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Oscar Freire e arredores da Garcia d"Ávila concentram grifes famosas. 
 
Rio de Janeiro e São Paulo têm suas semelhanças quando o assunto é luxo. Cada uma das 
metrópoles brasileiras possui seu endereço da moda de luxo ao ar livre. Em São Paulo, desponta a 
Rua Oscar Freire, nos Jardins, apontada como a oitava rua comercial mais importante do mundo, 
segundo levantamento do Excellence Mystery Shopping International, associação que reúne 
institutos de pesquisa de mercados de vários países. No Rio, a Rua Garcia d"Ávila foi o embrião da 
revitalização do comércio de rua de Ipanema, na Zona Sul da cidade. 
 
A Garcia d"Ávila começou a alcançar o status de ponto comercial sofisticado com a construção do 
edifício que abriga a joalheria mais conhecida do Brasil, a H.Stern, ainda nos anos 70. Segundo 
Christian Hallot, embaixador da marca, o prédio (que abriga, além de uma loja da rede, um 
museu) levou seis anos para ficar pronto. Do outro lado da rua, a marca instalou uma loja da 
H.Stern Home, com sua linha de artigos para a casa.  
 
"Quando chegamos, a única loja da rua era a Company, marca de moda que vestia surfistas nos 
anos 80, mas a rua era residencial. As outras lojas sofisticadas foram chegando depois da 
H.Stern. Mesmo os restaurantes que lá se instalaram têm este perfil. Mais do que ir para fazer 
compras, o consumidor quer ver e ser visto, conhecer as tendências, se informar", avalia o 
executivo.  
 
A estilista Sandra Arraes concorda, lembrando que o hábito de caminhar pelas ruas e consumir foi 
resgatado. A primeira unidade de sua loja, a PL Bis, foi aberta há oito anos no Shopping Fashion 
Mall, outro ícone de sofisticação no Rio. "A idéia de abrir a filial em Ipanema surgiu porque tinha 
vontade de ter um ponto de venda na área, que tinha voltado a reunir o comércio chique. 
Ipanema sempre ditou moda", afirma Sandra.  
 
Também instalado na região há cinco anos, o empresário Fabrizzio Giuliadore destaca a 
importância do ambiente comercial para que sua marca se tornasse conhecida na cidade. O 
restaurante Alessandro & Frederico foi aberto na Garcia d"Ávila em 1999, e, em 2005, a Pizzeria 
Alessandro & Frederico passou a funcionar, do outro lado da rua.  
 
"A Rua Garcia D"Ávila como é conhecida agora surgiu há cinco anos, com a abertura das lojas 
internacionais, como a Cartier e Louis Vuitton e a Montblanc. Outras marcas nacionais de luxo, 
como a Antônio Bernardo, se instalaram no local e contribuíram para fazer a fama do local. Com a 
fama, o valor do aluguel subiu, assim como a procura", avalia Giuliadore. 
 
Em São Paulo, a sofisticação pode ser sentida nas vitrines da Rua Oscar Freire. Quem circula por 
lá, pessoas de alto poder aquisitivo, que quase sempre chegam em carros com motoristas 
particulares, encontra marcas como Armani, Diesel, Prada, Versace e Cartier, grifes presentes nos 
principais centros de moda do mundo, como Milão, Nova York e Paris. 
 
Localização valoriza lojas em São Paulo  
 
Entre as marcas presentes na Oscar Freire está a Patachou, grife mineira da estilista Terezinha 
Santos. A marca existe há 25 anos, mas a loja chegou à Oscar Freire apenas em 1998. "A Oscar 
Freire é uma propaganda para a loja", diz Kati Alquezar, gerente da Patachou. Segundo ela, o fato 
de estar em um dos mais importantes centros de compras do País já é um diferencial para 
qualquer marca. A Patachou também está no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e no 
BarraShopping, no Rio de Janeiro. Kati lembra que o atendimento precisa ser diferenciado em 
relação aos centros fechados de compras. "Lojas de rua precisam oferecer um atendimento mais 
diferenciado, pois o cliente quer qualidade e não rapidez", resume.  



Ela conta que as clientes gostam de, literalmente, desfilar pelo espaço, ouvir a opinião de outras 
clientes e vendedoras. "Com a grande concorrência entre as lojas da Oscar Freire, precisamos ter 
clientes fiéis, caso contrário corre-se o risco de ser atropelado", diz Kati. Apesar do sucesso, a 
Oscar Freire está sendo reurbanizada. Entre as mudanças, está o alargamento de calçadas, 
justamente para facilitar a movimentação de clientes. A rua também está passando por reparos 
na esquina com a Avenida Rebouças, devido às obras da Linha Amarela do Metrô. Lígia Pereira, 
gerente-geral da Canal Concept, grife de roupas femininas, comemora as reformas. "A Oscar 
Freire vai virar um shopping", afirma. O espaço para o consumidor, sempre exigente, tem que ser 
grande, tanto na rua quanto dentro das lojas. Lígia confessa que houve certo temor no início das 
obras, mas as vendas não foram afetadas pela revitalização.  
 
Essa é também a constatação da gerente da Maria Bonita, Graziela de Vita. A grife carioca é uma 
das mais antigas da Oscar Freire, onde tem loja desde 1981. Ela afirma que, em dezembro, mês 
que marcou o início das obras, as vendas foram excelentes. "O que fizemos foi alertar nossas 
clientes antecipadamente e oferecer convênios com estacionamentos", diz Graziela. Segundo os 
lojistas da Oscar Freire, uma das poucas deficiências locais é a falta de opções de passeio nos 
arredores, uma das marcas da Rua Garcia d"Ávila, no Rio. "Os homens não gostam muito de 
acompanhar as mulheres nas compras", afirma a gerente da Maria Bonia. "A rua precisa de mais 
livrarias, bares e cafés ou até mesmo um cinema", sugere. 
 
União marca pólos cariocas 
  
A união é a palavra de ordem que une o chique e o popular no comércio do Rio. O associativismo 
é uma marca tanto nos arredores da Rua Garcia d"Ávila, em Ipanema, como na Saara, no Centro 
da cidade. A estilista Sandra Arraes concorda, da PL Bis, ressalta a importância do trabalho da 
Associação dos Amigos da Rua Garcia D´Ávila (AmaGarcia), união de lojistas da região, da qual é 
membro da diretoria. 
 
"Agora, queremos melhorar a iluminação, adequar o mobiliário urbano da rua. Criar eventos 
pontuais de moda, gastronomia e jóias, pois não temos problemas com segurança. O projeto é 
deixar toda a rua, da praia à Lagoa Rodrigo de Freitas, com o mesmo charme", completa. 
 
A união dos lojistas é, para Fabrizzio Giuliadore, dono do restaurante Alessandro & Frederico, na 
Garcia d"Ávila, muito importante para o comércio local. A associação tem 18 empresários, 
incluindo também ruas próximas, como a Aníbal de Mendonça e Barão da Torre. "Há três anos, 
colocamos tapete vermelho nas calçadas durante o período do Natal", diz Giuliadore.  
 
Segundo a supervisora da Mixed no Rio de Janeiro, Chris Magalhães, a rua já tem características 
de shopping a céu aberto, com opções em alimentação, moda, jóias e decoração. "Fica tudo 
concentrado para o público. As ações da associação ajudam a dar uma cara para a rua", destaca 
Chris. 
 
Na Saara, a união dos comerciantes resulta em mais limpeza e segurança. "O que mais gosto aqui 
é a união dos lojistas, que sabem que é preciso trabalhar pensando em ganhar no volume e 
atender muitas pessoas com menor poder aquisitivo", completa Kamal Kalaoum, proprietário da 
Brasil Roupas. 
 
Já o comerciante aposentado Demétrio Habbib, primeiro presidente da associação, lembra que a 
união pode ser ainda mais forte. "Hoje, somente 30% dos lojistas pagam a taxa mensal de R$ 
120. Falta maior adesão de quem usufrui dos serviços de limpeza e segurança, contratados pela 
associação. Estamos tentando transformar toda a região em um condomínio, o que obrigaria a 
todos ao pagamento da taxa", conclui Habbib, com 65 anos de Rua da Alfândega. 
 
 
 



Centros populares diversificam público  
 
A Rua Oscar Freire e os arredores da Rua Garcia d"Ávila, pólos de moda de luxo paulistano e 
carioca, respectivamente, têm também seu lado oposto na base da pirâmide do consumo. A Rua 
25 de Março, em São Paulo, e a Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega e Arredores (Saara), 
no Rio, se contrapõem às ruas luxuosas como pólos do comércio popular.  
 
Praticidade e preço baixo são os principais atrativos das lojas da Saara. O pólo comercial se 
estende por 11 ruas, com 1,2 mil lojas. A sociedade foi fundada em 1962, pelo então governador 
do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Presente desde o início e primeiro presidente da 
entidade, Demétrio Habbib lembra a importância da Saara para a cidade.  
 
"A Saara oferece segurança, limpeza nas ruas, atendimento médico, estacionamento. Não temos 
camelôs atuando na região. Não temos luxo, mas os preços baixos e variedade atraem até mesmo 
os consumidores de maior poder aquisitivo", garante o comerciante, que manteve sua loja no 
local por 41 anos (só fechou por falta de interesse dos herdeiros pelos negócios), mas continua 
em contato com os antigos colegas.  
 
O atual presidente da Saara, Ênio Carlos Bittencourt, afirma que, hoje, a principal reivindicação 
junto a prefeitura é a autorização para cobrir as ruas e instalar sistemas de vaporização que 
refresquem o ambiente. Mesmo sem toda esta estrutura, o empresário, há 42 anos no local com 
uma loja de artigos esportivos, lembra que é possível encontrar, nas lojas da área, preços 30% 
mais baratos em relação aos shopping centers.  
 
"Com lojas e preços melhores, a Saara atrai até compradores da classe média. Sempre tem gente 
procurando lojas. O pólo também reúne diversas etnias. Os primeiros foram os sírios e libaneses. 
Mais tarde, vieram chineses, coreanos. Todos que chegam respeitam as regras locais", destaca 
Bittencourt.  
 
Há dois anos no Saara, a Pet Shop Saara parece deslocada em meio de restaurantes árabes, lojas 
de vestuário e miudezas. Mas João Fernando, proprietário da loja, apostou no grande fluxo de 
clientes ao longo do dia. Os períodos de grandes vendas acompanham, segundo o empreendedor, 
o ritmo do local.  
 
"Dezembro e novembro são o melhor período, graças ao fluxo de pessoas nas compras de Natal. 
O público nesta região não é fiel, ou seja, não compra regularmente. As vendas acontecem por 
impulso. Ainda assim, aos poucos, conquistamos um público cativo", diz Fernando. 
 
Embora atraia também consumidores de renda maior, o foco do comércio da Saara deve ser no 
cliente popular, afirma Kamal Kalaoum, proprietário da Brasil Roupas. Segundo ele, 80% dos 
consumidores que visitam diariamente o local são das classes C, D e E. "Já tive uma loja mais 
sofisticada aqui e as pessoas não se sentiam à vontade para entrar", afirma. 
 
Na Rua 25 de Março, em São Paulo, também são vistos, com freqüência cada vez maior, 
consumidores de classe média. Esta é a opinião do proprietário da Dauria Presentes, Michel 
Dauria. A loja existe há 12 anos e vende presentes, artigos de decoração e utilidades domésticas 
com preços que variam de R$ 1 a R$ 200. "A rua não é mais um centro 100% popular", afirma 
Dauria. De acordo com ele, a 25 de Março possui todos os atrativos para receber cada vez mais 
pessoas com maior poder aquisitivo. Contudo, a presença ostensiva dos camelôs, um problema 
que não atrapalha tanto os comerciantes da Saara, no Rio, é obstáculo para a diversificação do 
público. Diariamente, o fluxo de consumidores no local é de quase um milhão. Em 2004, um plano 
de revitalização aumentou o espaço das calçadas da 25 de Março, para aumentar o fluxo de 
pedestres. Mas, segundo os lojistas, o que aumentou foi o número de vendedores ambulantes. A 
empresária Irma de Oliveira, dona de uma loja de presentes na região, afirma que as constantes 
inspeções da polícia e da prefeitura espantam os clientes.  



Outro fator que prejudica lojistas e favorece os camelôs é o valor dos produtos oferecidos. A 
gerente da Bijorca Bijouterias, Sheila Evangelista, explica que, às vezes, o preço de um camelô é 
até 50% menor que dentro da loja. Sheila confirma as boas intenções do plano de alargamento 
das calçadas, mas também reconhece o retorno negativo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, Jornal do Lojista, p. B-8. 


