19 anos, foram garimpadas
nosite defãs damarca,querecebe 17mil
visitas diárias. Na Diesel, todo mundo
tem entre 23 e 29 anos, é lindo, antena-
do, viajado, poliglota e bem de vida – o
salário é de R$ 6 mil.

“Sabe aquela pessoa que nasceu para
vender? Se não tiver um visual, eu não
contrato”, revela a diretora comercial
da Diesel, Márcia Fonseca. A sedução
da beleza se reflete no caixa. As peças
com que a curitibana Inah Rangel, de 21
anos e 1,85 metro (1,20 metro só de per-

nas), trabalha vendem mais. Modelo da
Ford há sete anos, com passagens pelo
Japão e por Nova York, Inah diz que os
compradoresconfiamnoseubomgosto.
Emboratenharecebido,emseusdezme-
ses de Diesel, além da confiança dos
clientes,perfumes,bombonsequaseum
BMW–quaseporqueeladevolveuacha-
vequeocompradorcompulsivoeapaixo-
nado colocou em suas mãos. “Sorri, de-
volvi a chaves e continuei a vender.”

As vendas de sábado na Diesel são
aquecidas por DJs estrelados que agi-
tam, ao vivo, a galera dos dois lados do
balcão. A marca promove, ainda, dispu-
tadíssimasfestasparaclientes,vendedo-
res e famosos em geral, regadas a cham-
panhe Veuve Clicquot e uísque 15 anos.

Já o prosecco servido nas lojas ajuda
a embalar a conversa. Entre um gole e
outro, descobre-se o estilo do cliente –
personalidade, profissão, hobbies, esta-
do civil, conta bancária – e vai-se fazen-
doum raioX visual desuas medidas. Tu-
do é anotado numa ficha.

Há clientes tão manjados que nem
precisam ir à loja – recebem as roupas
emcasa.Éassimcomamaiorcomprado-
ra da Diesel no Brasil, cuja identidade é
guardada a sete chaves. “Já sei o estilo
dela e o tamanho que vai lhe cair bem.
Todasemana,vendopelomenosumape-
ça. Ela costuma gastar R$ 50 mil por
mês, em média”, diz Melissa Ratke, de
27 anos, também modelo.

Mas é nos shoppings e ruas comer-
ciais queocorre aguerra das marcas pa-
ra fisgar consumidores. O promotor de
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vendas Gianpaolo Geraci, de 22, repre-
sentante de marcas como Rainha, Mizu-
no e Topper, percorre por dia pelo me-
nos 30 lojas num tira-e-põe que começa
às 8h30 e só termina quando os shoppin-
gs fecham – tira calçados da concorrên-
cia, põe os seus no lugar. Não há regras,
sólábia.“Mantenhominhasmarcasten-
do bom relacionamento com lojistas. Às
vezes nem parece que estou trabalhan-
do”, diz Gian, que já suportou até ver o
São Paulo golear por 4 a 1 o seu Palmei-
ras quando levou clientes são-paulinos
ao estádio numa promoção da Topper.

Na Deny Sports do Center Norte,
Gian coloca seu Rainha Neo ao lado de
sapatênis da Diesel. “Seguem a mesa li-
nha”, justifica. “O sujeito vê e pode até
querer levaro Diesel, mas compra oRai-
nha que está do lado e é mais barato.” O
Rainha custa de R$ 95,00 a R$ 120,00,
enquanto um Diesel sai por cerca de R$
500,00. E por que o vendedor se empe-
nhariaemoferecer umproduto mais ba-
rato se ganha comissão? “É simples. Ele
gosta mais do promotor”, garante Gian.

Entre um papo e outro, o confiante
Gian observa detalhes. Faz parte de
suas funções verificar se os sapatos es-
tão limpos, os cadarços bem passados,
toda a linha exposta. Produtos sem gra-
de perdem espaço. “Se o cliente não
achaoque quer, tenho de darum jeitode
arrumar.” As vitrines, mais disputadas,
sãorenovadas a cada 20 dias. “Jádiscuti
várias vezes com o representante da Ni-
ke. Troquei uma vitrine dele com bolas
de basquete por bolas de futebol e tênis
da Topper. Ele veio e pôs tudo como an-
tes. Fui lá e troquei de novo. Assim por
semanas, até entrarmos num acordo.”

Mas só vitrines não bastam. Pesqui-
sas revelam que consumidores gastam
apenas cinco segundos olhando para
elas. “Nada mais é do que um cartão de
visita. Tem de te convidar para entrar”,
diz Ivan Carrilho, da Nike.

MEDIDAS
Dentro, tudo é arrumado para o sujeito
comprar. Sabe aquelas estantes de tê-
nis? Não podem ter mais de 2 metros.
“Ouobrasileiro,alturamédiade1,65me-
tro, não alcançaria os modelos na última
prateleira”, explica Gian. Por que ficam
virados para o fundo da loja? “Para o
cliente ficar de frente para outros itens,
não para a saída.” E as pequenas gôndo-
las espalhadas? “Definem o caminho
que o cliente percorrerá, passando por
todososprodutos.Enãopodemtermais
que 1,50 metro para não atrapalhar a vi-
são.” O mais próximo da porta vende
mais.Por isso,éparaláquevãoestoques
encalhados e artigos mais caros. Perto
doscaixas,consumorápido,comomeias
e acessórios. O sujeito esbarra neles e
leva para casa.

Em qualquer loja, acompanhar o

clienteatéaportaébásico.Emboratudo
dependadoperfil.O“procissão”,quecir-
cula sem tocar em nada, ganha só bom
dia e olhe lá. Se comprar e mostrar desi-
nibição,vendedorestascam-lhedoisbei-
jinhos na despedida. Com senhoras ou
clientes mais tímidas, a venda termina
numeducadoaté logo.Podeparecercoi-
sa mínima, mas o comprador se sente
lisonjeado, garantem os sedutores.

Dopontodevistapsicanalítico,acom-
pra por emoção associa-se à busca de
prazer e pode mascarar frustrações. “O
produto está no centro, mas é o entorno
que seduz e vende”, afirma o psicotera-
peuta Eduardo Ferreira-Santos, do Ins-
tituto de Psiquiatria do Hospital das Clí-
nicas. “O prazer vem da identificação
com o estilo de vida associado ao produ-
to. Você compra e leva o sonho, a ilusão
de pertencer àquele mundo de faz-de-
conta.” ●

Tenhomarcasfavoritase
prefiroauto-atendimento.

Seovendedorlogoperguntao
nome,eusaio.Compropelainter-
net,semninguémnaminhacola
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Angélica Santa Cruz

B
em no meio da muvuca da
região da 25 de Março – o
quadrilátero do centro de
São Paulo que se transfor-
mouemsímbolodocomér-
cio popular brasileiro –

aparece aquela fachada de 12 andares
pintadacomlistrasazuis,amarelas,ver-
melhas, verdes e abóbora, em uma se-
qüência que consome 1.800 litros de tin-
ta a cada retoque anual e dá a impressão
de que o edifício foi feito com peças de
Lego. No alto do prédio, está o slogan à
moda antiga, escrito com letras colori-
das de 1 metro de altura: “O mundo en-
cantado das compras”. Procurada por
50 mil pessoas por dia, ocupada por 500
lojistas que se acomodam em 200 boxes
e suas subdivisões, alvo preferencial da
polícia em batidas anticontrabando e
arejada por 30 megaventiladores com
vapores de água que nos dias quentes
arrancamdehomensarfantes frasesco-
mo“ahh...quedelícia”oufazemcom que
mulheres passem correndo para não es-
tragar a chapinha, a Galeria Pagé é a
Daslu do povão. Espiado de cima, o edifí-
cio é um grande L, com saídas para duas
ruas. Olhado de dentro, é um lugar com
códigos próprios e modo de funciona-
mento que equivale a um PhD sobre o
consumo de luxo zero.

O mundo encantado das compras
aguardaseuvisitantedeolhosbemaber-
tos. Assim que coloca os pés nas lajotas
cinza do piso recém-trocado, ele já é
apresentado às regras do baixo consu-
mo. “Favor não mexer. Quebrou, pa-

gou”, avisa uma placa escrita a mão e
pendurada em uma vitrine de produtos
para celulares. “Não aceitamos che-
ques.Nãoinsista”, decretaoutra,colada
em um boxe que vende tênis. “Não faze-
mos trocas. Não insista”, adverte uma

loja de eletrônicos. “Não parcelamos.
Nem no cartão, nem no cheque e nem
fiado. Não insista”, revela um boxe de
quinquilharias.“Favor nãosentaremci-
madas mercadorias”, clamauma loja de
eletrodomésticos amontoados em cai-
xas. “Para levar agora ou para pesqui-
sar?”, diz um vendedor antes de respon-
derao“Quantocusta?”deum cliente.Se
der muita bandeira de que é neófito no
pedaço, o visitante é encarado sem pu-
dor por um dos 25 seguranças de ternos
azuis acompanhados por câmeras que
distribuem imagens para 60 monitores.
E se demorar demais olhando à sua vol-
ta, pode ser tragado por uma multidão
apressada, muitas vezes formada por
pessoas que carregam caixas e abrem
caminho aos gritos de “olha o pesado!”

A Galeria Pagé – escrita assim, com a
letra G, por imposição dos usos e costu-
mes locais – é um imenso caos. Ali impe-
ra a total ausência de tudo o que se diz
poraí sobreaarte dereceber oconsumi-

dor. Mas, entre os 3 mil comerciantes e
funcionários que trabalham em turnos
das 7 às 18 horas escondidos em peque-
nas salas interligadas por 6 elevadores e
24 lances de escada, é possível encon-
trar pessoas capazes de explicar cada

pontodabagunça –até fazerointerlocu-
torsuspeitardequetalvezelasejaplane-
jada. “Aqui as lojas são abarrotadas de
mercadorias porque o público precisa
verqueagentetemvariedade.Aquiven-
demos muito barato para ganhar na
quantidade enão fazemos anúncios por-
que o fabricante pode não gostar de ver
oprodutoserrepassadoabaixodopreço
sugerido.Aqui as pessoas não vêm atrás
de luxo, só querem comprar o que preci-
sam,para usar ourevender. E aqui aten-
derbemessagenteéouvirevenderbara-
to. Se bem que eu também tenho um po-
te de balinhas para fazer um agrado aos
meus clientes”, recita Tadeu Antonio
Barbieiro.

Tadeu-pai – como é conhecido por ali
desde que um de seus filhos, Tadeu-fi-
lho, começou a ajudá-lo em sua loja – en-
trou pela primeira vez na Galeria Pagé
aos14anos,nodia8desetembrode1969.

AlógicaportrásdocaosnaGaleria
Pagé,ocomplexoquereúneomelhor
eopiordoconsumodeluxozero

Nomundo
encantado
dascompras
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Foi trabalhar como faxineiro, para um
comerciante árabe. Um ano depois, vi-
rou auxiliar de estoque. Seis meses de-
pois, foiservendedoremumboxdecute-
laria e bijuterias. Quatro anos depois, foi
nomeado gerente. Em 1999, alugou uma
das subdivisões de uma loja – chamadas
de “bandejas” no dialeto pagelense por-
que são formadas por pequenas vitrines
de vidro onde os comerciantes expõem
suas mercadorias. Em seis meses, Ta-
deu comprou todas as bandejas da loja
onde estava. Quando o último bandejero
saiu e ele virou o único locatário, foi para
casa comemorar com a família. Resol-
veu batizar sua loja de T’AJ’S. A letra T
tem um apóstrofo porque representa o
nome dos dois Tadeus. A letra A home-
nageia Ângela, a J lembra Juliana e a S
faz referência a Sandra – as filhas do co-
merciante.

Risonho, camisa aberta, pescoço e
braços enfeitados com correntes doura-
das, Tadeu emprega dez vendedores e
mantémcercade 6 mil itensemestoque.
O produto mais barato de sua loja é uma
calculadora de R$ 5,00. O mais caro, um
DVD com karaokê e pontuação, por R$
239,00.O que mais vende às vésperas do
Natal é a linha de secadores Taiff, com
preçosapartirdeR$49,00–porque“es-
se comércio das mulheres escovadas
não pára de crescer”. Quando sai de ca-
sa pela manhã, para começar a vender,
Tadeu vai feliz da vida. “Trabalhar aqui
é a minha alegria, mesmo quando falam
mal da galeria. E olha que falam, viu?
Mas aqui eu atendo do general respeita-

do ao presidiário que acabou de sair da
cadeia e vem pedir para comprar um ra-
dinho barato. Não existe outro lugar as-
sim. É só no comércio popular.”

O ÍNDIO MILAGREIRO
Entre as pessoas que ganham a vida na
Pagé, há uma predileção para associar a
confusãoreinantenoprédioatermosco-
mo “democracia” e“oportunidade na vi-
da”. A tese geral é de que a galeria é for-
mada por todos os tipos de pessoas, que
sabemrecebertodotipodeconsumidor.
“Aqui é uma bagunça, uma confusão,
uma Chinatown. Não é um lugar cômo-
do. Mas o público gosta dessa quinqui-
lharia, dessa mistura de informações e
deraças, do dialeto próprioentre consu-
midores e vendedores. É um visitante
que sai da formalidade, como se faz na
democraciadasfeiraspopulares,para ir
atrás de suas necessidades de consumo.
E é recebido por uma gente que está
aqui para se virar na vida, para traba-

lharedarcerto”,defendeEduardoSam-
paio Teixeira, advogado do condomínio
e da família Kherlakian, dona de 80%
das lojas do edifício.

Sampaio trabalha em um pouco co-
nhecido,grande erefrigerado escritório
montado no sexto andar de uma das tor-
res da Pagé. É um oásis decorado com
pisos de mármore, móveis pesados de
madeira nobre e uma grande pintura
que mostra o complexo de cima. O advo-
gadoestáalipararepresentarosherdei-
ros do comendador Avedis Clemente
Kherlakian, um descendente de armê-
nios que há 40 anos comprou um terre-
node12milmetrosquadradosparacons-
truir o que na época anunciou como o
“primeirocentrodecomprasvertical da
AméricaLatina”. A família docomenda-
dor – morto há quatro anos e homena-
geado por uma placa de bronze em um
bloco de mármore que costuma passar
despercebidaao ladodo elevadordotér-
reo – é discreta. O clã fica indignado ca-
da vez que a imprensa publica que o pré-
dio pertence ao contrabandista chinês
LawKinChong. Naverdade, Lawédono
apenas do oitavo andar de uma das tor-
res e de algumas lojas em outra.

A Galeria Pagé, que antes reinava so-
zinha com seu barulhento comércio ver-
tical, agora luta contra a concorrência.
A maior delas vem de um grande prédio
de vidro construído ao lado, o Shopping
Oriental. O edifício foi montado por Law
Kin Chong, assim que recebeu a fortuna
deixada pelo pai de sua mulher, Miriam
Law – descrita pelos comerciantes da

Hojeosricosaté
aparecem.Mas
quemquerpagar
comchequeenão
choradescontos
ésuspeito
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região como uma mulher bonita e des-
confiada, mas que anda nervosa desde
queassumiuosnegóciosdomarido,ago-
ra preso numa cela da Polícia Federal.
Miriam vive grampeada até a última li-
nhadetelefoneetrabalhaemseuescritó-
rio no oitavo andar da Pagé. Por ironia,
administra de dentro da galeria a sua
maior ameaça. Quando foi criado, o
Shopping Oriental tentou levar lojistas
da Pagé – mas acabou ficando com uma
maioria de comerciantes chineses.

De cara com a concorrência, o clã
Kherlakiantentaagoracolocarempráti-
ca aquela máxima do livro Gattopardo:
mudar para permanecer o mesmo. O
condomínio controlado pela família in-
formatizouosistemadeboletosparapa-
gamentos de aluguéis e taxas, mandou
pintar nas paredes do prédio 15 rostos
deumíndiocomjeitãodegenteboa,trou-
xe franquias conhecidas para melhorar
a imagem do complexo, aumentou as
passadeirasdoslancesdeescadasecolo-
cou – no 12º andar – uma estátua de ma-
deira de um pajé, protegido por uma re-
doma de vidro.

No térreo, ao lado do elevador de
maior movimento, uma pequena placa
abusa das exclamações: “Não deixe de
visitaro12ºandareconheceroverdadei-
ro Índio Pajé!!! Ele lhe trará sorte!!!”
Quando chega lá em cima, o visitante vê
a imagem e o texto: “O maior de todos os
pajés ou, como era conhecido, o Grande
Pajé, foi representado nesta escultura.
Diz a lenda que ela foi talhada na madei-
ra retirada da árvore da qual o Grande
Pajé extraía o principal segredo de sua
poção mágica. Assim sendo, aquele que
creredepositarmoedasaseuspéssenti-
rá e obterá a proteção do espírito deste
pajé. E terá sorte, além de ter seu desejo

realizado”. É uma brincadeira, destina-
da a arrecadar fundos para instituições
de caridade e transformar a galeria em
um lugar mais simpático. Mas os consu-
midores do complexo são pessoas de fé.
De vez em quando, alguém faz o sinal da
cruz e se ajoelha diante da imagem – que
parece à beça com aqueles índios dos
filmes do Marlon Brando.

HISTÓRIAS DE ASCENSÃO
Hádetudo entreoscomerciantesdaGa-
leriaPagé.Imigrantesárabesdesconfia-
díssimos, chineses caladões e nordesti-
nos falantes se dividem entre os que
acham que vale a pena pagar impostos
para manter longe o risco de ter as mer-
cadorias apreendidas pela polícia e os
queseguemjogandoasfichasnasmuam-
bas. De qualquer forma, o ponto é con-
corrido. Encontrar uma loja para com-
prar ali é uma raridade, o que faz com
que o preço de cada pequeno box esteja
avaliado em R$ 600 mil – embora o valor
venal seja de R$ 60 mil. A única maneira
de assumir uma loja é começar como
bandejero e ir engolindo os outros, até
passar a pagar aluguel sozinho. A tabela
dos aluguéis segue a confusão reinante

no lugar. Em geral, obedece a critérios
como tamanho, antiguidade na casa e
até a disposição para vender mercado-
rias legais, o que nos últimos anos vem
sendo considerado ótimo, por manter a
fiscalizaçãoafastada.Nogeral,oaluguel
de cada loja fica em torno de R$ 10 mil. A
dificuldade para arrumar um espaço na
galeria é um sinal de que o lugar, movido
por compras na maior parte das vezes
em dinheiro vivo, é uma mina – apesar
da imagem arranhada pelas sucessivas
operações policiais.

Quando os investigadores aparecem
nagaleria gritando “Fecha, tudo! Fecha,
tudo!” e dispostos a ligar seus laptops
emcimadosbalcõesparachecarasitua-
ção dos lojistas na Receita Federal, é um
deus-nos-acuda. Uma das poucas lojas
que ficam de portas abertas – e até ser-
vem cafezinho para os policiais – é a Ca-
sa Ceará, um armarinho recheado de
prateleiras que vende por atacado cor-
rentes, relógios, canetas, chaveiros, en-
feites, fivelas, brincos, pulseiras e as fa-
mosas miudezas em geral. Atrás do bal-
cão, os donos se orgulham de ter certifi-
cados de que não vendem mercadorias
contrabandeadas ou piratas. E repre-
sentam uma daquelas histórias brasilei-
ras de ascensão social.

José Mário Rola e Francisca Dagile
AraújoRola,cearenses, chegaramaSão
Paulo de pau-de-arara, em 1964. Ele foi
trabalhar como empacotador em uma
loja da galeria, ela entrou em outra, co-
mo vendedora. Logo depois José Mário
alugou uma parede inteira de um dos
boxes e começou a vender bijuterias e
correntes. Não sabia ler ou escrever – e
contava com a ajuda da mulher, que
aproveitava o horário de almoço para
emitir as notas fiscais. Em 1972, com-
prou a loja inteira – e hoje a família inte-
gra o pequeno clube dos lojistas donos
das próprias lojas dentro do complexo.
Nos cartões de visita distribuídos para
clientesefornecedores,apareceuma fo-
to de uma praia e os dizeres: “Casa Cea-
rá - Francisca Dagile Araújo Rola Pre-
sentes”.

O único filho do casal, Mário Araújo
Rola, de 34 anos, cresceu brincando nos
corredores dagaleria. Gostava do eleva-
dor de serviço com portas de pedra que
até hoje chama de “bizarro”. Chegou a
estudar Medicina, mas achou que já ti-
nha o comércio correndo nas veias e vol-
tou para perto do negócio que herdou.
Hoje cursa a pós-graduação em Admi-
nistração de Empresas, na Universida-
de Mackenzie, e toca o escritório admi-
nistrativoquejáinvestetambémempro-
dutosagropecuários.Masénobalcãoda
Casa Ceará que Mário vai lidando com o
modus operandi do comércio popular –
para ele, “o começo de tudo”. Do lado do

Apesardaimagem
arranhadapelas
blitze,custode
umpontono
lugaréestimado
ematéR$600mil
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caixa, faz tudo aomesmo tempo,nas fra-
ses curtas e negociações rápidas que ca-
racterizam os mercados populares: ne-
gociaemchinêscomfornecedores,expli-
ca auma clientedo interior de São Paulo
como se coloca para funcionar um reló-
gio de pilha, passa o troco de outros dois
fregueses, deixa recado em uma base de
rádio para um cliente da Amazônia. E
explica um dos motivos da ligeireza nas
transações feitas na galeria: “Para ga-
nharnaquantidade,oslojistasdaquitra-
balham com margens de lucro de 10%.
Então os consumidores têm aqui um po-
der de compra muito alto. Isso dá uma
ansiedadeneles.Elesvêemaquelavarie-
dadedemercadoriasbarataseficamau-
tomaticamente excitados, atentos. Que-
rem levar tudo, muito rápido”, diz ele.

RICOS E POBRES
AsduastorresdaGaleriaPagésãointer-
ligadas apenas pelo térreo e sobreloja,
com 70 lojas cada. Um dos prédios tem
entrada pela Rua Comendador Afonso
Kherlakian – que antes se chamava Rua
Pajé e deu origem ao nome da galeria. É
formado por 12 andares com nove lojas
cada – sem contar as bandejas. O outro
prédio, com entrada pela Barão de Du-
prat, tem dez andares com 30 salas que
abrigam escritórios de advocacia, con-
sultórios ou centros administrativos de
algumas lojas. A preponderância das
mercadorias vendidas no lugar vai mu-
dando de acordo com a demanda do pú-
blico. A galeria já vendeu muita calça
jeans. Hoje vende mais eletrônicos e
acessóriosparacelularesnotérreo,brin-
quedos e roupas na sobreloja e uma mis-
tura de armarinhos nos outros andares.

Mas os mais antigos por ali dizem que a
principal mudança se deu no público.

Aúltimapesquisaparacalcularamul-
tidãoquepassapelaPagéfoi feitaháoito
anos, pela Brasmarket - Análise e Inves-
tigação de Mercado. O instituto proje-
touumamédiade50milvisitantesecon-
sumidores diários – uma conta que faz
sentido se for levado em consideração o
público diário de 400 mil pessoas na re-
gião da 25 de Março. Como a galeria
abre aos sábados, significa que quase 1,5
milhão de pessoas andam por ali todos
os meses. Algumas chegam para fazer
fila na entrada às 6 horas da manhã. Ou-
tras vão embora quando as portas fe-
cham, às 18 horas, e dão lugar a dez faxi-
neiros que começam a lavar as escada-
rias a partir do último andar e gastam
400 litros de desinfetante líquido por
mês. E há os sacoleiros que chegam do
bairro do Brás em uma das 20 viagens
gratuitasfeitas todososdias peloônibus
da Pagé, envelopado com uma imagem
do índio e equipado na parte traseira
com um alto-falante que vai martelando
as vantagens da galeria durante o traje-

to. Para quem fica do lado de trás dos
balcões, essa turma compõe uma amos-
tra mais do que suficiente de que o perfil
do consumidor popular não existe.

“Com tanta gente vindo aqui, aqui
tem de tudo”, diz Ana Elisa Acácio, ala-
goana que chegou à Galeria Pagé aos 15
anos para trabalhar como balconista de
uma loja de produtos eletrônicos que
pertencia a um comerciante judeu. Aos
25, casou com o dono de uma loja de per-
fumes e cosméticos – chamada Agathe,
porque a primeira proprietária queria
mostrarqueaquele lugarerauma pedra
preciosa, uma coisa rara. Ana emprega
hoje oito vendedoras que são capazes de
passar horas pintando o rosto de uma
consumidora que não tem jeito de quem
vaicomprar algumacoisa, tem mais de2
mil itens em estoque e acha impressio-
nante como o público antes gostava
mais de se perfumar, mas hoje prefere
rejuvenescer a pele e tratar dos cabelos.
O produto mais barato exposto em seus
balcões decorados com tecidos brancos
é um batom de R$ 2,00, o MaxLove. O
mais caro é um perfume Gaultier, de R$
400,00. E, às vésperas do Natal, as mer-
cadorias mais procuradas são o creme
Decontrator Rugas da L’Óreal, que cus-
ta R$ 45,00, e o perfume Diavolo, do An-
tonio Banderas, por R$ 60,00.

Há décadas passando perfumes nos
punhos dos consumidores, Ana defende
a tese de que já se foram os tempos em
que o comércio sem luxo atraía só po-
bres. Comprar barato e muito, diz, ago-
ra é um programa aceito pelas melhores
famílias–porissoaGaleriaPagéfoi inva-
dida por mulheres abonadas, com os ca-
belos presos em rabo-de-cavalo, vesti-
das com camisetas e dispostas a garim-
parachados.“Antestinhamaisgenteca-
renteaqui. Agora tem detudo. Por isso a
galeria não é como nos shopping cen-
ters, onde os vendedores tratam melhor
quem está bem vestido. Acontece muito
de vir um sujeito de chinelo, que mal sa-
be falar e colocar a mão no bolso e tirar
ummontededinheiro.Ocomérciopopu-
lar é o único onde todo mundo fica à von-
tade. Por isso as pessoas vêm tanto aqui,
apesar da falta de conforto.”

Embora o tratamento à primeira vis-
ta pareça hostil, os comerciantes da Ga-
leria Pagé só desconfiam para valer de
um tipo: o que chega por ali arrumado
demais e quer pagar com cheques, mas
não chora descontos ou parcelamentos.
É 99% de chance de ser um trambiquei-
ro, que vai sustar o cheque assim que
sair dali com sacos plásticos cheios. Por
isso, a maioria absoluta das lojas não re-
cebe cheques. Bom mesmo é levar di-
nheiro vivo. Cartões de crédito e débito
já são aceitos, mas sem essa de parcela-
mentos. Em todo caso, não acredite nas
placas. Como os comerciantes ali ado-
ram vender, insista sempre. ●

Quandoapolícia
chegagritando:
‘Fechatudo!’,só
quemvendecom
notafiscaldeixa
asportasabertas
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