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Mais de 85% dos 180 mil estabelecimentos comerciais instalados em São Paulo estão distribuídos 
em ruas que se tornaram referência de segmentos específicos, como é o caso da Santa Ifigênia, 
ponto de produtos eletroeletrônicos. Ao todo são 69 vias comerciais, que juntas engrossam um 
movimento para recuperar a clientela perdida para os shoppings. O grupo ganhou tanta 
importância que Prefeitura, Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) e a 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) discutem a elaboração de pesquisa para mapear 
o potencial do setor.  
 
Ainda não há números consolidados do faturamento. Para se ter uma idéia, somente a Rua 25 de 
Março, no Centro, tradicional ponto de comércio popular, movimenta R$ 5 bilhões por ano. O dado 
é da União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências (Univinco).  
 
São de associações como a Univinco as principais ações para promover melhorias nas regiões 
como Itaim-Bibi, bairro onde está localizada a João Cachoeira, reduto de produtos destinados às 
classes A e B. A iniciativa pública também tem dado alguns passos nesse sentido. O primeiro foi a 
criação da Comissão de Implementação de Intervenção em Ruas Comerciais (Comirc), ligado à 
Prefeitura. 
 
Programa de requalificação 
 
Em 2003, a então prefeita Marta Suplicy (PT), assinou um decreto para criar o Programa de 
Requalificação de Ruas Comerciais de São Paulo. Pelo acordo, as vias recebem calçamento e 
mobilário urbano novos, mudanças nas redes de infra-estrutura como o recapeamento, plantio de 
mudas e árvores, instalação de lixeira e bancos, além de tótens informativos.  
 
Até agora foram beneficiadas quatro ruas: Joaquim Nabuco, no Brooklin e Oscar Freire, nos 
Jardins; além da 25 de Março e da João Cachoeira. Foram investidos cerca de R$ 10 milhões por 
parte da Prefeitura, e outros R$ 2 milhões dos lojistas.  
 
A Fecomercio-SP também mantém um Conselho de Ruas Comerciais, com atuação em várias 
frentes. Entre as iniciativas está o apoio à revitalização das vias; união de esforços para erradicar 
ilegais, liquidações conjuntas e fortalecimento do turismo de compras. Este último conta com o 
apoio de órgãos como São Paulo Turismo (SPTuris). 
 
O presidente do Conselho, Felippe Naufel, também coordena o programa da Prefeitura. Ele explica 
que uma rua é considerada comercial por dois aspectos: o primeiro, se contar com dois 
quarteirões com predominância de lojas de serviço e comércio. Na ausência desse critério, vale a 
estimativa de 50% de estabelecimentos instalados no trecho. "O investimento médio por parte 
dos lojistas é de R$ 80 por metro quadrado", calcula.  
 
Os lojistas que assinaram o termo para revitalização das ruas têm um prazo de 60 dias para 
apresentar o projeto de requalificação. A proposta deve conter, entre outros, projetos de 
acessibilidade para deficientes físicos, fachadas e paisagismo. "O que pretendemos é fazer o 
consumidor voltar às ruas", afirma Naufel.  
 
Ele diz que alguns shoppings em São Paulo conseguiram ter sucesso por conta das mudanças 
estruturais, principalmente os que privilegiam tetos removíveis e iluminação natural. "Isso dá o 
aspecto parecido com o que se percebe nas ruas", afirma Naufel. 
 
 
 
 



Comércio ganha mais fôlego 
 
Com a readequação das ruas, os lojistas acreditam que as vendas ganharão maior fôlego. A idéia 
é que o programa amenize a competitividade dos shoppings. O efeito dos investimentos pode ser 
avaliado na João Cachoeira, primeira a passar por mudanças. Em dezembro do ano passado o 
volume de vendas aumentou 11% sobre dezembro de 2004, segundo o diretor da Associação de 
Lojistas da Rua João Cachoeira, Abdala Hesser. "O espaço melhor apresentado motiva mais as 
pessoas e qualifica a rua como primeira opção de compras". 
 
Gasto médio é de R$ 80 
 
Sondagem feita pelo Instituto Toledo & Associados, empresa especializada em pesquisa de 
mercado e opinião pública, mostra que o gasto médio nas lojas instaladas em ruas comerciais de 
São Paulo é de R$ 80. Denominada "Mais Shopping", a pesquisa é feita há cinco anos e é focada, 
principalmente, no comportamento das compras dos paulistanos em shoppings. Traz, porém, 
dados de frequentadores de ruas comerciais. Foram ouvidas 2.100 pessoas.  
 
Segundo o presidente do Instituto, Francisco José de Toledo, 94% dos entrevistados consideram 
os produtos de lojas instaladas em ruas comerciais mais em conta do que as lojas de shoppings. 
Ainda segundo a sondagem, 79% dos que compram em shoppings também se valem de 
estabelecimentos em ruas comerciais para adquirirem seus produtos. 
 
A Rua 25 de Março é a mais lembrada, com 28% das respostas. A rua José Paulino, no Bom 
Retiro, é citada por 21% dos entrevistados, seguida pela Barão de Itapetininga, com 10% das 
menções. Ruas 24 de Maio, Oriente e Teodoro Sampaio foram citadas, cada uma, por 8% dos 
entrevistados.  
 
O eletricista Mário Silva é um consumidor assíduo da Rua Santa Ifigênia, onde faz compras de 
dispositivos para trabalhos que realiza. Para ele, saber garimpar as lojas com melhores preços é 
fundamental. "Sei que lâmpadas e transistores são mais baratos aqui do que em qualquer outro 
lugar, não adianta nem bater perna", conta.  
 
Poucos quarteirões à frente, na Ladeira Porto Geral, na região da 25 de Março, o decorador Silvio 
Ogawa compara preços em lojas que vendem produtos como paetês, plumas e lantejoulas. 
"Muitas vezes venho com uma idéia na cabeça mas ao chegar aqui [25 de Março] acabo 
encontrando uma outra variedade de item", diz. 
 
As ruas comerciais também são frequentadas por revendedores de produtos, que recorrem as 
compras no atacado. É o caso da microempresária Maria Cristina Bastos. Ao menos uma vez por 
semana, geralmente às terças-feiras, ela sai de Bauru, distante 343 quilômetros da capital, rumo 
as lojas da 25 de Março."Ligo antes nas lojas para reservar algumas peças", conta. "Chego a ter 
300% de lucro dependendo das compras". 
 
25 de Março recebeu investimentos de R$ 1,4 milhão 
 
A mais conhecida rua comercial de São Paulo é a 25 de Março, criada há 112 anos, recebeu 
investidos R$ 1,4 milhão para melhorar o fluxo . Do total, R$ 1 milhão é proveniente de recursos 
da Prefeitura, e outros R$ 400 mil de lojistas.  
 
Na verdade, a área comercial da 25 de março envolve quadriláteros inteiros do Centro, num total 
de 14 vias. Na região, estão instaladas mais de 2,3 mil empresas. Os produtos à venda são os 
mais variados, com predominância de roupas e os chamados armarinhos, como acessórios para 
fazer bijouterias, cornetas, bandeiras e isopor.  
 



Por lá circulam cerca de 400 mil pessoas todos os dias, além de 40 mil funcionários do comércio 
local, segundo estimativas da Univinco.  
 
Com tanto vaivém, cerca de 70% das calçadas e fachadas obedecem às exigências estabelecidas 
pela administração municipal. No entanto, os frequentadores quase não percebem por conta da 
aglomeração dos camelôs. "É uma luta entre cliente e camelô em busca de espaço, mas não 
adianta nada reclamar", afirma o assessor da presidência da Univinco, Gilber Santana de Farias.  
 
Enquanto a rua 25 de março concentra uma variedade quase infinita aos olhos de quem transita 
pela região, o mote da rua São Caetano, na região da Luz, é a especialização em noivas. São 
cerca de 150 lojas de produtos, que vão desde os vestidos, passando por tecidos, convites, 
confeitarias especializadas até serviços complementares para a festa de casamento, como cartões 
de convite e DJs.  
 
O diretor da Associação de Lojistas da Rua São Caetano, Eduardo Fox, afirma que a revitalização 
beneficia todo o bairro. Recentemente foi inaugurado o Museu da Língua Portuguesa, além de 
obras de restauro da Estação da Luz. "A clientela percebeu a melhora e está visitando mais", 
afirma. 
 
Os nichos das Ruas Comerciais 
 
25 de Março - Tecidos, armarinhos e bijuterias  
7 de Abril - Discos, bancos  
Barão de Duprat  - Magazines de artigos para festas e brinquedos  
Barão de Paranapiacaba - Jóias  
Conde de Sarzedas - Artigos religiosos  
Direita - Utilidades domésticas  
Conselheiro Crispiano - Equipamentos fotográficos  
Arouche - Calçados e couros  
Gasômetro - Produto: madeiras e marcenaria  
Gusmões - Moto-peças  
Seminário - Instrumentos e equipamentos de música em geral  
Florêncio de Abreu - Máquinas e ferramentas  
José Paulino - Roupas  
Marquês de Itu - Artigos para pinturas e molduras  
Barão de Itapetininga - Roupas e calçados, artigos típicos brasileiros  
Santa Ifigênia - Eletroeletrônicos  
São Caetano - Produtos para noivas  
Oriente - Roupas e acessórios  
Avenida Duque de Caxias - Auto-peças  
Avenida São Luís - Agências de turismo  
Ladeira Porto Geral - Peças para confecção de bijouterias, tecidos e vestuário infantil  
 
Fonte: Associação Viva o Centro. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 maio 2006, São Paulo, p. A-14. 
 


