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Em 1995 foi lançado ao público o Projeto Memórias do
Comércio, a partir de uma parceria entre o Instituto Museu
da Pessoa, o Sesc, a Federação do Comércio, o Senac e o
Sebrae. A iniciativa, pioneira para todos nós, buscou recuperar, na narrativa dos depoentes, brasileiros e imigrantes estrangeiros de diferentes idades, as lembranças da atividade
comercial e da vida na cidade de São Paulo, que já era metrópole, mas ainda guardava dimensões de cidade na memória daqueles comerciantes e trabalhadores, incluídos na
aventura de esclarecer como e por que comércio e cidade
estão sempre unidos.
De lá para cá, muitas mudanças ocorreram no cenário
nacional e as mudanças socioeconômicas do maior entreposto comercial, vitrine da América Latina, continuam
revelando sua atratividade para os negócios, enquanto incrementa o segmento comercial de serviços e traduz a perseverança e o trabalho dos empresários e empreendedores
do comércio.
Se a grande região metropolitana e o que se convenciona chamar de “megalópole” hoje concentra aproximadamente 50% da população do Estado de São Paulo, gerando
desafios para políticas públicas e para a sociedade civil, reafirma, de outro lado, o potencial da diversidade que marca
a busca de uma vida cosmopolita na atualidade. Assim, e
diante dessas novas dimensões que São Paulo nos apresenta, era significativo apoiarmos uma nova pesquisa, para expandir e aprimorar a pesquisa anterior, mas, mantendo sua
essência, além de rever os novos significados que diversas
modalidades tinham e outras, novas, têm, em substituição
àquelas que perderam força ou foram redefinidas por novas
tecnologias, mudanças de comportamento dos consumidores e impacto do comércio virtual.
Nessa direção, poderemos verificar que a metrópole ampliou a oferta de comércio e serviços em todas as regiões
e abriu espaço para a especialização, concentrada em ruas,
shoppings ou em bairros, reeditando a geografia urbana.
Com essas faces, a presente publicação traz um pouco
do dinamismo que está ativo e pertence à história do comércio em São Paulo nos últimos anos e está aqui revelado
na contribuição de todos os participantes, o que vem atualizar a trajetória de seus idealizadores e do interesse geral.
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Abram Szajman
Presidente da Federação
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo

memórias do comércio –
cidade – metrópole –
megalópole – capital
É no contexto das cidades e em meio às atividades econômicas que temos tecido a trama do cotidiano social e grande parte das experiências humanas da contemporaneidade.
Considerando os últimos 50 anos, assistimos à transformação de diversos municípios brasileiros, que incorporaram os
princípios do trabalho industrial e, portanto, redefiniram os
limites do necessário crescimento urbano. No plano geral
do Estado de São Paulo, a atividade comercial orientou e foi
orientada pelas diferentes configurações e elementos regionais e locais, transitando entre o rural e o urbano. Como
símbolos do Estado de São Paulo, o empreendedorismo e o
trabalho, práticas de referência da iniciativa e da determinação, estão potencializados na Capital e predominam no imaginário individual e coletivo. Ao longo do século XX e ainda
atualmente, a cidade continua a desempenhar o papel de
uma grande administração central.
Para entender a Megalópole, uma das maiores do planeta
e com a escala geográfica e demografia de alguns países do
mundo, urge tematizá-la segundo diferentes aspectos, assegurando-lhe importância, singularidade e registrando, dentre
outros elementos, as histórias que fizeram e fazem dessa cidade o “lugar” de muitos e para muitos. Desse modo, a São
Paulo, que é também efeito da história, quando concebida
pelo pensamento ou percebida pelos afetos, tem os sentidos
e significados sempre renovados pela cultura, pela vida das
diferentes gerações de pessoas que se sucedem e ocupam
seus diferentes espaços. Com isso, a cidade que aqui apresentamos tem a intenção proposital de ser maior. Não há como
negar que são muitas “cidades” numa só. E essa foi uma das
principais motivações para o lançamento deste novo projeto.
Assim, a parte dois sobre o comércio em São Paulo, publicação que ora apresentamos, é resultado da nova pesquisa
ampliada sobre a Metrópole, cujos princípios gerais alteraram o entendimento urbano e epistemológico do que são
e como se oficializam as definições sobre regiões centrais
e periféricas e como a atividade comercial contribui no zoneamento sociocultural metropolitano. Com essa pesquisa
foi possível redimensionar os projetos desde a primeira realização do Sesc com o Museu da Pessoa, em 1995, que fora
estabelecido com o objetivo principal de valorizar e explorar
o potencial da memória oral, em proposta e ação.

No conjunto dos projetos defendidos pelo Sesc e Museu da Pessoa ao longo dos anos, rever a função estratégica
da Capital, diante das demais regiões e municípios do interior e litoral, sempre nos pareceu fundamental. Estratégica
também porque permitiria a ambas, no desempenho dos
responsáveis de cada entidade por refletir e ponderar sobre seus desdobramentos, uma síntese criativa que já vem
apontando para uma “inteligência social” nova e própria aos
resultados que temos obtido nessa trajetória comum.
Como meio para demonstrar parte dessa “inteligência social” que temos construído estão aqui contidas as imagens
editadas, pesquisadas em diferentes acervos, cedidas ou
emprestadas, aliadas aos conteúdos de referência histórica
e econômica, aos depoimentos dos entrevistados que integram a publicação e aos textos de intelectuais e acadêmicos
que aceitaram a desafiadora missão de comentar cada qual
um capítulo, ou o guia do acervo, o que só tornou ainda mais
coerente a pesquisa e o processo aqui em destaque. Mas
essa abordagem social, que trata ciência e cotidiano como
forças em equilíbrio, ratifica a ideia que se populariza de
apoio às formas narrativas de constituição do passado e do
tempo, nas quais a memória individual e coletiva tem grande
relevância, pois ainda permite ao sujeito a liberdade de exercitar sua percepção e aprimorar a capacidade de expressão
sobre si mesmo, sobre a Cidade e as transformações sociais
e urbanas que testemunha. Pela memória dos diferentes
protagonistas, são apresentadas visões do mundo, da vida,
do conhecimento geral, do trabalho, das mudanças culturais
para os indivíduos e para a sociedade.
Na multiplicidade das narrativas, as atividades comerciais
foram capturadas e está evidente como elas podem lidar
com as incessantes inovações trazidas pela vida urbana.
Com esse enfoque, o Sesc busca reiterar os princípios socioeducativos de sua ação, inovando as práticas e os diversos
caminhos que levam à cidadania.

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo
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apresentação

A presente publicação é parte integrante do Projeto Memórias do Comércio em São Paulo: Novos Olhares, iniciativa
do Sesc São Paulo, em parceria com o Museu da Pessoa, que
visa resgatar a história do comércio em diferentes regiões
do Estado de São Paulo. Neste ano de 2012, o projeto completa 18 anos de existência, período em que foram produzidas cerca de 233 histórias e memórias, 5 sites, 5 publicações,
5 exposições itinerantes, 1 CD-ROM e, aproximadamente,
1.000 fotos.
Essa trajetória, iniciada em 1994, teve como ponto de
partida a região central do município de São Paulo, abordando alguns dos pontos mais tradicionais de comércio da
cidade, tais como o Mercado Municipal e a Rua São Caetano. Desde então, o projeto percorreu o Estado de São Paulo,
seguindo primeiramente para a região de Araraquara e São
Carlos (1999/2000), Baixada Santista (2001/2002), Vale do
Paraíba (2003/2004) e Campinas (2008/2009).
Na atual etapa, direcionamos nosso olhar novamente para a cidade de São Paulo, não para repetir o trabalho
iniciado em 1994, e sim para ampliar o campo de pesquisa,
buscando bairros e localidades antes não estudados. Não
menos importante, procuramos também entender as transformações ocorridas na atividade comercial e na própria cidade neste espaço de 18 anos.
Dessa forma, procuramos combinar esses dois objetivos
através de uma análise pormenorizada do desenvolvimento
da atividade comercial, da história e da geografia urbana de
São Paulo. Ao longo de nossas pesquisas, observamos a existência de alguns bairros que, ao abrigar uma ampla rede de
comércios e serviços, exerciam uma função de centralidade
regional, áreas às quais demos o nome de subcentros. Bairros como São Miguel Paulista, Santana, Lapa e Santo Amaro
atuam como um espaço de confluência dos moradores de
localidades do entorno, disponibilizando uma grande variedade de lojas e serviços que facilitam a vida da população,
evitando o desgaste causado por um deslocamento até o
centro de São Paulo, onde antes se concentrava o comércio
da cidade.
No entanto, durante o desenvolvimento da pesquisa,
concluímos que, além desses subcentros diversificados, que
buscam atender às necessidades comuns da população,

8

existem outros bairros que exercem esse papel de centralidade não somente no nível regional, atraindo pessoas de
toda a cidade e até mesmo de outros Estados. São subcentros de comércios e serviços especializados, como os bairros
do Brás, Bom Retiro e Santa Ifigênia, famosos centros de comércio de cereais, artigos de vestuário, madeiras e ferragens,
no caso do primeiro, roupas, no caso do segundo, e equipamentos eletrônicos no caso do último. Temos ainda o bairro
de Pinheiros, que se caracteriza por ter ruas especializadas
em certas modalidades de comércio, como a Paes Leme e
a Teodoro Sampaio. Outros exemplos são a Rua Borges Lagoa, na Vila Clementino, e a Avenida dos Bandeirantes, especializadas respectivamente no comércio de equipamentos
médico-hospitalares e em artigos de lazer como jet skis, lanchas, piscinas etc. Outro bairro que se encaixa nesse perfil é
a Vila Sabrina, onde se encontra o Terminal de Cargas Fernão Dias. Juntamente com os bairros vizinhos de Vila Maria,
Vila Guilherme e Parque Novo Mundo, a localidade concentra estabelecimentos voltados ao transporte de mercadorias,
serviços de armazenamento e logística, fundamentais para
a atividade comercial.
A partir desse ponto, ampliamos nosso olhar, verificando
a existência de outros tipos de especialidades, não necessariamente voltadas para o comércio de produtos específicos,
mas também para a prática de serviços. Para a criação da
denominação “subcentros culturais”, observamos localidades conhecidas por oferecer uma atmosfera apropriada
para a alimentação, turismo e lazer, onde é possível não apenas consumir os artigos em venda, mas desfrutar o próprio
espaço. É o caso da Vila Madalena, da Freguesia do Ó e do
Largo do Arouche, localidades caracterizadas pela presença
de bares e restaurantes e também de lojas de produtos alternativos, no caso da Vila Madalena. Ainda nessa categoria,
temos a Represa de Guarapiranga, conhecida área de práticas esportivas.
A despeito dessa busca pela inovação, não deixamos de
abordar os espaços consagrados de comércio da cidade, locais que, pela importância e tradição, são frequentemente
procurados pelos consumidores. A Ceagesp, na Vila Leopoldina, a Galeria do Rock, na Rua 24 de Maio, além da feira da
Praça Benedito Calixto são lembradas no projeto.

Bairros tradicionais também foram abarcados, como a
Mooca e o Belenzinho, fortemente marcados pelo passado
industrial e pela presença massiva de imigrantes, especialmente italianos. No caso da Mooca, pudemos observar diversos estabelecimentos comerciais e de serviços voltados
à memória do próprio bairro, com cantinas, pizzarias e lojas
que remetem ao Clube Atlético Juventus, síntese de sua tradição operária e italiana. Outro fator que une os dois bairros
é o acelerado processo de verticalização que estão sofrendo,
responsável pela renovação dos bairros, mas também pela
perda gradual do seu patrimônio arquitetônico e cultural,
tornando ainda mais necessário o resgate das histórias de
vida de suas populações. Esse trabalho se fez necessário
também nos bairros do Tucuruvi, Penha e Campos Elísios, localidades historicamente muito importantes e que buscam
se modernizar para alcançar novamente as funções de polos comerciais e culturais da cidade.
Pensando ainda nas transformações que ocorreram nas
últimas décadas, procuramos abordar uma modalidade de
comércio ainda pouco estudada, que se encaixa no conceito
de economia solidária. Trata-se de instituições que buscam
promover a ascensão social de populações carentes organizando equipes de confecção e comercialização de produtos
diversos, cuja renda é reinvestida na própria produção. É o
caso da Casa do Zezinho, no Capão Redondo, da Associação
Monte Azul, no Jardim Monte Azul, e do Instituto Asta, que
promove suas vendas principalmente através de catálogos.
Os últimos 18 anos caracterizam-se também como o período em que se desenvolveu e se popularizou o uso dos
computadores pessoais, dos celulares e, principalmente,
da internet. As transformações e perspectivas decorrentes
dessa ferramenta propiciaram o surgimento do comércio
on‑line,um comércio que não se prende a limitações geográficas, tornando-se desterritorializado. Contudo, observamos que essa não é a única forma de encurtar as distâncias
entre comerciantes e consumidores. A abertura de lojas em
diversos pontos da cidade, por meio de franquias e filiais,
sem se prender a um bairro específico, também foi abordada neste projeto.
Objetivando abarcar todas as regiões da cidade, buscando sempre o equilíbrio entre os diversos ramos e modali-

dades de comércio, entre os pequenos, médios e grandes
comerciantes, procuramos também o ponto de vista de
representantes de sindicatos e dirigentes do Sesc e da Fecomércio.
Como resultado final, durante nossas pesquisas percorremos inúmeros bairros da cidade de São Paulo, reunindo
representantes de 25 deles em nosso livro. Realizamos contatos telefônicos e por mensagens eletrônicas com 276 comerciantes e prestadores de serviços, dos quais 61 colaboraram com o nosso projeto, contando suas histórias de vida
e suas experiências no comércio, e também forneceram diversas fotografias representativas de suas histórias. Além da
publicação do livro, o material reunido neste projeto resultará na realização de uma exposição itinerante e, também, de
um site, compilando as gravações em vídeo das entrevistas.
O livro se divide em três capítulos: “Origens”, “Transformações” e “Inovações”. Para melhor leitura, os diferentes temas são abordados em artigos de Jerusa Pires Ferreira, Boris
Fausto, Heitor Frúgoli Jr. e Tania Vidigal Limeira. Cada capítulo
é contemplado com trechos dos depoimentos que trazem
diferentes lembranças, visões e informações sobre os temas
propostos, e são acompanhados por breves falas dos entrevistados participantes do primeiro Projeto Memórias do
Comércio em São Paulo, de 1994. Dessa forma, procuramos
estabelecer um elo entre os dois projetos, com o objetivo de
ampliar a visão sobre este tema tão complexo. O livro conta ainda com breves históricos dos bairros abordados, de
modo a contextualizar a leitura dos depoimentos.
Não esperamos esgotar as possibilidades de interpretação sobre o tema do desenvolvimento do comércio em São
Paulo, visto que sua natureza dinâmica impossibilita qualquer pretensão desse tipo. Entendemos que o estudo sobre
o tema permanece em aberto, mas acreditamos que este
livro pode contribuir para futuras pesquisas. Boa leitura!

Museu da Pessoa
2012
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as
cidades
na cidade:
variedade
em convívio,
variedade em
dispersão
A força da grana que ergue e destrói coisas belas
Quando Claude Lévi-Strauss chega a Nova York nos anos
40, ele se detém na observação do funcionamento da cidade,
que vê como vertical, em contraposição à horizontalidade
europeia da grande metrópole de então, Paris.
E aí ele nos fala: “Na verdade, Nova York não era uma
cidade, mas, sim, aquela escala colossal de que só se toma
a medida quando se põe o pé no Novo Mundo”1, e aponta,
então, para camadas que deslizam umas sobre as outras.
Chega a nos falar da cidade americana como uma reunião de
aldeias. Estariam já em questão metrópoles e megalópoles.
Importante é pensar que nem uma nem outra podem
ser consideradas apenas em linha evolutiva. A metrópole
é múltipla, composta, aglutinada e dialógica. Em seu modo
de ser, ela contém várias possibilidades da vida e culturas
convivendo, de algum modo, em cidades de certo prestígio
e em dimensão muitas vezes cosmopolita: reunião e
permanência de muitos num certo domínio. Nesse sentido,
conta muito o trabalho de Massimo Canevacci2 ao tratar de
São Paulo como uma cidade polifônica, abrigo de tantas
vozes e culturas.
A megalópole, diferentemente, é a abertura, abrigando,
destruindo para construir, numa velocidade em que se
perdem muitas coisas, em que o sentido maior é o trânsito,
caminho, dispersão.
E isso importa muito ao levar-se em conta a quebra
de limites e fronteiras, quer se trate de aglomerações
conurbadas dos centros da metrópole tradicional, em
transformação, quer seja a conjunção centro/periferia,
observados ou relativizados, inclusive, no cotidiano. Os
motoboys e outros atores sociais são responsáveis por
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jerusa pires ferreira
1. O olhar distanciado. Lisboa:
Edições 70, 1982, p. 362.
2. A cidade polifônica: ensaio sobre
antropologia da comunicação urbana.
São Paulo: Studio Nobel, 1993.

esse circuito de conexões, num verdadeiro percurso que
consegue aproximar pontos impensáveis.
Geógrafos, urbanistas, antropólogos vêm avançando
bastante em questões que apenas levanto neste breve texto.
E eu me indagava ao pensar na megalópole, quando, certa
noite, passava por vias ponteadas de luzes e edifícios, como
a Berrini, ou pelas marginais, que ostentam edifícios imensos
e fantasmagóricos, supercontrolados, onde a voz humana
desaparece.
Assim, um pequeno caso que passo a relatar. Uma amiga,
representante comercial, vai realizar contrato com certa firma
e marca multinacional. Chega a Alphaville − nome sugestivo de
Science Fiction −, e descobre que o escritório buscado não tem
nome ou número. Uma jovem executiva aparece, conduz os
visitantes para uma luxuosa sala de vidro: nenhuma referência
lhes é oferecida, como se estivessem encapuzados. Nada é
configurado, ao contrário, tudo conduz a um ilocalizável.
Mais que a megalópole, trata-se de uma cidade universal
e diabolicamente localizada no transurbano, cuja máquina, o
capital internacional, esconde, segrega e regula. Para onde e
até quando?
Definir o comércio é falar de tudo isso. Das antigas cidades
àquela que seria “a medida de todas as coisas” para os gregos,
a pólis, um compromisso especial. E, em outra medida, os
romanos. Não foi em vão que uns e outros, em sua mitologia,
reuniram o deus do comércio e da comunicação. Em sua
representação, Hermes e Mercúrio, como de pés alados e de
posse de seus segredos, iriam abrindo novos caminhos.
Na fechada cidade medieval, e entre cidades, o comércio
intra ou extramuros (lateranus) exerceria seu papel e funções
de abertura, troca, acréscimo de práticas e de atitudes.

O comércio é a própria sociabilidade; é andamento e
passagem de cada instante a outro, rumo a complexidades
de convívio e de situações tradicionais, por um lado, e
inovadoras por outra.
São Paulo apresenta as mais várias dimensões, que
correspondem a tudo isso. O futuro é o espanto de não
poder dominar o que virá, outros comércios e novas formas
de viver.
Ora, as Memórias do Comércio para aqui trazidas
falam concomitantemente da antiga cidade, da metrópole
e apontam para a megalópole que vai avançando. Podemos
seguir nos relatos sobre as cidades, o êxodo, a permanência,
a vinda, a migração e, também, a imigração. Recebemos pela
pesquisa, na organização deste livro, graciosos e patéticos
documentos humanos, transversalizados e pensados em
algumas categorias, de modo a nos oferecer depoimentos/
recortes de sequências da vida urbana.
Projetos que lidam com uma proposta – memórias são
sempre um laboratório em que se reúnem e processam
relatos de vida, de profissão e trabalho, colocados nos
matizes de suas práticas. Mesmo quando temos como
resposta fragmentos de diferentes extensões e linguagens,
não podemos esquecer que a escuta nunca é totalizante.
Aproximam-se o longe e o perto, o passado e o presente, a
seriedade, a tristeza, o riso e a graça do trocadilho. Estamos
diante de ritmos e saberes peculiares, em diferentes formas
de expressar, com seus vários sotaques. De qualquer maneira,
é importante que se pense na recuperação de vozes vivas.
Contar com diferenças dialogantes, nem sempre dialógicas,
e com as mais diversas atitudes em situação já é um passo
importante.
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3. Cf. COLOMBO, Fausto. Os
arquivos imperfeitos. São
Paulo: Perspectiva, 1991.
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Gravar e transcrever pessoas que nos trazem um relato
de seu tempo é um desafio, implicando recomposição, realce
de fatos da memória e, sobretudo, recriação de situações e
de eventos. Por sua vez, em toda pesquisa que se faça, há
um certo constrangimento no fato de reduzir-se a tão pouco
tudo que emana de uma presença (transformação da vida em
testemunho) e em arquivo possível, ainda que imperfeito3.
No domínio da História Oral, consideramos uma reunião
de relatos como textos de cultura, ponteados de protagonistas
os mais diversos. Parece haver uma transversalização de
tempos e espaços. Pessoas de várias gerações e procedência
se exprimem, encontrando pontos de confluência e de fuga.
Deles se pode evocar tanto o que se perdeu quanto o que
foi possível encontrar, o que foi ficcionalizado, criando uma
trama narrativa que remete a repertórios e a um conjunto
imaginário que apresenta fatos, a seu modo.
Nasci em Feira de Santana (BA) − Feira de Santana dos
Olhos d’Água −, quando a cidade era uma rua comprida
em que havia um comércio de gado. A Prefeitura, a Escola
Normal, o Cinema Íris, o Mercado Municipal, a farmácia do
meu avô João Barbosa eram os pontos principais daquela
vida quase urbana. Judeus e árabes se fixavam ali na condição
de mascates e comerciantes. Nordestinos chegavam ou
passavam, retirantes fugindo da seca no Sertão.
Mas o que tem a ver essa memória da minha vida com a
de São Paulo, megalópole do século XXI?
Acontece que minha cidade natal era o entroncamento
rodoviário e o caminho dos migrantes para a cidade de São
Paulo, que, realizando sua experiência industrial, necessitava
da força de trabalho dos nordestinos. Eles alcançavam pela
estrada de rodagem o sonhado ou falhado destino: São
Paulo. Essa presença se confirma nas lendas, nos cantos de
trabalho, nas notícias de um ir e vir permanente, num correio
informal, de uma verdadeira travessia.
O músico e compositor baiano Elomar Figueira de Melo,
em sua “Quadrada das Águas Perdidas” e em muitas outras
de suas obras, nos apresenta o drama dessa migração e do
que significa “correr chão em trecho alheio”. Quem nunca foi
à Estação Rodoviária do Tietê, para embarcar ou receber um
amigo, não poderá avaliar a intensidade e a extensão desse
fluxo. Lugar de chegada e de espantos, a rodoviária é o signo
do aturdimento e representa o ritmo migratório da cidade.
O comércio que se constrói naquela São Paulo que, de
cidade pacata, se transforma em metrópole, compõe-se, tem
como personagens e agentes a história dessa migração no
Brasil. Superação de desafios e epopeia cotidiana, a história
do comércio vai seguindo tudo isso.
Por sua vez, o século XX seria marcado por grandes tensões
sociais e políticas, e a imigração europeia e asiática construiria
a história do comércio, da vida, da cidade em expansão. Cada
protagonista é a marca das possibilidades humanas e de como
os diversos componentes se ajustam, dos comestíveis aos

artefatos, das recuperações do antigo lugar às adaptações do
lugar presente. Tudo vai ganhando um acento novo. Líbano,
Israel, Bulgária, Grécia. A oração, o alaúde, os sapatos.
Comerciantes por destino e por opção, passamos a
saber e procuramos entender os pactos, os tipos de venda,
a pequena atuação e o grande comprometimento do
comércio varejista, a organização de sindicatos, tudo o que
transparece dessas breves evocações. Empresas familiares
ou de estranhos, cálculos e improvisações, fazeres ligados
ao paladar e à arte, dos instrumentos aos mercados de
alimentação. Teriam lugar ainda coreanos, japoneses e tantas
vozes e gestos de etnias incorporadas.
Lembro-me bastante do bairro do Brás quando cheguei a
São Paulo, em 1977. Íamos em um grupo de amigos escutar
cantadores nordestinos que pertenciam ao contingente que
se sobrepôs, de certa maneira, aos italianos. Muitos anos
depois, comecei incursões com os alunos pela Barra Funda,
ao desenvolver o Projeto Vozes e Imagens da Barra Funda,
e, num panorama similar, descobrimos que havia uma linha
divisória chamada México, que havia ruas habitadas na sua
maioria por negros e pudemos fotografar e escutar relatos
da construção do Minhocão, o monstro que feriu e mutilou a
cidade na década de 70.
Mas a recolha dos materiais aqui presentes, na memória
do comércio, nos apresenta, pelos bairros da cidade, antigas
periferias e pelo centro, a criação de galerias e de lojas, o
estabelecimento de shoppings, a grande faixa de transição
que, nesse sentido, pode levar à metrópole e à megalópole:
um dos narradores refere-se a alguém de um bairro popular
que entrou com Nike no pé e um agasalho da Lacoste.
Jovens narram suas vivências, o Rio Tietê aparece, continuam
chegando daqui e dali para a Zona Cerealista ou para as
companhias químicas e industriais de laminados.
A recolha é um celeiro de temas iniciais para trabalhos
futuros, compreendendo gradações urbanas, suburbanas,
operários em seus vários ofícios, artífices em seus saberes.4
Pode se organizar como num jogo de armar, uma geografia
humana.
Receber pequenos textos de habitantes desta grande
cidade é como pisar pela primeira vez na Ceagesp, contado
pelo garoto que, ao chegar, se espanta. O tratamento dado
à flor, a estética da planta, é um convite para saborear aos
poucos, nas gradações sutis que vão dos começos de algum
comércio ao que se conseguiu. Como o relato daquela
orquídea que está na família há mais de 70 anos.
Alinhavam-se classes sociais, as mais diversas, origens, do
velho ao novo, das tecnologias aos antiquários, dos feijões
a outros alimentos, que implicam competências próprias e,
então, fica assentado conviver com o mar de edifícios que
se expande numa outra Pauliceia desvairada, como um
pesadelo sem fim: a memória trazida ao presente pode ser
alívio, estratégia de sobrevivência, possibilidade de recriação.

4. Cf. MARTINS, José de Souza. Uma
arqueologia da memória social.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2011.
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parte 1

origens

introdução
Ao longo dos séculos, as sociedades têm procurado
explicar as origens de tudo, de modo que o universo e
nossa existência se tornem compreensíveis. Na mitologia
grega, base da sociedade ocidental, o princípio de tudo está
no Caos, um vazio escuro que antecede a existência. Do
Caos surgirão Gaia, Eros, Tártaro e Érebo, responsáveis pelo
surgimento dos outros seres.
Também a ciência procura elucidar a origem do universo,
das espécies e do ser humano. A teoria do Big Bang parte
do princípio de que uma grande explosão deu origem
ao universo. Ela teria ocorrido entre 10 e 20 bilhões de
anos atrás e liberado uma grande quantidade de energia,
gerando então o tempo-espaço. Por outro lado, o nome
mais conhecido quando o assunto trata de evolução é o do
naturalista Charles Darwin, que em meados do século XIX,
após passar cerca de quatro anos viajando no navio Beagle,
retorna à Inglaterra e começa a estruturar seu pensamento
sobre a origem das espécies. Em 1859, Darwin publicou “A
origem das espécies por meio da seleção natural”, onde
propõe que a evolução se dá a partir de um ancestral
comum, por meio da seleção natural.
Assim, a palavra origem traz a ideia de ponto de partida,
princípio, marco inaugural. Ou seja, um ponto inicial
no espaço ou no tempo a partir do qual outras coisas
acontecem. Por outro lado, ela também pode referir-se à
procedência geográfica de uma pessoa ou um produto ou
a ascendência familiar.

1.
Migrações
José Ferreira de Lima
Lina Levi
Thrassyvoulos Georgios Petrakis
Manuel Henrique Farias Ramos

2.
Uma vida no balcão
Paulo Rivera Ferreira
Jose Evangelista de Castro
Vicente Amato Sobrinho
Silvio Yoiti Katsuragi

3.
De pai para filho
Ki Hyok Song
Reinaldo Pedro Correa
Angelo Sergio Del Vecchio

4.
Infância
Marco Alfredo Di Cunto Junior
Luiz Carlos Amando de Barros
Adib Farah Júnior

5.
São Paulo na memória
Calogero Miragliotta Netto
Luiz Augusto de Oliveira Sales
Henriete Cristine Bernardo Pereira
Alvio Malandrino

Neste primeiro capítulo, os narradores revelam suas
lembranças mais antigas: as origens familiares, histórias
vividas na infância, as características da cidade, os momentos
passados na escola, os primeiros aprendizados no comércio
e os sentimentos sobre como era viver em uma São Paulo
que já não existe mais.
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José Ferreira de Lima
José Ferreira de Lima nasceu em Fortaleza, Ceará, em 13 de abril de 1938. Terceiro entre sete
irmãos, cresceu em um sítio. Após a morte da mãe, quando tinha cinco anos, viu-se obrigado
a trabalhar nas plantações do pai. Adolescente, veio para São Paulo de pau de arara, em uma
viagem cheia de contratempos. Já na capital paulista, trabalhou em diversos segmentos
até se firmar como o maior vendedor de abóboras do Brasil e da América do Sul.

rei da abóbora

carga de
redes
“Minha viagem do Nordeste
para São Paulo não foi por
estrada de asfalto. Essa
BR‑116, que cruza até o
Paraná, era só terra. Eu
vim com uns rapazes num
caminhão que trazia uma
carga de redes. Meu irmão
que já morava aqui estava
saindo da Casa do Mate e eu
fiquei com a vaga. Um dia
recebi dois conterrâneos
de Afogados da Ingazeira
e eles estavam com uma
fome danada. Na hora, ali, eu
tive a ideia de preparar uma
vitamina de mate com leite.
Eles gostaram, elogiaram e
depois eu botei lá um cartaz
dizendo que a gente fazia
mate com leite. O povo
olhava e perguntava: ‘Isso
presta?’ Tanto prestou que
eu tive que ir atrás de um
sócio e abri outra casa.”
Assis Pereira de
Albuquerque, O Rei
do Mate, Centro,
nascido em 1941
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“Eu não sei como é que me deu na cabeça quando tinha mais ou menos 14 anos.
Eu queria mudar de vida, eu queria ganhar dinheiro. No começo de 1953, mais
ou menos, foi que eu decidi: ‘Vou sair fora.’ O profeta não faz milagre na terra que
nasceu. Comecei a juntar o dinheiro e nisso apareceu um casal em Fortaleza. Eles
perguntaram se eu queria vir trabalhar com eles em São Paulo – eles conheciam meu
serviço e sabiam que eu era pessoa de responsabilidade. Eu decidi: ‘Vou.’ Pau de arara
era 400 naquela época. Aí acontece que, passou o Estado da Bahia, o pau de arara
tombou. Rodamos três dias para chegar na beira do São Francisco, duas noites, e o
caminhão tombou. Lá morreram duas pessoas. Só pelas quatro da manhã é que veio
alguém socorrer. Mandaram a gente de volta para Pernambuco, que é onde tinha
hospital. Naquela hora muita gente desistiu de seguir viagem, mas eu falei: ‘Nem
que vá a pé, eu vou embora.’ Meu braço inchou, meu rosto parecia que passou um
rolo de ralar coco, mas eu continuei. Quando eu vi São Paulo, achei bem bonita. Vir
de Fortaleza para cá seria como você chegar nos Estados Unidos hoje. Você falava
uma coisa e a pessoa dava risada; não entendiam. Mas tudo bem, arrumei emprego
na fábrica Giannini. Violão, não é? Instrumentos. Naquela época eu tomava um copo
de leite por dia e um pãozinho, mais nada. Para bater palma batia assim, de mão
fechada. E eu sempre tinha dinheiro guardado; mesmo ganhando mixaria. Saindo
dali, fui tirar licença na prefeitura. Tinha 18 anos; queria começar na feira. Por conta.
Eu sei que isso foi, voltou, enriquei, perdi dinheiro. Aí uma hora comprei uma carga
de melancia por 200 cruzeiros. Naquele caminhão de 200, fizemos mil. Falei: ‘Vou
vender melancia.’. Eu vendia na feira, ponto de ônibus. Um dia fui comprar melancia e
não tinha, só o que tinha era um caminhão de abóbora. Os caras disseram: ‘Tem uma
abóbora ali, não sei o quê.’ Aí fui lá e comprei o caminhão de abóbora. O caminhão
estava há dez dias para vender lá. Paguei 130 cruzeiros o caminhão com mais ou
menos 7 mil quilos. E levei e fui vender aquela abóbora. Abóbora graúda de Atibaia.
Tinha abóbora até de 40 quilos. Eu não tinha esperança nenhuma, mas vendi e gostei.
Tudo bem, comprei outro caminhão. Fui lá, vendi; gostei de novo. Voltei lá e aí já não
era mais melancia, comprei mais um caminhão de moranga da que tinha lá. Eu fazia
tudo, desde a limpeza da abóbora até pôr lá; vendia, guiava e limpava o caminhão.
Trabalhava 18 horas por dia. Em 1969 e 70 eu emendava 20 horas direto. Tinha dias
que só descansava duas horas e, muitas vezes, era guiando o caminhão. Teve vez de
eu chegar às três horas da manhã e sair às cinco. Aprendi a vender abóboras andando
por essa cidade. Fui fornecedor de quase todas as fábricas de doces aqui em São
Paulo. Antes São Paulo só fazia doces, hoje São Paulo come abóbora. Lancei a abóbora
caipira. A abóbora japonesa em 75, que entrou por Cotia, eu levei no Ceasa e soltei lá.
Quando foi em 75, deu neve em São Paulo. Nessa época acabaram as lavouras. Só no
sul da Bahia eu fui encontrar roça de abóbora. Estava fechada: ‘Tudo bem, eu compro.’
Em 1976 eu mandei tudo para Recife. Em 77 fui buscar em Recife para mandar para
a Argentina. Consegui ser o melhor do Brasil, da América do Sul e talvez do mundo.
A minha vida foi abóbora. A abóbora pode falar: é antes de mim e depois de mim.”

Lina Levi
Lina Levi nasceu em Varna, na Bulgária, em 8 de maio de 1927. Por conta da Segunda Guerra
Mundial, emigrou para Israel e, quando eclodiu a Guerra de Yom Kippur, mais uma vez
emigrou com a família, o marido e os três filhos para o Brasil. Em São Paulo há mais de 35
anos, abriu a Casa Búlgara, que até hoje serve salgados típicos de seu país de origem.

vagem é vagem,
batata é batata
“Todo mundo na Bulgária gostou de ver os russos chegarem, porque
aquilo significava que a guerra tinha acabado. Os alemães foram
embora e todo mundo se deu muito bem nos primeiros dias. Mas, logo
depois, eles começaram a mandar lá. Devagar, devagar, começaram a
dar ordens e algumas pessoas foram até obrigadas a fazer trabalhos
forçados. Decidimos, então, embarcar num navio e ir tentar a vida em
Israel. A maioria dos judeus búlgaros decidiu fazer isso. Meu marido sabia
fazer sorvete, queijo, iogurte, essas coisas, e foi assim que começamos
nossa vida lá. O começo foi difícil, mas logo nos equilibramos e até nos
mudamos para Tel Aviv, que era uma cidade maior. As crianças, quando
nasceram, já não viam nada de ruim. Não sabiam o que era não ter isso,
não ter aquilo. Tudo estava indo bem, mas aí começou a Guerra do Yom
Kippur, que foi uma guerra muito dura, e aí meu marido falou: ‘Aqui eu
não fico mais.’ Antes disso, já estava na cabeça dele sair de lá. Ele já tinha
vindo para o Brasil um ano antes da guerra, se não me engano, e tinha
ficado maravilhado. Gostou tanto que falou: ‘Se eu um dia sair daqui, vou
para o Brasil!” A gente pensava que era na brincadeira, mas depois da
guerra ele começou a falar sério: ‘Vamos lá! Se você gostar, a gente fica;
se não, a gente volta.’ Nós desembarcamos em Viracopos. Não existia
Cumbica ainda e os voos de fora pousavam em Viracopos. Era um dia
lindo de novembro e estava calor. Tudo verde, muito bonito. Nós não
tivemos muitas dificuldades porque sempre estávamos em família. Fomos
bem recebidos e logo nos adaptamos. Quando eu percebi que íamos
ficar por aqui, que meu marido estava bem, que meus filhos tinham se
adaptado, resolvi que era hora de aprender a língua. No começo eu não
entendia nada. A família só falava hebraico em casa e isso não ajudava.
Eu nunca aprendia. Mas um dia eu falei: ‘Olha, não dá! Como que eu
vou sair na rua se eu não entender a língua? Como vou saber as coisas?’
Então a primeira coisa que fizemos foi comprar rádio e televisão. Aí de
manhã cedo já ligava o rádio para acostumar. Logo depois, chegou uma
professora para dar lições para os filhos. Eu aproveitava para ficar junto
lá com eles, olhando. E, quando a professora ia embora, eu falava em
hebraico com meus filhos e eles me respondiam em português; e assim,
devagar, eu fui aprendendo. Depois passaram três meses e a gente abriu
a loja no Bom Retiro. E eu sei que devagar, devagar, comecei a captar
tudo. Quando tinha que ir na feira, eu pensava: como eu vou falar o que
eu quero? Aí mostrava para o vendedor e ele me falava: ‘Vagem’ ‘Ah,
vagem.’ Aí, aprendi que vagem era vagem, batata é batata. Então, com
a convivência, quando abrimos a loja, foi outra coisa, porque, aí, já tinha
empregados e comecei a falar: ‘Quer, não quer?’, e começou a chegar o
pessoal. Então, ‘quer, não quer?’, uma palavra boa, outra torta, mas deu.”

voltar
“Quando eu era pequeno,
falava mais japonês do que
português, né? Porque lá
no interior não convivia
com outras pessoas. Todas
as fazendas tinham uma
escola, assim pequeninha,
e a professora vinha da
cidade, todo dia; vinha de
cavalo. Precisava andar uns
sete, oito, até nove, dez
quilômetros para chegar na
escola. Foi essa a escola que
eu fiz. Só ia até o segundo
ano do grupo. Fora isso eu
não saía; ficava dentro da
casa. E em casa meus pais só
falavam japonês, porque a
intenção deles não era ficar
aqui. Eles pensavam que iam
voltar para o Japão depois de
juntar dinheiro, mas aí veio
a Segunda Guerra Mundial
e eles tiveram que ficar.”
Saburo Shirasaca,
Shirasaca Cia. Ltda.,
Centro, nascido em 1930
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Thrassyvoulos Georgios Petrakis
Thrassyvoulos Georgios Petrakis nasceu em Esmirna, na Turquia, em 15 de agosto de 1918,
mudando‑se para a Grécia aos dois anos de idade. De família de agricultores e pescadores, abandonou
a escola para ajudar o pai. Já maior, serviu como enfermeiro no Egito durante a Segunda Guerra
Mundial. Casou-se na Grécia e veio para o Brasil em 1961. Após alguns anos arranjou emprego
como garçom no restaurante Cantinho Grego, atual Acrópoles. Hoje é seu proprietário.

da grécia para o
cantinho grego

armênia
infeliz
“Nossa viagem foi no navio
Guarujá e havia um grande
número de imigrantes
armênios. Alguns tinham
aquele alaúde e cantavam.
Depois de desembarcar em
Santos, fomos morar num
curral. numa fazenda próxima
de São Miguel Paulista, e
nós dormíamos com os
bois, em cima de capim. E, a
cada noite, meu saudoso pai
colocava os filhos, a esposa
e ele, ajoelhados, rezando,
agradecendo a Deus por nós
estarmos vivos! E sempre
nos deixou um legado, uma
recomendação: ‘Filhos, a este
país vocês têm que dar tudo,
tudo que nós não pudemos
dar à nossa Armênia
infeliz, porque aqui nós
encontramos todos os meios,
os recursos e a felicidade de
ter vida e sobrevivência!’”
Nichan Bertezlian,
Calçados Cobricc, Centro,
nascido em 1920
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“Eu nasci na cidade de Esmirna, na Turquia, e vivi lá até a idade de dois anos; mais
ou menos dois anos. Depois meus pais se mudaram dali e nós passamos a morar
numa ilha do mar Egeu que se chama Quios. Meu pai sustentava nossa família
trabalhando como pescador; isso lá pela metade dos anos 20. Ele tinha um barco
nessa época e ia pescar na Turquia junto com um primo. Era proibido, mas volta
e meia eles entravam com o barco no mar turco. Uma vez ele me contou que
os turcos pegaram, e ele e o primo sofreram um pouquinho. Ficaram uns dois,
três dias presos na Turquia, mas depois foram liberados. Minha infância foi toda
nessa ilha: eu ajudava meu pai na pescaria e, de vez em quando, também ia com
ele vender os peixes. Eu cresci cercado de peixes. Quando era menino, na minha
casa, carne entrava só duas vezes por mês. Já peixe era todo dia: peixe frito, ao
forno. Alguém pode achar ruim, mas eu não achava. Para mim, era uma maravilha!
Até hoje peixe é o meu prato preferido. Era uma vida tranquila, mas então minha
mãe morreu e, como eu era o filho mais velho, tive que deixar a escola de vez
para ajudar meu pai. Nós mudamos, então, para o centro da ilha, porque lá era
um lugar com mais recursos para viver. Depois, um pouco mais velho, eu ainda
trabalhei na loja de um conhecido dele, do meu pai. Eu teria continuado lá, só
que, aos 19, 20 anos, fui convocado para o Exército. Foi justamente na época da
Segunda Guerra Mundial, mas eu não lutei no front. Eu era enfermeiro, só ficava
no hospital cuidando dos feridos. Depois da guerra, cheguei a trabalhar numa
quitanda com meu irmão, Nikos. Outra vez vivemos muito bem, graças a Deus, e
eu me casei. Aí foi quando aconteceu a mudança para o Brasil. Essa minha mulher
tinha uma irmã que vivia em São Paulo, e essa irmã ficou sabendo do nosso
casamento. Ela escreveu uma carta para a minha mulher e reclamou que não
tinha recebido o convite. A minha mulher falou, então, para mim: ‘Olha, ela quer
que nós viajemos para o Brasil. Vamos?’ ‘Vamos! Por que não?’ Essa minha cunhada
tinha una lojinha que vendia miudezas no Jardim Tremembé. O marido dela
também era comerciante: tinha uma adega que vendia diversos vinhos, bebidas.
Nós viemos, fomos ficando, fomos ficando e eu comecei a ajudar no serviço, mas
quando passou uns quatro, cinco anos, eu precisava ganhar dinheiro, porque
minha filha tinha acabado de nascer. Foi aí que eu decidi ser garçom. Como eu
ainda não falava português direito, procurei um restaurante do Bom Retiro que,
na época, se chamava Cantinho Grego; hoje ele é conhecido como Acrópoles.”

Manuel Henrique Farias Ramos
Manuel Henrique Farias Ramos nasceu na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, no dia 8 de
maio de 1939. Apaixonou-se pelo Brasil após a leitura do livro Brasil, país do futuro, de Stefan Zweig,
imigrando para nosso país. Trabalhou durante anos em um açougue, na região do Brás, até abrir o
próprio negócio. É vice-presidente da Federação do Comércio, além de presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de São Paulo. Atualmente cria gado de corte.

idade da pedra
“Eu nasci nos Açores. Os Açores são um arquipélago de nove ilhas que fica entre o continente
americano e o europeu. Reza a tradição que ali teria sido a Atlântida, e nós acreditamos
nisso, nesse mito. É um arquipélago que tem em torno de 300 mil habitantes, e a ilha onde
eu nasci, como foi a terceira a ser descoberta, chama-se Ilha Terceira. Minha infância foi
bem típica do meio rural: jogava-se bola, havia brincadeiras de correr. Isso foi lá pelos anos
40. Depois veio o tempo da escola, e aí tinha uma peculiaridade que vocês não conhecem:
a alfabetização se dava numa pedra. Era uma pedra que tinha um caixilho e o lápis, que não
era de pedra, era um pouco mais mole. E ali você podia escrever. Os primeiros dois anos você
escrevia numa pedra de ardósia. Então, por incrível que pareça, eu sou da idade da pedra.
Nessa época, nós vivíamos numa aldeia e tudo era bem rústico. No comércio, por exemplo, a
coisa ainda se fazia pelo sistema de trocas. Meu pai semeava trigo, colhia o trigo, dava uma
parte do trigo para o moleiro que moía, ficava com uma parte e trazia a farinha. E era igual
com os outros produtos. Você fazia troca de batata com o pescador que levava o peixe e
assim por diante. Depois, por volta de 1946, meus pais mudaram para a quinta dos meus
avós. Eles produziam hortaliças para o mercado; tinham uma banca no mercado, então
a relação já era outra. Eu me dei bem ali, mas sempre tive o espírito rebelde. Questionava
a ditadura de Salazar e então pesava uma certa ameaça sobre mim. Para piorar, naquele
tempo eclodiu a guerra nas colônias. Então eu só tinha uma saída: migrar. Eu fiz a viagem
de navio para o Brasil. Saí da Ilha Terceira e passei por outra ilha chamada São Miguel; isso
levou um dia. Depois, navegava-se mais dois dias para chegar à Ilha da Madeira. E, finalmente,
da Ilha da Madeira para chegar a Lisboa mais dois dias. Só nesse trecho você viajava por
cinco dias. E de Lisboa até o Brasil, a viagem durava em torno de nove, dez dias. O plano
era eu ficar no Rio de Janeiro, trabalhando para um português açoriano na Confeitaria
Colombo, mas ele pediu para acertar a documentação e eu descobri que o processo ia
levar um ano. Aí eu desanimei. Na hora em que me disseram isso, eu fiquei matutando e
lembrei que tinha o endereço de uma viúva de mais de 80 anos, que o marido dela tinha
sido amigo do meu avô. Ela morava na Rua Vilela, no Brás. Brás não, Tatuapé. Eu disse: ‘Bom,
vou para São Paulo.’ Então, 11 horas da noite, eu peguei o ônibus e vim. Cheguei aqui
umas cinco, seis horas da manhã, uma neblina, um negócio terrível. Tinham me avisado
para pegar o bonde Penha, depois de desembarcar, então chegou o tal bonde e eu tentei
entrar pela porta da frente, mas todo mundo vinha saindo e o motorista bateu com a porta
na minha cara. Eu falei: ‘Não é possível.’ Aí fiquei esperando, veio um ônibus escrito Penha,
e eu pensei: bom, agora não vou entrar pela porta da frente. Só que o motorista bateu a
porta na minha cara de novo. Eu achei que o mundo estava contra mim, viu? No fim, fiquei
estudando o movimento dos ônibus e dos bondes até entender que um entrava pela
frente e o outro por trás. Quando cheguei na casa dessa viúva, ela me recebeu muito bem,
talvez pela alegria de encontrar alguém do lugar onde ela tinha nascido. Logo em seguida,
o filho dela me arranjou emprego numa fábrica e as coisas começaram a se acertar.”

é de
alguém?
“Na viagem de Portugal, eu
estava sempre andando pelo
navio. Subia nos mastros até
lá em cima, os marinheiros
volta e meia tinham que
me buscar. E tanto andei
que uma hora me perdi.
Minha mãe lá perguntando
se alguém tinha me visto
e ninguém viu. Aí fui parar
na primeira classe. Tinha
uma família de ingleses
velhos, e eles queriam me
levar, pensavam que eu
tinha subido no navio e que
estava lá, assim, perdida.
Depois de um tempo, passou
um marinheiro, me pegou
pela mão e deu voltas no
navio inteiro: ‘Quem perdeu
essa menina?’ Ninguém
dizia nada. Por fim minha
mãe me achou. Ela foi lá
no comissário e buscou os
papéis todos para eles me
entregarem, porque senão
não me entregavam, não.”
Maria Augusta Alexandre,
Floricultura Dora, Largo do
Arouche, nascida em 1913
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Paulo Rivera Ferreira
Paulo Rivera Ferreira nasceu em Piraju, interior de São Paulo, em 25 de outubro de 1951. Passou a
infância numa fazenda com seus sete irmãos. Desde pequeno ajudou seu pai no comércio de secos
e molhados. Mudou-se para São Paulo assim que terminou o colegial. Trabalhou como vendedor em
diversas áreas até que surgiu a oportunidade de entrar no ramo de livros médicos. Após alguns anos,
assumiu a loja em que trabalhava e depois abriu diversas outras. Está há mais de 30 anos no segmento.

comércio no dna

pilhas e
pilhas
“Meu pai tinha matrícula
na prefeitura, era número
381. E, as feiras, uma era no
Largo do Arouche e a outra
na Praça Roosevelt. Como
meu pai era um dos mais
antigos, ele tinha o privilégio
de ter os melhores pontos. E
a minha função era arrumar
as mercadorias para expor.
Eu fazia aquelas pilhas de
quatro metros de altura de
sabão, ficava montando,
devagarinho. Tinha uma
hora para terminar aquilo.
Depois fazia pilhas de óleo,
era interessante o volume
que se vendia. Nós tínhamos
feira em que se vendiam
mais de dez caixas de óleo.
Vinte caixas de sabão. E
naquele tempo não existia
supermercado, então, o
público esperava a feira se
instalar; era uma multidão de
pessoas querendo comprar.”
Krikor Tcherkesian, Ducal,
Centro, nascido em 1938
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“Meu pai abriu um mercado de secos e molhados em Piraju, e, nessa mesma época,
final dos anos 50, a minha mãe tinha uma cantina no colégio. Então você vê: eu e
meus irmãos fomos formados no comércio. Desde o princípio, nós fomos ligados ao
comércio. E, de todos os filhos, acho que eu era o que mais se preocupava com essa
parte de aparência da loja. Gostava de fazer pilhas bonitas com as latas de óleo, ajeitava
os sacos de feijão, de arroz, colocava as coisas no lugar certo. Eu sempre me preocupei
em fazer o cliente ver uma coisa bonita quando entrasse na loja. Mais tarde, quando
vim para São Paulo, eu trabalhei em diversos setores até me acertar: fui escriturário
de supermercado, propagandista de remédio; fui vender relógio, vender Barsa... Anos
mais tarde, quando trabalhava na Santa Casa, resolvi pedir emprego numa editora
que ficava ali em frente. Eu vivia indo lá, conhecia os donos e achei que poderia me
dar bem no negócio. Essa editora era voltada para a área de medicina; quer dizer, tinha
livros de anatomia, fisiologia, histologia; tinha a parte básica, a parte de cirurgia; tinha
a parte de gastro, oftalmo, otorrino; ela era mesmo especializada nessa área. Meu
primeiro trabalho com eles foi fazer cobranças; e umas cobranças muito desagradáveis
por sinal, porque eu tinha que fazê-las no fim de semana. Chegava lá, batia. Imaginou
hoje, você cobrar uma pessoa no fim de semana? Mas era o que eu tinha que fazer.
E eu devo ter desempenhado bem, porque o dono da editora gostou de mim, do
meu jeito de ser. Gostou tanto que achou que eu poderia ser um bom vendedor de
livros. Aí ele me favoreceu com a oportunidade de trabalhar numa filial dessa loja em
Mogi das Cruzes, para que eu pudesse representá-los ali. A coisa funcionou tão bem
que, algum tempo depois, eles passaram o ponto para mim e, desde então, estou
trabalhando nesse mercado. Tenho a loja de Mogi e mais outra na Vila Clementino. E
é curioso porque, voltando um pouco àquela história do visual, da aparência, dessa
coisa com que eu me preocupava quando era pequeno lá em Piraju, tem uma
lembrança que me marca muito. Quando eu era moleque, a gente tinha um dia todo
especial, que era o dia reservado para plastificar os livros. Isso antigamente, hoje não
se faz mais isso. Mas eu vejo que é uma coisa que ficou gravada na minha cabeça.
Ainda hoje, quando um aluno vai comprar um livro conosco, o que nós fazemos? Eu
tenho uma capinha plástica que eu coloco para não sujar o livro, para não desgastar
o livro. Pode parecer insignificante, mas é uma coisa que acaba marcando o aluno
de alguma maneira. O aluno que compra conosco uma vez, compra sempre.”

Jose Evangelista de Castro
Jose Evangelista de Castro nasceu em Santo Antônio da Platina (PR), em 23 de dezembro de 1947.
Trabalhou desde cedo vendendo leite para ajudar a família. Já crescido, passou a ajudar o pai num
açougue, onde teve os primeiros contatos com a profissão. Decidiu vir para São Paulo, onde trabalhou
no mesmo tipo de comércio, na região do Brás. Com o tempo, montou seu próprio estabelecimento
no bairro da Lapa, com serviços de buffet, além do açougue que administra com o auxílio dos filhos.

carne trêmula
“Eu devia ter uns nove, dez anos quando meu pai mudou para Santo Antônio da Platina
e começou a lidar com açougue. E foi trabalhando no açougue que eu dei os primeiros
passos no trabalho. Meu pai que falava: ‘Ó, fica lá no canto, limpando o osso ou limpando
alguma coisa e ajudando a cortar.’ E já a gente obedecia, até porque meu pai, ele era
uma pessoa de coração bom, mas um pouco violento também. Então, se ele falasse
assim: ‘Você faz isso’, se você falasse: ‘Como que é, pai?’, já recebia um tapão na orelha,
pá! Tudo era muito diferente. Cortar um quilo de carne, por exemplo. Antigamente
não tinha máquina, você tinha que cortar quase na porrada, com machado, com facão.
Também o cliente, era diferente o comportamento dele. Hoje você chega no açougue e
pede um quilo de bife, né? Antigamente você chegava no açougue e pedia um quilo de
carne. Você falava para o açougueiro: ‘Corta em bife’, e ele respondia: ‘Não, senhor, não
sou seu empregado; eu não vou cortar o bife.’ Então, como era antigamente? A pessoa
comprava, vai... chegava no açougue, comprava a carne e levava para casa. Aí a própria
pessoa: a sua bisavó, por exemplo, ela levava carne, ela mesma limpava e ela mesmo
cortava. Ela tinha um martelinho com que ela batia o bife com a mão, né? Hoje, não;
hoje, você chega no açougue e está tudo embaladinho, bonitinho, já leva as carninhas
cortadinhas, os coxões moles, as alcatras, tudo já no jeito; a carne já vai moidinha.
Antigamente tinha aquelas máquinas de moer carne; o cara botava a carne e moía na
mão. De vez em quando, moía um pedaço do dedo junto, mas era assim. E o abate
também era o próprio comerciante que fazia. Vamos supor, meu pai tinha dois cavalos;
ele montava num cavalo e eu montava outro. E a gente ia até um sitiante e comprava
o porco. Trazia o porco para o matadouro, ele mesmo matava e cortava. O boi, meu pai
pegava o cavalo, ele pegava um cavalo eu pegava noutro, ia lá, laçava o boi; trazia o boi
no laço para o matadouro, os caras matavam. Matavam, cortavam, colocavam dentro
de um carro ou... Às vezes nem carro tinha naquele tempo. O cara tinha lá na época o
tipo de um contêiner, certo, só que era puxado por cavalo. Então, o cara pegava, cortava
o boi em quatro, pendurava ali, os caras levavam até o açougue. Foi sempre assim,
até que a Vigilância Sanitária foi proibindo. Você abate um animal, vem uma mosca
contaminada, já dá problema. Outra coisa: não tinha armazenamento. Então, você abatia
o boi, vamos supor, tipo sexta-feira e a carne não podia ir quente para o açougue. Existe
um procedimento que, quando você abate o boi, tem que esperar a carne esfriar. Você
não consegue cortar ela; abater o boi e já cortar a carne. Só se for um machado desse...
Você cortando com uma serra não consegue. Então a carne tem que descansar. E era
assim, como não tinha geladeira, meu pai trazia para o açougue e deixava ela ali a noite
inteira. De madrugada, eu e o meu pai íamos para o açougue, a gente cortava toda
aquela carne que tinha que vender na sexta, no sábado e no domingo. O que sobrava
no domingo à tarde a gente tinha que salgar tudo e pendurar. Depois você deixava a
carne tomar sereno, que era para ela voltar um pouco, e só aí cortava para vender.”

o velho
mercado
“Antigamente se dava um
boxe a título de permissão de
uso no Mercadão. Era para
produtores, principalmente
para que desse chance ao
produtor de comercializar
seus próprios produtos; a
parte de frutas, a parte de
peixes, a parte de aves...
tinha tudo. No mercado se
vendiam aves vivas, não é?
As galinhas, os patos. Com
a carne, a mesma coisa,
para cada segmento você
tentou agrupar, formando
esses pequenos mercados
que estavam aparecendo
dentro de um mercado.
Mas, assim como hoje ele é
pequeno para o que a cidade
precisa, na época ele era
muito grande. Meu pai conta
que, às vezes, às dez horas
da manhã, dava para jogar
futebol no meio das ruas,
porque não tinha clientes.”
Leonardo Chiappetta,
Empório Chiappetta,
Centro, nascido em 1954
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Vicente Amato Sobrinho
Vicente Amato Sobrinho nasceu em São Paulo, no dia 6 de março de 1948. Passou a infância nos
bairros do Tatuapé e Vila Esperança. Começou a trabalhar cedo, em um pequeno armazém do
bairro. Mais velho e já formado, atuou em algumas empresas até abrir seu próprio negócio, no
ramo de compra e venda de papéis, no qual atua até hoje. É presidente do Sindicato Nacional do
Comércio Atacadista de Papel e Papelão e da Associação Nacional dos Distribuidores de Papel.

pagamento
em groselha

a banca do
seu josé
“Um dos primeiros trabalhos
que eu tive foi num bar em
que deram uma melhorada,
começaram a servir pãozinho,
cafezinho; virou uma padaria.
Um bar até do Seu Álvaro,
me lembro como se fosse
hoje. E uma das pessoas que
frequentava lá, Seu José, que
é que ele fez? Ele pegou, fez
uma banca de jornal ali e
eu comecei a trabalhar para
ele. Eu voltava da escola e
ficava na banca. Só que o
Seu José tinha problema
de alcoolismo, então ele ia
tomar as cachaças dele e
ia dormir, não é? Depois à
tarde ele vinha, eu dava o
dinheiro dele, ele dava o meu
e tudo bem. Em resumo, foi
isso: fiquei trabalhando na
banca dele uns dois anos;
aliás, no final, a banca já era
mais minha do que dele.”
Sidnei Donizetti Zózimo da
Costa, Clamoi, Pinheiros,
nascido em 1957
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“O primeiro lugar em que morei foi na famosa Vila Maria Zélia, no Belém.
A Maria Zélia deve ser da década de 1920, e eu morei lá entre 1948 e
49. Mas eu era um bebê, não lembro muita coisa. O que a gente sabe é
o seguinte: havia ali uma grande integração, porque você tinha a escola,
você tinha a igreja, você tinha um campo de futebol e tinha também
as casas, não é? E as casas eram praticamente iguais, com exceção de
alguns sobrados, que eram os da chefia. Mas eram sobrados tão grandes
que acabavam sendo divididos e tudo se realizava lá. Inclusive eu tenho
uma prima que ainda está viva e morou lá a vida toda. Ela casou com
um primo meu. E ela tinha muita raiva daquele lugar, porque era assim,
se alguém quisesse namorar com ela, de fora, o cara não conseguia
entrar lá para apanhá-la, não tinha jeito. Coitada. Eu lembro que uma
vez eu estava conversando com ela e ela disse: ‘Se um dia eu ganhar
na loteria esportiva...’ ‘Você quer ganhar na loteria para fazer o quê?’, eu
perguntava. E ela respondia: ‘Para botar fogo no Maria Zélia.’ Depois a
gente se mudou para outra casa, no Tatuapé, que ficava na Rua Vilela. Era
um quarto, uma salinha e uma cozinha. Uma coisa marcante para mim
que existia lá era um fogão, que ficava assim no canto, e era a carvão,
lenha. Eu lembro que uma vez meu pai ameaçou me bater com cinto,
que eles chamavam de correia: ‘Olha que eu vou pegar a correia.’ Eu
sei que não pensei duas vezes: peguei aquele cinto e joguei no fogo. Aí
passou o tempo e todo mundo procurando o cinto, procurando o cinto;
no outro dia acharam a fivela só. Existia um clube lá, chamado Sampaio
Moreira, e eram todos corintianos, só falavam de Corinthians dia e noite.
O comércio em frente à casa em que eu morava era uma vendinha. Ali
você comprava e marcava a despesa na caderneta, quando recebia o
salário você ia lá e pagava. Eu comprei muita gasosa ali. Gasosa é a tal
da soda de hoje em dia, a Sprite, esses negócios. Eu lembro porque
eu gostava muito disso: gasosa, bucho, feijão, arroz, banha – naquela
época cozinhava-se na banha –, toicinho. Dali nós passamos para a
Vila Esperança. Nós tínhamos a padaria e ali perto tinha o armazém do
Miguel, que era um armazém pequeno. E esse Miguel, quando dava
meio-dia, ele ia almoçar e dormia até três horas da tarde e, quando eram
férias, coisa assim, eu ficava tomando conta nesse período do armazém
dele. Eu vendia e depois ele me dava um copo com groselha. Eu devia
ter uns dez anos e fui meio que um autodidata, porque o feijão, ele não
vinha em saquinho, tinha aqueles apanhadores, tipo uma caneca. Você
punha, pesava, fazia as orelhinhas no saco e dava para o cliente. Eu tinha
uma lista de preço lá, mas devo ter cobrado errado um monte de vezes.
Cobrava mais, cobrava menos, mas não estava nem aí. E acho que ele
também não, porque depois ele começou a me dar groselha com leite.”

Silvio Yoiti Katsuragi
Silvio Yoiti Katsuragi nasceu em São Paulo, no bairro da Lapa, em 31 de dezembro de 1960. Em São
Paulo, seus pais eram comerciantes de pescados. Com eles aprendeu o ofício e todos os cuidados
inerentes à profissão. Formado em Administração de Empresas e Direito, além de cuidar do comércio
que herdou dos pais, Silvio é um cidadão atuante na vida da comunidade da Lapa, onde vive até hoje.

signo de peixes
“Desde que me conheço por gente meus pais sempre trabalharam
no Mercado da Lapa. Meus pais e eu, porque tive que começar
a ajudar na banca com sete anos. Era até engraçado, porque
eu era obrigado a acordar às quatro e meia, cinco da manhã, e,
quando chegava lá, estava meio dormindo ainda. Então toda
hora eu ouvia alguém falar: ‘Acorda, Silvio, acorda.’ A rotina lá
funcionava mais ou menos assim: ‘Silvio, pega esse pacote’;
‘Entrega para aquele senhor’; ‘Cobra tanto’. Brincar era raro. Às
vezes empinar papagaio, pião, rolimã. Não tinha tanta coisa como
hoje. Televisão não pegava bem, não existia videogame. Outra
vez você chegava em casa e não tinha luz. Lembro que, quando
acabava a luz, os vizinhos punham cadeiras na rua e ficavam
proseando até o horário de voltar a luz para você poder terminar
de fazer a janta e tomar banho. Outro tipo de brincadeira é que
no mercado eu ganhava umas bexigas de ar e ficava passeando
pelos corredores. Às vezes eu perdia a bexiga porque ela saía
do mercado. Aí eu passava chorando e o dono da banca, que
infelizmente já faleceu, pegava e me dava outra. Até uns cinco
anos atrás, quando ele ainda ia comprar um peixe lá, na hora
que ele ia pagar eu falava: ‘Não, Seu Francesco, esse daí é pela
bexiga que o senhor me dava.’ Brincadeira era só isso, porque a
maior parte do tempo mesmo eu passava com os funcionários
do meu pai. Não sei se posso falar que era brincadeira aprender a
limpar peixe, saber o nome de um peixe, conhecer esse, aquele
peixe. Naquele tempo o peixe vinha praticamente vivo. Você
imagina, para um moleque, chegar assim... O cascudo é difícil de
morrer, a lagosta chegava viva, então a minha diversão era ver
aquilo ali. Uma vez um funcionário, se chama até Arlindo, ele me
passou um serviço... Eu devia estar com uns nove anos, ele falou:
‘Vem cá.’ E eu fui aprender a tirar a escama do peixe. Lembro que
ele me deu, como primeira tarefa, escamar 20 quilos de corvina.
Ele falou assim: ‘Enquanto você não escamar tudo isso, não te
ensino outras coisas.’ Você não entra numa peixaria para escolher
serviço; tem que fazer de tudo, não tem jeito. Passou o tempo,
quando eu fiz 14 anos, estava administrando a barraca. Mais
tarde, quando eu estava no meio do curso de Administração de
Empresas, surgiu a oportunidade de meus pais comprarem outra
peixaria. E a minha mãe me disse: ‘Você vai seguir nos estudos
ou quer continuar nos ajudando?’ Eu falei: ‘Sei que o sonho de
vocês é comprar mais uma peixaria, então eu continuo no ramo.’”

em nome
de baco
“Meu envolvimento com
venda de jornais vem desde
cedo; desde a década de
40, na verdade. Muito antes
de ter a banca. Na época,
uma lei proibia a criança de
trabalhar, e justamente nesse
tempo eu comecei a vender
jornais na Avenida Paulista.
Um dia surgiu um homem
do Juizado de Menores, e
ele falou para mim: ‘Você
não pode trabalhar.’ Ele me
deteve, me levou para o
Juizado, e meu pai precisou
ir lá explicar que ele tinha
muitos filhos e os filhos
precisavam ajudar em
casa. Então o funcionário
lá falou: ‘Já que você tem
que trabalhar, nós vamos
dar uma chapinha com um
número. Você põe na lapela
e com isso você vai trabalhar
sem ser incomodado.’”
Pedro Favalle Filho,
Revista Bar Favalle, Itaim,
nascido em 1932
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Ki Hyok Song
Ki Hyok Song nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em 22 de outubro de 1980, onde passou parte
da infância, antes de se mudar com a família para o Brasil. Após um período difícil de adaptação
escolar, cresceu e passou a ajudar os pais na loja de roupas, aberta na região do Brás. Aos poucos
os negócios da família prosperaram e foram abertas novas lojas. Com o tempo decidiu abrir
seu próprio comércio, no bairro do Bom Retiro, trabalhando com vestidos para festas.

sete noites
sem dormir

padeiro
“Uma época eu saí da
confecção e cismei que
ia ser o primeiro padeiro
coreano de São Paulo. Aí
eu saí procurando local pra
instalar, mas exigiam luva
alta. Passou uns seis meses,
eu fiquei desesperado: ‘Pô,
o dinheiro está acabando e
não vou arrumar nada.’Então
apareceu um ponto em
Perdizes, uma casa simples.
Aí derrubei e fiz uma loja.
‘Bom, aqui vai sair uma mina
de ouro.’Investi dinheiro, fiz
uma loja de conveniência
com padaria. Foram três
anos nesse ramo, cheguei
a ter até 30 funcionários.
Mas foi só dor de cabeça;
eu percebi que esse ramo
era para português, não
para coreano. Cada macaco
no seu ramo, no seu galho,
porque conhecimento da
colônia também pesa muito.”
In Sung Cho, Creações
Light Breeze, Luz,
nascido em 1956
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“Minha mãe trabalhava como modelista. Não sei se vocês entendem de modelagem,
mas é uma coisa que usa muito papel, então eu e meu irmão mais velho vivíamos
brincando: a gente fazia espada de papel, barco de papel, avião. Era uma infância feliz,
mas a situação na Coreia estava difícil. Aí um dia uma amiga da minha mãe, que tinha
vindo para o Brasil, fez contato com a gente. Ela tinha uma fábrica de algodão em
São Miguel Paulista. E ela falou para a minha mãe: ‘Vem para cá que aqui está bom.’
Aí o meu pai pegou o que ele tinha, minha mãe também; venderam tudo, a gente
pegou o dinheiro e foi embora. Primeiro paramos no Japão, depois fomos para a Itália,
passamos um tempo nos Estados Unidos e, quando chegamos na Bolívia, acabou o
dinheiro. Por sorte meu pai conheceu um coreano que era um sujeito bem rico lá. A
gente ficou na casa dele uns três meses, e ele ainda levou a gente de carro de La Paz
até o Rio de Janeiro. Até hoje ele é amigo do meu pai. A gente começou a vida aqui em
São Paulo num apartamento na Rua Barão de Ladário. Meus pais ficavam num quarto,
no outro quarto meu pai montou uma mesa para minha mãe trabalhar. O pessoal
trazia a roupa, então minha mãe desmembrava a roupa, desenhava com giz no papel,
recortava e levava o molde e a peça descosturada de volta para a costureira. Aí um
dia um amigo do meu pai falou assim: ‘Sua modelagem cai bem melhor do que as
dos outros. Por que você não abre uma loja?’ E meu pai respondeu: ‘Imagina! A gente
não tem dinheiro.’ E esse amigo insistiu: ‘Eu banco. Porque vocês vão ganhar dinheiro
rápido e depois de um ano vocês me pagam.’ No fim, meus pais decidiram abrir a loja,
só que, como a gente estava apertado, eles alugaram um ponto que ficava um pouco
fora do centro comercial do Brás. Ficava bem longe, na verdade, da Rua Oriente, da
Rua Miller, da Rua Maria Marcolina. Para não ter loja e casa, a gente montou uma loja
com a casa atrás. Putz! Isso é muito ruim, porque, imagina, de manhã cedo já tem
gente trabalhando ali do lado. Um tio meu que era marceneiro acabou vindo para cá.
Ele comprou madeira e a gente fez uma loja toda de madeira e vidro. Você acredita
que eu quebrei a vitrine no dia da inauguração? Não sei por que eu fui martelar uma
madeira que estava segurando o vidro. Foi só um totozinho de nada. Puf!, não era para
quebrar! Meu pai ficou muito bravo. Mas enfim a gente montou a loja. A minha mãe
fez então uma compra que seria hoje mais ou menos mil reais em tecido. Ela falou que
ficou uma semana sem dormir, porque achava que alguém ia vir e levar embora esses
mil reais que ela tinha de tecido. Nossa! Foi duro esse tempo. Mas o amigo do meu pai
tinha razão. A gente ganhou dinheiro rápido. Dessa loja a gente foi para uma loja na
Conselheiro Belisário e depois abriu outra na Rua Miller, de esquina com a Oriente. Eu
lembro que nós chegamos a ter até dez boxes espalhados pelo Brás. E com o tempo
eu passei a acompanhar o meu pai, ia para oficina com ele. Ele falava: ‘Anota isso para
mim.’ Tipo o quanto a gente trazia, o que estava sendo entregue. E eu comecei a
pegar gosto. Quando fiz 18 anos, falei para ele: ‘Se você quiser, eu vou lá fazer oficina.’
Tanto é que o primeiro carro que eu ganhei do meu pai foi uma Saveiro, já para colocar
os cortes atrás. Mas tudo bem, eu sempre gostei de picape, não me importei muito.”

Reinaldo Pedro Correa
Nascido na capital paulista, em 26 de fevereiro de 1953, Reinaldo Pedro Correa é formado
em Direito e Administração. Após a morte do pai, quando era adolescente, passou a cuidar da
loja da família. É presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Maquinismos, Ferragens,
Tintas, Louças e Vidros de São Paulo, diretor da Federação do Comércio e conselheiro do Sesc.
Atuou também na diretoria do São Paulo Futebol Clube, no início da década de 1990.

gerente caçula
“Meu pai, quando resolveu ser comerciante, teve primeiro uma loja de tintas no
centro da cidade, bem no centro, não sei falar onde. Mas ela durou pouco; dois anos
na verdade. Logo depois, em 1950, ele fundou essa loja na Avenida Álvaro Ramos,
que vendia parafuso, crucifixo, tudo. A Mooca naquela época era periferia, então
era uma loja que abria de domingo, de sábado, como acontece hoje nas nossas
periferias. Para você ter uma ideia, a outra loja de tintas mais próxima à nossa ficava
na Penha. Naquela época tinha uma firma, Tintasil, que era lá no Belém, e toda a
produção de tinta, óleo, esmalte deles era primeiro para o meu pai – depois que
iam vender no mercado. Então, era um giro violento na loja, ele tinha um poder
aquisitivo impressionante. Ele montou essa loja, eu sei exatamente o dia, porque
eu tenho o contrato social nos arquivos da empresa, foi no dia 4 de agosto de
1950. E ali se vendia de tudo. Querosene solto, nós tínhamos três tambores de
200 litros cada. Você tinha uma torneira nos tambores, então passava o caminhão
pipa, que nem entrega água hoje e enchia. A gente pagava e o pessoal comprava
de litro. Você tinha muita lamparina, naquela época se comprava a granel. A gente
tinha balança para pesar... alvaiade era a granel, não tinha essas embalagens tudo
pronto. Isso dava um lucro violento, trabalhava muito bem, mas aos poucos ele foi
se especializando em tinta. Ainda naquela época, em 1964, ele chegou a montar
uma filial na Conselheiro Justino, que é a Praça Kennedy hoje (não existia a Radial
Leste), e aí já era só de tinta. Então ele se especializou. Foi tirando ferragens, as outras
coisas, entendeu? Só que aí aconteceu uma coisa inesperada: meu pai faleceu em
1966. Um ano antes, ele tinha ido fazer uma operação de catarata em Campinas.
Antigamente, quando se fazia uma operação de catarata, a pessoa ficava uma
semana internada, e nessa semana que ele ficou lá no preparatório, antes e depois, fui
eu quem ficou cuidando da parte administrativa da empresa. Eu trabalhava na casa
da minha mãe – porque o escritório não era na loja, era na casa, na Rua Itamaracá.
Era eu tratando dessa parte e meus irmãos vendendo. Quando meu pai voltou da
internação, eu continuei fazendo alguma coisa ao lado dele, aprendendo mais um
pouco, só que logo depois ele faleceu, e aí eu já assumi aquele setor. Então, com
13 anos eu passei a assumir a parte administrativa da empresa. Era eu que fazia
tudo: lançamento de livro, cheques, pagamentos, era tudo comigo, meus irmãos só
preocupados em vender. Você tem ideia o que é isso? O caçula mandando nos mais
velhos? Mas o que acontecia? A loja estava em nome da minha mãe, e ela acabou
me emancipando para a maioridade. Ela passou uma procuração, então você vê
que ela confiava imensamente em mim. Eu assinava os cheques e administrava
tudo. Então era difícil esse negócio de vale, briga. Você sabe, o irmão tira um
dinheiro a mais do que ganha, tudo isso é natural numa empresa familiar. Eu tive, é
claro, alguns atritos com eles, mas consegui levar. Estou aqui até hoje, não estou?”

tramela
eu conheço,
fechadura
não
“Quando eu cheguei em
São Paulo, que eu vi todo
aquele movimento, nossa
senhora! Fiquei apavorado.
E foi difícil de me adaptar.
Uma vez, quando eu estava
no balcão, em 1958, chegou
um freguês e pediu uma
fechadura. Eu não sabia o
que era fechadura. Na minha
casa em Birigui não tinha
fechadura. Era tramela que
a gente chamava. Tramela;
aquela tabuinha, assim,
com prego no meio, que
trancava a porta. E o cliente
pedindo a fechadura. Fiquei
apavorado e fui falar com o
Seu Antônio, o ex-dono da
loja: ‘O homem quer uma
fechadura, não sei o que é
que é isso!’ Aí ele começou
a me ensinar o que era cada
coisa. Mas era uma barra, viu?
Não foi fácil me acostumar.”
Juvenal Capato, Depósito
Santo Antônio, Moema,
nascido em 1927
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Angelo Sergio Del Vecchio
Angelo Sergio Del Vecchio nasceu em São Paulo, capital, em 29 de abril de 1938. De
uma família de imigrantes italianos, passou a infância no bairro de Cerqueira César, nas
proximidades da Rua Augusta. Iniciou sua vida profissional aos 16 anos, ajudando o pai e o tio
na loja de instrumentos musicais da família, que hoje lhe pertence. É formado em Economia,
além de conhecedor de instrumentos antigos. Está no ramo há mais de 50 anos.

um banquinho,
um violão

casamento
harmônico
“Quando eu cheguei da Itália,
em 1952, trouxe comigo
uma filarmônica, um órgão
– chama filarmônica em
italiano. E era justamente
para uma moça, essa menina
que tinha 11 para 12 anos.
Ela estava estudando música,
e, como nós éramos parentes
de terceiro grau, ela sabendo
que eu vinha para o Brasil,
falou com uma tia que falou
comigo: ‘Não, você traz uma
harmônica para ela e tal.’
‘Tudo bem.’ Então eu trouxe
o tal do instrumento. Ela
veio até o Porto de Santos
para pegar a harmônica, e,
na volta, na subida da serra,
acho que o táxi estava muito
carregado e ela acabou
dormindo no meu colo. Essa
menina que tinha 12 anos
veio a ser a minha esposa.”
Sergio Picchiarini,
Ristorante e Rosticceria
Piatto D’Oro, Moema,
nascido em 1934
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“Meu avô paterno era luthier na Sicília. Ele fazia bandolins. E, quando
eles vieram ao Brasil, resolveram trabalhar com instrumentos musicais.
Aí abriram uma firma no antigo Largo do Piques – hoje é Praça da
Bandeira. O nome ficou sendo Irmãos Del Vecchio. Em 1920, eles
transferiram a firma para a Rua Aurora. Tinha a loja na frente, no meio
tinha a casa da minha avó e atrás era a fábrica que eles chamavam
de oficina. Antigamente umas cinco casas dominavam o mercado de
violões no Brasil; era a Casa Manon, tinha a Leimar, Tomazi, Vitale e eu. A
concorrência era menor e as lojas eram muito conhecidas. Tanto que
na década de 80 eu construí uma fábrica bem grande, 3.500 metros
quadrados na Marginal Tietê. Vinha gente de todo o Brasil. Eles vinham e
enchiam a Kombi, porque eu vendia tudo: amplificador, bateria... Dentro
da parte de fabricação na loja, nós fizemos essa parte de revenda de
equipamentos que teve muito sucesso na época. Mas com a abertura
da importação ficou difícil. Eu me lembro que, quando o Collor abriu
a importação em 1992, meu instrumento mais barato custava... Acho
que era cruzeiro, cruzeiro novo, não lembro mais a moeda, mas vamos
dizer que, se fosse em reais, seria equivalente a 70 reais. Com o dólar um
por um com a moeda, o chinês chegava aqui por 18. Então, ficou uma
concorrência muito desleal! Era dar murro em ponta de faca, não tinha
como! Eu cheguei a ter 200 e poucos empregados lá e o que mantinha as
despesas de custeio eram os instrumentos baratos! Fabricava os melhores
também, que davam lucro e tal, mas a parte básica que cobria os custos
operacionais eram os violões baratos, que a gente despachava para todo
o Brasil. Eu trabalhava com revendedores. Sempre mantive a loja lá na
Rua Aurora, mas a gente vendia para lojas especializadas em São Paulo e
outros Estados. Mas aí, com a concorrência, o violão barato chinês ficou
fazendo a concorrência muito desleal. No nosso segmento sempre teve
uma história assim: o filho chegava para o pai e dizia: ‘Pai, quero aprender
a tocar violão.’ ‘ Mas, você quer mesmo?’ ‘Quero!’ Então papai vai comprar
um baratinho; depois, se você pegar gosto pela coisa, eu compro um
melhor!’ E nessas, com o chinês, eu deixei de vender o baratinho. Eu fui
até 2003, aí não deu mais para sustentar as atividades de indústria. E,
como eu parei de atender os revendedores, as pessoas quando procuram
nas lojas a minha marca, elas ouvem: ‘Não existe mais.’ E não é nada disso.
Eu reduzi o negócio e a produção ficou só na minha loja. Felizmente eu
tenho um site e ele demonstra que eu não morri. Não existe propaganda
melhor do que um site hoje em dia. Você monta um site, as pessoas
acessam. Vira e mexe, tem gente consultando e aí vem. Consegui
manter uns três luthiers bons e ainda faço uns violões interessantes.
A pessoa encomenda; eu, com 60 dias, faço a vontade do cliente.”

Marco Alfredo Di Cunto Junior
Marco Alfredo Di Cunto Junior nasceu na cidade de São Paulo, em 14 de maio de 1980. Desde
menino frequentou a Doceria Di Cunto, fundada pelo seu avô paterno e pelos irmãos dele há mais
de 75 anos. Sempre teve o desejo de continuar os negócios da família. Aos 15 anos começou a
ajudar nas vendas em datas comemorativas. Durante sua graduação em Comunicação Social,
começou a trabalhar na área de marketing da empresa, desenvolvendo diversos projetos.

menino de liceu
“Minha família é tradicional na Mooca e, como não podia deixar de ser, eu
estudei num colégio do bairro. Esse colégio se chama Liceu Santa Cruz. Ele
existe até hoje. Eu fui muito cedo para a escola. Eu via a minha mãe levando
a minha irmã e queria ir também, queria por todo modo ir junto. Tanto
insisti que minha mãe resolveu fazer teste, até com dor no coração, coitada,
porque eu era muito novinho. Eu tinha pouco mais de dois anos. Mas enfim
ela me levou lá no Liceu Santa Cruz e eu me saí muito bem no teste. Então
entrei no colégio ali no início dos anos 80 e continuei estudando ali até a
conclusão do segundo grau, médio hoje. Como eu fiquei esse tempo todo
no mesmo lugar, fiz muitos amigos, muitos que conheci pequenininho e
que cresceram comigo. Eu sempre morei no mesmo lugar: Avenida Paes
de Barros, 1.136; e o Colégio devia estar no número 700, 600, sei lá. Ficava
a duas quadras da minha casa. Então, desde muito jovem eu já ia a pé para
a escola. Não ia sozinho porque tinha um amigo do prédio que também
estudou nessa mesma época no Liceu. Ele morava no segundo andar e eu
no sétimo, então a gente sempre se encontrava e ia junto para o colégio;
estudava na mesma classe. E havia outros amigos que moravam no caminho
também, então todo dia a gente ia encontrando o pessoal e chegando
junto na escola. Era uma grande farra ir para a escola, era um momento
de alegria. Para mim nunca foi chato ir para a escola. A gente encontrava
os amigos e passava momentos bem legais. Outra coisa que me vem à
memória é o momento de comprar o material escolar. Hoje as escolas quase
que vendem um pacote. Não existe mais aquele ritual. Eu me lembro de
ir com a minha mãe ao mercado do Yamauchi, que também é tradicional
do bairro. Eles têm uma área no pavimento superior que é de brinquedos,
papelaria, e a gente sempre estava comprando coisas por ali. Mas não que
eu fosse caprichoso, porque nem eu, nem meus amigos éramos do tipo
que liga para o material, de ter tudo certinho. O estojo era bagunçado, um
usava o do outro, um emprestava para o outro. Só uns poucos alunos na sala
é que tinham o estojo todo bonitinho; separados os lápis, lapiseira. Tenho
lembranças fortes também das festas de final de ano. Eram grandes festas
que eram feitas, muitas vezes, no Clube Atlético Juventus no salão nobre,
que era um salão muito grande. Então tenho grandes lembranças aí dessas
festas de final de ano, em que a gente preparava um número para apresentar
aos nossos pais. Ou era fantasiado de alguma coisa fazendo dança; uma
apresentação bem bobinha, bem simplesinha; são coisinhas bem marcantes
para a gente. A gente tinha um diretor da escola, que era o proprietário, ele
chamava Afonso. Ele, nossa!, ele fazia discursos longuíssimos; aquilo para
a criançada era um porre. Nas festas, a gente queria brincar e ele ficava ali
falando. Mas é isso. Foram grandes amigos, grandes professores, grandes
exemplos, e tudo isso contribuiu para que eu me tornasse quem eu sou.”

portas
abertas
“Nos domingos, meus
pais tinham o hábito de
ir ao cinema, e, às vezes,
quando eles iam jantar fora
também, eu saía da minha
casa, pegava um ônibus e
ia à cidade encontrar com
eles. Quer dizer, então você
vê a tranquilidade que era
São Paulo. Eu pegava um
ônibus e ia, com 10, 12
anos, ia encontrar com
eles no centro, em tal lugar.
Nós nos encontrávamos e
depois saíamos para tomar
um lanche. E a vizinhança
também. Lá em casa, na
Aclimação, vivia todo
mundo de portas abertas.
Eu, quando ia chamar um
amigo meu, já entrava
na casa dele; ele, quando
vinha na minha casa, já ia
entrando para me chamar.
Todo mundo se conhecia.”
Pedro Sérgio
Libanori, Lustres
Libanori, Consolação,
nascido em 1935
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Luiz Carlos Amando de Barros
Luiz Carlos Amando de Barros nasceu em Botucatu, interior de São Paulo, no dia 11 de abril
de 1950. Formou-se em Direito e Jornalismo. Após uma breve passagem por Londres, onde
trabalhou como garçom, retornou ao Brasil e voltou à atividade jornalística. Nessa época
também começou seu interesse como colecionador de obras de arte, que o levou, no início da
década de 80, ao comércio. Hoje é proprietário de uma galeria de arte na Vila Madalena.

casa de comércio

sotaque
“Comecei a trabalhar com
nove anos, ajudando na
oficina de armas do meu pai
em Penápolis. Ele me dava
uma mesadinha e eu varria
tudo. Eram três pavilhões
enormes na oficina, oficina
e loja. Então quem cuidava
da faxina era eu. Além disso
eu ia buscar carvão numa
carvoaria do outro lado da
cidade. Carvão para usar
na forja, porque lá, se você
não tinha uma peça, tinha
que fazer. E tratava também
com a clientela, que era
bem variada, tanto patrões,
como empregados. Aqueles
que tinham mais poder
aquisitivo já tinham uma
espoleteira para caçar. Muitas
pessoas que vinham da roça
mesmo. Eu tenho o sotaque
acentuado justamente por
conversar com aquela gente.”
Sérgio Peli, Ao Gaúcho
Armas, Centro,
nascido em 1931
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“Eu nasci em Botucatu nos anos 50. Era uma cidade bem típica
do interior: pacata, tranquila, poucos veículos. Devia ter uns
60, 70 mil habitantes; metade do que tem hoje. Minha casa era
grande e tinha sido projetada pelo arquiteto Leandro Dupré. Era
antiga, mas com projeto, toda feita no estilo modernista. Ela
fica lá na Rua Quintino Bocaiúva, no centro de Botucatu. Hoje
ela está rodeada de edifícios, mas é a mesma casa. E a minha
infância foi do tipo que era uma infância dos anos 50 e 60, de
brincar na rua, de ter muito contato com a vizinhança. A televisão
demorou para chegar, quer dizer, a televisão chegou no final
dos anos 50, mas demorou a contaminar a comunidade. E a
gente andava de bicicleta pela cidade – a cidade tinha muito
menos veículos do que hoje. E toda essa brincadeira: futebol
na rua com bola de meia, bolinha de gude e todo esse tipo de
coisa, porque nesse tempo ainda não existiam os brinquedos
eletrônicos. Uma das lembranças que eu tenho é que a gente
ainda usava uma coisa que vocês não conheceram: uma caneta
de pena! Você tinha aquele tinteiro que ia molhando, então a
gente chegou a usar isso. E, antes da chegada da Bic, teve outra
caneta esferográfica que eu me lembro do cheiro dela, enfim, e
que era muito mais rudimentar. Quando estourava a ponta da
caneta era um horror, porque saía aquela tinta superforte e tal.
Um horror. Minha família também tinha uma casa comercial em
Botucatu. Meu pai nunca foi sócio dela, mas meus tios eram os
donos da loja. Essa loja se chamava Casa Armando. O imóvel,
aliás, até hoje pertence aos meus primos. Ela ficava localizada
num ponto central e vendia o chamado secos e molhados a
granel. Eu tenho lembrança, por exemplo... Nós éramos, nós
fomos basicamente criados juntos, daí que tinha essa coisa de
família grande, que os primos se viam o tempo todo e eram como
irmãos. Então eu visitava essa casa comercial constantemente
e eu me recordo bem daquelas latas enormes de bolacha e de
um lugar, mais ao fundo, que se chamava depósito de cereais.
Aquele cheiro de cebola, aquela coisa que fica na memória.
E, junto com os alimentos, eles vendiam também ferragem,
cimento. É um tipo de comércio que foi superado, mas era
muito comum antigamente. E, por curiosidade, nesse imóvel
onde funcionava a Casa Armando, hoje funciona um Extra,
do grupo do Abílio Diniz. Quer dizer, aquela rua, aquela casa
continuam tendo um papel importante no comércio da cidade.”

Adib Farah Júnior
Adib Farah Júnior nasceu em São Paulo (SP), no dia 9 de março de 1960. Passou a infância em
uma casa na Alameda Jaú, no bairro dos Jardins. Começou a trabalhar aos 14 anos, auxiliando
no estoque de uma das lojas de roupas de seu pai, no bairro do Brás. Durante os anos em que
esteve na faculdade de Engenharia, comprou, junto com as irmãs, uma das lojas, que acabou
por assumir posteriormente. Está no ramo há mais de 30 anos. É casado e tem três filhos.

autorama
“Nasci na Rua do Gasômetro, mas acho que morei lá por menos de um
ano. Depois minha mãe, conseguiu um empréstimo junto ao professorado
paulista, que tinha uma linha de crédito para os professores, e aí então meu
pai comprou uma casa na Alameda Jaú. A Jaú, na época, não era o valor do
metro quadrado que é hoje; ali do lado da Avenida Paulista e tal. Quase sem
juros, aquilo era um negócio da China. Hoje seria uma fortuna! Então, na
verdade, eu morei toda minha infância ali na Alameda Jaú. A minha mãe
trabalhava como professora meio período e ajudava no estoque da firma
no outro período. Tinha sempre alguém que ajudava na limpeza da casa,
uma empregada. Teve a Marieta, depois teve a Maria Auxiliadora. E a gente
estudava ali pelos arredores também. Fim de semana às vezes descia para o
Ibirapuera, ia de bicicleta e voltava. Eu e os meus amigos jogávamos futebol
ali no parque. Não era permitido jogar na grama, e a gente tinha que ficar
esperto com os guardas, porque se eles pegassem a molecada ali, furavam a
bola. Minha infância foi mais ou menos assim. A gente tinha um vizinho que
tinha autorama, aqueles carrinhos. Até na Rua Augusta tinha um lugar que era
especializado. Não sei se ainda existe, mas eles vendiam carenagem, rodas,
contato, um monte de coisa assim. Às vezes, quando sobrava um pouquinho
da mesada, a gente ia lá de bicicleta e brincava. Tinha a pista e você dava voltas
lá com o carrinho. E foi mais assim: bicicleta, futebol, autorama. Nas férias a
gente ia para Santos. O meu pai tinha um apartamento alugado na praia do
Gonzaga que ele cedia para os funcionários quando se casavam; para a lua
de mel dos funcionários. Ou às vezes sorteava para um fim de semana no
verão. E, quando o apartamento não estava em uso, a gente ia. Passava quase
um mês lá! Tinha um pessoal que a gente conhecia e também era futebol na
praia, bicicleta. Mas isso não podia durar para sempre, e eu fui começando a
trabalhar também. Quando eram as férias de dezembro, a gente ia de casa
até o Brás e ficava pelo menos meio período, porque nessa época de Natal o
movimento aumenta bastante. Eu ficava na banca, nas portas. Tomando conta
de porta. E depois, com 14 anos, já na adolescência, passei a ir diariamente.
Ficava no escritório. Aí tinha que fazer o relatório, bater o caixa, essa parte bem
simples. Depois passei para o departamento pessoal, registrar funcionários,
até chegar em homologações. Porque a empresa chegou a ter quatro filiais,
então tinha contabilidade própria, estoque, essas coisas. E eu era auxiliar
de escritório, vamos dizer assim; office-boy também. O que precisasse.”

pão com
mortadela
“Eu enchia a cesta de
miudezas, utilidades
domésticas, para as
costureiras; linhas, bordados,
agulhas, tudo que uma
senhora pode precisar. Punha
tudo na cesta e saía com a
matraca na mão. Então, eu
andava pela rua e as pessoas
falavam: ‘Ô, turquinho, vem
cá.’ Chegava lá: ‘O que é?’ ‘Dá
um cadarço, dá um carretel
de linha, não sei o quê.’ E
assim era a vida! Isso lá por
1910. E meu pai a mesma
coisa. Às vezes chegava hora
de almoço nem voltávamos
para casa. Entrávamos num
bar que era já conhecido,
os mascates iam lá sempre,
e a gente pedia um pão
com mortadela. Pronto!
Almoço! Duzentos réis ou
400 réis, não sei quanto
era. Almoçava aquilo, só
voltava para casa à noite.”
Theodor Bittar, Casa Bittar,
Centro, nascido em 1902
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Calogero Miragliotta Netto
Calogero Miragliotta Netto nasceu em São Paulo, em 18 de julho de 1937, mas viveu sua
infância em Ribeirão Preto. Lá seu pai tinha uma revendedora de carros, que na Segunda Guerra
foi confiscada pelo governo. De volta à terra natal, acompanhou o crescimento do bairro do
Bom Retiro. Trabalhou em ótica, na extinta TV Tupi, nos Diários Associados e na Rede Globo.
Foi também dono de uma empresa de animação. Hoje é fotógrafo, por paixão e profissão.

factótum

light
“Quando vim para São
Paulo, vim para trabalhar na
Farmácia Silveira, que ficava
na Avenida Tiradentes. A
cidade devia ter, naquela
época, uns 600, 700 mil
habitantes. Havia muitos
daqueles bondes, bondes
abertos. Tinha cortina no
estribo pra você entrar no
ônibus e cada banco levava
até cinco pessoas sentadas.
Nas horas de movimento, é
claro, tinha cinco sentados
e cinco em pé entre os dois
bancos. Eu lembro que
os cobradores recebiam a
passagem e marcavam, tinha
um cordão ali onde eles
faziam tim-tim, tim-tim. E
a gente então dizia: ‘Dois
pra Light, três pra mim.’”
Thomaz de Carvalho,
Drogaria São Paulo,
Centro/Jardins,
nascido em 1904
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“Quando vim para São Paulo, isso com oito, nove anos, primeiro trabalhei
na loja de um tio. Ele tinha uma loja grande de tecidos, fogões, geladeiras;
era uma loja dessas enormes, era muito bem conceituada na época.
Depois, quando meus pais vieram de Ribeirão Preto, eu parti para trabalhar
numa loja da Fotoptica. Tomava o bonde até o Largo São Bento; ficava no
estribo do bonde, porque todo garoto que se prezasse precisava mostrar
que era homem e viajar ali no estribo. Quando era de tarde, a cidade
ficava uma loucura, porque juntava um monte de gente e todo mundo
ia para os bondes. E havia aquelas coisas curiosas, como o cobrador.
Ele cobrava de você e marcava lá: ‘clein clein clein’. Marcava lá, só que
ele fazia assim, ele cobrava de cinco e marcava dois. Era interessante.
Naquele tempo não tinha carro, não tinha isso, não tinha aquilo, e quase
não aconteciam desastres, nada. Era muito difícil você ouvir falar de uma
coisa trágica. A criminalidade era pequena e os jovens eram mais simples.
A diversão era jogar futebol, ir ao cinema e parava por aí. Mas enfim eu
trabalhei nessa loja da Fotoptica por três anos e depois passei para a
TV Tupi, onde projetava filmes. Naquele tempo, a programação vinha
dos Estados Unidos. Eu chegava lá tipo sete horas, tinha aquele monte
de filme, botava na máquina, tal, entravam os slides. Hoje não é mais
isso, mas antigamente entravam slides, entrava um slide assim: ‘Sessão
Musical’. Era o tempo de pôr o filme, ‘puf’, e disparar para o pessoal ver
em casa. Dali, anos depois, fui trabalhar com a Globo. Caminhei, fui para
o jornalismo. Naquele tempo, o ‘Jornal Nacional’ não tinha um locutor
só; eram quatro, cinco, seis locutores. Um que falava sobre esportes, um
que falava sobre isso, sobre aquilo. E eu era o coordenador, lá na mesa de
switch. Não sei mais como chama isso; na época era uma mesa onde as
câmeras entravam: entra o filme, entra o comercial, entra o slide. Saí, fui
fazer desenho animado. Não sei se você chegou a ver isso, mas tinha um
bonequinho da Brastemp que nós animávamos e fazíamos historinhas
para a televisão. Fiz a página de moda dos Diários Associados, tive um
estúdio de filmes... Fiz de tudo, mas sempre busquei uma coisa que me
desse mais liberdade e aí, depois do casamento, acabei voltando para a
fotografia. Primeiro fui trabalhar para construtoras que faziam estradas,
faziam essas barragens: Itaipu, Ilha Solteira, Água Vermelha, trabalhei em
um monte de barragens e estradas. Fui ficando mais íntimo do pessoal das
construtoras e percebi que podia me especializar em fazer fotos aéreas.
Era um momento em que o país estava em crescimento e eu percebi que
era um nicho no qual podia me especializar. Eu sou do tempo em que
andar de helicóptero era incomum, era um pavor, mas de uns dez anos
para cá houve uma liberação. O que tem de heliporto em São Paulo é
incrível. Você passa por cima da cidade, você vê que pipoca heliporto.”

Luiz Augusto de Oliveira Sales
Luiz Augusto de Oliveira Sales nasceu em 24 de setembro de1950, na cidade de Juiz de Fora, em Minas
Gerais. Com apenas dois anos, mudou-se com a família para São Paulo. Depois de décadas trabalhando
como funcionário público, exonerou-se para abrir o Vilma Estética. Ajudou a criar a Associação
dos Moradores e Comerciantes do Bairro de Campos Elísios, onde mora há mais de 40 anos.

certo, mas e a
lama negra?
“Minha infância foi espetacular, não posso falar um ‘a’ dela. Eu morava em Campos Elísios
e visitava muito o antigo Palácio do Governo com minha mãe. Aquilo era um sonho. Você
podia andar, brincar à vontade. Ao cinema sempre ia um grupo grande, famílias; todo
mundo reunido, tudo bonitinho. Chegando lá, fazia fila, um negócio que era uma beleza. A
gente ia apé pela Barão de Limeira para assistir aos filmes do Mazzaropi no Cine Art Palácio.
E filmes épicos, bíblicos também. A gente gritava, se empolgava. Naquele filme Os Dez
Mandamentos, eu lembro bem disso: o pessoal levantava e batia palma quando... Como
chama lá? O santo abriu o mar para as pessoas passarem. Na época se usava suspensório,
gravata-borboleta e paletozinho xadrez. O Centro era incrível. Mas não demorou e já
começou aquela situação de degradação por conta da retirada do poder público. Saíram
algumas secretarias que funcionavam ali, as pessoas mais antigas de poder aquisitivo, de
formação sociocultural também já estavam começando a se retirar, essa que é a grande
verdade. Aqueles imóveis enormes, aqueles casarões...Não se podia fazer nada. Os
próprios proprietários não sabiam o que fazer com os imóveis, e aí foram surgindo esses
cortiços, essas moradias coletivas. Ali tinha a rodoviária, ali tinha o prédio da Sorocabana,
e esse pessoal que mexia com drogas tinha uma grande facilidade de passar as drogas
para os viciados. Ali na região de Campos Elísios, na Luz; ali era um miolo de tudo, era
uma facilidade muito grande. E o contingente de pessoas ali, às vezes você ficava bobo
de ver aquilo, aquilo era uma multidão de gente. Você imagina o que tinha ali no meio. E,
em meio a tudo isso, eu fui crescendo e comecei minha vida profissional: foi num órgão
do Estado chamado Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias  – Fumest. Não
existe mais. Eu fazia a verificação de postos meteorológicos e, por conta disso, viajava pelo
interior, litoral. Numa dessas viagens, eu vim a conhecer a lama negra de Peruíbe. Aquilo
acendeu o desejo de abrir um comércio e eu comecei a comentar com as mulheres, até
que alguém falou que aquilo era um espetáculo, aquilo era um negócio pra tratamento
de pele e não sei o quê. Aí eu comecei a pensar: ‘Aquele mundaréu de lama negra. Eu
ainda vou abrir umas banheiras, fazer um balneário e colocar o povo para tomar banho
de lama negra.’ Ficou ali, adormecido, como um sonho que eu tinha. Mas o tempo passou,
eu continuei trabalhando, até que um dia conheci minha mulher. Ela era manicure,
pedicure e começou a fazer uns cursos de estética. Nós nos casamos e ela até tinha uma
quitinete ali na Frei Caneca, mas eu insisti que a gente ficasse na Barão de Limeira, onde
eu morava. ‘Meu lugar é na Barão. Eu tenho que morar nos Campos Elísios. Ali eu tenho
tudo, minha vida é ali.’ Aí ela falou: ‘Tá bom.’ Aí compramos um apartamento na Barão de
Limeira e montamos um salão. Cheguei a ter 12 funcionários e... Eu guardo isso lá, tenho
todas as estatísticas: eu chegava a atender 2 mil, 2,4 mil pessoas por mês. Aquilo estourou,
explodiu. Hoje eu estou bem lá e trabalho com vários produtos. Só não tem lama negra.
Por incrível que pareça, não tem. Tudo começou por causa da lama negra e hoje não tem.”.

é um
assalto
“Quando viemos da Itália,
nós paramos primeiro
em Santos e, no caminho
para São Paulo, pegando a
serra, eu lembro que achei
aquela paisagem do mar
deslumbrante. Era a estrada
antiga, evidentemente não
tinha a Imigrantes, nada
disso, mas para nós tudo
era novo. Aí chegamos em
São Paulo e eu fiquei um
pouco chocada. Eu só via
cinza, cinza. E outra coisa:
só garoava em São Paulo.
Na época que eu cheguei
tinha até uma música que se
chamava ‘São Paulo da Garoa’,
porque só garoava na cidade.
E era verdade, era dia após
dia de uma garoa bem fininha.
E aquele cinza. Não era como
hoje, claro, mas já era aquela
coisa espigão de cinza, não
é? E isso foi a minha chegada,
essa foi minha impressão
primeira de São Paulo.”
Giovanna Kupfer,
Giovana Baby, Jardins,
nascida em 1946
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Henriete Cristine Bernardo Pereira
Henriete Cristine Bernardo Pereira nasceu em São Miguel Paulista, na capital, no dia 20 de
março de 1978. Sua identificação com o bairro é muito grande, tanto que existe até uma rua
com o nome de seu avô, Daniel Bernardo, filho de um dos pioneiros da ocupação do local.
Henriete é formada em Fisioterapia e Farmácia e se diz realizada nas duas profissões.

uma vida na zl

extremo
leste
“São Paulo era totalmente
diferente do que é hoje. O
asfalto era muito limitado;
as ruas, a maioria era de
paralelepípedo. O que
não era de asfalto ou
paralelepípedo, era terra.
Eu vim morar na Penha, e a
Penha era um bairro muito
simples. O transporte era
o bonde; ônibus tinha,
também, mas o bonde era
o principal. E como nós
saíamos muito cedo para ir
ao mercado, nós pegávamos
um caminhão chamado
‘pau de arara’, que pegava a
gente no Largo da Penha e
levava até lá no Parque Dom
Pedro. Isso era o transporte
que nós usávamos; a
condução. Depois, dopo,
eu pude comprar um
caminhãozinho, e aí ia e
voltava de caminhãozinho.”
Vicenzo Salemi, Banca
de Frutas de Vicenzo
Salemi, Água Fria/Vila
Prudente, nascido em 1924
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“Meu bisavô veio de Portugal para cá, inclusive ele foi um dos pioneiros, um dos primeiros
comerciantes da região de São Miguel. Ele tinha um bar na estação. O nome desse
meu avô era Daniel Bernardo; inclusive tem rua com o nome dele no bairro. Meu avô
era muito conhecido, porque ele, na época, fazia propaganda volante. Hoje é proibido,
mas na época foi o primeiro em São Miguel. Então ele que implantou isso lá no bairro e
fazia propaganda para as lojas grandes e supermercados da região. Na época da minha
infância, lá pelo meio dos anos 80, pelo que eu me lembro, o comércio de São Miguel
era muito pequeno. Tinha poucas lojas, padaria era só uma, e tudo bem centralizado.
Eu moro lá na região praticamente desde que nasci, e posso dizer que comércio, loja
de roupas tinha bem pouco. Eu tenho fotos, inclusive preto e branco; dá para ver que
na época só tinha a estação mesmo de São Miguel, que era a que o pessoal mais
antigo usava, e algumas casas nas avenidas principais, que eram a Marechal Tito e a
Avenida São Miguel. Hoje já é bem diferente, hoje já é um comércio bem espalhado; e
tem apartamentos, casas. É bem diferente. Outra coisa que liga a gente à história do
bairro é que o terreno da Nitro Química era do meu tataravô. Meus tios e minhas tias
trabalhavam lá, inclusive alguns tios meus de parte da minha mãe se aposentaram
na Nitro Química. Hoje a Nitro não tem a força que teve. Antigamente, na época que
nós éramos crianças, tinha muito baile, muita festa. Eu frequentei bastante ali, mas
hoje desativaram o clube; é um posto policial. Praticamente só uma parte da Nitro
funciona hoje, mas houve tempo em que ela foi muito grande, inclusive quando nós
íamos para o centro da cidade, nós passávamos, assim, 10, 11 da manhã e era a hora
do pessoal almoçar, então tinha muito trabalhador lá na frente. Hoje, onde era essa
parte de refeitório, salão, tem alguns ciganos circulando. Minha vida escolar também
foi toda ali na região. Eu lembro que estudava em uma escola bem no Centro mesmo,
na pré-escola, que é Antônio da Pena. Era bem próximo da minha casa, no Centro, e
eu fiz o pré lá. Aí eu mudei de escola. Eu ia com a minha mãe, que era diretora, a uma
escola na Vila Curuçá, que é próxima de São Miguel. Na primeira série eu fui para uma
escola, para a Escola Municipal Arquiteto Luís Faria, da prefeitura. Fiquei lá da primeira à
oitava série, e aí depois eu fui para o Dom Pedro, que é outra escola, e fiz o magistério
lá. A trabalhar eu comecei com 17 anos; era uma loja na Avenida Nordestina que
vendia roupas infantis. Estudava de manhã e trabalhava lá à tarde. Aí depois eu parei
de trabalhar porque eu fiz Fisioterapia e era tempo integral. Quando me formei, eu
fui trabalhar em uma clínica, sempre em São Miguel, e fiquei lá dois anos. Depois fui
trabalhar em um hospital no Ipiranga, no Hospital Monumento, onde fiquei mais três
anos. Foi aí que resolvi fazer a faculdade de Farmácia. Ali no hospital havia um senhor
muito conhecido, que era inclusive meu paciente de fisioterapia, e um dia ele falou
assim: ‘Ó, faz Farmácia porque assim que você se formar eu coloco você para trabalhar
na Drogalis lá em São Miguel.’ Ele era gerente da loja. É onde estou trabalhando até hoje.”

Alvio Malandrino
Nascido em São Paulo, capital, a 8 de outubro de 1939, Alvio Malandrino passou a infância no bairro
da Lapa, entre descendentes de imigrantes italianos. Sua casa era no andar de cima da loja de calhas e
materiais hidráulicos. Formou-se em economia e, junto com o irmão, assumiu o estabelecimento após
o falecimento de seu pai. Expandiram a loja no decorrer dos anos e se mantêm no segmento até hoje.

planeta lapa
“A Lapa era praticamente uma cidade dentro de São Paulo, e a gente vivia isolado nesse
mundo. Quase todas as pessoas se conheciam. Aconteceram, inclusive, muitos casamentos
entre as famílias que moravam lá. Todo mundo era meio parente de alguém, porque
cresciam juntos, se conheciam, namoravam, iam casando. Então a Lapa praticamente
cresceu autônoma, independente. Quando eu era pequeno, quase não existia urbanização
no bairro. Aqui, ali, algumas casinhas. Nada mais. Indo da Lapa até a cidade, você via muitos
terrenos vazios. Atrás de onde nós estamos aqui, na Rua Clélia, você via chácaras. O pessoal
plantava verdura, e a gente tinha tudo lá. Existia, um pouquinho mais longe, até mesmo
criação de bois, de vacas. A gente pegava leite fresco lá, todo dia. Com seis anos, eu entrei
no Grupo Escolar Anhanguera. Mas era pertinho de casa, eu ia a pé. Eram dois quarteirões.
Naquela época, é interessante, a gente com sete, oito anos, andava sozinho pela rua. Não
precisava a mãe levar, não precisava o pai levar. Não tinha perigo. Era bem tranquilo: ia para
a escola, voltava... Na mesma rua que eu morava. Então, desde os sete, oito anos, eu andei
sozinho. Eu, não; todos, porque o pai trabalhava, a mãe trabalhava. E não tinha problema.
Era uma vida bem tranquila, um ambiente quase rural. Havia só duas ruas que ligavam o
bairro ao centro: a Rua Clélia e a Rua Guaicurus. Mesmo assim, não eram calçadas; eram
ruas de terra. O ponto de bonde ficava na Guaicurus e o bonde corria no meio da rua. Eram
duas pistas e uma delas era bem larga. A Vila dos Remédios ficava longe, era isolada. Essa
região toda: Piqueri, Freguesia, ficava longe. Itaberaba acho que nem existia. Tinha a Avenida
Itaberaba e ali acabava o mundo. Depois já começava o pedaço de mata atlântica, Serra da
Cantareira. Meu pai montou a loja em 1938, embaixo da casa onde a gente morava. E eu
comecei a trabalhar cedo, até porque não tinha jeito: era só descer uma escada e pronto, já
estava na loja. Uma coisa curiosa que me vem à memória é que algumas entregas eram
feitas de carroça. Na época da guerra, faltava combustível, então, havia muitos carroceiros
lá na Lapa que tinham ponto. Como hoje tem ponto de táxi, tinha o ponto de carroça. Elas
faziam uma entrega maior, mais pesada. Mas voltando à loja, inicialmente eles começaram
com fabricação de calhas. Aí, logo um ano depois, começaram com umas máquinas de
dobrar calha. Foi melhorando a coisa já arrumaram dois funcionários, e começaram a
vender, além das calhas, torneira, registro e tal. Eu ficava por ali, atendendo, aprendendo a
conhecer as peças devagar. E isso me trouxe ótimas relações, porque você passava a conviver
com os clientes e com o tempo eles se tornavam amigos. Eram encanadores, pequenos
empreiteiros que vinham atrás de material hidráulico. Hoje já estou aposentado. Tenho um
filho que já está lá, trabalhando, e um sobrinho, filho do meu irmão. São jovens de 30, 40
anos, e eles é que estão tomando conta do negócio... Eu na verdade não tenho uma função
hoje. Cuido do financeiro, mas assim, só pra dizer que tem alguma coisa. É mais para não
ficar em casa. Eu brinco que sou a rainha da Inglaterra. Vou lá só para fazer relações públicas:
converso com um, com outro. Mas empresa familiar é isso: ou alguém continua, ou fecha.”

o tempo
dos
barreletes
“Hoje, quando vejo essa
criançada sem espaço para
brincar, penso naquele meu
tempo de infância. As ruas
eram todas de terra batida,
aqueles espaços, terrenos
vazios, onde você colocava
dois pedaços de pau, um
de cada lado, e fazia dali
traves, e fazia campinho.
Podia empinar, naquele
tempo a gente chamava de
barrelete, hoje chamam de
pipas, sem muito perigo de
enroscar em fios elétricos.
Muitos, muitos passarinhos...
e eu, garoto, sempre de
estilingue na mão, caçando
passarinho, entrando nos
terrenos vizinhos pra roubar
frutas, entende? Chegava e
entrava pra roubar laranja,
roubar jabuticaba. Era
bem diferente comparado
com o que é hoje.”
Sebastião Martins Vieira,
Ravil Canetas e Lapiseiras,
Centro, nascido em 1941
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origens:
a emigração em
massa para são paulo
Eles vieram de longe, da Europa ocidental, atravessando o Atlântico em busca de um
sonho dourado: “fazer a América”.
Eram homens que chegavam sós ou acompanhados de uma numerosa família, mulheres,
crianças, jovens e idosos. Eram artesãos, trabalhadores braçais, pequenos comerciantes,
serviçais domésticos e, ainda, malandros, caftens e prostitutas. Se não sabiam bem como a
América os trataria, chegavam com a esperança encarnada nas expressões “Velho Mundo” e
“Novo Mundo”.
Para explicar a migração em massa dos anos 1880-1930, os historiadores anglo-saxões
costumam falar em “push and pull ”, ou seja, fatores de expulsão e fatores de atração. Os
primeiros dizem respeito ao agravamento das condições de vida no meio rural, em países
como a Itália e a Espanha, em particular. Em consequência do acelerado crescimento
populacional e da urbanização, as terras se tornaram muito valiosas e escassas para os mais
pobres. Muitos camponeses se viram forçados a abandoná-las e tentar novos caminhos, do
outro lado do Atlântico. Os fatores de atração referem-se a um quadro de oportunidades nas
Américas, não só de país a país, como em certos casos, de região a região, ou de cidade a
cidade. Pull e push tiveram também um considerável incentivo, decorrente do encurtamento
das viagens de travessia do Atlântico, em navios cada vez mais velozes.
Alguns países e algumas cidades – Nova York, Buenos Aires, São Paulo − destacaramse pelas imensas transformações ocorridas no período da imigração em massa. São Paulo
viveu tais transformações, evidenciadas pelo incremento populacional, pela formação de um
mercado significativo, pela mudança de costumes, hábitos e gostos.
O grande ciclo migratório de estrangeiros para o Estado de São Paulo, que abrangeu os
anos 1880-1930, teve uma sensível diminuição durante a Primeira Guerra Mundial (19141918). Do ponto de vista quantitativo, os anos anteriores ao conflito concentraram o maior
número de imigrantes, pois o retorno das entradas na década de 1920 nunca superou os
anos de pré-guerra. Os anos 1891-1900 merecem destaque especial. Naquele decênio, a
população da capital, em torno de 65 mil habitantes em 1890, chegou a cerca de 240 mil
habitantes em 1900 − um crescimento de quase quatro vezes, em dez anos.
Houve variações no fluxo migratório, resultantes de fatores internos e externos. Os fatores
internos dizem respeito, principalmente, às oscilações da produção e dos negócios ligados ao
café. Os últimos relacionam-se a decisões governamentais, tanto nos países de proveniência,
quanto nos países de recepção. Exemplo de um país de recepção é o dos Estados Unidos, em
que medidas muito seletivas para o ingresso de emigrantes, a partir de 1921, favoreceram a
opção por outras áreas, como o Canadá, a Argentina e o Brasil.
Por sua vez, o comportamento governamental nos países de origem resultou no declínio
temporário do ingresso de certas nacionalidades, como foi o caso dos italianos em São Paulo,
entre março de 1899 e julho de 1891. Nesses anos, o governo da Itália suspendeu a imigração
subsidiada, diante das constantes queixas de tratamento inadequado na chegada ao Porto de
Santos e nas fazendas do interior.
Na década de 1920, a ascensão de Mussolini ao poder resultou na queda da entrada de
emigrantes em nosso país. Embora a retórica do fascismo exaltasse a “Itália das pátrias”, na
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prática, o Duce não estimulou o fluxo emigratório, convencido de que o crescimento de uma
população sadia era um fator básico para que o país se convertesse numa grande potência.
A chegada de grandes levas de emigrantes a São Paulo deu origem a um forte sentimento
de “estranheza”, não só entre a população paulistana, como entre estrangeiros já assentados
em pequeno número na cidade. Muitos atribuíam o aumento dos furtos e roubos à vinda para
São Paulo de indivíduos “sem eira nem beira”, que estavam tirando o sossego de cidadãos
honestos. Outra razão da animosidade era a agressiva concorrência que os imigrantes
impunham, na área do comércio e dos serviços, em detrimento dos brasileiros. Além disso,
dizia-se que a massa de recém-chegados perturbava a vida recatada dos paulistanos com
seus “maus modos”, sua gritaria, suas frequentes brigas.
Nem só os recém-chegados eram malvistos na cidade. No livro Formação histórica de
São Paulo, Richard Morse transcreveu um trecho do Diário Popular, de 30 de abril de 1892,
no qual se repelia veementemente a afirmação de que eram os pretos – recém-libertos – os
responsáveis pela proliferação de mendigos na cidade. Isso se devia, segundo o jornal – aos
estrangeiros inutilizados no exterior que para cá vinham exibir suas mazelas, atraídos pela
generosidade de nossa gente.
Aos estereótipos negativos forjados contra os imigrantes, estes reagiram com estereótipos
opostos. Os brasileiros, segundo eles, não faziam esforços para progredir e preferiam instalarse nos cargos públicos, se possível com a ajuda de um padrinho.
Um exemplo das tensões que redundaram em conflito, em São Paulo, é o caso do
“Protocolo Italiano”, ocorrido em 1893. O estopim foi a assinatura de um protocolo, firmado
entre os governos do Brasil e da Itália, visando indenizar cidadãos italianos por danos sofridos
na Revolução Federalista, que ocorrera no Rio Grande do Sul. Estudantes da Faculdade de
Direito realizaram comícios inflamados, em que condenavam a “subserviência” do governo
brasileiro, diante das pressões de um país estrangeiro. Mais graves foram os choques no centro
da cidade e nos bairros do Brás e do Bom Retiro, deixando um saldo de mortos e feridos.
Navegando em águas mais calmas, lembro que alguns grupos ganharam, em São Paulo,
características profissionais específicas. É o caso de sírios, libaneses e judeus – as “etnias
comerciantes”, na feliz expressão do sociólogo Oswaldo Truzzi. Observe-se, de passagem,
que o termo “etnia” é aqui utilizado em sentido genérico, despido do rigor de uma definição
antropológica.
Os sírios e libaneses eram provenientes do Império Otomano até ocorrer a desagregação
deste, em 1922. Na época, os vencedores da Primeira Guerra Mundial promoveram a criação
da Síria e do Líbano como dois países distintos. No Brasil, sírios e libaneses foram englobados
numa só rubrica de sírio-libaneses, embora a princípio essa identificação suscitasse muitas
restrições no âmbito da colônia. Os libaneses se tinham por gente de melhor posição social, de
melhor cultura – o conhecimento de línguas, principalmente o francês, era sempre lembrado
− em contraste com os sírios, tidos como gente grosseira e ignorante.
Ao traçar um paralelo entre as etnias comerciantes, as coincidências são tão relevantes
quanto as diferenças. A temporalidade dos primeiros contingentes que chegaram a São
Paulo foi diversa. Os sírio-libaneses começaram a migrar em maior número, a partir do último
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decênio do século XIX, antecipando-se aos judeus em cerca de 30 anos. De tal forma que,
quando os judeus começaram uma nova vida em São Paulo, os sírio-libaneses já estavam
instalados, e quase sempre bem instalados, na cidade.
Um padrão comum caracterizou as duas etnias, no que diz respeito às primeiras atividades
comerciais. Em ambos os casos, o comércio ambulante foi o primeiro degrau de uma escalada
feita com enorme esforço, na busca incessante de obter espaços e enfrentar a concorrência.
Penetrar no comércio atacadista, por exemplo, significou para os sírios-libaneses concorrer
com os portugueses, solidamente implantados na cidade, pelos lados da Rua Florêncio de
Abreu e adjacências. Como exemplo expressivo, dentre os muitos mascates que subiram na
vida em São Paulo, destacam-se os cinco irmãos da família Jafet. Eles emigraram do Oriente
Médio, entre 1887 e 1893, e se tornaram, ao longo dos anos, uma das famílias mais ricas de
São Paulo, com investimentos na mineração, na indústria têxtil e na metalurgia.
Sempre presente nas ruas paulistanas, o mascate caminhava sob o sol ou sob a chuva,
em passos lentos, batendo de porta em porta, oferecendo tecidos, armarinho, bijuterias
reluzentes e baratas, sabonetes e perfumes. Não era, é claro, uma atividade fácil. Em anos
passados, conheci judeus idosos, encurvados, que atribuíam a deformação das costas não
a uma herança genética, e sim ao peso das mercadorias que tinham carregado, por anos
e anos.
Mascates e pequenos comerciantes introduziram o crédito como um elemento
facilitador das transações, baseado na confiança. Tanto os mascates quanto os comerciantes
estabelecidos nos bairros forneciam à clientela gêneros de subsistência, anotavam numa
caderneta o preço e a data dos fornecimentos, para afinal fazerem o acerto de contas no fim
de cada mês. Entre parêntesis, creio que daí surgiu, em outro contexto, a expressão “freguês
de caderneta”, na gíria do torcedor de futebol.
Do ponto de vista espacial, desde os primeiros anos do século XX, os sírio-libaneses
fixaram-se na Rua 25 de Março e adjacências. Embora a Rua 25 não exibisse a variedade do
comércio, nem as ruidosas multidões que a percorrem nos dias de hoje, já era identificada
como um centro de venda de tecidos a bom preço. A princípio, os comerciantes sírio-libaneses
costumavam ocupar sobrados com destinação mista: loja no térreo e residência familiar. Ao
subirem na vida, foram se transferindo para bairros residenciais da cidade e alguns chegaram
à Avenida Paulista, já por volta de 1910. Ao historiador paulista Alfredo Ellis Jr., impressionaram
os palacetes que lembravam “bolos de casamento”, com suas abundantes colunas, seus
arcos, seus arabescos, seus terraços, seus mirantes em forma de minaretes.
Os judeus do ramo asquenaze estabeleceram-se no bairro do Bom Retiro. O bairro é um
excelente exemplo da sucessão das ondas migratórias para São Paulo. Nas últimas décadas
do século XIX, aí se concentravam os palacetes da classe alta, quando ocorreu a “invasão”
de levas e levas de italianos, que desembarcavam na Estação da Luz. A gente rica, com seus
palacetes, migraram para os Campos Elísios, e os italianos pobres se tornaram dominantes
no bairro, até a chegada dos judeus, a partir de 1920. Estes implantaram, na região, uma
expressiva comunidade, com suas sinagogas, centros de cultura, jornais publicados em
iídiche, restaurantes de comida kasher.
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Mas muitos judeus também enriqueceram e, pouco a pouco, foram se deslocando
para outras áreas da cidade, como é o caso de Higienópolis e das alamedas transversais à
Rua da Consolação e à Rua Bela Cintra. Mais recentemente, o Bom Retiro mudou de novo
sua fisionomia, com a chegada de emigrantes asiáticos, especialmente vindos da Coreia.
Entretanto, em meio a essas sucessivas mudanças de fisionomia, o ramo de atividades do
bairro se manteve, pois a vocação comercial resistiu à passagem do tempo.
A ênfase na Rua 25 de Março e no Bom Retiro não significa que as etnias comerciantes
tenham se concentrado apenas nessas áreas. Na verdade, elas espalharam-se pela Lapa,
pela Mooca, por onde houvesse uma clientela à vista. Só tiveram muita dificuldade em se
estabelecerem no Centro, que não era o Centro Velho, pois o Centro Novo ainda não existia.
Graças ao livro A cidade-exposição: comércio e cosmopolitismo em São Paulo (1860-1914),
da historiadora Heloisa Barbuy, é possível mergulhar no passado, ainda que brevemente, e
percorrer as casas comerciais instaladas no Triângulo, formado pelas Ruas 15 de novembro,
Direita e São Bento. Já em meados do século XIX, ali se fixaram joalheiros e profissionais de
relojoaria, em sua maioria judeus franceses, com uma sólida rede de relações na Europa, que
lhes permitia importar artigos finos, sem o risco das falsificações. Anos depois, as ruas do
Triângulo se converteram num polo comercial, a que acorriam as jovens da sociedade, os
senhores elegantes, em busca de artigos de luxo; ou simples curiosos, atraídos pela beleza
das vitrines. Surgiram então as grandes lojas cuja existência se prolongou até os anos 19401950. É o caso da Casa Sloper, da Casa Alemã, do Mappin Stores, da Casa Kosmos, cuja
liquidação anual era um acontecimento aguardado pelas famílias de classe média. Exemplo
excepcional é o da Casa Fretin, fundada em 1895, por Louis Albert Fretin – um brasileiro, filho
de pais franceses. A Casa Fretin especializou-se no campo da óptica e como fornecedora de
instrumentos de cirurgia, existindo até os dias de hoje.
Num salto, volto com pesar das ruas do Centro Velho, para terminar com algumas
palavras finais.
Em várias passagens deste texto, realcei o preconceito, os estereótipos, os atritos que
marcaram as relações entre estrangeiros e nacionais, nos tempos idos de São Paulo. Optei por
essa abordagem para evidenciar o fato de que a integração das diferentes etnias na cidade,
visível a nossos olhos, resultou de um processo complexo, marcado por vicissitudes e tensões.
Quando mais não fosse, os obstáculos surgidos ao longo desse processo valorizam, em muito,
o final feliz desta história.

Boris Fausto é historiador e membro da Academia Brasileira de Ciências.
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galeria de fotos
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1.Luiz Augusto de Oliveira Sales participa de feira de
turismo organizada pela Fumest (Fomento de Urbanização
e Melhoria das Estâncias). São Paulo (SP), 1981
2. Angelo Del Vecchio, aos 4 anos, frustrado após não ter
ganho nenhum prêmio em sorteio de prendas na festa de
carnaval no Edifício Itália, em São Paulo, no ano de 1942
3. Vicente Amato Sobrinho, presidente do Sindicato
de Atacado e Varejo de Papel, em foto tirada em
2012 para o Projeto Memórias do Comércio

1. Calogero Miragliota Netto enquanto atuava como repórter, percorrendo o Brasil em 1975
2. Alvio Malandrino em sua loja especializada em materiais hidráulicos, a Alviro Malandrino. São Paulo (SP), 2012
3. Henriete Cristine Bernardo Pereira na Drogalis, farmácia em que trabalha
no bairro de São Miguel Paulista. São Paulo (SP), 2012
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1. Manuel Henrique
Farias Ramos,
presidente do Sindicato
do Comércio Varejista
de Carnes Frescas do
Estado de São Paulo.
São Paulo (SP), 2012
2. José Ferreira de Lima,
da Abóboras São José.
Atuando na Ceagesp,
é considerado o maior
vendedor de abóboras
da América do Sul.
São Paulo (SP), 2012
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1. Reinaldo Pedro
Correa aos oito anos
de idade (à esquerda,
junto à balança)
com o pai, irmão e
funcionários no balcão
da Correa Tintas. São
Paulo (SP), 1961
2. Pais de Luiz Carlos
Amando de Barros,
durante lua de mel no
Cassino da Urca, Rio de
Janeiro (RJ),1940
3. Jose Evangelista de
Castro, com sua esposa
Sônia, logo após ter
se mudado para São
Paulo. São Paulo (SP),
1978
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1. Luiz Carlos
Amando de Barros na
Galeria Artebela, na
Vila Madalena. São
Paulo (SP), 2012
2. Manuel Henrique
Farias Ramos (à direita)
ao lado de seu pai,
também Manuel, no
primeiro açougue
que comprou. São
Paulo (SP), 1960
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1. Calogero Miragliotta Netto (à direita) como fotógrafo de projetos na Amazônia, como a implantação de fazendas
para criação de gado. Vale do Rio Roosevelt (RO, MT e AM), 1979
2. Lina Levi com suas burekas, especialidade da Casa Búlgara. São Paulo (SP), 2012
3. Reinaldo Pedro Correa, ainda menino, atual proprietário da loja Correa Tintas. São Paulo (SP), s.d.
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1. Jose Evangelista
de Castro (ao centro)
trabalhando em seu
açougue na Rua
Marcílio Dias, no
bairro da Lapa. São
Paulo (SP), 1979
2. Angelo Del Vecchio
(à esquerda) no balcão
da antiga loja da Casa
Del Vecchio, c. 1950
3. Adib Farah Jr., em sua
loja, Confecções Amali,
no bairro do Brás. São
Paulo (SP), 2012
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1. Marco Alfredo Di
Cunto Junior com
sua irmã, Cláudia,
no escritório do pai,
localizado na sede
da Di Cunto, no
bairro da Mooca. São
Paulo (SP), 1985
2. Ki Hyok Song em
sua loja na Rua José
Paulino, a Cloquê
Vestidos de Festa.
São Paulo (SP), 2012
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1. Thrassyvoulos Georgios Petrakis, do restaurante grego Acrópoles. São Paulo (SP), 2012
2. Paulo Rivera em São Paulo (SP), em foto de 2012, para o Projeto Memórias do Comércio
3. Paulo Rivera, à esquerda, atualmente é proprietário da Dathabook, livraria especializada em livros de medicina
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1. Painel pintado no
boxe da Ceagesp,
pertencente a José
Ferreira de Lima, da
Abóboras São José.
São Paulo (SP), s.d
2. Casamento de
Silvio Yoiti Katsuragi
e Fernanda Katsuragi
em templo budista.
São Paulo (SP), 1986
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parte 2

transformações

introdução
Nascemos e já começamos a envelhecer, assim dizem os
neurologistas. Somos completamente diferentes entre o
começo e o final do dia. Transformamo-nos em cada etapa
de nossa vida. Ao longo dela, acumulamos aprendizados
e experiências. Não importa se as experiências são boas
ou ruins. São as lembranças que temos delas, como as
compreendemos e percebemos, que nos fortalecem.
Tudo o que está em nosso redor se transforma, muda, se
metamorfoseia, já que tudo o que está no universo se move.
Para alguns, nos dias de hoje, a mudança é a única constante
da vida. Por ser um processo, não temos a percepção exata de
quando as transformações começaram, mas sabemos que
passamos por elas. E temos a sensação de que isso ocorre a
uma velocidade cada vez mais rápida. Mas, se olharmos para
trás, perceberemos nossa transformação física, mudanças
de atitudes e o amadurecimento nos relacionamentos e do
nosso modo de ser.
Apesar de processo, as transformações também podem
advir de momentos específicos, quando muitas vezes
tomamos uma decisão que mudará o rumo de nossas vidas
para sempre, ou então de fatores alheios à nossa vontade.
Assim também acontece com as cidades, os meios
de transporte, os negócios, as lojas. Neste capítulo, os
narradores revelam as transformações que ocorreram
em São Paulo, tais como as modificações na paisagem, a
formação de subcentros especializados de comércio, a
mudança de vocação de alguns bairros, o surgimento de
segmentos especializados em determinado público e as
formas de convívio geradas por essas modificações.

1.
Uma nova paisagem
João Machado de Siqueira
Fernando Costa
Ricardo Martin

2.
A cidade se espalha
Antonio Pereira Garcia
Marcelo Dias de Moraes
Rubens Torres Medrano

3.
O cliente nosso de cada dia
Cassio Piccolo
Marcelo Hideki Oshiro
Ricardo Wagner Tavares
Euclides Carli

4.
Eu e meu chefe
Tereza Raquel Iba
Lindinalva F. Vaz
Orlando Cruz
Rafik Hussein Saab

5.
Família e negócios
Jackson Martins Cruz
Aldo Minchilo
Amali Farah
Roberto Eduardo Lefèvre

6.
O meu negócio
José Robson Barbosa Cavalcante
Henrique dos Santos Dias
Dionísio Febraio

49

João Machado de Siqueira
Nascido em São Paulo, capital, em 19 de dezembro de 1920, João Machado de Siqueira passou a
infância no bairro da Freguesia do Ó, brincando nas ruas com carrinhos de rolimã que ele mesmo
construía. Morou alguns anos em Santana do Parnaíba e Pirapora, mas depois regressou ao
bairro de origem, em busca de emprego. Trabalhou em um moinho de farinha até ser convidado,
em 1944, para ser sócio de uma das pizzarias mais antigas da cidade, a Pizzaria Bruno.

a segunda que
virou primeira

bola de
meia
“Nos anos 40, a vida em São
Paulo era muito tranquila.
Imagine, eu morava no Bom
Retiro e o Bom Retiro era
um lugar bem sossegado. E
a gente era moleque de rua
mesmo, até pela pobreza.
A gente hoje seria quase
o tipo do pedinte, desses
que andam na rua aí, os
moleques de rua. Mas só
que naquela época a vida
na rua era saudável. Você
brincava, brigava, fazia tudo
o que tinha direito. A gente
jogava bola na rua, jogava
bola de meia, aquelas
coisas de criança, não é?
No final, aqui na várzea
do Bom Retiro, tinha um
descampado. Era uma várzea
grande, tinha os campos
de futebol, a gente jogava
futebol, aquelas brincadeiras
de criança: correr, pular.
Tudo por ali. O Bom Retiro
era muito pequeno.”
Abram Szajman,
sócio-proprietário do
Grupo VR, de São Paulo,
nascido em 1939
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“Meu pai me conta que antigamente a cidade começava nas
Perdizes, porque você olhando da Freguesia do Ó, no meio não
tinha nada ali. Então meu pai vinha de burro e atravessava para
as Perdizes. Ia lá para a cidade vender palha, cidrão, rapadura,
coisas que ele fazia. Quando eu era mocinho, era comum ter
festas nos sítios, nas fazendas do lado de lá. Eu era convidado,
mas, para chegar nos lugares, sempre tinha o problema que
precisava atravessar o rio de balsa. E não podia esquecer que,
à meia-noite, fechava a balsa. Se você não chegasse a tempo,
ficava preso no lado de lá. E aí não tinha outra opção: tinha que
tirar a roupa, pôr na cabeça e atravessar o Tietê a nado. Era
tudo diferente. Era comum você ver os aposentados sentados,
conversando, jogando seu dominó no largo da Freguesia. Hoje
não é possível nem mais passar lá, porque aumentou demais o
movimento com aqueles barzinhos todos. Mas foi por essa época,
por volta de 1930, que eu comecei a trabalhar em um moinho
de farinha; não me lembro mais o nome, sei que era perto do
Moinho Santista. E depois uma parente minha me arrumou um
emprego no Franco-Brasileiro, e então eu comecei a trabalhar no
Curtume Franco-Brasileiro, que era ali no Largo Pompeia. E eu
ia a pé da Freguesia até lá todos os dias. Ia e voltava. Os ônibus
demoravam uma eternidade para passar e você corria o risco
de perder a hora se ficasse ali esperando. Trabalhei oito anos no
Curtume. Aí, em 1939, veio o convite para formar uma sociedade
com o Bruno, Bruno Bertucci, que na época tinha uma casa
que trabalhava frango com polenta. Não era pizzaria ainda. O
nome Bruno ficou porque ele era o sócio mais antigo, ele que
abriu a casa. A primeira pizzaria de São Paulo na verdade foi a
Telêmaco, que ficava na Avenida Ipiranga, mas depois ela fechou
e a Bruno ficou com esse título de primeira. Lá no lugar onde
é a pizzaria hoje tinha um barzinho; um sírio que fazia comida
síria. Aconteceu que um dia o Bruno foi lá e gostou do ponto;
gostou porque tinha uma coisa interessante: você enxergava
São Paulo da pizzaria. Nos anos 40 não existia nenhum prédio
na Freguesia. Agora não, agora foram construindo prédios e
tapou quase toda a visão. Hoje o máximo que dá para enxergar
é ainda uma parte das Perdizes até a Lapa; é pouco, mas
ainda dá. No começo dava para ver a cidade inteirinha; só
tinha a Vidraria Santa Marina ao longe e o resto era brejo.”

Fernando Costa
Fernando Costa nasceu em 12 de novembro de 1964, no bairro de Santo Amaro, em
São Paulo. Começou com 16 anos a trabalhar na Ótica Luz, tradicional loja do Largo
Treze de Maio, da qual é proprietário. Formado em Administração e com curso técnico
em Ótica, também é dono da Ótica Boa Vista, localizada na mesma região.

a galeria que
quase morreu
“Em 1962, com a inauguração da Galeria Borba Gato, nós tivemos
pela primeira vez ali no nosso perímetro, Campo Belo, Brooklin,
Santo Amaro, um conceito de galeria minishopping. Não
havia outra galeria desse nível, com lojas de requinte; ela foi a
pioneira. Nessa época, a Ótica Boa Vista foi para lá e agregou
esse público de alemães e suíços que moravam no Alto da Boa
Vista. Isso foi muito bom. O problema é que a galeria parou no
tempo. Ela fazia parte de um conjunto de lojas ali pelas quais
você ainda pagava um aluguel mais barato, mas, por outro
lado, ela estava um pouco antiquada. Um pouco não, muito. A
mesma instalação que tinha sido feita em 1962 permanecia
até 1988. E Santo Amaro também já tinha expandido por todos
os lados, por todas as ruas, já não se limitava mais àquele
pedaço. E aí o que aconteceu? Em 1995 eu assumi a Galeria
como síndico. Eu queria cuidar da parte do visual: trocar piso,
pintar, mudar a fachada. E outras coisas também: precisava fazer
poço artesiano e, principalmente, iniciar as reformas hidráulica
e elétrica. Nós formamos, então, uma equipe, reformamos a
Galeria e conseguimos deixá-la mais bonita. Ou seja, hoje ela é
muito mais conceituada do que era há alguns anos. Tudo estava
bem, ela parecia ter renascido, mas aí apareceu outra ameaça:
começou a correr um boato a respeito de desapropriação. Cada
comerciante recebeu o comunicado de desapropriação do Metrô,
com a data que você teria que esvaziar, entregar o prédio. E isso
aconteceu não só com a Galeria, mas também com os outros
imóveis ao redor. Com os supermercados, que era a antiga
Companhia Santo Amaro de Automóveis, que se transformou no
Supermercado Futurama; os bancos, Caixa Econômica Federal,
Santander, Banespa, todo o comércio daquele quarteirão foi
atingido por aquela ameaça. E esse foi o momento de reagir.
No começo houve algumas manifestações políticas, porque a
galeria já deveria ter sido tombada pelo patrimônio histórico. Ela
foi o primeiro shopping do bairro; minishopping. Não poderia
desaparecer simplesmente. São 96 lojas mais 40 escritórios. Fora
ser um símbolo, ela tem um peso para o comércio local. E aí, por
Deus, nós conseguimos uma adequação no projeto; o Metrô
voltou atrás na ideia de desapropriação e nós permanecemos
com a loja e os outros comerciantes também. Houve apenas
uma pequena mudança no projeto que comeu um pedaço
da galeria, mas ele será reconstruído quando o próprio Metrô
entregar o acesso da avenida pavimentado, urbanizado.”

shopping
“Eu estava com a charutaria
na Xavier de Toledo quando
surgiu o shopping, em 1966.
Aquele tempo era o auge
da Augusta, mas eu tinha
umas cotas iniciais que eu
fui comprando do Shopping
Iguatemi. Comprei ainda
diretamente da construtora,
pagando em 20 meses. E eu
fui lá conhecer o shopping.
Ninguém acreditava muito.
Mas eu comecei a comprar,
fui me entusiasmando e
fui comprando de outras
desistências e aí passei a
comprar mais barato que
o preço de lançamento. Aí
eu cheguei um dia e falei
com meu irmão, eu disse:
‘Olha, acho que nós vamos
para o Iguatemi’. Então eu
comprei essa loja. Assumi as
vendas no dia 15 de março
de 68 e, naquele mesmo
dia, já ganhei dinheiro.”
Diogo Queiroz Gadelha,
Center Sport, Jardins,
nascido em 1925
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Ricardo Martin
Ricardo Martin nasceu em São Paulo, capital, no dia 5 de abril de 1967, no bairro do
Tatuapé. Por conta da morte prematura do pai, começou a trabalhar com um pouco
mais de dez anos como estoquista, no comércio onde sua família costumava fazer as
compras. Estudou somente até os 16 anos e seguiu no comércio. Está há mais de 20 anos
trabalhando na Calçados Pitta, no Belenzinho, onde ocupa o cargo de gerente.

a mulher
do cachorro

pé grande
“Uma vez, uma fábrica
oferecia um preço muito
baixo. Ela tinha sapatos de
tamanhos excepcionais,
tamanhos maiores do que
em geral. Era um preço
tão baixo que meu marido
ficou com todo o estoque.
E, como lá no bairro tinha
muitos europeus, alemães,
poloneses etc., meu marido
colocou na frente da lojinha
essa parte de sapatos com
o preço baixíssimo. Aí os
homens que passeavam no
tempo de folga, de almoço,
começaram a ficar muito
na frente da loja, olhando e
achando barato. E então nós
liquidamos muito depressa
os tamanhos grandes. E
essa já foi uma parte da
ideia de trabalhar com
números grandes. Com o
tempo passou só para os
números grandes e ficamos
conhecidos por isso.”
Leonie Rosenthal, Casa
Eurico, São Paulo,
nascida em 1900
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“Antigamente, antes do Metrô Belém, a Rua Silva Jardim era
uma porteira; toda ela era mão dupla e o acesso de carro era
fácil. Para você ter uma ideia, havia13 lojas de calçados ali, e
não se podia deixar o cliente escapar, porque, se escapasse, ele
ia pra outra loja. Inclusive meu patrão, o Senhor Pitta, ele dizia
que o cliente é como passarinho que encostou na árvore; se
você dá uma estilingada e erra, não volta mais. Então, quando
eu entrei ali na Silva Jardim, era uma loja brigando com a outra,
todo mundo disputando a clientela, não só tradicional, como
também a das empresas. Tinha uma firma chamada Varal que
tinha 2 mil funcionários; tinha a Multi Vidro, tinha a Look; e, na
hora do almoço das fábricas, que era das 11 até as 2 horas da
tarde, a gente simplesmente não parava. Era trabalho o dia
inteiro, uma correria. E a gente dava risada à toa nesse tempo,
porque a verdade é que, para uma loja de bairro, vendia muito.
Mas depois do metrô, depois que fecharam o acesso da Silva
Jardim, as fábricas foram fechando uma atrás da outra. Algumas
lojas que tinham prédio próprio se mantiveram, como é o caso
do Senhor Pitta, mas o comércio em geral sofreu com isso e
teve uma queda muito grande. A coisa só se modificou de uns
tempos para cá, quando os construtores foram comprando
os terrenos onde ficavam essas indústrias. Hoje nós temos no
Belenzinho prédios no valor de 1 milhão, de 600 mil; o bairro está
crescendo, virando uma potência. Eu recentemente atendi um
cliente, ele entrou com um Nike no pé e um agasalho da Lacoste.
Ele observou um tênis na vitrine e, depois de um tempo, pediu
para mim um dos tênis mais caros da loja, o Zomax Olympikus.
Eu peguei uns três pares e ele me perguntou, meio seco por
sinal: ‘Esse tênis aqui presta?’ Eu falei: ‘Sim, meu amigo, esse
tênis é top de linha da Olympikus, é um dos melhores!’ E ele:
‘Não estou acostumado a comprar tênis barato, mas vou levar
esses dois para experimentar.’ Outro dia também atendi uma
cliente, moradora nova do bairro, que não conhecia a loja. Ela
estava passeando com o cachorro, entrou e falou: ‘Poxa, uma
loja boa no Belenzinho, não precisa nem ir ao shopping!’ Eu
aproveitei a deixa: ‘É, senhora, aqui a gente atende direitinho, a
gente já tem um tempo de casa. Venha nos visitar!’ E não é que
ela veio? Essa mulher deixou o cachorro em casa e veio. Gastou
625 reais, passou no cartão de débito e nem pediu desconto.”

Antonio Pereira Garcia
Antonio Pereira Garcia nasceu no dia 1º de janeiro do ano de 1950, em São Paulo. Sempre morou
na Zona Leste da cidade. Aos 11 anos começou a vender os cannoli produzidos por um casal de
italianos que morava próximo a sua residência. Ao longo dos anos, iniciou também a fabricação de
doces, atividade que mantém até hoje para o comércio em campos de várzeas e feiras da cidade.

não esquece de
trazer o doce
“Cannoli é uma coisa que nos abençoa muito; é um forte nosso.
Comecei nos meados de 1970, quando eu ia trabalhar na Rua
Javari. Ali tinha aqueles campeonatos ‘dente de leite’, na época,
que passavam no canal 11, TV Gazeta: Peirão de Castro, Eli
Coimbra. Ali eu fazia a minha venda: primeiro naquele jogo dos
meninos. Só depois é que comecei a explorar a várzea. Andei
muito por essa São Paulo de ônibus; pegava os ônibus da época,
metrô, trem para me locomover com aqueles tabuleiros. E fiquei
famoso com isso. Tanto que eu vou à Mooca, trabalho naqueles
campos de terra batida e os caras: ‘É o cannoli, é o cannoli!’
Eu vi que vendia e comecei a frequentar os jogos de vários
times: o Guilherme Giorgi, tinha o Rádio, o Têxtil, o Flor, na Vila
Formosa, o Americano, União, o Paraguaçu. São campos a que
eu vou até hoje, campos que são muito conhecidos na periferia.
Sampaio Moreira, ali onde é o Centro Educacional do Tatuapé,
vários campos. E eu fui pegando gosto pela várzea. Tem mais
segurança, te dá mais liberdade. Outro dia mesmo eu trabalhei
lá no campo do Cecília Meireles; Magnólia, lá na Vila Maria. O
campo do Lagoinha também, fui lá fazer um jogo da Copa
Kaiser. Copa Kaiser é um torneio que tem todos os domingos
pela manhã. Tinha quase 4 mil pessoas lá; é um volume de
gente que você não imagina. Você vai no campo do Nacional
no domingo; lá na Arena Kaiser, em frente ao CT do São Paulo,
em frente ao CT do Palmeiras, ali na Barra Funda, ninguém sabe
disso, mas chega a juntar 5, 6 mil pessoas todo domingo de
manhã. E vendedor tem que ir onde está o movimento, não é?
Eu vou para vários campos: Zona Norte, Leste. Trabalho na Copa
Negritude, ali na Cohab I em Itaquera. Sou muito conhecido
pelos cannoli. A várzea é um ponto de encontro de amigos,
pessoas que vão, onde aqueles veteranos de 50 anos têm os
torneios Master; eles vão lá, tem aqueles campeonatos, eles se
juntam, se reúnem, e já conhecem a gente há muitos anos. E a
coisa se tornou tradição. Quando o jogador vai para o campo,
a esposa já fala: ‘Olha, não esquece de me trazer o doce.’ E é
assim: são mais de 50 anos que eu trabalho na várzea. No
leste, no sul; Zona Norte, Zona Oeste. Onde tem um torneio,
um festival, onde tem uma copa eu estou ali com os doces.”

tudo muda
“Antigamente a loja vivia cheia
de italianos, essas famílias
tradicionais da Mooca,
do Brás. Eles vinham no
domingo e levavam bandejas
e bandejas de doces. Hoje,
infelizmente, não vêm mais,
não é? Agora o movimento
aqui é mais, assim, de
gente que vem, que pegou
o metrô, então passa por
aí, toma um sorvete, come
um docinho... Mas aquela
clientela fixa acabou. Muitos
clientes continuam fiéis, mas
já não é aquela coisa de todo
domingo ir à missa, buscar o
doce para o almoço. Agora
as mulheres não cozinham
mais, não é? Tudo muda.
E depois o trânsito ficou
insuportável; realmente
ninguém mais sai da Mooca
para vir aqui comprar um
doce. Eu também não sairia.”
Anna Maria Garrone
Negrini, Doceria Dulca,
Centro, nascida em 1933
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Marcelo Dias de Moraes
Marcelo Dias de Moraes nasceu no dia 24 de julho de 1967, em Perus, São Paulo. Começou seu
envolvimento na indústria de equipamentos hospitalares ainda bastante jovem, trabalhando
como vendedor de uma multinacional do ramo. A partir daí, teve contato com os diversos
agentes da área da saúde, hospitais, médicos, pacientes e comerciantes. Mais tarde, Marcelo teve
a oportunidade de atuar em lojas especializadas, na Rua Borges Lagoa, o que faz até hoje.

a sina da
borges lagoa

bairro
moderno
“A Aclimação tinha uma
grande concentração de
casas de classe média, casas
muito bonitas, grandes. Ali
meio que aconteceu o que
aconteceu com o Morumbi
uns anos depois; quer dizer,
quando a burguesia acabou
migrando para o Morumbi. A
Aclimação sofreu, nos anos
50, o mesmo processo numa
época anterior. Tanto é que
micro-ônibus, o primeiro ia
para a Aclimação. Os trólebus
elétricos, os primeiros foram
para a Aclimação. Tudo o
que começou, o que vinha
de novidade: asfalto, luz de
mercúrio, papa-fila. E na
outra alça, ali pela Brahma,
atingia-se a Paulista, que
então já era um centro, já a
Paulista começando a tentar
ser a Paulista que é hoje.”
Roberto Vicente Frizzo,
Frevo/Tudo a Rigor,
Jardins, nascido em 1945
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“Eu sempre tive atração pela área médica, sempre tive um deslumbramento. Mas
nas minhas condições de juventude seria muito difícil pensar em seguir carreira: ou
eu teria que trabalhar ou estudar, porque para você passar numa faculdade, numa
Fuvest ou alguma coisa assim, era preciso ralar muito. A vontade era grande, mas o
fato é que deu uma balançada. E aí... O que faz? Tive que trabalhar mesmo. Passei
por vários empregos, andei aqui, andei ali, até que um dia eu fui a uma agência de
empregos, acho que na Lapa. Eu tinha saído da Hermes Macedo na época e fui
fazer uma entrevista. Falaram que tinha aparecido essa possibilidade em Tamboré;
Tamboré, Alphaville. E aí aconteceu um acaso feliz, porque eu não tinha ideia
do que a empresa fazia. Assim que acabou a entrevista, tal, a moça falou: nossa
empresa lida com material hospitalar. E depois de uma semana acabei sendo
contratado. Isso foi um acaso mesmo e, nessa parte, eu confesso que fiquei bem
contente. Trabalhei um pouco com venda interna e mais tarde fui promovido para
fazer a parte externa; quer dizer, visitação em hospitais, clínicas. Você ia até o local,
apresentava o produto; eles testavam, ficava por um período no hospital, e disso
se formava a opinião para o médico passar para o Departamento de Compras. Se
fosse um órgão público, abria uma licitação; se não, era uma compra. Isso sempre
envolvia valores grandes, então você sempre tinha que mostrar para eles, para
eles pegarem confiança e perceberem a diferença do produto para ver se iam
comprar ou não. E foi nessa época, nessas andanças, que eu comecei a ter contato
com a Rua Borges Lagoa. Ela já era bem conhecida por atender hospitais dali da
região, como o Hospital São Paulo, Hospital Edmundo Vasconcelos. A Casa Fretin,
que começou no centro de São Paulo, na São Bento, foi, acredito, a primeira casa
a vender produtos médicos ali. Depois vieram a Cirúrgica Fernandes, a Cirúrgica
São Paulo. E com o tempo foi agregando, hoje temos lá acho que... na rua são seis
lojas de comércio de material hospitalar. Outro motivo é por causa da proximidade
com a faculdade. Muitos médicos se formam ali, compram o primeiro aparelho
naquelas lojas e depois acabam indicando para os pacientes. Virou uma questão
de tradição; de as pessoas chegarem: ‘Onde eu encontro tal produto?’‘ ‘Olha, vai lá
na Vila Mariana – é Vila Clementino, mas todo mundo fala Vila Mariana –, e você vai
encontrar.’ Por conta disso, a Borges Lagoa se tornou famosa. O tempo passou e, anos
depois, fui de novo a uma agência de emprego. Soube que estavam procurando
um gerente de loja, para uma empresa bem conhecida no mercado, a Rimed, e me
interessei. Fui até a sede deles, que era na Cayowaá, fiz a entrevista e fui aprovado.
Estava pronto para começar a trabalhar quando o rapaz falou: ‘Só que não é aqui,
senhor, é numa loja que nós montamos agora, faz um mês, na Borges Lagoa.’”

Rubens Torres Medrano
Rubens Torres Medrano nasceu na Mooca e, com 14 anos, começou a trabalhar numa empresa
atacadista de gêneros alimentícios na Zona Cerealista. Formou-se em Direito, mas trabalhou
na área de comércio internacional. Em 1967 optou por trabalhar numa empresa de produtos
derivados do petróleo. Fortalecido pela experiência adquirida no setor, principalmente depois
das crises dos anos 70, abriu, em 1981, a própria empresa de importação e exportação.

o mundo passa
por diadema
“Em 1981 resolvi abrir minha própria empresa. Foi até interessante, porque,
quando eu tomei essa decisão, acabei ficando como agente ou representante
da empresa em que eu trabalhei. Eu tinha lá um amigo americano, que foi meu
diretor, e quando esse senhor soube que eu ia abrir minha própria empresa, esse
senhor, que tinha sido meu diretor nessa outra trading holandesa, ele falou: ‘Você
vai ser meu agente no Brasil.’Comecei com escritório lá na Rua Itapeva e, naquela
época, em 1981, o Brasil sofreu uma grande crise e chegou mesmo a entrar em
moratória. Naquela época foram muito incentivadas, foram muito requisitadas
pelo governo as exportações. E começavam a operar os grandes processos
petroquímicos, como o da Bahia, um complexo grande, e naquela época eles
tinham uma produção suficiente, grande até, para atender o mercado nacional.
E, como havia uma recessão no mercado interno, era necessário exportar seus
produtos que estavam sendo fabricados naquelas novas unidades. E naquela
época, então, eu acho que tive um papel preponderante na exportação daquele
polo petroquímico. Tive a oportunidade de desenvolver o mercado indiano com
algumas exportações. Viajei duas vezes à Índia, foi uma experiência interessante,
um país de costumes totalmente diferentes dos nossos. Acabei entrando também
em Cingapura. Foi muito bom esse período, a firma tinha escritório nos Estados
Unidos e na Suíça, e eu viajei bastante pela Europa. A minha empresa, nesse
período de 1981 a 89, nós atuamos muito na base da exportação dos produtos
petroquímicos. Em 1989, já incentivado até por essas empresas que exportavam
e que também atendiam o mercado interno, disseram: ‘Rubens, por que você
não começa a fazer a distribuição localmente?’ Pareceu uma ideia interessante
e, em 1990, nós começamos a trabalhar a parte nacional, fazer distribuição
local. Naquela época, as importações eram muito controladas pelo governo.
Mas, em 1990, quando o presidente Collor assumiu, ele modernizou o comércio
internacional. Caíram certas barreiras, certas proteções econômicas com todos
os contatos que existiam com firmas que eu tinha do exterior. E isso foi uma
excelente oportunidade, essas empresas me procuraram para eu importar e
começar a fazer distribuição local. Foi um período muito bom, acho que era
um período em que quase não havia mercado para os produtos estrangeiros, e
aquela abertura deu oportunidade à nossa empresa de se firmar como um canal
de importações que complementava as necessidades das grandes indústrias
nacionais consumidoras. Nós começamos em Diadema, num armazém
pequeno, depois acabamos indo para um outro armazém maior e, em 1999,
mudamos para as instalações em que estamos hoje, sempre em Diadema.”

exportação
“O trabalho nosso era
com velas, mas aí fomos
ampliando a loja. Como havia
grandes pedidos de imagens
religiosas, e eu acompanhava
o fabrico dessas imagens,
nós começamos a
desenvolver a seção de
umbanda. Inicialmente
íamos buscar no Rio de
Janeiro, que era o centro
mais desenvolvido nesse
ramo. E eu comecei a trazer
artigos que pediam para o
ritual. Fomos desenvolvendo
e montei a fábrica de
imagens para produzir as
imagens. Inicialmente seria
só para o consumo nosso,
mas com o tempo passamos
também a fornecer a outras
pessoas. Hoje nós até
exportamos, principalmente
para Uruguai, Argentina,
Paraguai, Bolívia, Estados
Unidos e na África, para o
Líbano... para a Itália também;
tudo artigos de umbanda.”
Nelson Ferreira Dias
Rodrigues, Casa de Velas
Santa Rita/ Fábrica de
Imagens Bahia, Liberdade,
nascido em 1921
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Cassio Piccolo
Cassio Piccolo nasceu em 1960 no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo. Em 1987, após
tocar em alguns grupos musicais com amigos, se uniu ao pai e abriu o FrangÓ, no Largo da
Freguesia do Ó. Hoje, Cássio é um dos administradores do bar, além de ser o responsável pela
criação da famosa porção de coxinhas e da seleção de cervejas presente no cardápio.

aqui pra vocês,
sou da freguesia

a força
do bairro
“Quando fiquei sabendo da
ideia do Shopping Center
Norte, confesso que não
acreditei. Eu jamais pensei
que pudesse haver um
shopping fora da zona sul,
Mas, em todo caso, fui lá ver.
Conversamos com o Senhor
Otto e no fim pagamos a
luva, porque ele nos fez um
preço melhor. E havia um
mercado potencial ali onde
era um grande brejo perto
do Campo de Marte. Aquele
estrangeiro que veio do lugar
de origem e foi para Santana,
montou ali sua padaria, ou
sapataria, e cresceu. Depois
comprou a casa vizinha
e depois comprou outro
terreninho e tal. Depois
os filhos cresceram e se
formaram. Esse pessoal
continuou fiel ao bairro e o
bairro ficou rico com eles.”
Isaac Lescher, Top Time,
Jardins, nascido em 1938

56

“A Freguesia do Ó era o fim, era a periferia. Meu pai conta histórias em que ir de lá até a
cidade era uma aventura: tinha que pegar ônibus, bonde, mais não sei o quê. E aqui no
bairro, talvez por causa dessa distância, durou mais tempo essa coisa de vendinha, de
mercearia. Você conhece o dono, você cumprimenta, pergunta como é que vai a tia, a
mãe, o papagaio. E o FrangÓ, tem um pouco dessa proximidade. Quando abriu, em 1987,
ele era uma rotisseria. A parte que hoje tem a choperia era um quintal; a gente plantava
hortelã, tomate cereja lá. Depois, quando assumiu de vez a vocação de bar, tudo veio
num crescente. Ele virou atração turística e, num certo sentido, colocou a Freguesia no
mapa de São Paulo. As pessoas lá do bairro falam do bar com orgulho e isso é muito legal.
São Paulo é pródiga nisso, porque, se você visitar os bairros e a periferia, você sempre
vai achar um lugar incrível, que está perdido no meio do nada e que não precisa estar
na mídia, não precisa nada daquilo, ele simplesmente existe daquela maneira. E eu acho
isso fantástico, porque isso de certa maneira ajuda a preservar um tipo de coisa com
que de outra maneira seria impossível ter contato. E lá no FrangÓ começou a acontecer,
por exemplo, de um cliente da zona sul levar um morador lá do bairro para conhecer
o bar. E gente de fora, também. Tem um alemão lá, que esteve há pouco tempo no
guestbook e ficava falando: ‘Wunderbar! Wunderbar!’, que quer dizer maravilhoso. Eu
lembro que uma vez um cara foi lá e falou que ia voltar à noite com 40 pessoas de
Santos, para a gente reservar. ‘Cara, não tem como’, eu falei. ‘Sinto muito.’ E não é que
depois ele me apareceu com o ônibus lá. O bar lotado, gente na calçada e o rapaz
estaciona um ônibus vindo de Santos. Aí sabe o que eu fiz? Tinha outro bar lá; na época
chamava Jatobá, hoje nem existe mais. Eu falei: ‘Cara, o que eu posso fazer é levar vocês
pra algum lugar.’ Porque depois eles ainda iam pra quadra da escola de samba Rosas
de Ouro, que também é na Freguesia. Era um programa fechado. Se eu simplesmente
falasse: ‘O problema é seu’, eles iam ficar com uma imagem antipática da gente. Eu entrei
no ônibus, fui com eles até o bar, cheguei lá, pedi pra chamar o gerente, falei: ‘Meu, tal,
tal, tal. ’O cara me agradeceu. Levei 40 clientes para ele de uma vez. E foi com coisas
assim que um dia eu falei para mim mesmo: ‘Eu não quero ir pra mais lugar nenhum.
Esse é o limite.’ Você tem que saber isso, porque senão vai ser aquele negócio, vai virar
outra coisa, vai virar rede. E eu não quero isso, porque, mais uma vez, eu quero que
continue tendo essa relação de proximidade, essa história de as pessoas passarem por
ali e perguntarem como vai seu pai, seu filho, tudo, independente de entrarem no bar.”

Marcelo Hideki Oshiro
Marcelo Hideki Oshiro nasceu em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1981. Filho caçula de um
casal de feirantes, passou a infância ao lado dos amigos, no bairro da Casa Verde, e sob os cuidados
da avó, enquanto os pais trabalhavam. Mais tarde, trancou a faculdade de Administração para
poder ajudar o pai em um minimercado. Morou e trabalhou no Japão, mas voltou ao Brasil em
decorrência da doença da mãe. Hoje toca o minimercado da família, no bairro de Santana.

fecho às oito
“Do Terminal de Santana para cima tem aparecido coisa nova: bonbonnières,
salões de cabeleireiros; você vai lá, vira e mexe está abrindo uma loja nova,
o comércio está subindo mais naquela direção. Antes não, antes era mais
centralizado, perto da estação. Agora qualquer um pode ver que já está
expandindo, acho que os comerciantes já estão percebendo que o pessoal
sai da estação e não fica só por ali. Assim como o pessoal vai se deslocando,
tem sempre alguém visando explorar algum ponto novo. Naquele lado
antigamente eram só casas, casas para as pessoas morarem. Mas, com a
evolução, aconteceu o quê? O pessoal levantou a casa, só que aí ou o sujeito
mora na parte de cima e aluga a parte de baixo, que serviria como garagem, ou
já monta de um jeito para deixar escritório. Aí já compra uma parte residencial
em outra localidade, um prédio próximo, qualquer coisa assim. O pessoal que
tem casa lá não quer vender, ou quando quer vender, pede um valor muito
alto. E volta e meia você ouve comentários: ‘Vai desativar o Campo de Marte,
vão fazer o negócio do trem bala. Então, vamos dar uma segurada. Não vende
agora não a casa, espera. Vai valorizar, vamos fazer um galpão aqui. Você
sempre escuta esse tipo de comentário de clientes que moram por aqui. E
realmente o comércio teve uma expansão forte; tem muitas lojas; muitos bares,
inclusive, que funcionam até mais tarde. E isso a gente vê não só em Santana,
mas nos bairros vizinhos também. Pelo menos na avenida principal, que é a
Engenheiro Caetano Álvares, a gente constata que houve muita mudança;
desde melhoria em serviço público até comércio mesmo, porque antes não
tinha nada. Hoje já tem atacadista, lojas de veículos, barzinhos. Restaurantes ali,
nossa!, encheu. E tudo funcionando até tarde. Funciona para eles, mas para o
meu tipo de comércio e ali naquela parte onde eu estou é perigoso. Às vezes,
a gente tem ideias: ‘Vamos deixar aberto por mais tempo, vamos ganhar um
pouquinho mais.’ Mas aí a gente pensa: não precisa ganhar mais; está pagando
as contas, está dando até para sobrar um pouquinho. Está bom assim, então.
E é o melhor mesmo, porque ali onde eu estou tem muitas casas noturnas,
muito cabarezinho. Se durante o dia o produto que eu mais vendo é cachaça,
imagine se ficar aberto. É uma cachacinha pequenininha assim, baratinha,
custa dois reais e o pessoal... meu! Você bebe meio litro de cachaça, entorta
o olho. De dez em dez minutos, entra alguém lá: ‘Ei, japonês!’ Eu olho para a
cara e já sei até quem é, deixo em cima da mesa, do caixa. Então, tendo essa
concentração de pessoas ali, noturnas, já começa a ficar esquisito; começa a vir
um pessoal mais alcoolizado. Aí, para evitar problema, a gente fecha oito horas.”

pau velho
“Quando comecei a trabalhar
no Bom Retiro, por volta de
1970, tinha bastante rua de
paralelepípedo. A CMTC tinha
na época também uns ônibus
antigos; até hoje esses ‘paus
velhos’ andam lá pra Santana,
pra Pinheiros. Aquilo lá era
novo na época: as portinhas,
janelinhas, tudo. E naquele
tempo tinha o trenzinho da
Cantareira, tinha a mariafumaça que saía ali da...
perto da Rua João Teodoro,
ia pela Cruzeiro do Sul: um
ia para o Horto e o outro
ia para Guarulhos. Era uma
linha assim. Tinha a Estação
Tietê, não tinha a Estação
Carandiru, depois tinha a
estação lá em cima, a Estação
Santana, E, no domingo,
o meu divertimento era
passear de trem, porque eu
ainda não tinha amizade
com as pessoas.”
Walter Raimundo da
Costa, Lídio Tecidos,
Centro, nascido em 1936
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Ricardo Wagner Tavares
Ricardo Wagner Tavares nasceu na cidade de São Paulo, em 13 de agosto de 1946, e passou a
infância nos bairros do Paraíso e Vila Mariana. Seu primeiro emprego foi em uma marcenaria,
onde lixava pés de mesas em troca de algum dinheiro. De lá passou a vendedor de livros, até
entrar no ramo de bebidas, indo trabalhar em um depósito da Brahma. Acabou se tornando
sócio na adega O Barricão, até que comprou o estabelecimento, onde trabalha até hoje.

branco adega

em nome
de baco
“A Bruck era uma importadora
e ela tinha a representação
de marcas famosas, mais de
cem marcas, e fornecia para
o Brasil inteiro, só que não
tinha um lugar decente pra
expor. Porque na Rua Paula
Souza, quem vai ver vinho
na Paula Souza? A Bruck
tinha uma gama de produtos
que ela tinha representação
exclusiva, que só entrava
no Brasil através da Bruck.
Então o que é que acontece:
precisava de um showroom.
Naquela época, começou
a moda do showroom.
Então, em 68, foi montada
a Bacco’s. Quem distribuía,
quem fazia tudo era a Bruck,
que tinha importação. A
Bacco’s simplesmente
emprestava o nome. E aí
foi feito esse showroom,
que expunha os produtos
da Bruck e vendia, né?”
Leila Maria Furlan da
Silva Telles, Bruck/
Bacco’s, Centro/Jardins,
nascida em 1955
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“Quando eu comecei com a adega, tinha muita casa residencial na Rua dos Pinheiros.
Eu lembro que ela era de duas mãos e toda coberta de paralelepípedo; subia e descia a
rua.Acho que eu vi nascer a maioria dos prédios ali. E hoje é uma rua em que não falta
nada, apesar de que eu acho tudo caro ali. No início, o Barricão era uma adega mesmo,
mas um tempo atrás uma amiga que trabalhava na prefeitura me orientou: ‘O metrô vai
passar na Rua dos Pinheiros,’ E eu falei: ‘Bom, tenho que aumentar minha receita, porque
só a loja, o metrô vai passar aqui.’ Nós passamos um período difícil quando estavam
fazendo a parte mais complicada da obra. Nós até fomos falar com o vice-prefeito, porque
o movimento caiu 50%, 60%. Eram muitos comerciantes passando por dificuldades e
nós queríamos saber se seria possível que os impostos fossem parcelados. Teve gente
até que fechou. Aí o que ele nos disse foi que seriam 90 mil pessoas circulando por ali
diariamente e que isso ia representar muito para os negócios. Nós estamos com essa
esperança agora, a de que o movimento aumente bastante e nos ajude a crescer. Até
aqui foram muitas mudanças e, junto com elas, muitas histórias. Você conhece muita
gente e essa é a parte divertida do trabalho. Uma vez, um dos clientes fez aniversário. Ele
era, inclusive, assessor do governo. E eu tenho um hábito: eu procuro marcar as datas dos
aniversários para ligar cobrando, ‘Ó, não compra em outro lugar, não. Eu tenho uma oferta
para o senhor’, tal. E... bom, eu não me lembro de ter sido convidado, mas fui entregar a
bebida na casa dele. Ali de manhã, conversando com a minha esposa, eu falei: ‘Poxa, a
gente podia levar um presente para o seu Arlindo.’ ‘Ah, mas você foi convidado?’ ‘Claro
que fui.’ Só que realmente eu não lembrava direito. Pois bem, peguei uma garrafa de
vinho e fomos. Chegando lá, nego, um apartamento, uns cem metros só de sala. Só alta
sociedade. Entreguei o presente, cumprimentei, ele gostou pra caramba do que eu fiz, do
meu gesto, mas, lógico, não era a nossa classe. Então, eu fiquei deslocado durante uns
40 minutos. A água que me ofereceram tremia assim na mão. E a minha esposa ficou de
mal comigo bem uns 10, 15 dias. Eu não tinha sido convidado realmente. Depois, mais
tarde, conversando com ele, eu falei: ‘O senhor se lembra, Seu Arlindo, daquele dia? ’Ele
falou: ‘Ricardo, foi uma ótima surpresa. Eu não esperava você lá, mas foi muito bom.’ E
olha, estreitou a nossa amizade. Para mim o comércio não é uma rotina. Que eu me
lembre, eu tenho pouquíssimos dias de folga, de férias. Desde os primeiros dias eu até
me empolgava com a ideia de abrir a loja, porque eu sabia que não ia ser rotina, sabia
que ia aparecer um cliente diferente, que ele ia me contar uma história diferente. Eu não
me importo de ficar 10, 12 horas direto ali dentro. Tanto que minha cor é branco adega.”

Euclides Carli
Euclides Carli nasceu na cidade de Muzambinho, Minas Gerais. Formou-se em Engenharia, mas,
chegando a São Paulo, com 17 anos, acabou por se dedicar à atividade comercial. Seu primeiro
emprego foi em uma empresa na Rua Santa Rosa, Zona Cerealista da cidade. A partir dessa primeira
experiência, adquiriu um negócio próprio, uma mercearia na Vila Mariana. Mais tarde, abriu uma
empresa de importação de frutas, atividade a que ainda se dedica, atuando na Ceagesp.

cliente rei
“Comércio é uma atividade que te absorve. Ou você faz, ou você não faz. Isso
desde o dono de botequim, que trabalha no balcão, até um alto gerente. Ou você
faz ou não faz. Houve dias de eu ficar no armazém, ou no escritório, 14 horas
seguidas. Sem comer. Precisava, porque tinha que ver tudo, olhar tudo. Então
tem aquela fase de consolidação que você precisa ser macho, vamos dizer assim,
senão não aguenta. Mas é aquela história, você recebe um impulso do próprio
negócio. Você está sendo impulsionado para a frente sem sentir. Ou porque você
está contente por ver a coisa crescer, ou porque está contente de ver o resultado.
Embora cheio de problemas, xingando, falando o diabo, né? É assim que se cresce.
Houve uma época em que nós acabamos com o atacado, compramos a segunda
mercearia de São Paulo. Em São Paulo, em 1949, 50, 51, só tinha duas grandes
mercearias. Mas mercearias quase do tamanho de supermercado hoje, um era
o, como é que ele chama? Lá na Penha, que hoje o neto dele tem uma grande
construtora aí. E a outra era a Casa Ribeirão, na Vila Mariana. E nós compramos
aquilo. Então aquilo foi um sofrimento, porque é varejo; nós estávamos no atacado,
passamos para o varejo. Varejo então absorve mais ainda, mas, por outro lado,
encanta mais. Hoje se vai a um supermercado, você não passa de uma mera...,
você é um mero empregado do supermercado. Porque você tem que pegar
o carrinho, andar com aquele carrinho, alguém bater o carrinho na tua perna,
você tem que pegar a mercadoria, botar dentro do carrinho, escolher e chegar
na saída. Aí você tira tudo, então você não passa de um empregado. Isso aí não
fala para o cara do teu supermercado, senão vão me achar ruim, né? E naquele
tempo era assim, a madame, a senhora, a freguesa, ela ia à hora que ela quisesse
lá na mercearia. Você recebia a cliente, botava um empregado à disposição
dela e ela ia dizendo tudo o que queria. Ela falando e eu pegando tal, tal, tal. Isso
geralmente era, as pessoas faziam isso dia 25, até o fim do mês. Eram cinco
dias trágicos na nossa vida. E, depois que ela tinha tudo aquilo, ficava a equipe
depois de fechada a loja até as sete horas para tirar da prateleira, botar nas caixas,
separar o que você comprou, o que você quis, para botar nas caminhonetes. A
caminhonete levava na sua casa, chegava lá, você recebia, o empregado tirava e
botava onde ela queria. Então esse era o varejo. E não custava tanto, né? Mas era
delicioso, porque as freguesas (geralmente eram mulheres), agradeciam, eram
muito amistosas, perguntavam pela família. Era uma espécie de família, uma
família extra, mas também uma família. Foi um tempo interessante, mas chegou
uma hora cansou. Tudo cansa, não é? Aí então resolvi ir para a importação;
comecei a importação, que é um negócio mais tranquilo, e estou nela até hoje.”

segunda-feira tem
mais
“Teve uma época em que
nós não vendíamos, o
cliente é que comprava.
Um dia, até uma cliente
me chamou de lado e falou
assim: ‘Ah, me disseram que
vocês aqui eram grossos,
antipáticos, não estou
achando tão grosso.’ É que
eu não era comerciante, era
um fabricante de camisa
que atendia o público. E a
grande verdade é que eu
não tinha necessidade de
ser gentil, porque a procura
era bem maior que a oferta.
Eu me lembro inclusive
que, aos sábados, quando
dava uma hora, a minha
sogra começava a bater
palma e a botar os clientes
para fora: ‘Vamos, vamos,
segunda-feira às oito
horas tem mais. Vamos.’”
Francisco Sala
Montserrat, Franita,
Itaim, nascido em 1931
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Tereza Raquel Iba
Tereza Raquel Iba nasceu em 1982. Desde os tempos de escola se interessava pela área de
alimentação e saúde, o que a fez procurar cursos e trabalhos que se relacionassem com o assunto.
Realizou viagens no Brasil e na Europa, buscando se aprimorar. O contato com a Zona Cerealista
se deu através de um trabalho de divulgação de um livro sobre saúde alimentar. Desde então
trabalhou em diversas lojas da região, atuando como vendedora, gerente e consultora.

da europa para a
zona cerealista

dilúvio
“Na inundação de 1968,
choveu por sete, oito dias
consecutivos na zona
cerealista. A água chegou
a 1,80 m! Eu morava na
Praça São Vito e tinha um
bar pegado à residência. Até
por volta de meia-noite, uma
hora, o pessoal do bar ainda
nos dava um pedaço de pão
com mortadela; depois, nada
disso. A água corria naquela
Avenida Senador Queiroz, na
Avenida Mercúrio. Aquela
água contaminada, suja de
óleo, todos esses detritos de
armazém do ABC, porque ela
vinha de lá, o Tamanduateí
começa lá. Ficamos três
dias ilhados. O arroz molhou,
não tem condições, porque
aí ele incha; fica com um
sabor desagradável. Foi
um absurdo! Os armazéns
perderam em torno de
70% dos produtos.”
Romeu Fiod, Regular
Representações de Grãos,
Centro, nascido em 1922
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“As coisas que eu vi, que eu aprendi, na viagem à Europa, elas me deram um suporte
maior no trabalho, porque é uma coisa você estudar, outra coisa é você trazer
procedimentos diferenciados. Então, quando eu voltei para a Zona Cerealista, voltei
naquele espírito que você está encantado. Minha vontade era mudar a loja toda,
mas eu sabia que tinha que ir devagar. A primeira sugestão que eu dei foi parar de
trabalhar com famílias. Aqui no Brasil o pessoal trabalha com famílias. Por exemplo,
você coloca lá família Hellmann’s, você coloca todos os produtos Hellmann’s. Família
Arisco, você coloca produtos Arisco. Então, quando eu voltei, eu pensei: ‘Não, isso
não é legal. ’Por exemplo, se você é uma pessoa diabética e entra numa loja, o que
você quer encontrar? Produtos para diabéticos. Então eu comecei a comentar com
o meu chefe, o Waldir: ‘Olha, eu acho que seria interessante dividir a loja por setores.’
Ele concordou depois de um tempo e então a primeira mudança foi a criação de um
corredor só de soja e derivados. A pessoa tinha desde extrato de soja até o sabonete
de soja; tudo derivado de soja. Depois foi criado um setor de produtos diet, desde
sobremesa, de cobertura de sorvete até o adoçante mais simples. E foi indo assim.
Eu tinha passado a ver a loja com outros olhos e estava insatisfeita, só que eu tinha
que ir devagar e manter os pés no chão. O Waldir, as pessoas têm impressão que ele
é uma pessoa brava, mas não é. Ele é português, então é uma pessoa desconfiada,
mas, se você acha um canal de acesso, fica muito mais fácil. Então eu comecei
a comentar as coisas com ele, falar: ‘Oh, Waldir, eu fotografei algumas coisas na
Europa que eu queria que você visse.’ Eram fotos de lojas, gôndolas, organização de
prateleira. Então eu falava: ‘Olha, Waldir, eu acho que, se a gente fizesse isso, ia ficar
um diferencial na loja. Facilitaria mais tanto pros funcionários se localizarem como
para os clientes.’ E com o tempo ele começou a ficar mais maleável. Outro exemplo:
muitos clientes chegavam no balcão e falavam: ‘Olha, estou procurando um adoçante,
você pode me ajudar? Eu não achei.’ E às vezes o funcionário falava: ‘Adoçante fica
no segundo corredor à esquerda.’ Só que o cliente não queria isso, ele queria que
você fosse até a prateleira e mostrasse para ele. Então o Waldir começou a falar: ‘É,
realmente tem que mudar algumas coisas, porque tem cliente que não consegue
se localizar. Ele sai daqui e vai comprar em outra loja. ’Então a gente começou a
modificar. Quando eu comecei a fazer algumas mudanças de prateleira, eu comecei
também a ter uma parte agregada de compra, porque quando eu estava mexendo,
visualizando a prateleira, algum cliente chegava e falava: ‘Você é de compra?’ E eu
respondia: ‘Não, mas pode falar, senhor.’ ‘É o seguinte, quando eu viajei, achei um
adoçante muito legal. Era legal você comprar esse produto aqui que eu acho que
ia sair bem.’ Então eu passei a fazer o quê? Por conta própria, eu comecei a fazer
uma lista com o nome dos produtos e passar pro Waldir. Eu falava: ‘Acho que seria
interessante você comprar isso. Os clientes têm pedido.’ Primeiro ele ficou na dele,
mas depois falou pra mim: ‘Raquel, acho que vou começar a ensinar você a mexer
com nota, cadastro de mercadoria.’ Ele me deu a oportunidade e eu comecei a
mexer com outras funções agregadas, mais com a parte comercial mesmo.”

Lindinalva F. Vaz
Lindinalva F. Vaz nasceu em Pedra (PE), no dia 26 de junho de 1968. Como não queria trabalhar na
roça, foi para a cidade morar e trabalhar numa casa de família. Aos 16 anos, começou a trabalhar
no comércio, numa lojinha de roupas da região. Mudou-se para São Paulo, onde também passou
a trabalhar em lojas. Trabalha há mais de 20 anos na Casa da Sogra. É casada e tem três filhos.

pobre do
seu mazhar
“Quando morava no sítio, eu era um bicho do mato. Você não via ninguém, não conversava
com pessoas diferentes. Então uma vez, quando eu tinha 11 anos, uma conhecida nossa
falou que precisava de alguém para ficar brincando com a filhinha dela na cidade. Nessa
altura, eu já estava querendo sair dali. E eu sou assim: quando eu quero uma coisa, eu fico
insistindo, insistindo, insistindo... Eu fiquei atormentando minha família até eles me deixarem
ir. Lá na cidade de Pedra foi que eu tive meu primeiro contato com o comércio e comecei
a trabalhar numa loja. Aí, com o tempo, começou a formar a ideia de vir para São Paulo. Eu
vim primeiro para Itaquaquecetuba e batalhei para conseguir emprego. O problema é que
eu não tinha registro e ninguém queria me dar uma chance. Trabalhei um tempo em São
Miguel e depois fui para a Penha. A Penha era o forte. Aí fui à loja do Senhor Mazhar Haddad,
porque tinha lá uma plaquinha e estava precisando de vendedora. A Sueli, que trabalhava lá,
gostou de mim, mas o Senhor Mazhar não. A Sueli estava falando comigo e ele falava por trás,
fazia assim que não era para aceitar. Mas a Sueli teimou: ‘Eu gostei da moça.’ Tanto teimou
que eu fui contratada e estou lá há mais de 20 anos. A Penha era forte, mas, depois que
abriu o shopping, o movimento diminuiu. E aí você tem que se adaptar, porque comércio é
assim: às vezes você tem uma mercadoria e a procura é outra. Aí um dia, conversando com
meu patrão, eu falei: ‘Senhor Mazhar, não pode continuar desse jeito.’ Ele sempre teve medo
de mudanças; ele não queria sair daquele ramo, porque vinha da mãe, da avó. Mas eu fui
falando, falando até que ele perguntou o que podia ser. Eu falei: ‘Vamos colocar enxoval de
bebê.’ ‘Mas eu não quero sair do uniforme.’ ‘Continua com uniforme e enxoval de bebê. Tem
que tirar é a moda adulto que não vende nada.’ Depois de muito custo, ele aceitou, e nós
começamos forte com enxoval de bebê. Vendeu bem; foram uns cinco anos bons mesmo.
Só que aí abriu muita loja de bebê na Penha e a gente caiu. ‘Precisamos fazer alguma coisa,
Senhor Mazhar.’ E ele: ‘Não vem com ideia, porque já perdeu aquela característica familiar da
Casa da Sogra.’ Ele queria continuar com aquela lojinha pacata de 1900 e bolinha. Aí, o que
aconteceu? Eu teimei: ‘Vamos pôr moda infanto-juvenil, Senhor Mazhar.’ Com muito sacrifício
ele concordou. Colocamos, deu certo. Vendeu bem, mas o movimento teve uma queda
geral. Um pouco por causa do shopping, mas também porque os bairros próximos foram
montando seu próprio comércio: Tatuapé, Ponte Rasa, Ermelino Matarazzo; até Cangaíba já
tem alguma coisa. Então ficou difícil e aí eu de novo: ‘Senhor Mazhar, precisa fazer alguma
coisa’ Ele falou: ‘Ah, nem inventa!’, ‘Mas a loja está feia, está velha!’ Para o homem aceitar
a reforma foi uma briga, viu? Mas no fim fez. Reformou a loja, tudo, e ainda teve outra
mudança, porque as pessoas sempre falavam: ‘Você não aluga vestidinho para batizado?’
Eu falava: ‘Não, meu anjo, só vendemos.’ Aí, de tanto ouvir isso, lá fui eu falar com o homem
de novo: ‘Senhor Mazhar, tive uma ideia.’ E ele: ‘Não abra a boca. Não fala nada que eu não
quero escutar!’ Eu falei: ‘Vamos alugar roupas?’ E ele: ‘Não, depois a pessoa não devolve, é
um problema.’ Nisso eu fiquei dois anos atormentando. Hoje o forte da loja é o aluguel. É
uma das lojas que mais aluga vestido de daminha e noivinha da Rua Padre João. Nós temos
modelos diferentes, não é igual às outras lojas. Parece que o Senhor Mazhar está gostando.”

penha
“O bairro, o que é que tinha
antigamente? Tinha uma
mercearia, a farmácia, o
açougue, a quitanda e a feira.
Só. A padaria vendia o quê?
Pão, leite, café... Podia ser
que uma ou outra tivesse
uma venda de lanches ou
alguma coisa parecida, mas
muito pouco. Então a dona
de casa tinha esses pontos
de abastecimento ao redor
da casa dela. Carro, poucos
possuíam, e a pessoa se
abastecia por ali, daquela
forma. Quando precisava de
um vinho português, ia no
Depósito Circular, lá na Praça
da Sé, ou ia no Argênzio. Ou
ia no outro que eu falei, a
Feira das Nações, que era ali
entre a Praça João Mendes,
José Bonifácio. No bairro
só havia o básico, a vida de
São Paulo era no Centro.”
Antônio Peres, Sirva‑se
e Pão de Açúcar, Jardins,
nascido em 1930
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Orlando Cruz
Orlando Cruz nasceu em Irará, Bahia, no dia 1º de maio de 1926. É o terceiro de dez irmãos.
Seu pai era dono de uma padaria na cidade, onde Orlando trabalhava desde pequeno. Veio
para São Paulo com 15 anos, morou por um tempo em cidades do interior como Regente
Feijó e Lucélia. Finalmente veio trabalhar na capital, na Casa Ferro, onde atua até hoje.

os botões
da blusa

conjuntinho
básico
“Há 40, 50 anos todo mundo
usava terno. Todo mundo
tinha no mínimo uma meia
dúzia: era um marrom, um
azul, um branco, um cinza,
um mais escuro, outro
mais claro. Sapato sempre
preto e marrom. E camisa
e gravata era todo mundo:
punha o terno, punha a
camisa e a gravata. Isso
nem tinha dúvida. Na
minha alfaiataria, na galeria
da Dom José de Barros, o
movimento era constante.
Hoje você até estranha.
Hoje, quando você vê uma
pessoa com terno e gravata
na rua, ou ele é advogado,
ou crente, ou é alfaiate! E
alfaiate, assim, antigo, né?”
José Leite da Silva,
Alfaiataria Zéleite, Centro,
nascido em 1922
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“Com 15 anos eu vim embora da Bahia. Fiz a viagem de Irará para Salvador e de
Salvador para o Rio de Janeiro com uma família da cidade, porque uma moça de lá
tinha se casado por procuração com um meio parente nosso que tinha clínica em
Regente Feijó. Esse meio parente foi nos esperar no Rio de Janeiro e de lá tomamos
um trem, até um trem bom, com destino à região da Alta Sorocabana. Foi uma
viagem de 12 horas. Chegando em Regente Feijó, eu fui trabalhar com um tio que
era dono de uma sapataria. A Casa Ferro era uma das fornecedoras, então nós
já tínhamos contato com eles desde aquela época. Mais adiante, como meu tio
estava pensando em mudar para São Paulo, o pessoal da Casa Ferro perguntou se
ele conhecia um jovem para trabalhar com eles. Meu tio falou: ‘Tenho um rapaz e
tal.’ Aí nos mudamos para São Paulo e eu comecei minha história na Casa Ferro.
Era 1944 e meu primeiro emprego ali dentro foi como office-boy. Era uma casa
bastante conhecida: fabricava malas, fabricava sapatos, canos de bota, capacetes,
perneiras militares – usavam-se perneiras de couro antigamente, não? Trabalhavam
dois contadores lá na época e eu ficava ou ajudando no escritório ou fazendo
pagamentos na cidade, porque não existiam bancos, correio, repartições públicas
nos lugares mais afastados; tudo era localizado no Centro. Depois, mais tarde, me
tornei um vendedor de sapatos. Cheguei a me formar na PUC, mas nunca deixei de
trabalhar na Casa Ferro, porque nessa altura eu já tinha assumido a contabilidade
da empresa. Tivemos um período bom, forte mesmo, mas com o passar dos anos o
movimento foi decaindo, então um dia chamei o Senhor Mário Ferro, o proprietário,
e falei: ‘Senhor Mário, nós estamos indo para trás.’ E ele concordou: ‘Sim. Vamos
fechar.’ Então, em janeiro de 1980, nós deixamos definitivamente de trabalhar com
couro. Dispensamos os funcionários e eu fiquei cuidando da nova casa, na Rua
da Graça. Nós ficamos só com botões, rebites, ilhoses, strass. Aí prosperou. Esse
ramo tem apresentado um crescimento muito surpreendente e expressivo. Antes
nós tínhamos unicamente três tipos de botões: o botão tipo capota, botão barra
cem (que era um botão tipo luva, que se usava nas luvas; os homens usavam luvas
naquela época) e o tipo cueca, que hoje não se usa mais. Hoje usa no collant, para
o collant das mulheres. Agora usam também esses botões em roupas de bebês. E
aí começaram a aumentar também os tipos de botões para braguilha aqui para os
homens, nas calças. Eram botões fixos e flexíveis. Hoje se usa de todos os tipos: com
pedras, trabalhadas. Ficou muito diversificado o ramo de botões. A moda exigiu.”

Rafik Hussein Saab
Rafik Hussein Saab nasceu em Alley, no Líbano, em 1937. Criado em sua cidade natal, mudouse para Agudos, no interior de São Paulo, aos 12 anos. Trabalhou no comércio e em negócios da
família, até vir a São Paulo para concluir a faculdade de Direito. Foi jornalista durante muitos anos,
sem nunca ter deixado completamente a atividade comercial. Hoje possui duas lojas do ramo
madeireiro e preside o Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras do Estado de São Paulo.

troca o
superintendente
“Foi através da Companhia Química e Industrial de Laminados que eu vim a ser madeireiro.
A história é interessante: eu tinha meu trabalho; eu fiz abertura comercial, vamos dizer, da
Companhia Química e Industrial de Laminados em todo o Estado de São Paulo, mais sul
de Minas. E meu faturamento representava um terço do faturamento da empresa no Brasil
inteiro. E um dia eu fui convocado pelo Doutor Ricardo para ir ao Rio. Ele queria conversar
comigo; na verdade queria me propor uma redução de ganho. E eu então respondi a ele:
‘Doutor Ricardo, o senhor me paga 1% de comissão sobre as minhas vendas. Esse 1% está
inserido no contexto do custo da sua matéria-prima. Então o senhor não me paga nada;
quem está me pagando é o cliente que está comprando a mercadoria. Eu não tenho
salário consigo, eu tenho é a comissão que já está inserida no custo. ‘É’, ele respondeu,
‘mas seu salário hoje é maior do que o salário do superintendente da empresa.’ E eu falei:
‘Então é bom o senhor trocar o seu superintendente, porque se ele não faz jus ao que está
ganhando, ele não é uma pessoa eficiente.’ E era uma reunião de diretoria, estava cheio
de gente; inclusive esse superintendente estava presente. Aí o Doutor Ricardo falou: ‘Não,
vamos reduzir isso pra 0,5%.’ Eu falei: ‘Doutor Ricardo, não se trata de reduzir pra 0,5, para
um terço, qualquer coisa que seja. O problema é: eu me habituei a um padrão de vida
x; se amanhã o meu ganho for menor do que hoje, eu vou trabalhar mais e vou voltar a
ganhar o que estou ganhando hoje. Aí o senhor vai me convocar de novo para quê, para
trabalhar de graça?’ E todo mundo deu risada lá na sala, né? Aí o Doutor Alfredo comentou
com o português, o Senhor Ferreira, que era o gerente nacional de vendas: ‘Ah, seu pupilo
está engolindo meu sobrinho.’ Aí o português falou para ele: ‘O que ele está falando é
real, ele não está criando fantasia nenhuma.’ E a coisa foi por aí. Até que uma hora me
fizeram uma proposta: ‘Venha e assuma o Departamento Jurídico da empresa.’ Falei: ‘Se
o senhor não pode me pagar como vendedor, como é que o senhor vai me pagar como
chefe do Departamento Jurídico? Não tem como. Aliás, vocês já me ofereceram gerência
de vendas, não sei o que aqui dentro, e eu nunca aceitei porque sempre a oferta era para
ganhar menos. Então não quero. Para eu ser seu gerente e ficar aí como uns parasitas que
o senhor tem aí, parados, sem fazer nada, não é do meu feitio. Então, se for assim, prefiro
sair.’ Aí então ficou aquela situação e ele falou: ‘Mas como? A gente não quer deixar você,
perder você; nós crescemos juntos.’ Porque, de fato, quando comecei a trabalhar com o
pai dele, ele era da minha idade. Só que ele foi para os Estados Unidos estudar e eu fiquei
trabalhando com o pai dele. E fizemos o nome da empresa. ‘Mas não quero perder você
de vista, não sei o quê. Por que é que você não monta a madeireira?’ Falei: ‘Olha, para
começar, eu não tenho capital para isso; em segundo lugar, eu não tenho fiador para alugar
um prédio, um barraco.’ E ele falou: ‘Eu sou seu fiador. Matéria-prima você leva daqui o
que você quiser e vai pagando conforme vende.’ Aí eu falei: ‘Então, fechado; não temos
mais o que conversar.’ E foi assim que começou a minha história como madeireiro.”

15 de
agosto
“Trabalhei na Erontex muitos
anos, até que um dia veio
a vontade de sair. Eu pedi
demissão, mas meu chefe
rasgou umas oito cartas
de demissão minhas. Eu
entregava, ele rasgava. Foi
assim até que eu registrei
uma carta no cartório e
essa ele não pôde rasgar.
Ele ainda foi me levando
por dois anos, até que eu
determinei: dia 15 de agosto
eu saio. Não lembro de que
ano, mas era 15 de agosto. Aí
ele tratou de arrumar umas
pessoas que, infelizmente,
não eram qualificadas
para o trabalho. Mas aí
já era passado. Eu queria
trabalhar por conta e fui ser
sócio de uma indústria de
pesca. Passei para um ramo
completamente diferente,
mas eu sabia administrar e
era isso que importava.”
Leovegildo Motta, Erontex/
Centro Industrial de
Distribuição, Centro,
nascido em 1924
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Jackson Martins Cruz
Jackson Martins Cruz nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 31 de março de 1952. O mais velho
entre oito irmãos, passou a ajudar o pai na transportadora de cargas da família ainda na adolescência.
Após se formar em Administração de Empresas, assumiu a filial da Empresa de Transportes Martins
em São Paulo, colaborando, assim, para a expansão da empresa familiar para outras regiões do país.
Atualmente, também preside a Associação dos Empresários do Terminal de Cargas Fernão Dias.

caminhões
contra moradores

zona norte
“Na Parada Inglesa havia
muito mato, e a Rua Salvador
Leme tinha dois campos de
futebol. E adiante era pasto,
até o Campo de Marte, para
o lado de lá do Rio Tietê. E
então nessa época eu me
divertia, comecei a substituir
a fazenda pelo futebolzinho.
E tinha outra coisa: o Campo
de Marte naquela época
tinha uns aviões biplanos,
naquela época eram os
Camargo, os irmãos Camargo.
Eles faziam muita acrobacia
aqui em cima com aqueles
aviões biplanos e eu ficava
fascinado vendo; e aí eu
comecei a ir lá ver. Numa
tarde assim a gente juntava
dois, três coleguinhas, ia ver e
então aí foi. Praticamente eu
fui me adaptando na cidade.”
Antônio Nori, Lustres
Vila Rica, Consolação,
nascido em 1930
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“Lá em Minas nós trabalhávamos como redespacho; quer dizer, nós tínhamos uma
parceria com uma transportadora de São Paulo. Essa transportadora, a F. Lebedenco,
levava as mercadorias dos nossos clientes de São Paulo para Belo Horizonte, e nós
levávamos de Belo Horizonte para o interior. Isso onerava o preço porque, afinal,
era o preço de duas transportadoras e com o tempo os clientes começaram a ficar
insatisfeitos com esse pagamento duplo. Eu conversei com meu pai, nós vimos a
necessidade de acabar com esse custo e o único jeito de conseguir isso era eu mudando
para lá. São Paulo estava crescendo muito nos anos 80. As transportadores tinham
saído do Parque Dom Pedro, passado pelo Brás e estavam se instalando em pontos da
Vila Maria, Vila Galvão. No início, nós ficamos na Vila Maria, num galpão junto com mais
quatro transportadoras, convivendo com os problemas das quatro. A parte do aluguel
que a gente pagava ia para a despesa do arrendador do galpão e acontecia que ele não
pagava a imobiliária. Então, olha, foi uma vida difícil, e aquela situação começou a nos
incomodar. Da Rua Curuçá, 681, quase esquina com a Severa, fomos para outro galpão
próximo, na Rua Padre João Antônio. E aí, evoluindo, logo depois de um ano, mudamos
para a Rua Eli. Aí as coisas melhoraram, mas, por outro lado, os moradores começaram a
reclamar da presença dos caminhões na Vila Maria. O caminhão parava na porta da rua,
da garagem. O proprietário tinha que buzinar, tinha que xingar os caminhoneiros para
sair de casa. Essa era a época do Jânio Quadros e a providência que a prefeitura tomou foi
expulsar as transportadoras. Nossa empresa chegou a ser fechada administrativamente
e nós reabrimos em seguida. Passados mais alguns dias, a prefeitura convocou a Polícia
Militar, eles vieram e lacraram a transportadora; e aí nós também violamos o lacre e
continuamos a trabalhar. Nós precisávamos. Eram multas diárias que a transportadora
tinha e ainda por cima aquela situação irregular junto com o município. Foi uma fase
muito difícil. Depois, através de muito estudo, nasceu o Terminal de Cargas Fernão Dias,
que foi o primeiro do Brasil, que concentrava as transportadoras. A carreta chegando
ao terminal, descarregando, passando para veículos menores e os veículos menores
fazendo as entregas. Aquilo era interessante e eu me propus a adquirir um dos módulos
do terminal. O problema aí foi o meu pai. Ele não queria que fosse feito esse investimento,
porque, tendo em vista a situação de alta inflação do Brasil naquela época, fazer
investimento significava que todo mês haveria correções da prestação de acordo com a
inflação. E os negócios, o comércio, o frete não aumentariam tanto quanto a prestação
financeira. Então meu pai não queria que fosse feito o investimento, mas, por outro lado,
era importante para nós e eu bati o pé. Tive o apoio dos dois irmãos e nós conseguimos
fazer a compra de um boxe lá. Isso melhorou tremendamente a nossa situação.”

Aldo Minchillo
Descendente de italianos, Aldo Minchillo nasceu em São Paulo, capital, em 4 de setembro de
1924. Passou boa parte da infância no bairro da Mooca. Já adulto, dedicou-se ao comércio
de peles e couro, com lojas em diversos endereços, concentrados na região do Brás. Tem
uma vida ativa nas várias entidades das quais já foi diretor ou conselheiro. Além de atuar na
Federação do Comércio e no Sesc, participa também das reuniões do Clube Esperia.

pé molhado
“Em 1941 eu fui trabalhar com um tio que já tinha ligação com o ramo de couro, isso foi
na Rua Carneiro Leão, no Brás. Fui lá para ser contador da firma e eventualmente ajudar
nas vendas. Era uma firma do meu tio, mas depois foi evoluindo, eu entrei de sócio
alguns anos depois, fiquei sócio com a ajuda do meu pai e nós transformamos a firma na
Casas de Couro São Crispim. O ramo de couro e peles tinha força em São Paulo porque
nós, os atacadistas, recebíamos mercadoria do Norte, do Nordeste, principalmente
do Sul, e a revendíamos aos pequenos fabricantes de calçados, aos consertadores de
calçados, alguém que fazia artefatos, alguma mala. Nós tínhamos o comércio do ramo
de couros estabelecido aqui na capital, principalmente no Brás e no Anhangabaú. Havia
bons atacadistas, mas os curtumes começaram a se instalar em São Paulo, tendo aqui
um depósito ou um representante. Com isso, eles nos expulsaram do comércio no ato.
A gente tinha que procurar um ou outro que não tinha representação e, enfim, fomos
perdendo a força. Fomos só atendendo industriais menores, por exemplo, do lado da
Vila Mariana, Jabaquara, do lado da Avenida Santo Amaro, do lado de Santana e Tucuruvi,
do lado da Lapa, do lado de Pinheiros. No meu caso, por exemplo, quando começou a
ficar ruim o atacado aqui em São Paulo, nós passamos a fazer o interior, porque lá ainda
tinha pequenas fábricas de sandálias: Limeira, Birigui, Franca. E por aqui abrimos filiais
para poder atender pequenos consertadores, então nós chegamos a ter seis lojas. Tive
loja na Avenida Santo Amaro, na Voluntários da Pátria, Praça Marechal Deodoro, Praça
da Liberdade, Belém... eram pontos intermediários, mas até isso foi acabando, porque,
se alguém abriu mais adiante, depois também segurou e não tinha para todo mundo.
Então fomos diminuindo o número de lojas e veio a ideia de colocar peruas na rua
para vender diretamente para o consertador de calçados. Aí o que aconteceu? Outros
também fizeram a mesma coisa e foi se exaurindo. E o consumidor mudou também:
a mulher hoje conserta o calçado? Não. A mulher ao invés de ter três ou quatro pares
de sapato, como antigamente, tem mais de 20, 30. Nem o saltinho gasta mais, não é?
Outro grande inimigo do nosso setor foi o automóvel, porque, se eu ando de automóvel
o dia inteiro, não gasto calçado. Então as coisas foram mudando. Sapato há 50 anos só
se vendia se tivesse sola de couro, ninguém queria saber do sintético, Passou o tempo
e aí entrou o tal de courvin e outros sintéticos que mexeram com o mercado. Hoje, ao
contrário de antes, se trabalha mais com sintético. Antigamente a sola tinha que ter
resistência, hoje a sola se faz num dia. É um produto químico ou dois que você põe
lá dentro e, quando você tira, matou 70% das fibras, porque curtiu o couro com mais
rapidez. Aí o que acontece? Se tiver um sapato desses e pegar uma chuvinha, você põe
o pé no úmido, pode apostar que seu pé vai ficar molhado. Antigamente, o bom era
quando não molhasse o pé, hoje molha. O ramo foi mudando. E assim como do couro,
nós poderíamos falar de alfaiate, de marceneiros e uma série de outros. São situações
curiosas, né? Se hoje estivéssemos no auge, fazendo as malas que se faziam, tudo
de couro como se fazia, os sapatos, nós não teríamos nem 10% do couro para poder
atender a isso. Enfim, o ramo de couros não está desaparecendo, ele já desapareceu.”

sapatos
“Depois da guerra, veio muita
gente aqui para São Paulo
principalmente. Veio italiano,
espanhol, grego; encheu
aqui. E o negócio de moda,
que era no Centro, Barão
de Itapetininga, Praça da
República, Largo do Arouche,
tudo, passou lá para a Rua
Augusta. O pessoal que
chegou da Itália, de outro
lugar, se estabeleceu por lá
e eu perdi freguesia, fiquei
quase um ano que, talvez, até
precisasse fechar a oficina.
Mas comecei a estudar bem
o pé, podologia, e aí passei
a fazer um sapato bonito e
ortopédico. Os fregueses
que estavam com problema
no pé não encontravam
um sapato pronto para eles.
Aí me firmei e começou,
começou a vir freguesa
nova: do Rio, de Porto Alegre;
até de Belém do Pará.”
Consolato Laganá,
Calçados Laganá, Centro,
nascido em 1904
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Amali Farah
Amali Farah nasceu em Santos, litoral de São Paulo, no dia 1º de dezembro de 1929. Com 14 anos,
começou a trabalhar ajudando seu pai no comércio. Mais tarde, passou a trabalhar na confecção
que abriu com os irmãos, onde coordenava e verificava o trabalho das costureiras. Aposentouse quando optaram por fechar a confecção e mantê-la apenas para revenda de roupas.

a casa da
maria marcolina

é um
assalto
“O primeiro assalto na
lanchonete aconteceu
em 1975. Foi até ridículo.
Eu achei que era uma
brincadeira, nem imaginava
que era um assalto. Era
um sábado, a gente estava
fazendo uma limpeza, tal,
reposição de mercadoria.
De repente entram dois
rapazes e um deles falou: ‘É
um assalto!’ E eu dei risada.
Aí, de repente, o outro me
puxa a arma também. Eu
não tirava dinheiro da gaveta,
porque não imaginava que
pudesse acontecer assalto.
A gente tirava o dinheiro
à noite para contar a féria,
fazer contabilidade, coisas
assim. Aí levaram tudo. Foi
o primeiro. De 75 a... até o
ano 90, eu sofri 23 assaltos
e arrombamentos. Alguns
chegaram a ser violentos.”
Mario Santoni, Fiorana
Massas, Jardins,
nascido em 1932
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“No começo, quando eu fui trabalhar na loja, eu quase não falava com os clientes. Eu
ficava mais recolhida, num lugarzinho onde eu tratava de entregar o material para as
costureiras. Eu ia e vinha, ia pegar os cortes lá dentro. Um movimento, uma agitação
tremenda. Eu não entrava na parte dos negócios. Isso era tudo o meu irmão que resolvia.
Nessas partes eu nem olhava, só sabia que eu era sócia e tinha uma porcentagem, uma
migalhinha lá. E eu não podia dar palpite também, porque eu não tinha competência para
isso. Agora uma coisa eu sei que tinha: trabalho. Atualmente está só essa loja, mas houve
um tempo que nós tivemos muitas filiais. Tivemos uma na Maria Marcolina na outra
esquina, com a Conselheiro Belisário. Tivemos na Rua Doutor Itapura de Miranda, Rua
Cavalheiro Basílio Jafet; na Cantareira número 12, que era o prédio enorme lá que tinha o
escritório e todo mundo da família trabalhou. Depois tivemos outro imóvel na Rua Oriente,
número 560, que era uma loja comprida. Com o tempo meu irmão foi fechando. Tinha
também uma vila na Maria Marcolina, para onde a gente levava mercadoria. Nessa eu ia
bastante, porque tinha que controlar todo o material que ia daquela casa para a loja. E a
coisa não parava, era um movimento tremendo. Muitas vezes avançava pela noite. Uma
vez, eu ia indo pra casa, fui assaltada. Tinha gerente em uma, gerente em outra; quando
terminava, eu pegava a chave de cada uma e ia para casa. Então uma noite um fulano
lá apareceu e queria minha bolsa. E aí foi uma luta, porque eu estava com as chaves dos
gerentes e eu carregava muito dinheiro; dinheiro grande para trazer em troco, para ter
troco no caixa. Eu sei que, no fim, fiquei toda machucada, fiquei jogada na rua e o fulano
foi embora. Aí, quando eu telefonei e contei para o meu irmão o que tinha acontecido,
ele mandou trocar as fechaduras das lojas. Eram três ou quatro lojas, tudo ali perto. Quer
dizer, se o ladrão me conhecia e sabia onde é que eu ia, meu irmão já tratou de resolver
aquilo. Foi de madrugada, no dia seguinte, as fechaduras já estavam trocadas. Não teve
assalto na loja, graças a Deus. E é por isso que eu moro ali perto agora, uma quadra. Meu
irmão achou melhor. Mais tarde, como meu pai faleceu e éramos só eu e a mamãe, então
fomos morar ali numa casa pequena, um sobradinho. Mas é tudo muito diferente do que
era. Ali na Maria Marcolina não se veem mais residências, tem só a minha casa e a de uma
doutora que é mais para o lado da igreja; o resto é só ou a vila, ou prédio, prédio, prédio.”

Roberto Eduardo Lefèvre
Roberto Eduardo Lefèvre nasceu em São Paulo, capital, a 7 de julho de 1936. Formou-se pela Fundação
Getulio Vargas e empregou-se no Grupo Walita. Passou depois a trabalhar no escritório de corretagem
de algodão de seu pai. Foi responsável pela implementação do setor internacional na empresa,
que atualmente corresponde a cerca de 95% dos negócios. Roberto é presidente do Sindicato dos
Corretores de Mercadorias, além de ser diretor da Federação do Comércio e conselheiro do Sesc.

rua!
“Depois de rodar o mundo, eu vim trabalhar com meu pai no escritório de
corretagem, e aí aconteceu um fato interessante. O João, meu filho, veio trabalhar
lá também com a gente e ele fazia mercado de futuros. Na época, na Bolsa, tinha
soja, café, algodão, óbvio, e boi, e o João era fiador, quer dizer, ele ficava no pit
da bolsa apregoando. Eu recebia ou o pessoal do escritório recebia as ordens e
passava pra ele executar lá embaixo. Aí um dia ele me liga: ‘Papai, o mercado de
café vai explodir. É por isso, por isso e por isso. Vamos comprar? Vamos comprar
uns contratinhos pra nós?’ E eu disse: ‘Mas o seu avô não quer, o seu avô vai
criar problema.’ Não, pai, mas olha, é bater em morto, nós temos que comprar.’
Ele tanto insistiu que, para o estimular, para deixá-lo brincar, eu falei: ‘Então
compra. Compra dois contratos aí e vamos ver o que acontece.’ Comprou e
começamos a ganhar dinheiro. Um dia ele entra no escritório assim: ‘Pai, olha,
estamos ganhando tanto que não sei o quê. É uma beleza. Que boa compra que
nós fizemos!’ E o meu pai ali só prestando atenção, né? A coisa foi indo, foi indo
até que ele não aguentou e entrou na conversa: ‘Que negócio é esse que vocês
estão falando aí?’ Não é nada, não, pai, é que o João quis brincar um pouco e
comprou dois contratos de café lá embaixo para a gente especular.’ Ele fechou a
cara na hora: ‘Vocês são corretores ou vocês são especuladores?’ Eu falei: ‘Nós?
Nós somos corretores. Que negócio é esse?’ Meu pai, então, veio com a bomba:
‘Então desfaça dessa posição já! Senão vocês dois estão na rua.’ Nós dois na
rua, você imagina: o filho e o neto dele. ‘Mas, pai, está dando certo. Olha a geada.
Teve uma baita geada, o café vai subir.’ Não, de jeito nenhum. Você não pode
ter uma posição porque, se amanhã o mercado inverter, qual o contrato que
você vai vender primeiro? O seu ou o do cliente? Então você não pode ter essa
dúvida. Vocês são corretores e aqui tem que ser o cliente em primeiro lugar. Se
não for assim, você muda de barco. Você quer ser especulador, você pode ser
especulador.’ Aí eu falei: ‘João, liquida a posição.’ ‘Mas, pai, está subindo, olha o
limite de alta pai.’ E eu ainda falei: ‘Tá bom, aguenta até amanhã e vamos ver o que
acontece.’ No dia seguinte o meu pai entra no escritório e antes de dar bom dia
ele pergunta: ‘Vocês já liquidaram a posição?’ Eu disse: ‘Não, ainda não.’ O velho
subiu a serra lá, e aí não deu mais e eu falei: ‘João, liquida essa posição correndo,
porque não adianta falar com o velho, ele não aguenta mais essa história.’ Ele
continuava com aquela ideia fixa de pôr a gente na rua. A linha era dura viu? E
no fim liquidamos a posição. O mercado ainda subiu barbaridade e nós teríamos
tido um belo ganho, mas ética é ética. Foi uma das lições que meu pai deixou.”

mais que
os outros
“Na minha adolescência, meu
pai já estava no negócio
com lanchonetes, e aí eu
comecei a ajudar, a trabalhar
com ele. Tentei trabalhar
junto, na verdade; fiquei uns
seis meses. Era por volta de
1970 e ele tinha a lanchonete
no Jabaquara. Eu fazia um
pouco de tudo: atendia no
balcão, ficava um tempo no
caixa. Eu devia ter uns 17
anos. E não tinha privilégios,
tinha que bater cartão de
ponto, apesar de trabalhar
com meu pai. Ele tentava
botar um esquema bem
severo: ‘Ô, você trabalha aqui,
é meu filho, mas faça cumprir
seu horário, você tem que
fazer mais que qualquer
pessoa que trabalha aqui.’”
Reinaldo Abramovay, Amor
aos Pedaços, Centro/
Jardins, nascido em 1959
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José Robson Barbosa Cavalcante
José Robson Barbosa Cavalcante nasceu em Poção, Estado de Pernambuco, em 17 de maio
de 1966. Passou parte da infância nesta cidade com seus nove irmãos, até que aos 14 anos se
mudou para Recife, onde estudou e jogou futebol por clubes da cidade. Veio para Santos por
conta de uma oportunidade de jogar no Santos Futebol Clube. Não conseguindo a vaga, arranjou,
pouco tempo depois, um emprego em um bar na Vila Madalena, do qual hoje é sócio.

a empanada pernambucana
ou... azar do palmeiras

paraíba
“Eu vim da cidade de
Princesa Isabel, na Paraíba,
em 1955. Entrei moleque
em São Paulo; quer dizer,
sem conhecer nada, e vivi
na rua. Dormi dois meses
na rua. E aí conheci uma
pessoa, apanhava papel. Ela
apanhava papel e eu dormia
em cima dos papéis dela.
Dali fui para o mercado; fui
trabalhar numa firma por
nome Empório Azul, na Rua
B, nº 2. Esse Empório era
de propriedade de Antônio
da Costa, um português.
Eu carregava todo tipo de
mercadoria que precisasse.
Tudo. Eu ia com o carrinho de
mão, pegava essa mercadoria,
trazia para o mercado e
jogava lá. Passou o tempo,
comprei meu carrinho
próprio. Virei autônomo.”
Milton Tertuliano Barros,
Empório 493, Centro,
nascido em 1940
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“Joguei no Sport Clube do Recife, joguei no Santa Cruz e vim para
São Paulo para ser jogador. Chegando aqui, não deu certo a
transação, os empresários começaram a brigar e eu falei comigo
mesmo: ‘Cidade louca! Vou embora daqui.’ Nesse intervalo, liguei
para um amigo, o Léo; ele trabalhava no primeiro Martín Fierro,
que hoje é o Bar Empanadas. ‘Não, fica mais um tempo; se não
gostar, você volta.’ Cheguei lá, o pessoal tudo cabeludo, né?
Raul Seixas, Antônio Marcos, os cineastas da Tatu Filmes. Achei
esquisito. Só tinha três bares na Vila Madalena: o Martín, o Sujinho
e o Bartholo Bar. Bom, fui lá, comecei a trabalhar. Meu patrão
chileno falava tudo enrolado: ‘Solta a lechuga!’ Que era a alface.
E eu: ‘Meu Deus, o que que é lechuga?’ No começo achei que
ia ficar louco, mas com o tempo peguei gosto. Fui gostando da
coisa. Aí no ano 92, quando o Collor era presidente, quebrou
tudo, o país parou! Você precisava ver, parou tudo. Teve aquele
impeachment, o chileno falou: ‘Vou vender o bar para vocês.’ ‘ Mas
a gente não tem dinheiro! ’Aí ele: ‘Não, vocês vão me pagando aí.’
E fizemos negócio. Muita gente quebrou naquela época, mas para
nós ela foi de sorte, porque nós arrendamos o bar. Aí os cineastas
ficaram contentes: ‘Ó, os terra seca pegaram o Empanadas.’ Aí
já era Empanadas, não era mais Martín Fierro. E os caras traziam
gente à beça; muito, muito. E engrenou; engrenou porque pegou
também aquele crescimento do bairro. O cara está em um voo,
pega uma revistinha e está lá falando da Vila Madalena, dos bares,
dos restaurantes, das baladas. Com isso faz mais de 20 anos que
estamos aqui. Agora só quero que Deus abençoe a minha casa,
para manter a clientela sempre boa, e não quero mais nada. Eu
vim para São Paulo para ser jogador, mas o que não deu certo
deu certo. E foi melhor. Teve um dia, lá no começo ainda, no ano
85, apareceu no bar um empresário. Tinha um jogo no campo
da USP, Palmeiras e Flamengo, sub-17. Eu tinha acabado de
chegar, estava em forma. Fui lá, joguei e nós ganhamos de cinco
a um do Flamengo. Aí no outro dia veio a perua do Palmeiras e
encostou aqui em frente; tinham vindo me buscar para alojar,
para tudo. Aí eu falei: ‘Ó, não jogo mais futebol. Virei botequeiro.’”

Henrique dos Santos Dias
Henrique dos Santos Dias nasceu em São Paulo, capital, em 28 de abril de 1989. Começou a trabalhar
vendendo camisetas de confecção própria para os amigos da escola, até abrir sua própria loja.
Também trabalhou em outros ramos do comércio, como bicicletaria e uma loja de faróis para carros.
É formado em Marketing e vende camisetas com temas do bairro e do Clube Atlético Juventus.

moleque travesso
“A ideia do meu negócio partiu do princípio de que eu não encontrava em nenhum
lugar a camiseta do Juventus. Se encontrava, era um valor muito alto. Seria 100,
mais de 100 reais. Não ia pedir isso para o meu pai por uma camiseta do Juventus,
até porque ele é santista, ele não ia entender. Aí o que eu fiz? Encontrei a camiseta
primeiro e avisei os amigos do colégio que eu tinha encontrado. Aí todo mundo gostou.
Falei que era o preço tal, ia sair por tanto, todo mundo aprovou: ‘Vou fazer então, vocês
me pagam quando estiver pronta.’ Fiz umas 12 camisetas. Quando ficaram prontas, eu
levei ao colégio e vendi tudo. Aí mais tarde eu descobri um lugar que vendia camiseta
mais barata, só que não era da cor do Juventus. Aí eu comprava aqueles tubinhos
de tingir camiseta, comprei vários baldes, e fazia uma bagunça em casa! Fervia água,
jogava o tubinho lá com o corante. Jogava as camisetas brancas lá e fervia tudo. Aí
depois colocava para secar no quintal de casa. A cozinha da minha mãe ficava grená,
uma bagunça absurda. E, como estava tendo saída, um dia eu resolvi arriscar: comecei
a ir à Rua Javari. Parava ali na esquina, abria o porta-malas e esperava. Deu certo. Deu
tão certo que eu pensei: se eu abrir seis dias por semana, vai ser muito maior a venda. E
ainda tinha mais essa – o pessoal falava: ‘Você só vem de sábado? E durante a semana,
onde que troca?’ Às vezes dá um defeito ou ficou pequena, o cara não consegue vir
de sábado, quer vir durante a semana. Aí ficavam me ligando, iam à minha casa. Pô, tô
lá em casa, acabei de chegar, gente me telefonando: ‘Ô, preciso trocar a camiseta.’ É
chato, né? Uma pessoa que você mal conhece deixar entrar na sua casa para trocar
um produto. Começou a ficar meio estranho. Claro que eu fiquei com dúvida sobre
a loja, porque ia ter um custo que até então eu não tinha. Pegava o carro, gastava 50
centavos de gasolina para chegar até a Javari, nem isso. Não tinha custo nenhum, daí
eu falei: ‘Vou ter aluguel, vou ter que pagar conta de água, de luz, de telefone, não
sei o quê. Será que vale a pena? Quanto eu tenho que vender?’ No mês em que eu
abri a loja, já tive lucro, então já falei: ‘Meu, tá bombando!’ Eu tive que abrir a loja; foi
uma necessidade mesmo. Hoje, ali, eu não só trabalho com o Juventus, eu vivencio o
Juventus. Todo dia vem uma pessoa: ‘Pô, sou ex-jogador do Juventus. Joguei aqui não
sei que época.’ Aí vem outro senhor e fala: ‘Eu estava no dia do jogo lá com o Pelé e,
antes do jogo, a gente roubou os instrumentos da torcida do Santos.’ Mais uma história.
Daí entra outro e fala do pai que morava ali, que aconteceu tal coisa. Então todo dia
parece que eu estou tendo aula de história do Juventus, uma história da Mooca.”

roupas
“Como os jovens se vestiam
nos anos 60? Você tinha, para
a classe mais privilegiada,
a Rua Augusta, que tinha
muita roupa importada, e as
butiques. Era, vamos dizer,
a artéria das butiques. As
butiques eram caras e eram
acessíveis a uma pequena
fatia da população. As
pessoas, vamos dizer, de
nível médio, se vestiam
em lojas mais populares. O
Mappin tinha uma seção
mais jovem, a Sears tinha um
departamento relativamente
jovem, onde vendiam calça
jeans, mas que não era
um jeans, era aquela calça
Topeca, que era um brim,
mas não tingido de índigo, e
que você lavava duas vezes
e ela ficava lilás! Ou isso ou
ficava de um azul encardido.”
Raul Milton Souza
Sulzbacher, Jeans Store/
OshKoshB’gosh, Jardins,
nascido em 1940

69

Dionísio Febraio
Dionísio Febraio nasceu em 23 de julho de 1957, na cidade de Adamantina, interior de São Paulo,
mas logo mudou para Uirapuru. Seus pais eram agricultores, assim passou a primeira infância em
meio rural. Aos dez anos veio com a família para São Paulo. Teve vários empregos até começar a
trabalhar em uma loja de discos, onde passou a se destacar. Depois passou por gravadoras e trabalhos
como representante comercial da indústria musical, até abrir sua própria loja, na Galeria do Rock.

rock’n’roll music

hippies
“Todo mundo achou ruim
quando entraram os hippies
na Praça da República.
Todo mundo menos eu.
Porque esses hippies que
montaram também a banca
trouxeram uma avalanche
de compradores. Quando
esses que eram contrários
em dar ordem aos hippies de
abrir banca na praça, quando
eles perceberam que foi um
benefício para nós, porque
veio mais gente, porque
teve um movimento muito
maior, aí eles mudaram de
ideia. E ainda teve outra
vantagem, que com a vinda
deles começaram a exigir
documentos e aí saíram
os vagabundos, os ladrões
que ficavam por ali. Isso
foi uma salvação para nós.
Aqueles que estão lá, eles
têm ordem pra ficar. Eles
têm um papel da justiça.”
Pedro Lanzoni, Selos de
Pedro Lanzoni, Centro,
nascido em 1899
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“Teve uma situação marcante que aconteceu na minha vida, uma cena que até
hoje eu conto para todo mundo; para os meus clientes, amigos e tal. Eu sempre
falo isso quando a pessoa pergunta: ‘Cara, qual foi a música que te marcou
mais?’ Em 1970 eu estava numa festa de noivado de uns tios meus, estava
ouvindo meu radinho de pilha e tocaram duas músicas que foram fatais: ‘Born
on the bayou’, do Creedence, e ‘Oh, Darling’, dos Beatles. Uma atrás da outra.
Essas músicas acabaram comigo. Na verdade acabaram não, foram elas que
me formaram. Elas foram fundamentais para a minha vida, que a partir daí eu
saquei que existia outro universo musical a não ser aquelas coisinhas básicas
da época, que tocavam na rádio. Então elas me moldaram, abriram a percepção
musical. Aí o rock me pegou. Depois já vieram, através dos amigos, amizades, os
trabalhos, várias informações, várias indicações. Eu trabalhei em vários empregos,
mas nunca fui feliz, até fui trabalhar com barraca de camping numas exposições
lá em São Bernardo. Fiquei uns três, quatro meses, não deu certo. Nessa época,
meu filho já tinha nascido, já estava com o segundo para nascer. Aí, separação,
de mudança para São Paulo e tal, aí percebi que aquela coisa de trabalhar com
música não me saía da cabeça. Estava na loja de um amigo meu e naquela
época o evento do CD estava começando, passando do vinil pro CD. A gente
conversando, ele falou assim: ‘Ô, meu, porque você não abre uma loja?’ ‘Você tá
maluco. Vou colocar os meus discos para vender? Que é isso! Mas nem ferrando.
Você tá louco?’Ele falou assim: ‘Deixa eu te falar um negócio...’ Ele tinha muito
isso na loja dele, a troca, o cara trazia os LPs que tinha porque queria o CD. Ele
falou: ‘Tudo que você tem, se você abrir uma loja, o que você tem velho, uma
hora vai aparecer. Pode vender o seu que vem alguém trazer um novo para você.’
Eu falei: ‘Orra, é mesmo, né?’ Eu poderia substituir os meus vinis e colocar para
vender aquilo que eu tinha só por ter. E naquela época a Galeria do Rock estava
num boom de lojistas. Eu ia direto ali por causa da Baratos Afins e eu sabia disso.
Aí foi fácil. E foi ótimo quando deu esse estalo, porque eu já estava indo para o
saco mesmo. Não tinha mais para onde ir, família crescendo, filho nascendo e
tal. Aí eu achei um ponto lá dentro da Galeria e peguei, separei tipo dos meus 3
mil e poucos, separei mil e poucos e consegui esse ponto lá. Quando eu estava
montando a loja, limpando, raspando parede, mudando pintura, aquelas coisas
todas, a Warner me chamou. Eu falei: ‘Puxa, e agora, cara?’ Pensei, falei: ‘Puxa
vida.’ Porque era um trabalho remunerado, era bom ser um vendedor na época,
entende? Trabalhar numa gravadora, quem que não queria? Mas aí eu falei: ‘Quer
saber? Vou ser dono do meu próprio nariz.’ Aí dispensei a Warner e montei a loja.”

a zona leste
paulistana através das
práticas comerciais
A presente coletânea delineia um quadro bastante variado de narrativas orais
ligadas ao comércio, cujo conjunto revela distintos sujeitos, trajetórias, deslocamentos,
temporalidades e escalas espaciais. Dentre as possibilidades interpretativas, esse pequeno
ensaio se concentrará no modo como certas memórias permitem a reconstituição de
dinâmicas localizadas principalmente em sua imensa Zona Leste – predominantemente
popular, mas com uma crescente heterogeneidade interna1. Isso sem perder de vista
a forma como práticas comerciais de diferentes matizes se enraízam e se capilarizam
pelo tecido urbano, bem como permitem perceber combinações peculiares entre
permanências e mudanças.
Pode-se começar com a fala de Antonio Pereira Garcia, que desde 1970 vende cannoli,
doce de origem siciliana, no estádio do Juventus – time cuja história está entrelaçada
à imigração italiana em São Paulo – na Rua Javari, no bairro da Mooca, onde é bastante
conhecido e procurado nos dias de jogo. A partir das relações ali estabelecidas, passou a
circular com seu tabuleiro por outros estádios, centros de treinamento e principalmente
campos de várzea de áreas de urbanização precária na Zona Leste e em outras regiões
paulistanas, marcando sua presença em jogos, copas, torneios de veteranos etc. Revela-se
aqui uma confluência entre a teia de relações formada por torcedores de futebol (profissional
e amador) e as redes de comércio informal em torno de tais partidas, onde é muito comum
o consumo de alimentos e bebidas2.
Isso enseja uma menção a Henrique dos Santos Dias, de uma geração mais recente, cujo
ponto de partida para suas práticas comerciais nasceu, segundo ele, da vontade de possuir
uma camisa do Juventus, raridade que a tornava um artigo bastante caro. O interesse de
amigos do colégio pela camisa levou-o a iniciar uma produção caseira, o que se desdobrou
na venda dessas em dias de jogos e, finalmente, na abertura de uma loja próximo ao estádio
da Javari, para a comercialização de camisas e de outros artigos ligados ao time – onde afirma
não apenas trabalhar, mas vivenciar o Juventus –, bem como de produtos que assinalam o
famoso bairrismo local3.
Se ambas as falas delimitam trajetórias que articulam práticas comerciais e sociabilidades
em torno do futebol, com distintas formas de enraizamento local4, no bojo de uma certa
tradição que se reformula continuamente, a mesma Mooca pode ser também vista como
o espaço de mudanças em sua fisionomia urbana, o que ocorre com distintas facetas. É o
que se depreende da fala de Marco Alfredo Di Cunto Jr., gerente de Marketing da Di Cunto,
empresa da área gastronômica, cujo avô foi um dos fundadores da primeira confeitaria,
existente até hoje nesse bairro5. Segundo ele, a antiga paisagem industrial do lugar (a
Companhia União de Refinadores, a Matarazzo, a Bandeirantes) vem sendo alterada pela
implantação de empreendimentos residenciais e comerciais (incluindo um shopping de
grande porte, erguido no local de uma antiga fábrica automobilística), sem falar de casas
que também se tornam pequenos estabelecimentos comerciais. Se isso aponta para a
configuração de uma área de usos mais mistos, ocorre também uma forte especulação
imobiliária, cuja verticalização em andamento certamente impacta o perfil de moradores e
de frequentadores do bairro.

heitor
frúgoli jr.
1. Para mais detalhes sobre
tendências ocupacionais, residenciais
e de consumo na Zona Leste, já
observadas no início da década
passada, ver Frúgoli Jr. e Rolnik
(2001); sobre mudanças mais
recentes, ver Frúgoli Jr. (2010).
2. Além de bandeiras ou camisas,
principalmente nos certames
do futebol profissional. Sobre o
comércio informal à volta de estádios
de futebol, ver Costa (1989).
3. Ver também Duarte (2011); sobre o
Clube Atlético Juventus, ver Spaggiari
e Mizumoto (2006); sobre torcidas
na cidade, ver Toledo (1996).
4. Já que embora Antonio Garcia
seja bastante conhecido na Rua
Javari, seu trabalho em vários locais
o insere em redes de relações
possivelmente mais abrangentes.
5. Ver detalhes em Jornal do
Brás (10/3−25/3/2008).
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É interessante constatar como outras falas apontam, sob
outros registros, tais mudanças. É o caso de Ricardo Martin,
comerciário da área de calçados do Belenzinho, bairro da
Zona Leste próximo à Mooca, também com certa herança
industrial (houve ali fábricas de vidro e de tecelagens, como
a Moinho Santista) e um processo de verticalização mais
recente. Em suas memórias, há uma menção inicial à disputa
acirrada entre as lojas locais pela clientela dos funcionários
de tais empresas, concentrada no horário do almoço. Aos
poucos, todavia, muitas fábricas fecharam, o que fez com que
vários estabelecimentos comerciais também encerrassem
suas atividades. Aqueles que lograram permanecer puderam,
aos poucos, se voltar para outros tipos de consumidores,
incluindo os novos residentes dos edifícios de alto padrão
da região, cujos tipos de demandas, gastos e exigências
se pautam, como afirma Ricardo, por referências bastante
distintas de clientelas anteriores.
Há ainda outras mudanças, sob outras lógicas, que por
vezes se observam no interior das próprias práticas comerciais.
É o que se pode pensar a respeito da fala de Lindinalva F.
Vaz, também comerciária de uma loja de vestuário do bairro
da Penha, na Zona Leste. Após passar toda a infância no
campo, sua busca posterior por emprego levou-a a migrar
para São Paulo, passando por Itaquaquecetuba (na Grande
São Paulo), São Miguel Paulista (Zona Leste) e finalmente a
Penha, onde está há mais de 20 anos. Suas ponderações
revelam uma insistente influência sobre o dono de tal loja,
o Sr. Mazhar Haddad, quanto à necessidade de redirecionar
as ênfases nos artigos para venda, o tipo de negócio (venda
ou aluguel) ou mesmo a necessidade de uma reforma no
estabelecimento, medidas essas que teriam se mostrado
por fim necessárias, apesar das resistências do proprietário.
É também interessante observar que tais decisões se
articulam, nesse caso, a impactos decorrentes de alterações
nas próprias dinâmicas comerciais, como a abertura local
de lojas do mesmo ramo, os impactos decorrentes da
implantação de um shopping na região ou o fortalecimento
comercial de bairros do entorno, como Tatuapé, Ponte Rasa,
Ermelino Matarazzo e Cangaíba.
Tais tópicos ganham novos matizes se atentarmos a falas
de pessoas envolvidas com empresas comerciais familiares
na região do Brás, também na Zona Leste, mais próximo
ao Centro, bairro conhecido por suas levas sucessivas
de migrantes e pela forte tradição comercial. Pode-se
mencionar o caso de Adib Farah Jr., que, a partir dos dez
anos, assumiu diversas atividades de trabalho na empresa
familiar paterna, inicialmente voltada à fabricação de
roupas, tendo depois se concentrado na comercialização,
com a alternância de estratégias atacadistas e varejistas,
cuja trajetória do estabelecimento revela mudanças e
reorientações decorrentes de dinâmicas comerciais de
várias ordens e que hoje se volta inclusive ao comércio
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pela internet, ainda mais porque tal bairro, em virtude de
certos fatores, como o crescimento de shoppings ou o
aumento do trânsito, não seria mais tão convidativo para
compras no varejo.
O centro comercial do Brás foi também o local onde,
próximo dali, Ki Hyok Song e sua família, vindos da Coreia,
tiveram, depois de um período de trabalho terceirizado
da mãe em modelagem, sua primeira loja no ramo do
vestuário, graças ao empréstimo de um amigo do pai, que
os incentivara na empreitada. Após um tempo, o negócio
realmente avançou, o que os possibilitou abrir uma filial
e, em meados da década de 1990, adentrar na dinâmica
comercial ligada à venda em boxes alugados em lojas de
grande porte.
Revela-se, assim, um mosaico de vivências e trajetórias
no comércio que dialogam com processos ligados a
imigrações (nacionais e estrangeiras), a práticas enraizadas
nas classes populares, a processos de modernização
comercial e a estratégias de empresas familiares, que
ocorrem numa vasta região com bairros assinalados por
distintos graus de consolidação, pela desindustrialização, a
difusão de pequenos espaços de produção, a ampliação do
setor terciário moderno, a verticalização impulsionada pelo
mercado imobiliário, a implantação de grandes estruturas
de consumo que se justapõem ao comércio tradicional e ao
pequeno comércio6, num quadro que se diversifica, mas no
qual reproduzem carências, ainda que com maior acesso a
bens de consumo, cujas práticas comerciais aqui relatadas
permitem um olhar significativo.

Heitor Frúgoli Jr. é professor do Departamento de Antropologia
da Universidade de São Paulo.

6. Ver mais detalhes no já citado
artigo de Frúgoli Jr. e Rolnik (2001),
bem como em textos mais recentes,
como o de Rizek (fev./2012).
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galeria de fotos
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1. Dionísio Febraio (à esquerda), em foto de divulgação
da dupla Johnny e Jadson. Paranapiacaba (SP), 1995
2. Orlando Cruz (ao centro), em viagem ao Rio de
Janeiro (RJ), para o casamento de seu amigo Willen
Ficheben (2º da direita para a esquerda). 1952
3. Foto da fachada do FrangÓ Bar feita por Cassio
Piccolo para a capa da primeira carta de cervejas
do estabelecimento. São Paulo (SP), c. 1990

1. Jackson Martins Cruz, proprietário da Empresa de Transportes Martins. São Paulo (SP), 2012
2. O menino Marcelo Dias de Moraes, que passou a infância no bairro de Perus, hoje é
proprietário de uma loja especializada em aparelhos médico-hospitalares e próteses
3. Lindinalva F. Vaz trabalhando na Casa da Sogra, loja do bairro da Penha. São Paulo (SP), 2011
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1. Ricardo Martin, sua
esposa, Ana Lucia (a
seu lado), e uma amiga,
em tarde de piquenique
com pescaria na cidade
de Piracaia (SP). 1994
2. Aldo Michillo (1°
à direita), ao lado de
seus irmãos Ênio e
Dino (3° e 5° da direita
para a esquerda) e
funcionários, durante
comemoração de
25 anos da Casas de
Couros São Crispim
Ltda., patrocinada
pela Goodyear. São
Paulo (SP), 1967
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1. Fachada da Casas de Couros São Crispim Ltda., na Avenida Rangel Pestana. São Paulo (SP), c. 1967
2. Rubens Torres Medrano, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos
Químicos e Petroquímicos no Estado de São Paulo. São Paulo (SP), 2012
3. Euclides Carli (à direita), presidente do Scafrutas do Estado de São Paulo. São Paulo (SP), s.d.

77

1. Antonio Pereira
Garcia com o
tradicional cannoli,
doce que comercializa
dentro do estádio
do Clube Atlético
Juventus, na Rua Javari.
São Paulo (SP), 2012
2. Henrique dos Santos
Dias na Camiseteria
di Mooca, localizada
na Rua Javari. São
Paulo (SP), 2012
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1. José Robson Barbosa Cavalcante (1º da direita para a esquerda) ao lado de amigos,
em um campo de futebol na cidade onde nasceu. Poção (PE), c. 1975
2. Fernando Costa (o menor), com sua mãe, Ana, e seus irmãos Eliane e Sílvio,
durante piquenique na Represa de Guarapiranga. São Paulo (SP), 1970
3. Tereza Raquel Iba, da Casa de Saron, loja localizada na Zona Cerealista do Brás. São Paulo (SP), 2012
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1. João Machado de
Siqueira, da tradicional
Pizzaria Bruno, na
Freguesia do Ó. São
Paulo (SP), 2012
2. Henrique dos
Santos Dias com os
pais, Luiz Roberto
e Elide, em frente
ao Coliseu Romano.
Roma, junho de 2012
3. Dionísio Febraio
(à direita) recebendo
o prêmio pelo 4º
lugar no Concurso
Anual de Vendas da
gravadora PolyGram
Brasil. S.l., s.d.
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1. Orlando Cruz (de
óculos), em 1953,
como testemunha do
casamento civil do
amigo Nelson Corrêa
de Toledo, realizado
na Igreja de São Judas
Tadeu, São Paulo (SP)
2. Amali Farah, da
Confecções Amali.
São Paulo (SP), 2012
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1. Ricardo Wagner Tavares, proprietário da adega e depósito de bebidas O Barricão, na Rua dos Pinheiros. São Paulo
(SP), 2012
2. Rafik Hussein Saab, presidente do Sindimasp (Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras do Estado de São
Paulo). São Paulo (SP), 2012
3. Cassio Piccolo em visita à Hopsteiner, fábrica de lúpulo na Alemanha, c. 2004
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1. Roberto Eduardo
Lefèvre (à esquerda),
em visita à lavoura
de algodão ao lado de
produtores do Estado
do Mato Grosso, c. 2004
2. Marcelo Hideki
Oshiro em sua
mercearia no bairro
de Santana. São
Paulo (SP), 2012
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parte 3

inovações

introdução
As inovações estão tanto presentes em nosso cotidiano
que, na maior parte das vezes, não nos damos conta de
sua presença. São iniciativas que, de certa forma, mudam
a visão de mundo, se traduzem como uma novidade para
a indústria, o negócio ou o consumidor, que gera bons
resultados econômicos para a empresa e maior conforto
para o cliente. Uma vez incorporadas ao nosso cotidiano,
não podemos imaginar como era a vida antes delas.
O advento dos supermercados é um bom exemplo de como
as inovações foram se tornando uma realidade em nossa
vida: nos anos de 1950, como o cliente era acostumado a
comprar nos armazéns de secos e molhados ou na feira, era
necessário um vendedor para ensiná-lo a usar um carrinho,
o que é inimaginável hoje. Com a evolução do sistema, as
indústrias passaram a embalar os produtos antes vendidos
a granel, fazendo surgir a figura do repositor de mercadoria.
Na boca do caixa, a velha caderneta foi substituída pelo
pagamento à vista. Já hoje é raro pagarmos uma compra
em supermercado com cheque ou dinheiro, pois o desen
volvimento da informática propiciou a popularização dos
cartões de crédito e de débito, o chamado “dinheiro de
plástico”.
Pesquisa científica e desenvolvimento de novos produtos, as
diferentes maneiras de expor a mercadoria, a modernização
das formas de pagamento e o e-commerce são algumas das
inovações ligadas ao cotidiano do comércio. Elas podem ser
percebidas no design de um produto, no acompanhamento
das tendências, na modernização dos estabelecimentos
e também na criação de novas formas de relacionamento
para a prestação de serviços.

1.
Novos produtos
Claudia Dragonetti
Arthur Augusto Gomes Cotrim
Arnaldo Preisegalavicius
Shoshana Baruch
Edna Onodera

2.
Novos segmentos
Vera Regina D’Egmont de Moraes
Paulo Cesar Oliveira Rodrigues
Ivan Leonardo Todaro
Ednéa Martins
Roberto Takaharu Oka

3.
Consciência social e política
Selma Soares Xavier
Luzia Rodrigues de Dios
Miriam de Oliveira Lima
Luiz Claudio Vieira
Almir Vieira do Nascimento

4.
O choque dos tempos
Helio Seibel
Jefferson Pereira
Josue Lemos
Ademir Alves
Antônio Alberto Saraiva
Pedro Herz
Antônio Pedrosa Vasconcelos

Neste capítulo, os narradores falam do surgimento de
produtos, da perda de referências, de novos hábitos de
consumo, das estratégias de marketing, das interferências
da tecnologia, da segmentação econômica e cultural, das
mudanças de mentalidade e das novas linguagens. E nos
mostram como a atividade do comércio exige a permanente
reinvenção do próprio negócio.
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Claudia Dragonetti
Claudia Dragonetti nasceu em São Paulo, em 1965. Tendo crescido num ambiente comercial,
Claudia e sua irmã administram a loja que pertence à família desde o ano de seu nascimento.
Formada em Pedagogia, testemunhou as transformações que afetaram a Avenida Santo
Amaro a partir da metade dos anos 80, obrigando os comerciantes a se adaptarem para
continuar no mercado. Hoje a loja é especializada na venda de utensílios para cozinha.

abridor gourmet

hot place
“A cozinha da minha casa na
Itália era grande e o fogão
a lenha tinha dez bocas. Eu,
inclusive, tinha que limpar a
chapa, tirar cinza para fazer
sabão. Misturava com soda e
tal. Decoava, como falavam,
e fazia o sabão em casa. E o
fogão também tinha outra
função: com o frio, quando
a gente acordava cedo, a
gente ia para perto, ficava
perto do fogão. Cabiam
três, quatro garotos. E o
fogão servia de lareira,
aquecia. Então a cozinha
era um lugar... o hot place,
em casa, né? E a mesa era
enorme. Porque nós éramos,
entre filhos, pai e mãe, nós
éramos 12, 14 pessoas às
vezes. E ali tinha papo, era
o chamado get together.
Ali é que meu pai contava
histórias para as crianças.”
Alex Periscinoto, Mappin
/ Almap & BBDO, São
Paulo, nascido em 1925
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“Meu pai comprou o Bazar Priscila em 1965 e fomos morar no
fundo da loja. Depois, já um pouco maior, quando a gente ia à
casa de amigas, a gente achava estranho essa coisa de que, pra
entrar na nossa casa, tinha que passar pela loja. Foi um tempo
feliz: a Vila Nova Conceição era cheia de chácaras, você brincava
de bicicleta na Avenida Santo Amaro. Mas eu e a minha irmã
sempre fomos péssimas para queimada, para vôlei, então nós
gostávamos de ficar fuçando, brincando de loja no balcão. Tinha
aquelas caixas registradoras de brinquedo. a gente brincava
de contar dinheirinho de mentira. Era uma coisa bem parecida
com o dia a dia dos nossos pais e ali eu me criei. Mais tarde
nós pegamos aquela fase nos anos 80, que foi a construção
do corredor da Santo Amaro. Ficou um barro só. Todas aquelas
casas, as nossas freguesas antigas mudaram dali. Teve toda uma
mudança no entorno, no público e, também, uma mudança
no varejo. Antes você botava um balcão, o cliente chegava e
parecia até que você estava fazendo favor em vender para
ele. Hoje não, hoje o cliente entra na sua loja e ele é a principal
visita. Você não pode mais ser aquela loja que o cliente chega
e: ‘Quero um abridor de lata.’ Aí você pegava três abridores e
colocava em cima do balcão: ‘Vou levar este.’ Hoje eu devo
ter uns 20 modelos de abridores de lata. Então o abridor de
latas combina com o espremedor de alho, que combina com
o cortador de pizza, que faz parte da linha que tem a grife x; e
tem o outro que tem a grife y. Você vende conceitos, marcas.
O utensílio, que antes podia ser aquele da feira mesmo, agora
as pessoas falam: ‘Que é isso? Que horror!’ Porque as cozinhas
tomaram um lugar nobre dentro da casa. Nos anos 80, quando
você ia ver uma planta de apartamento, a cozinha era um
corredor. A moça que ia casar dizia: ‘Eu nem sei fritar um ovo.’
Cozinhar era coisa para a ‘nona’, para aquela mulher... Agora,
quando você vai vender um apartamento, tem que ter espaço
gourmet. Por incrível que pareça, hoje um dos produtos que
mais vende na loja é máquina de macarrão. Aí você percebe
essa coisa da volta, de fazer a massa em casa, receber os amigos
na cozinha. Agora isso é o máximo. Todo mundo quer ter uma
cozinha para receber os amigos. Antes não; ninguém ligava.”

Arthur Augusto Gomes Cotrim
Arthur Augusto Gomes Cotrim nasceu em São Paulo, capital, em 18 de setembro de 1989. Passou a
infância jogando taco, na rua onde mora até hoje, e observando o pai e os irmãos tatuarem. A influência
da família fez com que, ainda durante o colégio, fizesse sua primeira tatuagem. Atualmente, possui
um estúdio de piercing e tattoo no bairro de Santana, administrado em sociedade com a irmã.

nunca vou te
esquecer
“Um dia veio aqui esse cara e falou que ele ia escrever o nome da ex-mulher
dele, Marilda, Matilda, sei lá como é que era. Normalmente a pessoa escreve
pequeninho, que é para fazer um agá com a menina. Mas não, ele escreveu
aqui inteiro: ‘Nunca vou te esquecer.’ E ela tinha acabado de chutá-lo, de
terminar com ele. O tatuador fazendo lá e a gente só atrás: ‘Meu Deus, o
que esse cara está fazendo?’ Aí chega a mulher, uma mulher enorme; entra
lá, não fala oi pra ninguém. Entra direto na sala, senta na frente dele e fica
olhando pra ele. Sem brincadeira, ela ficou olhando pra ele uns 15 minutos
e ele olhando pra ela. O tatuador começou a suar e aí ela foi embora. O cara
terminou a tattoo, não falou com ninguém e foi embora atrás dela. Sei lá no
que deu aquilo, mas ficou na memória aquele dia, um negócio constrangedor.
A gente aconselha a não fazer o nome de ninguém, mas o cara é maior de
idade, ele sabe o que faz da vida. Quase todos os que fazem, depois de alguns
meses, voltam para cobrir com a gente; então cobertura lá é o tempo inteiro,
tatuagem velha, tatuagem antiga, vai reformar, refazer tatuagem antiga, tem
muito. É quase metade, porque as pessoas se arrependem. Fazem sem pensar,
depois querem voltar e dar um jeito de consertar. Normalmente não fica bom.
Esse segmento é péssimo se o cliente fica insatisfeito, porque na maioria das
vezes não tem o que fazer. É o único mal. Mas, por outro lado, tatuagem de
verdade, quando ela é bem-feita, quando é do jeito que é para ser feito, não
tem preconceito. Tem casos de menininhas que vão com o pai, o pai odeia
tatuagem. Aí fica lá; quando terminam, o pai gosta tanto que às vezes até volta
pra fazer uma também. Acho que preconceito sempre vai existir, sempre vai
ter pessoas que têm outra opinião, mas eu penso que está evoluindo. Depois
do “Miami Ink”, que passou na televisão, a tatuagem virou outra, porque as
pessoas começaram a ver a tatuagem como uma coisa artística, não como
uma coisa de bandido. Aqui aparece todo tipo de gente. Tem uma advogada
federal que tatua com a gente; ela é uma loira, alta, magrinha, você nunca iria
imaginar que ela tem tatuagem. Nas férias, ela sempre faz uma tattoo novinha,
qualquer coisa e vai embora. Até vovozinha tatuando borboleta tem. O que
um bom tatuador tem que fazer? Ele tem que fazer o traço retinho, tem que
pintar de uma forma homogênea, é isso. Tem tatuadores brilhantes, que são
artistas e fazem uma obra de arte, mas, comercialmente falando, o mínimo
é ter um traço certinho. Acho difícil falar quem é bom e quem é ruim. Eu
mesmo não tenho um estilo que eu fale: ‘Ah, esse é o meu estilo, eu faço isso!’
Eu tatuo o tempo inteiro, eu tenho que fazer de tudo, porque muitas vezes
chega alguém que quer fazer alguma coisa e o tatuador que faz não pode
fazer aí eu tenho que fazer. Eu aprendi a fazer de tudo um pouco, mas eu
fujo do realismo, fazer rosto. O que eu gosto mesmo é Maori, tatuagem bem
colorida, grafite, a chamada New School. Mistura de grafite com tatuagem,
que são tatuagens bem coloridas, cheias de volume; isso eu gosto de fazer.”

corpo
marcado
“Eu costumava visitar minhas
revendedoras. Fazia isso
sempre. E uma vez, quando
bati na porta de uma, era
nono andar se não me
engano, ela disse: ‘Quem
é?’ ‘É a promotora da
Avon’, eu falei. Aí ela abriu a
porta: ‘Entra, entra’, fechou
depressa e disse: ‘Pensei
que fosse o meu amante.
Olha o que ele me fez!’ A
moça estava toda furada de
faca. E ela continuou: ‘Ele
disse que vai voltar e me
matar.’ Aí eu pensei: estou
arrumada. E nisso bateram
na porta. Ela começou a
gritar: ‘É ele. Ele vai me
matar.’ Eu falei: ‘E agora, o
que eu faço?’ Mas aí falaram
lá de fora: ‘É o tintureiro.’
Foi um alívio. Depois
daquilo, eu não saí mais.
Depois daquilo, conversa
só no dia de reunião.”
Cecília Apollônio
Motta, Avon, Cambuci,
nascida em 1928
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Arnaldo Preisegalavicius
Arnaldo Preisegalavicius nasceu na cidade de São Paulo, no dia 30 de outubro de 1946. De ascendência
lituana, seu pai imigrou para a cidade com 16 anos de idade. Arnaldo cresceu entre os bairros do
Ipiranga e Brooklin. Formou-se em Engenharia Civil, trabalhando em empresas de terraplenagem e
desmatamentos, tendo participado da construção de estradas e aeroportos. Hoje se estabeleceu no
comércio de jet skis e quadriciclos. Sua loja, Trilhas e Mares, fica sediada na Avenida dos Bandeirantes.

entradas e bandeiras

lá vem um
“Todo começo é dureza, não
é? E o meio e o fim também.
O meu posto no Campo Belo
era sem movimento nenhum,
tanto que eu apelidei a
rua de ‘rua do lá vem um’.
Quando vinha um carro:
‘Lá vem um.’ E, por conta
disso, eu comecei a pensar
em como poderia fixar os
poucos moradores do bairro,
como eu poderia atraí-los.
Minha primeira ideia foi fazer
uma ficha de cada cliente:
nome, profissão, telefone,
isso e aquilo. Depois fui
aperfeiçoando: a ficha tinha
também a quilometragem
do carro. Então eu passei
a telefonar e a avisar que
devia estar próxima a troca.
Eles achavam aquilo uma
atenção muito grande.
Era. Mas também era
uma vontade danada de
vender óleo lubrificante.”
Rubem de Lima Ferraz,
Posto de Gasolina
Campo Belo, Campo
Belo, nascido em 1918
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“Quando eu trouxe o quadriciclo, ele não era conhecido no Brasil.
Então eu precisei investir dinheiro em publicidade: Revista Moto,
Dirt Action, Motociclismo. Fiz muito, gastei com publicidade
porque precisava apresentar o produto para o público. Para falar
a verdade, nem eu sabia direito o que era um quadriciclo. Eu
aprendi as primeiras coisas assistindo a um CD da Honda. Eu
assisti ao documentário e me apaixonei por quadriciclo, porque
eu não sabia, mas ele serve praticamente para tudo: lazer, turismo,
transporte, resgate de pessoas. E eu acredito que no futuro eles
vão ser usados na agricultura também. Existe, é claro, aquela
ideia do agricultor antigo, ideia de usar o cavalo, aqueles tratores
velhos. Agora, os filhos deles já têm outra mentalidade: ‘Vamos
modernizar. Vamos melhorar.’ Aí tiram aqueles tratores velhos,
já colocam um maquinário mais novo, mais ágil. Aqui no Brasil,
as pessoas começaram a se interessar mais pelo quadriciclo
depois que começaram a fazer eventos. Eu lembro que o
primeiro passeio foi realizado aqui em Cotia. E nesse passeio
teve, claro, um bom investimento em propaganda: a Jovem
Pan soltou, fez aquela chamada toda. Olha, naquela semana,
esvaziamos o estoque! O passeio foi filmado, passou na televisão,
teve aquela coisa toda. Aí explodiu. A partir daí, começaram
os passeios de quadriciclos. Todo mundo queria o quadriciclo
para fazer passeios ecológicos. Hoje eu já digo que até a classe
média compra quadriciclo. Antigamente, só quem tinha muito
dinheiro podia comprar, porque eles eram importados. Existem
até clubes atualmente. O pessoal sai todo fim de semana. Eles
fazem os passeios, filmam e colocam na internet. Se você entrar
no YouTube, vai ver que está cheio de filme dessa turma. E o
local de venda não tem dúvida, é a Avenida dos Bandeirantes.
Ali é um ponto de saída e entrada para as praias e também
fica perto de bairros onde moram pessoas que têm poder
econômico elevado. Você vê carros importados na Bandeirantes;
ali pertinho da nossa loja mesmo tem uma loja grande de carros
importados. Você fala em jet ski, Bandeirantes; você fala em
quadriciclo, Bandeirantes. O pessoal compra na cidade também,
mas antes de comprar na cidade eles correm na Bandeirantes.”

Shoshana Baruch
Shoshana Baruch nasceu em Haifa, Israel, em 9 de março de 1949. Ainda criança, mudou-se para Tel Aviv.
Veio morar no Brasil em 1976, por influência do marido e dos pais, que já moravam no país. Depois de sete
meses, não se adaptou e voltou para Israel. Em 1987 mudou-se novamente para o Brasil, estabelecendose no bairro do Bom Retiro, onde criou seus filhos e abriu um misto de rotisseria e restaurante.

judaico universal
“O restaurante abriu como rotisseria, porque em Israel é comum
a pessoa vir e comprar comida. Só que nós viemos para um país
que tinha empregadas em casa, empregadas que cozinhavam; na
época as pessoas não compravam comida pronta, compravam
ingredientes. Então o restaurante, quando abriu, na verdade,
tinha só duas mesas e o balcão: um balcão de doce e um balcão
de comida. A ideia era que a pessoa viesse, pegasse a comida e
fosse embora. Naquela época, por volta de 1976, era tudo judeu
no Bom Retiro. Feriado judaico, como Rosh Hashaná, Yom Kippur,
ficava tudo fechado. E nosso restaurante, claro, sempre teve vários
pratos judaicos: tem uma entrada que se chama guefilte fish, que
é um bolinho de peixe que serve com um molho de raiz-forte
com beterraba; tem o mocotó gelado; tem hering marinado;
tem sardinha marinada; temos saladas búlgaras, que faço lá;
pimentão de berinjela; tem homus com tahine, que é israelense;
tem salada cole slaw, que é americana, mas que eu adaptei. O
que sai mais é o guefilte fish e o patê de fígado. Foi assim por
muito tempo, mais pratos judaicos, mas chega uma hora que
só esse tipo de comida não dá para pagar as despesas, então
tivemos que adaptar. Os clientes sempre foram principalmente
os donos de lojas aqui do Bom Retiro, gerentes de bancos, e,
como eu falei, no começo era balcão, não tinha onde ficar; eles
comiam em pé. Mas aconteceu que foi se formando um boca
a boca, porque eles vinham e gostavam, e então: ‘Põe mais
mesa’, ‘Põe mais mesa’. E aos poucos a clientela foi mudando.
Os coreanos gostam de vir comer peixe, mas têm outros que
comem tudo, até comida judaica, até guefilte fish. Tem coreano
que vai direto ao guefilte fish, come varenik, come férfale; gostam.
Agora meu filho está assumindo a cozinha e ele entrou com
pratos contemporâneos, que não tinham antigamente. Cozinha
contemporânea é prato do mundo inteiro: é filé-mignon com
molho madeira; salmão com salada no meio; salmão cru, tipo
sashimi, com salada no meio; um risoto com frango com gergelim.
Tem pratos búlgaros, tem pratos romenos, tem kebab, tem mititei,
tem várias coisas. Hoje em dia tem massas, tem risoto, meu filho
faz vários tipos de filé, prato do dia, tem peixes, vários peixes de
vários modos. Dá para fazer lá misturado e ele faz bem-feito.”

memórias
do feijão
“O feijão tinha uma variedade
enorme, 15, 20 qualidades
de feijão. Tinha diversos
nomes curiosos: bico de
ouro, porque ele tinha
uma pontinha douradinha
na vagem. O feijão
rosinha, rosinha porque
era cor‑de‑rosa. Feijão
jalo. Jalo, de onde vem?
Jalo em italiano é amarelo;
então tinha um feijão
chamado jalo, aqui no Brasil,
introduzido por sementes
europeias. Também tinha
o feijão lustroso, que era
um feijão cor de café, de
alta produtividade e...
mulatinho, roxinho, e por aí
vai, tantas qualidades que
eram produzidas. Hoje nós
estamos todos 80%, 85% do
produto assim: carioquinha.
Ele é macio, é gostoso, é fácil
de produzir. E ele, daquelas
15 variedades, substituiu 14 e
ficou praticamente sozinho.”
Ítalo Tucci, Irtucci
Comércio e Importação,
Centro, nascido em 1930
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Edna Onodera
Nascida no interior de São Paulo, Edna Onodera passou uma infância simples. Com 14 anos,
mudou-se para São Paulo e, com pouco mais de 20 anos, conheceu seu marido, que mantinha
uma academia de ginástica no bairro da Liberdade. Nesse mesmo local, Edna aproveitou
os horários livres para oferecer serviços ligados a estética e bem-estar. Esse foi o embrião
da Clínica de Estética Onodera, uma ampla rede presente hoje em diversos Estados.

onoderas

o ramo
fracassou
“Comércio é assim: um setor
cresce, o outro desaparece. A
queda da sacaria aconteceu
porque surgiu a mercadoria a
granel. Por exemplo, a soja do
Paraná era toda ensacada e
ia para o porto, depois aquela
sacaria era desensacada
e vendida. Eu comprava.
Então dava para vender, eu
repassava e tornava a vender.
Agora não precisa, agora
a mercadoria a granel vai
direto para o porto. Tem um
sugador no navio que suga e
põe tudo no porão. Quando
chega no destino, acontece
a mesma coisa: suga pra
descarregar num veículo que
carrega a granel também.
Por isso o ramo fracassou.”
Miguel Perez Filho,
Comercial Sacaria Perez,
Centro, nascido em 1916
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“No começo dos anos 80, eu e meu marido tínhamos uma academia de ginástica na
Aclimação. Eu ficava na rua o dia todo panfletando, pendurando faixas e ainda tinha
que cuidar das crianças, que na época eram pequenas. Como não podia pagar dois
aluguéis, nós morávamos no porão da academia. Na verdade, eu dormia só quatro horas
por noite. Terminava o horário da academia, tinha que fazer limpeza; aí no outro dia, de
madrugada, aspirava a piscina e depois sentava na frente da casa para ser recepcionista.
Foi complicado. Mas aos poucos nós formamos uma clientela e aí começou a acontecer
uma coisa engraçada, porque a gente também oferecia serviços de estética e, de repente,
eles começaram a ser mais procurados. Era tudo novo, a própria palavra estética não era
usada no Brasil. Na época, quando perguntavam na escola para meus filhos o que a mãe
fazia, eles diziam assim: ‘Ah, minha mãe tem um centro de estética.’ ‘O que é estética?’
Ninguém entendia o que era, e aí tinha que explicar: ‘É um ambiente onde você faz limpeza
de pele, faz massagem, tratamento para celulite, para gordura localizada, flacidez.’ Aí é
que as pessoas iam entendendo. As pessoas, mas não o meu marido. Ele não era muito a
favor da estética. Ele achava assim: ‘Não, vai malhar que é melhor.’ Por mais que explicasse,
por mais que, sabe, trouxesse a fisioterapeuta, e que mostrasse para ele que era bom, ele
não conseguia entender. Mas eu insisti com a coisa e deu certo. Um pouco porque era o
caminho a seguir e um pouco porque eu fui atirada também. Por exemplo, eu acabei de
pagar um carro, mas eu ia numa feira e via um aparelho assim, revolucionário, aí eu falava:
‘Quero esse aparelho.’ Não chegou ainda no Brasil. Ele está na feira, entendeu? ‘Não, mas
eu quero esse aparelho!’ Isso eu fiz muito. Às vezes vendia um carro para comprar um
aparelho. Meu marido, quando ele vinha de fora, viajava com a seleção de judô, quando
ele voltava ele falava: ‘Cadê o carro?’ ‘O carro já era! O carro está ali naquele aparelho.’ ‘Mas
como!?’ Eu falava: ‘Não, calma, porque esse aparelho vai virar dez carros logo, logo. Pode
ficar tranquilo.’ Então tinha muito isso, eu fazia essas loucuras; eu não tinha medo de
fazer. Eu fazia, depois ia ver no que ia dar. ‘Depois eu resolvo, depois eu faço dar.’ Então
eu não fui uma pessoa medrosa, talvez por isso que deu certo. E aí foram abrindo outras
casas, uma em Moema, outra no Anália Franco. Eu também fazia Shop Tour, tudo isso
ajudou a coisa a bombar. Até que um dia alguém falou: ‘Por que você não faz franquia?’
Eu tinha medo que o negócio desandasse, mas depois fui admitindo abrir a franquia com
pessoas que eu conhecesse, que já tivessem trabalhado comigo. Assim funcionou. Aí
eu fui abrindo aos poucos para outras pessoas também, mas sempre atenta, sempre
verificando. A gente tem o que a gente chama Gerente de Relacionamento, que são
pessoas que visitam as casas, acompanham o trabalho. Para ver como está. Nós temos
clientes fantasmas, que são clientes que vão lá nas casas da franquia e trazem todo o
resultado do que está acontecendo. Por sinal, nós chegamos a descredenciar algumas
casas no começo. Infelizmente aconteceu isso, porque não estavam trabalhando da forma
correta. Foi um pouco complicado no começo. Hoje não, hoje está tudo no padrão.”

Vera Regina D’Egmont de Morais
Vera Regina D’Egmont de Moraes nasceu em São Paulo, capital, em 28 de junho de 1942.
Devido às transferências de seu pai, funcionário federal, passou a infância em várias
cidades do interior e litoral paulista. Formou-se em Direito pela Universidade do Largo São
Francisco, e exerceu a atividade durante alguns anos, até que surgiu a oportunidade de
abrir uma loja de equipamentos para equitação. Loja essa que administra até hoje.

mundo animal
“Eu sempre tive porquinho de estimação, cabrito de estimação.
Depois, lá pelas tantas eles sumiam.’ Mas cadê o porco?’ ‘O porco
já estava muito grande; foi para uma fazenda.’ Tinha uma galinha,
a Cinzenta. Super de estimação! Quando nós mudamos de
Araraquara, foi o drama não trazer a galinha. Lembro que eu quis
ser pianista, dançarina clássica, correspondente estrangeira e
estudei francês. Acabei me formando em Direito. Exerci por oito
anos, mas eu não gostava, eu me sentia sufocada, porque a vida
do advogado é do escritório para os fóruns, é fila, é burocracia.
Eu me sentia chateada com aquilo e um dia uma vizinha que ia
comprar uma loja de equitação me perguntou: “Quer ser minha
sócia?” Na hora que ela falou, pareceu estranho, eu nunca tinha
pensado naquilo. A loja era na Vila Nova Conceição, ali encostado
com Moema e, para piorar, eu estava morando na Serra da
Cantareira. Mas eu topei; resolvi ver no que ia dar. Tudo bem, só
que no último momento ela desistiu. Aí eu pensei: ‘Bom, agora
estou nisso, agora vou.’ No começo foi complicado, porque tudo
tem seu lado técnico; então são os acessórios, as embocaduras,
por exemplo, seja freio, seja bridão. Você tem que saber que tipo
de embocadura um cavalo precisa, porque um puxa a cabeça
para esquerda, outro para a direita, o outro cisma de ficar com
a cabeça mais derrubada. Eu tive que aprender um bocado de
coisas, então comecei a ler: revistas, uns poucos livros que tinha
sobre o assunto. Fui lendo. Aprendi que você pode montar com
qualquer camisa, mas nas provas é obrigatório um uniforme, e
esse uniforme quem determina é a FEI, Federação Equestre
Internacional. Tem que ter uma casaca, tem que ter uma
camisa para as mulheres que o colarinho é alto, tipo colarinho
de padre. O culote tem que ser branco ou bege. Bota tem que
ter, capacete de proteção, chicote. A luva não é obrigatória,
mas é bom usar, porque aumenta a aderência e a rédea não
escorrega. E, para os cavalos, xampu, creme rinse, produtos
para dar brilho no pelo, um preparado que você aplica que é
feito com citronela. Tem uma bela parafernália para tratar os
cavalos. Fui aprendendo. Tudo muito diferente do que eu tinha
planejado, porque eu jamais pensei que ia ter essa ocupação.
Mas o imprevisto, o bom imprevisto, faz parte da vida da gente.”

vacas,
patos e
gansos
“Eu não me lembro de ter
assim um amiguinho de
infância na Rússia. Eu estava
sempre grudada ao meu
irmão, então, onde ele ia, eu
ia atrás. E as brincadeiras
da gente eram rápidas.
No inverno tinha uma
brincadeira gostosa que era
patinar, mas isso eu nunca
consegui fazer direito. Acho
que, no geral, não tinha
muita brincadeira. Minha
mãe tirava o leite das vacas
logo cedo, o meu irmão ia
entregar o leite e eu ia junto.
Também gostava de buscar
a vaca no pasto. Outra coisa
que eu tinha que fazer era
dar comida para os patos,
para os gansos. Diversão eu
lembro que a gente ia ao
cinema de domingo, mas
era esporadicamente. A
verdade é que a gente tinha
muitos afazeres de casa.”
Regina Fleider, Confecções
Fleider, Bom Retiro,
nascida em 1949
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Paulo Pera Rodrigues
Paulo Pera Rodrigues nasceu no bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, no dia 7 de
abril de 1959. Cresceu no Campo Belo, onde vivenciou as transformações do bairro.
Por causa da irmã, que namorava um velejador, conheceu esse esporte e a Represa de
Guarapiranga, onde hoje tem uma marina e uma escola de esportes náuticos. Paulo
também trabalha com compra e venda de barcos e já foi proprietário de um estaleiro.

foi segurar vela,
descobriu a vela

vela aberta
“Apesar de ter sido criado no
campo e preferir o campo
à praia, um dos meus
divertimentos favoritos era
velejar. Naveguei muito na
represa de Santo Amaro,
num barco a vela, aos
domingos, feriados, aos
sábados. Era uma época em
que não existia ninguém
vivendo nas margens da
represa. Você podia passear
tranquilamente em torno
dela, que era um lugar
completamente despovoado.
Eu tomava o bonde aqui em
São Paulo e ia até o largo,
até Santo Amaro. De Santo
Amaro ia andando a pé até
a represa. E muitas vezes
voltava pela antiga estrada
que hoje é a Avenida Santo
Amaro, que era só uma
estradinha estreita de terra.
Mesmo depois de velejar,
eu costumava voltar a pé.
Eu gostava do exercício.”
Sinfrônio de Souza
Campos, contador, São
Paulo, nascido em 1905
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“Eu tenho uma irmã mais velha, a Laly, e um dia ela começou a
namorar um filho de alemão que era velejador. E, como o clube
que ele frequentava ficava na Represa Guarapiranga, ele ia para
o clube no final de semana e, lógico, queria levar minha irmã. E o
irmãozinho de 11 anos ia junto, para segurar vela. Mas logo que
eu cheguei ao clube já fui me enturmando com a garotada que
velejava; eram barcos da classe Pinguim. Tinha o timoneiro, que
veleja no leme e toca o barco, e o proeiro que é praticamente
o ajudante do barco. Eu era o proeiro. Então eu comecei muito
cedo e me envolvi, me apaixonei mesmo pela coisa. Dois anos
depois, minha irmã desfez o namoro e eu continuei no clube.
Até hoje. E com 17 anos eu já estava trabalhando no mercado
náutico. Eu só pensava em barco; meu negócio era barco, barco,
barco. Eu gosto do que faço, gosto desse contato com as pessoas.
Quem procura o iatismo para velejar? Quem fala: ‘Quero ter um
barco e curtir meu barco?’ Geralmente é um cliente que tem
mais ou menos 25, 26, 27 anos pra cima, é um cliente que tem
seu emprego e investe dinheiro no hobby. É o tipo de pessoa
que compra barco, compra equipamento, aprende, tem vontade.
Gosta de natureza, óbvio, senão não estaria praticando esse
tipo de esporte. São pessoas que não fumam, que têm um
hábito alimentar saudável, que têm ali uma constituição física
boa. Também pego casais que estão começando com a vida
de matrimônio, mais família; porque, de repente, as baladas
deixaram de ser interessantes. Aí começa a atingir esse público
e não para, porque uma coisa interessante da vela é que é um
esporte que você pode começar a qualquer hora e não tem
hora pra parar. Agora, para baixo de 28, você fala: ‘Onde estão os
jovens?’ Porque seria um esporte para os jovens: windsurf, kitesurf,
vela; até radical é convidativo. Mas aí nós temos os videogames.
Velejar molha, dá trabalho, tem que montar barco etc., etc. O
computador é mais atraente. Mas, de todo modo, é muito bom.
Quer dizer, eu sou um esportista e tenho um negócio ligado ao
meu esporte; consigo administrar esse negócio e viver dele. Dá
pra comer, ter onde morar. Não posso reclamar. A minha praia
é a náutica. Não dá para comprar uma BMW, mas pessoalmente
falando é gratificante, é algo que te dá um retorno incrível.”

Ivan Leonardo Todaro
Ivan Leonardo Todaro nasceu em Vinhedo, interior de São Paulo, em 8 de março de 1979.
Passou a infância em Várzea Paulista, onde já demonstrava interesse por plantas e animais. Foi
estudar no Colégio Agrícola de Jundiaí. Empregou-se por um tempo como entregador, em um
supermercado local, e conheceu um produtor de orquídeas da região, com quem começou a
trabalhar. Desenvolveu-se na atividade e hoje atua produzindo e comercializando orquídeas.

cinquenta anos
“A primeira vez que eu vim à Ceagesp foi uma coisa espantosa. Imagina um garoto
do interior que adora flores chegar ao maior mercado de flor da América Latina!
Então eu, no primeiro dia, nem queria ajudar meu chefe no boxe, né? Eu queria era
ficar andando ali dentro, olhando, pesquisando. Foi bem interessante. Até hoje, se
eu chegar à Ceagesp, arrumar todo o boxe ali e não sair andando por ali, se eu não
der pelo menos uma volta dentro da Ceagesp, parece que eu não fui até lá. Mas
depois dessa descoberta começou uma rotina dura na minha vida. Começava à
uma da manhã. Despertador uma da manhã, levanta, lava o rosto, toma café, vai
pegar o caminhão, vem para a Ceagesp, começa a descarregar o caminhão, hora
marcada. Aí até descarregar todas as prateleiras, cavaletes, tábuas, até descarregar
as plantas e arrumar o boxe já são quatro da manhã. Cinco horas toca a sirene e
você tem que começar a comercializar. É difícil, mas não tem como vir mais tarde,
tem que ser esse horário mesmo. Hoje nós estamos bem, vendemos umas 3 mil
plantas por mês. Nossa estratégia é tentarmos nos destacar no diferencial do
cultivo, na maneira como se apresenta a planta; principalmente no diferencial do
vaso, que a gente utiliza hoje um cachepô de madeira, que é feito lá no orquidário
mesmo. Então é uma mão de obra que a gente criou, a gente padronizou esses
cachepôs. Toda a nossa mercadoria é comercializada nesse cachepô de madeira; a
gente não utiliza vaso plástico, não utiliza vaso de cerâmica. O mercado está muito
focado nessa questão do meio ambiente, e a gente tem fugido do plástico, fugido
da degradação do meio ambiente. Acho que isso ajuda o pessoal a aceitar a nossa
mercadoria. Fora esse cachepô de madeira, o nosso substrato também é um fator
de diferenciação. É um tratamento que damos na flor, na estética da planta, para ela
estar sempre bem vigorosa depois que sai da estufa. Nesse momento, ela já vem
para onde a gente faz o estaqueamento − essas plantas são estaqueadas uma a
uma, flor por flor. Esse processo é totalmente manual e não tem como ser de outra
maneira. Depois disso, elas são embaladas, são carregadas e aí que vêm para a
Ceagesp. Chega aqui, depois que descarrega, a gente tem o cuidado de tirar uma
a uma das caixas, pra apresentar essa mercadoria da melhor forma possível para
o cliente. Outro diferencial é que os clientes muitas vezes ligam para a gente ou
voltam ao boxe por causa de algum problema que aconteceu. Aí a gente orienta
a pessoa a trazer a planta e, ali na hora, a gente faz o replantio para essa pessoa,
ensina como faz, diz por que aconteceu isso ou aquilo. A orquídea é uma planta
especial. Porque ela, cada broto dela é, de maneira geral, constituído de duas ou
três gemas, então enquanto uma parte vai brotando a outra parte vai morrendo. Ela
nunca deixa de brotar, a não ser que fique doente. A gente ouve histórias de pessoas
que dizem que têm orquídeas em casa; que era do avô e passou para o pai e agora
está com elas. Não é incrível? Aquela orquídea está na família há mais de 50 anos.”

aquele
charme
“Por volta de 1930, eu fui
trabalhar numa loja de flores,
que era a Jardineira Paulista,
na Rua Líbero Badaró. Eu
fazia o serviço de boy, era
entregador, mas nas horas
vagas ajudava também os
floristas. Naquele tempo, já
quando era, por exemplo,
um ramo de flores, eles
confeccionavam o ramo
e embrulhavam em papel
branco com as bordas
prateadas. Eles davam,
vamos dizer, aquele charme
no pacote. E as cestas
também eram enfeitadas,
mas era tudo bastante
simples. Hoje aperfeiçoaram
muito essas cestas e mesmo
os ramos de flores. Hoje
se tem inclusive vasinhos
com plantas naturais. Tudo
isso é coisa que foram
fazendo, naquele tempo
não existia nada disso.”
Vicente Guastelli Neto,
Mappin, Centro/Itaim,
nascido em 1914
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Ednéa Martins
Ednéa Martins nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, no dia 4 de fevereiro de
1948. Após um período ajudando os pais na padaria da família, iniciou seus estudos na área de
Química, vindo terminá-los na capital. Durante muitos anos foi professora e, após se aposentar,
decidiu abrir um negócio de produtos naturais junto com a irmã. Foi sócia, por mais de dez anos,
da Alternativa Casa do Natural. Hoje mora em Peruíbe, onde é voluntária em projetos sociais.

viva a sociedade
alternativa

pomada
mágica
“Eu trabalhava numa
farmácia, na Ribeiro de
Lima, e preparava todas as
fórmulas que os médicos
mandavam, que lá tinha
cápsulas, comprimidos,
supositórios, xaropes, gotas,
tudo isso eu fazia. Agora,
fora isso eu tinha fórmulas
minhas que eu preparava
também: tinha pomadas,
tinha cápsulas, tinha outras
coisas, fórmulas minhas,
que o pessoal acostumou
tanto no bairro que já vinha
procurá-las. Eu pus o nome
fictício no remédio e o
pessoal já vinha: ‘Me dá tal e
tal pomada.’ Eu tinha uma tal
de pomada ‘antisséptica’ que
fazia um efeito formidável
pra qualquer ferida que
não fechava, qualquer
coisa. O pessoal vinha
comprar, eu vendia muito
e era uma fórmula boa.”
David Vaie, Farmácia
Ribeiro de Lima, Bom
Retiro, nascido em 1912
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“Minha ligação com química vem desde pequena. Eu gostava de
ler bula de remédio, esse mundo das fórmulas me encantava. Eu
sei que depois estudei Química e, quando estava no segundo,
terceiro ano da faculdade, fui dar aulas. Aí também eu me
sentia feliz, porque eu ensinava a teoria através da prática. Eu
sempre dei aula com um olhar voltado para a natureza e, de
algum modo, isso foi me aproximando do mundo da Nutrição
e dos fármacos. Então, com essa coisa de ter uma vida natural,
uma alimentação adequada, o interesse pela Fitoterapia e pela
Homeopatia foi se acentuando cada vez mais. Enfim, lecionei
por muitos anos e me aposentei. Mas eu achava que tinha que
continuar trabalhando em alguma coisa, eu comecei a pensar
em montar um comércio − meus pais também tinham sido
comerciantes, esse lado existia também forte. E aí minha irmã
também estava saindo de trabalhar em multinacional, já muito
frustrada, trabalhar em RH, nós nos unimos e começamos a
pensar em algo relacionado a produtos naturais. Quando a gente
começou a fazer a pesquisa em Pinheiros, vimos que só tinha
lojas pequenas e que elas não conseguiam se estruturar e durar
muitos anos, porque quem é naturalista mesmo quer ir em um
lugar e achar tudo. Então acabava que as lojas pequenas não
davam certo. Foi quando nós fomos buscar, então, o pessoal
da Alternativa, em Moema, que já tinha um grande nome. E foi
com esse pessoal que a gente fez uma sociedade no início.
Aí, quando veio o Plano Real, eles faliram e nós compramos a
marca: Alternativa Casa do Natural. A loja existe há 17 anos, na
Rua Fradique Coutinho. Uma região perfeita, né? Nós fomos
felizes, porque a Vila Madalena era um burburinho, os barzinhos,
pessoal da USP se encontrava ali. Era o grande bochicho já
naquela época, mas não com essa visão de bares; muito mais
estudantes, psicólogos. Você tinha já vários consultórios, você
tinha artistas na região. Todos que buscavam uma vida mais
natural. Então, ter um comércio voltado para produtos naturais
dentro da Vila Madalena se mostrou ser uma ótima ideia.”

Roberto Takaharu Oka
Roberto Takaharu Oka é descendente de japoneses e nasceu na Zona Norte da cidade de São
Paulo, no dia 13 de julho de 1965. Sempre se interessou por literatura e música e, aos 16 anos,
adquiriu seu primeiro comércio, uma loja de discos. Chegou a criar um selo musical e produzir
vinis de artistas consagrados. Em busca de aventuras mais ousadas, Roberto abriu lojas na famosa
Galeria do Rock, especializadas em música e mangás, as histórias em quadrinhos japonesas.

nacional kid
“Eu tive uma infância bem tranquila no Tucuruvi. Brincava na rua, como toda criança,
e gostava muito de ler revistas e gibis; teve até um tempo na minha vida em que
eu pensei em ser dono de banca de jornal. Na feira, na frente da peixaria do meu
pai, tinha uma banca, e tinha um senhor lá que vendia revistas usadas. Elas eram
bem mais baratas e eu vivia pedindo ao meu pai um dinheirinho para comprar. Meu
primeiro trabalho foi como bancário, mas logo abri um negócio na Brigadeiro Luís
Antônio, na galeria do Cine Paulistano, que foi a venda de LPs usados. Eu escutava
muito esse comentário na minha família: ‘Nossa, ele vende disco usado.’ Era um
pouco depreciativo, mas mesmo assim eu fiquei com loja e banco por algum tempo.
Dali passei para a Galeria do Rock: loja 309. Eu comecei com uns sócios e, mais
para a frente tive a minha própria loja, a Vinil Records, que ficava no número 348.
E, bom, nesse meio tempo eu fazia viagens ao Japão, porque meus pais estavam lá
e sempre tinha alguém me pedindo uma encomenda. E eu sei que nesse vaivém
fui tendo cada vez mais contato com a cultura japonesa, ficando cada vez mais
interessado. E, na volta de uma dessas viagens, eu aproveitei uma oportunidade para
abrir outra loja na Liberdade. Eu abri uma loja que eu considero, e talvez consiga
provar, que foi a primeira loja de anime do Brasil. Quando eu comecei ali, no início dos
anos 90, vendia mais filmes tipo Ultraman e também aqueles desenhos japoneses
antigos que passavam na TV nos anos 70: Super Dínamo, Fantomas. Muitos vídeos
originais: Kamen Rider, Changeman, Jaspion, Jiraya. Mas a virada desse comércio
aconteceu com o aparecimento do Pokémon. O Pokémon, quando explodiu, foi um
marco. Deu tão certo que a gente começou a se aventurar no universo do anime;
até mesmo a fazer eventos de anime. Posso dizer que a minha loja também é
precursora de eventos e participação. Nós fizemos praticamente todos os primeiros
eventos desses grandes eventos hoje, como o Anime Friends, que deve estar na
10ª ou na 11ª edição. O Animecon, que seria o segundo maior, também a gente
participou e é bem mais antigo; nós participamos de quase todos. Tivemos a fase
do cosplay também, as fantasias. O cosplay foi uma novidade que apareceu na
metade dos anos 2000, com um desenho chamado Naruto – é graças ao Naruto
que existem todos esses eventos, todas essas lojas. Quando nós vamos a esses
eventos, participamos com estandes de venda e ali vendemos camisetas, cosplays,
colares, bandanas, camisetas; basicamente vestuário e acessórios. Atualmente
eu fechei a loja da Liberdade e estou com duas lojas na Galeria: uma de discos e
outra anime. Minha impressão é que a Galeria não é mais uma galeria só de música,
porque as mídias tradicionais estão enfraquecidas, tanto CDs como DVDs. Eu não
culpo nada: não culpo pirataria, não culpo internet, não culpo facilidade, não culpo
nada. Acho que foi uma evolução das coisas; o estágio em que nós estamos é o
estágio em que nós deveríamos estar. Acho que a Galeria do Rock agora é mais um
ponto turístico que atrai o pessoal outsider, é mais uma galeria da cultura pop.”

gibi
“Eu adorava os gibis da minha
infância: Fantasma, Flash
Gordon, Dick Tracy. A maioria
eram revistas traduzidas, mas
havia também O Tico‑Tico,
brasileiro. Por incrível
que pareça hoje, essas
revistas eram condenadas
pelos professores e pela
Secretaria de Cultura. O
quadrinho só proclamou a
sua independência junto
às escolas há pouco tempo.
De 20 anos para cá, mais ou
menos, porque antes era
tido como leitura perniciosa.
Os professores diziam que o
aluno olhava para a gravura
e não lia. Passaram-se esses
anos todos e, digamos assim,
houve uma inversão. Hoje o
quadrinho é educacional.”
Oswaldo Siciliano,
Livraria Siciliano, Centro,
nascido em 1931
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Selma Soares Xavier
Selma Soares Xavier nasceu no bairro Monte Azul, em São Paulo, no dia 10 de agosto de 1971. Na
infância, frequentou a casa da pedagoga Ute Craemer, da linha Waldorf, embrião da futura Associação
Comunitária Monte Azul. Depois, o contato se repetiu na sede da Associação, que ganhou um espaço
próprio no bairro. Exerceu diferentes postos de trabalho dentro da entidade. Hoje trabalha na biblioteca.

destino:
monte azul

empregadas
“O Centro era a vida de São
Paulo antigamente. A 25 de
Março já era movimentada!
Começava na Ladeira
General Carneiro, ia para a
Senador Queiroz. No fim
da General Carneiro era o
Mercado Municipal. Ali você
via galinhas, ovos, patos,
porcos, que o pessoal trazia
das fazendas para vender.
Largo São Bento era o
mercado de empregadas.
Empregadas brasileiras
eram poucas; eram mais
lituanas, polonesas, russas.
Os maridos trabalhavam
em fábricas, na Mooca, e
as mulheres tinham que
procurar emprego. Então
vinham as madames de
São Paulo para procurar.
Olhavam, combinavam
preço etc. A gente via
isso. Não era prostituição,
era trabalho sério!”
Chaim Siche Kuperman,
Papelaria Formosa, Centro,
nascido em 1915
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“Eu moro na comunidade do Monte Azul desde que nasci. Ali a gente brincava de
tudo, esconde-esconde, pega-pega. Era muito livre. Rolava na terra, nós brincávamos
mesmo. Tivemos uma infância bem gostosa. Tinha os barracos, eram todos de
madeira. Hoje já não é, hoje já tá tudo de alvenaria, o lugar melhorou bastante. Tinha
o córrego, muita sujeira, mas era gostoso. A água vinha de uma mina e a luz era vela
ou aqueles candeeiros. Como meus pais estavam fora, minha irmã cuidava de toda
a casa e dos irmãos menores. E vira e mexe ela levava a gente para a casa da Dona
Ute, que é a fundadora da Associação Comunitária Monte Azul, com sistema Waldorf.
Ela recebia as crianças da favela na casa dela e era muito bom. Na verdade, a gente
não via a hora de ir para a casa dela. Lá a gente fazia desenhos, aquarela, esse tipo
de coisas bem gostosas, que em casa a gente não fazia. Ficava bem à vontade. No
Natal a gente preparava as coisas para o Natal, presépio, coisa bem gostosa. Um dia
eu precisei trabalhar para ajudar nas despesas de casa e arrumei emprego como babá
no Morumbi. Aí também saídas, bailinhos, eu conheci meu marido. Engravidei logo em
seguida e tive que me afastar do trabalho por causa da gravidez. Eu não tinha muita
experiência, minha mãe nunca conversava com a gente sobre essas coisas, então
eu engravidei. Aí fui, casei, e tive meu filho. Meu filho nasceu, esperei ele crescer um
pouquinho e logo fui procurar emprego. A minha patroa do Morumbi queria que eu
voltasse a trabalhar com ela, porque eu sempre fui muito cuidadora, mas aí aconteceu
uma coisa boa: surgiu uma oportunidade de trabalho na própria Monte Azul: trabalhar
no berçário. Eu não pensei duas vezes. Meu filho estava com seis meses e então eu
aproveitava para levar ele no berçário também: cuidava dele e das outras crianças. Eu
era novinha, tinha 15 anos, mas sempre fui muito responsável. E então eu continuei
na Monte Azul. Trabalhei no berçário, depois nas creches; teve um tempo curto na
padaria e também na cozinha, que foi onde eu fiquei mais tempo: uns sete, oito
anos. A comida é natural na Monte Azul, então a gente fazia o pão integral, produtos
naturais, legumes, verduras... coisas boas mesmo. As verduras da horta, tudo coisa
assim que a gente vê, coisa de primeira. Hoje estou trabalhando na biblioteca. Eu
não sou uma pessoa, assim, muito de ler, então quando eu recebi a proposta foi uma
surpresa. Mas deu tudo certo. Comecei cadastrando livros, catalogando, colocando
tudo no computador. Hoje, além disso, eu atendo o telefone, transfiro as ligações,
atendo o público que chega para fazer pesquisas de escola, auxilio nos livros, procuro
os livros. A biblioteca é bem procurada pelas crianças; também tem muitas pessoas
de idade, senhoras que vão muito, leem romance. Então você vê que é uma história
lá. Teve várias entradas e saídas aí pelo meio do caminho, mas nesses 23 anos eles
sempre me pegavam de volta. Meus filhos ficaram nos berçários, nas creches; fizeram
oficinas: marcenaria, panificação. Foram crescendo também na Monte Azul.”

Luzia Rodrigues de Dios
Luzia Rodrigues de Dios nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no dia 6 de
dezembro de 1961. Criança, ajudava a mãe a vender frutas, no mercado de Guarulhos. Mudouse para Santos com a família e depois foi para Campinas. Trabalhou por 20 anos na área de
computação até tirar um ano sabático. Enveredou então para o terceiro setor e trabalha na Casa
do Zezinho. Atualmente desenvolve os projetos de sustentabilidade e desenvolvimento local.

cibermães
“Minha primeira escolinha ainda existe, só que agora cheia de
muro. Ela tinha um viveiro maravilhoso de pássaros, a casinha
de bonecas, o travesseirinho. Eu amava aquele ambiente. Toda
vez que eu vou a São Bernardo faço um ritual pra passar ali em
frente. Quando minha mãe vinha do mercado e me buscava, à
tarde, eu ainda ia brincar com os amigos que também estavam
saindo da escola. O estudo sempre foi uma coisa boa na minha
vida. Depois, mais tarde, eu fiz computação. Época do cartão,
daquele disquete grande que hoje é uma relíquia. E nesse vaivém
eu comecei a demonstrar uma inquietação, um desejo de fazer
algo maior na vida. Eu devia falar disso nas conversas quando
fiz estágio na Caixa, na Prodesp e, mais tarde, quando me tornei
gerente de uma empresa de informática. Eu digo isso porque
várias pessoas começaram a falar a mesma coisa: ‘Pô, se você
quer tanto esse lado social, o que você está fazendo aqui?’ Eu sei
que um dia eu resolvi largar tudo e me dei um ano sabático. E um
dia, andando a pé, passei por uma banca de jornal e vi lá falando
de uma ONG. E eu pensei: ‘Nossa, isso pode ser um trabalho?’ E aí
fui parar na Casa do Zezinho, que é a entidade na qual, há muitos
anos, sou voluntária. Ela fica na Zona Sul. E fui acompanhando,
comecei indo dois dias, depois passei a três dias, e depois virou
sete dias e, quando você vê, já está entrando naquele mundo
difícil, mas de possibilidades reais de transformação. E lá, com o
tempo, eu me envolvi num projeto de economia solidária. É um
projeto com um grupo de mães que começou numa simples
oficina. Hoje o carro-chefe é a produção de bolsas e sacolas
com reaproveitamento. Isso e mais aquele garfo japonês, que
é o hashi, a garrafa PET, o saco de cebola, tecidos, banners. Da
minha parte, eu ajudo com as planilhas, ensinando a mexer no
Excel. Até e-mail as mães da comunidade têm agora. E eu lá
imaginava que um dia ia fazer isso? Trabalhar com um grupo,
mães de costura? Mas hoje eu vejo que faz sentido, essa minha
ligação com a educação, faz todo o sentido eu ter trabalhado
com informática. Tudo isso foi um grande caminhar, que me
levou a um mundo que aparentemente você acha que não
tinha nada para dar em troca, pra você trocar, mas tinha.”

mãe e filhos
“Meus filhos estavam fazendo
faculdade, ou tentando
entrar na faculdade, e
tiveram de dar uma mão
para mim nos leilões. No
fim eles que gostaram e
foram ficando. Cada um
cuida de uma parte, e hoje
eles não conseguem mais
se separar. A gente já viaja
pensando em visitar museus,
em visitar leilões fora, já
voltados todos praticamente
para o trabalho da galeria,
não é? Uma cuida dessa
parte assim de anúncios,
de jornal. Outro já cuida
mais da parte burocrática,
da parte do escritório, do
catálogo; ele se formou em
administração de empresas.
Ele é detalhista também, não
pode ter um errinho, nada. E
a terceira cuida também da
avaliação, atende o público.
Bom, enfim, eles fazem tudo;
sem eles não teria o leilão.”
Mira Fridberg Felmanas,
Galeria Pró-Arte, Jardins,
nascida em 1945
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Miriam de Oliveira Lima
Nascida em 1966, no bairro do Ipiranga, Miriam de Oliveira Lima cedo percebeu que tinha facilidade
para se comunicar. Fez faculdade de Administração de Empresas, com ênfase em Comércio Exterior,
mas descobriu sua vocação ao entrar em contato com associações voltadas à economia solidária.
Atualmente, dedica-se ao Instituto Asta, organização que auxilia mulheres que vivem em comunidades
carentes do Brasil, promovendo sua inclusão no setor produtivo através do comércio justo e sustentável.

comércio justo

vamos ver
o futuro
“O comércio tem altos e
baixos, e o negócio com
pedras preciosas não estava
dando certo para o meu pai.
Então nós fomos pro Rio
de Janeiro, porque meu tio
estava lá. Ele montou um
apartamento para nós e nós
ficamos lá. Meu pai, de vez
em quando, ainda viajava
para o sertão de Mato Grosso,
para lá de Cuiabá, insistindo
com o negócio de comprar
pedras. Mas aí ele voltava
e nada. Não estava dando
certo. Tinha que mudar
alguma coisa. E mamãe
falou: ‘Olha, vamos para São
Paulo. Lá nós vamos ver o
que vamos fazer. Vamos
ver o futuro que nós vamos
enfrentar.’ Enfim viemos e
abrimos uma loja. Eu devia ter
11 anos. Era uma camisaria e
nós começamos a trabalhar.”
Jorgete Bichara Jeleilate,
Casa Mimosa, Centro,
nascida em 1924
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“Trabalhei na Zoomp, passei para a Jauense e, quando chegou 2004, fui para a Santista.
Sempre, de algum modo, relacionado com tecidos e comércio exterior. Aí, em 2006, me
falaram: ‘Olha, agora você vai começar América Central.’ Aí era outro mundo. Era sair
daquela história de desenvolver o produto para ir para preço. Era só China, China, China.
Aí eu falei: ‘Ah, não.’ E, de todo modo, eu estava num fechamento de ciclo na minha vida.
Quando chegou 2005, mais ou menos, o Instituto Camargo Corrêa tinha uma coisa do
funcionário voluntário. Eu fui ver o que era e conheci a Associação Comunitária Monte
Azul. Continuei na Santista, mas comecei, em paralelo, um trabalho lá. Só que eu me
envolvi. E muito. Tanto que chegava nas reuniões da empresa eu não conseguia pensar
mais no trabalho. E aí vinha chefe: ‘O estoque está alto? O que você vai fazer?’ E a minha
cabeça pensando em captação de recursos, essas coisas. Então acabei me desligando da
empresa em 2007 e fiquei um tempo no trabalho voluntário. Eu sei que a coisa evoluiu de
um modo que acabei conhecendo outro grupo, a Associação Lua Nova, que trabalhava
com adolescentes que ficam grávidas. Elas fazem bolsas, bonecas e vendem os produtos.
Lá eu tive uma experiência superinteressante, porque, quando eu comecei, elas estavam
justamente num processo de exportar para a Itália. Eu lembro que ficava enrolando os
italianos um tempão porque elas atrasavam o trabalho: ‘Não, na semana que vem.’ ‘Não,
olha, a fulana não veio porque o filho está com dor de barriga.’ Eu sofria, mas era assim:
era uma relação diferente em relação ao ritmo e à velocidade que eu trazia do segundo
setor. Nesse meio tempo, eu conheci uma organização que trabalhava para fortalecer
ONGs, a Ficas, e o pessoal de lá percebia o seguinte: que o trabalho começava com amor à
causa, mas se perdia na hora da gestão. E foi trabalhando lá que eu ouvi falar pela primeira
vez de comércio justo. Quer dizer, você comprar o café que vem de uma comunidade do
Equador, o chocolate que vem de Gana, o artesanato que vem da Índia, tudo numa loja
só. E eu fiquei com vontade de me dedicar a essa ideia: fazer com que a base da pirâmide
pudesse se incluir na economia. E, de contato em contato, conheci mais um pessoal, o
pessoal da Asta. Aí eu encontrei exatamente o que vinha buscando nos últimos quatro
anos, ou seja, trabalhar numa organização social que tivesse viés para o negócio, que
fosse capaz de gerar pontes entre o pessoal de baixa renda e o consumidor final. Eu me
envolvi na preparação de um catálogo e num trabalho com as revendedoras de porta
em porta; até como vendedora eu trabalhei. E fui divulgando a ideia: ‘De garrafa PET é
possível fazer uma bolsa? Uma carteira? Com garrafa PET?’ E aí tira, faz um chaveirinho.
Os grupos, na verdade, iam até reinventando seus equipamentos: como cortar, como
fazer faixas, pintar com giz de cera. É muito fascinante. E, por outro lado, você contribui
também com essa ideia do consumo consciente, ou seja, é bom comprar aquilo que
você precisa, mas é melhor comprar algo que tenha uma história por trás, que tenha
outro valor. Hoje eu vivo sem rotina: uma hora eu estou entregando produto, outra
hora eu estou recebendo uma pessoa, outra hora eu estou na empresa, outra hora eu
estou fazendo bazar. As demandas vêm aparecendo: é alguém que quer tirar foto, é
alguém que quer comprar pelo site. É um desafio grande, mas eu amo esse trabalho.”

Luiz Claudio Vieira
Luiz Claudio Vieira nasceu em Regente Feijó, interior de São Paulo, em 26 de agosto
de 1965. Lá passou parte da infância, até se mudar com os pais para a capital. Filho de
comerciantes, desde cedo se interessou pela atividade. Formou-se em Eletrônica e, ainda
durante a faculdade, começou a trabalhar em uma loja na região da Santa Ifigênia. Poucos
anos depois, já era dono de seu próprio negócio e, desde então, trabalha no bairro.

entrou peão,
virou patrão
“Desde que me conheço por gente, eu queria montar uma associação na Santa Ifigênia,
mas o pessoal da rua era muito desunido. A bem da verdade, era porque não existia um
problema para se criar uma associação. Mas os políticos trataram de criar esse problema:
um ex-secretário de Cultura disse que ia desapropriar alguns imóveis e que ia pagar o
valor venal e mais um pouco e não sei o quê. Disse que os imóveis estavam abandonados
e não tinham função social. Colocamos 20 pessoas em frente à Câmara Municipal. Eles:
‘Espera aí, não é assim.’ Chamaram a gente para conversar e cancelaram as notificações.
Então assumiu o novo prefeito e aí veio com uma ideia pior: queria desapropriar a região
inteira. Criou a Lei 14.917-09 e pouco, e essa lei dizia o seguinte: que a prefeitura colocava
toda aquela área como área de interesse social, que passaria para a iniciativa privada a
desapropriação e a administração dos imóveis. Aí não teve jeito, né? Foi pau, pau, pau. Isso
começou em 2006, no final de 2010, na véspera de Natal, eles assinaram a lei e, no 1º de
janeiro, quando a gente voltou de férias, já estava tudo acertado, já estavam começando
a destrinchar a Santa Ifigênia. Aí nós acordamos. Nós, não, o pessoal da Santa Ifigênia de
verdade, da Rua Santa Ifigênia, acordou. Então a CDL se juntou com a gente, que a gente
era da ACSI, Associação dos Comerciantes da Região da Santa Ifigênia e começamos a
conversar. Eles estavam marcando pro dia 14 de janeiro acho, já pra tocar o projeto. Aí
fizeram uma audiência pública. Tem que ter, ok, vamos lá. Aí fizeram a tal audiência na
Fatec: cabiam 300 pessoas, nós colocamos mais de mil lá e tiveram que cancelar, porque
o Corpo de Bombeiros disse que não podia garantir a segurança. Agora, quando vem
com essa conversa, a gente entra com ação por ecologia, um monte de coisa. A gente
aprendeu a trabalhar com eles, ninguém mandou ensinar. Agora a gente está craque
nesse negócio. E eles estão cada vez mais desesperados, porque não conseguem tocar
o projeto. Por quê? Você compraria uma casa vazia, sem cachorro, sem gato e sem
criança, certo? Uma casa baratinha? Tudo bem. Mas e se a casa tiver uma criança, com a
mãe doente, o pai com câncer? Aí você pode entrar na Justiça que fica lá uns 15, 20 anos.
Então eles descobriram que não tinha como tirar a gente de lá. Eu estou na Santa Ifigênia
há 22 anos, tem gente que está há cem anos; todo mundo que chegou lá entrou peão
e virou patrão, a verdade é essa. Todo mundo que entrou lá está ganhando seu dinheiro
honestamente, está vivendo com a sua família dignamente. Vai largar tudo isso para quê?
Porque alguém resolveu tirar a gente de lá? Desculpa, mas não vai ser assim. Os políticos
têm data de validade. A gente dá um mandato para esses caras, um mandato de quatro
anos. Se a gente for bonzinho, a gente aguenta os quatro anos; se não a gente tira.”

florêncio
“A Rua Florêncio de Abreu
começou também como
atacadista de tecidos. Pela
proximidade que ela tem
com o centro de São Paulo,
com a Estação da Luz, ela
acabou se tornando um
corredor obrigatório. A
Florêncio tem mais de
cem anos e virou um polo
de atração. Começou
com tecidos e aí foi se
desenrolando para parte
elétrica, ferramentas e
metais. O cara quer fazer
uma instalação elétrica
em casa, ele vai aonde? Na
Florêncio. E o mesmo vale
para outras ruas, como
a 25 de Março, a Rua São
Caetano, Santa Ifigênia,
que é mais eletrônica. Essa
concentração de lojas
ajudou e as ruas começaram
a se desenvolver.”
Mário Roberto Rizkallah,
Casa da Boia, Centro,
nascido em 1951
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Almir Vieira do Nascimento
Nasceu em Piraju, interior de São Paulo, em 26 de janeiro de 1958. Aos 19 anos veio para a capital à
procura de emprego. Foi funcionário em gráfica, até que sofreu um acidente de trabalho e decidiu mudar
de rumo. Passou a trabalhar e estudar Processamento de Dados no Mackenzie. Depois de um período
como bancário, decidiu abrir um pequeno bar na Rua Augusta. Com o sucesso, Almir e seu sócio abriram
outro bar na Rua da Consolação. Hoje possui uma sauna em Higienópolis e é presidente do Abrat GLS.

i will survive

lampião
“Até ali pelo início dos anos
30, a Rua Augusta não era
calçada e também não tinha
luz elétrica. Quando era
pequeno, eu lembro que
sentava no degrau da loja
pra ver o homem que vinha
acender o lampião de gás. Ele
vinha com uma haste, um
isqueiro na ponta, com uma
chave de abrir a caixinha
do lampião, puxava uma
cordinha, acendia o lampião.
E, ao anoitecer, cinco e meia,
seis horas, seis e meia, de
acordo com a época do ano,
ele voltava. A gente já sabia
a hora, quando começava a
escurecer, ia ver o homem
acender o lampião. Depois,
de manhã cedo, ele vinha
apagar, mas aí eu não assistia,
não. Eu estava dormindo,
essa parte eu não assistia.”
Álvaro Lopes, Casa
Santa Luzia, Jardins,
nascido em 1925
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“Eu nasci na cidade de Piraju e num meio religioso. Pentecostais. Eu e meus irmãos
tivemos uma educação muito rígida. Na verdade, nossa infância era igreja e casa, casa
e igreja. E eu sempre fui gay, sempre; só que não pensava nisso. Quando já estava aqui
em São Paulo, com 19 anos, eu comecei a ver a cidade, centro, rodoviária, então eu fui
me dando conta de que existia um universo gay. Aí eu decidi abandonar a igreja. Essa
decisão sempre é difícil, porque, se é um cara equilibrado, tudo bem, ele supera e vai
embora; mas se é uma pessoa que tem algum problema, ele se mata, porque todo
o círculo social da pessoa está lá e essa rejeição, essa exclusão é cruel. Eu já estava
trabalhando num banco quando namorei um cara e a gente decidiu abrir um bar na
Augusta com Oscar Freire. Era bem pequenininho e ficava numa galeria, mas foi bem
e se manteve. Dali a gente mudou para uma casa e esse novo bar, o Paparazzi, teve
ainda mais sucesso. E, bom, a gente contribuiu para quebrar os preconceitos, porque,
dez anos sem problemas, a gente ajudou a mostrar que no segmento havia coisas
legais. Um pouco depois disso, eu me envolvi mais com o movimento e comecei a
participar da Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes
(Abrat). Depois que a Parada Gay levou 100 mil pessoas às ruas, em 1999, todo mundo
passou a olhar esses grupos com atenção. Que segmento é esse que leva 100 mil
pessoas para a rua? O que eles fazem? O que eles consomem? Aliás, há um tempo,
aconteceu algo que seria impensável na época que eu vim para cá: a gente treinou
as estagiárias das centrais de informação ao turista, a gente fez um roteiro para que
elas conhecessem os lugares mais frequentados pelo público gay e pudessem falar
com o turista com propriedade. Começou ali no Arouche, claro, e depois fomos para a
Vieira de Carvalho onde tem um bar famoso, que a gente chama de ‘INPS’, porque vai
só o pessoal mais velho. Fomos à The Week e seguimos para um bar só pra meninas,
aqui na Vila Madalena, que é o Farol Madalena. Música ao vivo − que lésbica adora
música ao vivo −, Ana Carolina, coisa e tal. Saímos e aí Bubu Lounge, Vermont Itaim.
Isso tudo num ônibus fretado pela prefeitura. Descemos a Frei Caneca e fomos para a
Blue Space, que é uma balada que fica na Barra Funda e tem ali uma megaprodução,
um show de Drag. E as meninas adoraram. Ah! Passaram na sauna também, porque
a sauna fecha às 11 horas e eu tinha combinado com os funcionários: ‘Olha, deixa
tudo certinho, tudo limpinho, porque elas não têm ideia do que é sauna.’ E as meninas
adoraram, né? Então, agora, elas podem indicar com conhecimento de causa, porque
elas foram à sauna, elas entraram, se divertiram lá, fizeram um tour pela sauna. Esse
roteiro é perfeito para dar uma ideia do que o turista pode visitar. Na minha época
tudo era clandestino; hoje não, hoje nós somos bem recebidos pelo prefeito, pela
companhia de turismo, por empresários. O segmento ganhou força política.”

Helio Seibel
Helio Seibel nasceu no dia 27 de janeiro de 1953, na cidade de São Paulo. Descendente de imigrantes
judeus que se estabeleceram no Bom Retiro, passou uma infância entre as rotinas de criança e
a loja de colchões de seu pai. Mais tarde, antes que terminasse o colegial, começou a trabalhar
na loja de madeiras e ferragens da família, na Rua do Gasômetro, no Brás. O que era para ser um
trabalho temporário virou profissão, e Hélio expandiu a empresa para outras cidades e Estados.

lugar de estante
é na tv
“Uma preocupação que nós sempre tivemos aqui na Leo Madeiras
foi a de nos comunicarmos com os clientes. Então, uma das
primeiras ideias que nós tivemos nesse sentido foi criar um canal
de mala direta. Fomos investindo durante anos para formar o
nosso cadastro e começamos a mandar, periodicamente, material
para as pessoas. Só que chegou uma época em que isso foi
ficando caro, em parte pelo correio e em parte pelos custos de
gráfica. Aí nós decidimos: ‘Olha, está ficando tão caro que talvez
seja mais econômico a gente ir para uma mídia de massa.’ E
compramos, durante uns quatro anos, meia hora na RedeTV!,
canal aberto. Nós fazíamos e produzíamos um programa de meia
hora, portanto, de televisão que passava no domingo etc. A coisa
estava indo bem, mas aí a RedeTV! resolveu mudar a política de
preço e o preço ficou alto. Mudamos para outra rede e chegou
uma hora que eu falei: ‘Eu acho que a mídia também está muito
cara e com uma desvantagem gigantesca, que é você ter que
assistir o programa naquele dia, naquele horário, naquele canal.’
Então, como nós fazíamos? A nossa produção é de um conteúdo,
e a gente gostaria que a pessoa... de treinamento, de formação,
que a pessoa pudesse assistir duas, três vezes, quatro se for
preciso: ‘Puxa, como é que é mesmo?’ O cara assiste de novo, o
dono da marcenaria assiste de novo e mostra para um funcionário,
tudo. Ou seja, a possibilidade de poder repetir é importante. Então
a gente decidiu mudar de novo: ‘Ah, vamos sair da mídia de massa
e vamos para a mídia de internet, que a pessoa vê na hora que
ela quiser, no dia que ela quiser, quantas vezes quiser. Guarda?
Não guarda? Não importa; está tudo lá, disponível.’ E com isso,
então, migramos pra tvleo.tv. A gente tem medido o número
de visualizações e vê que o acesso ao canal tem crescido. Hoje
toda a linha, por exemplo, toda a linha de máquinas, ferramentas
e ferragens já tem filmes para cada um dos produtos, inclusive
não só sobre o produto, mas sobre como se aplica o produto. O
volume de lançamento de padrões e de acabamentos novos é
muito grande, então é difícil encontrar um meio para que todas
essas informações cheguem ao conhecimento do cliente. Com
a TV Leo nós conseguimos chegar a um resultado eficaz.”

programa
de peso
“Nós queríamos fazer um
programa de televisão e
fomos falar com o Manoel
de Nóbrega na TV Paulista.
Ele bolou um programa que
se chamava: ‘Vale a pena
ser pesado.’ A ideia era a
seguinte: era uma balança,
claro, sem precisão, dois
grandes pratos. Então a
pessoa fazia compras, botava
o tíquete dessa compra
numa urna e a gente fazia
o sorteio no programa para
as pessoas contempladas
no programa seguinte, que
poderiam vir ao auditório.
Aí elas sentavam em um
dos pratos e escolhiam
mercadorias daqueles que
pagavam o programa: Arroz
Brejeiro, Swift, Nestlé. Tudo
foi muito divulgado na
loja etc., pá, pá, pá. E isso
durou, foi um sucesso.”
Mário Gomes D’Almeida,
Sirva-se/Peg-Pag, Jardins,
nascido em 1925

101

Jefferson Pereira
Jefferson Pereira nasceu na cidade de São Paulo, em 30 de dezembro de 1967. Passou a
infância no bairro do Brooklin e teve seu primeiro emprego na metalúrgica do pai. Depois foi
office-boy, bancário e também fez faturamentos para médicos do Hospital São Luiz. Após
algum tempo desempregado, entrou em contato com o comércio na feira da Praça Benedito
Calixto e começou a vender antiguidades. Possui um boxe na feira há mais de 15 anos.

luxuoso lixo

feiras
“O negócio nas feiras é assim:
às vezes a turma vai oferecer
pra gente, a pessoa chega e
fala assim: ‘Eu tenho móvel,
eu tenho louça, interessa?’
Eu falo: ‘Interessa’. Aí a gente
vai até a casa da pessoa e
pergunta: ‘Quanto quer?’
Tem pessoas que sabem dar
o preço, agora tem umas que
só dão uma base: ‘Eu quero
xis reais por tudo.’ A gente
fala: ‘Xis reais não dá; a gente
paga um pouco mais que a
metade.’ Se ela topar, tudo
bem. Na feira do Bexiga, nós
somos em 280 expositores,
fora as visitas, que são 15
por domingo. O sistema da
visita é assim: se eu não vou
naquele domingo, então
eles separam umas 15 visitas.
Aí eles esperam chegar
até dez horas; se eu não
apareço, aí aquele visitante
vai e expõe no meu lugar.”
Marília Gessy Taddei
Sorrentino, Antiguidades
de Marília Gessy, Pinheiros,
nascida em 1943
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“Minha primeira venda na Feira da Benedito Calixto foram umas
florezinhas de lata, um metal prateado; deviam ser mais de cem
flores. Eu levei para casa, peguei um produto e comecei a limpar.
Vendi todas no espaço de três a quatro horas e voltei com um
bom dinheiro para casa. Aí meu pai falou: ‘Eu não acredito que
você está vendendo lixo!’ Eu falei: ‘Estou vendendo e ainda vou
ganhar dinheiro com isso.’ E desde aquele dia já se passaram
16 anos lá. Até minha esposa eu conheci na Benedito Calixto.
A mãe dela trabalhava lá, deixou o trabalho e aí eu a conheci.
Eu costumo dizer − ela fica louca da vida − que o meu maior
achado de antiguidade é ela. Mas as coisas mudaram, o volume
de colecionadores que frequenta a Feira há alguns anos era
muito maior. Com o advento da internet a pessoa não precisa
mais sair de casa. Ele entra no computador, acessa e compra
por ali. Eu mesmo vendo pela internet, pelo Mercado Livre. Eu
tenho um domínio registrado para eventualmente construir
um site, até um domínio muito legal que eu consegui registrar,
e quero fazer um site muito legal. Mas o fato é que as feiras
estão em decadência; a magia de a pessoa chegar ao vivo e em
cores, examinar, gostar e comprar uma peça é uma coisa que
está se perdendo. E apesar de saber disso eu não conseguiria
mais sair de lá. É muito gostoso você chegar todo dia de manhã,
montar sua barraca, conversar com aqueles clientes antigos.
Você conta a história daquela peça que você está vendendo
para um particular; ele escuta atentamente, às vezes até te
revela alguma coisa daquela peça que você não conhecia;
então você aprende, você absorve a informação. É muito legal.
Acho que é uma coisa que entra no sangue e não sai mais, vira
vício. A minha casa, por exemplo, eu construí com material de
demolição. Demoliram três casas e eu comprei 37 mil tijolos
antigos, que usei na obra. Os tijolos da minha casa vieram de uma
casa de 1913. Todo vigamento era de uma fábrica que dava na
Avenida Tiradentes, quase em frente à Pinacoteca; uma fábrica
de 1905. Eu tenho um vitral que era de uma mansão que ficava
na Alameda Ministro Rocha Azevedo, da década de 40. Tudo
coisa que eu bati o olho, vi, gostei e falei: ‘Vou preservar isso.’”

Josue Lemos
Josue Lemos nasceu em Martinópolis, interior de São Paulo, no dia 17 de junho de 1942. Ainda
pequeno, veio com a família morar no bairro da Penha, em São Paulo. Trabalhou como engraxate
e em gráficas, até começar um estágio na Singer, empresa de máquinas de costura, influenciado
por suas irmãs, que costuravam em casa. Foi técnico na área e depois montou seu comércio
de assistência técnica, compra e venda de máquinas. Está no ramo há mais de 30 anos.

doutor singer
“Quando chegamos aqui em São Paulo, chegamos com muitas malas e meu pai foi na
rodoviária contratar um táxi. Conversando com o taxista, meu pai falou: ‘Nós estamos em
tantas pessoas, vai precisar de dois táxis, mas tem as malas. Quanto vocês cobram?’ Nós
tínhamos sido orientados: combina antes com o taxista, para não chegar lá depois e ele
cobrar o que quiser. Meu pai perguntou: ‘Você vai cobrar quanto?’ Ele falou: ‘Tanto.’ ‘E das
malas?’ O taxista respondeu: ‘Das malas, não vou cobrar nada.’ Meu pai então falou: ‘Você
leva só as malas que nós vamos de ônibus.’ Coisinha assim que acontecia, por causa da
ingenuidade da gente. Nós fomos morar na Penha, ali na Rua Amador Bueno da Veiga. Lá
eu comecei a vida: fui engraxate e trabalhei na Editora Abril por oito anos. Nessa época, um
tio meu tinha uma confecção grande e minhas irmãs trabalhavam com ele. De vez em
quando, o mecânico ia lá consertar as máquinas e eu gostava de ver; achava interessante.
Quando saí da gráfica, fui procurar emprego e nessa época a Singer precisava de pessoas
para fazer treinamento. Eu fui lá e vi que a pessoa iria aprender a mecânica da máquina para
poder dar assistência nas lojas. Fiz o estágio, aprendi e fiquei trabalhando uma temporada
na Singer como mecânico. Depois que saí de lá, abri o meu comércio em São Miguel. A
gente comprava máquinas usadas, revendia e consertava. Também as pessoas levavam
as máquinas, você fazia orçamento e consertava as máquinas. Então meu comércio
era de máquinas usadas. Hoje tem essas máquinas modernas, elas vêm quase todas da
China. A China produz coisas realmente boas, fortes, resistentes; máquinas possantes pra
indústria. Mas ela produz também muita coisa para vender baratinho, porque o objetivo
é atingir todas as classes sociais. Então eles vendem máquinas frágeis, que a mulher
começa a costurar e, de repente, já desregula tudo e a gente tem dificuldade de deixar a
máquina funcionando direito. Você precisa dar uma garantia, mas você tem dificuldade de
dar a garantia, porque você sabe que aquilo não vai durar muito. Essa é uma dificuldade
que a gente tem hoje. Antes as máquinas eram resistentes e você podia consertar sem
problemas. Minha loja era um salão de seis por dez metros de fundo, um banheiro. A
gente montou um escritório pequeno no fundo, onde você atendia os clientes. Meu lugar
preferido, o lugar em que mais gosto de ficar é a bancada onde a gente faz os consertos.
Máquina toda sem costurar, toda bagunçada. A gente reforma máquinas antigas e também
industriais, overloque, galoneira. Então, você pega aquela máquina... Eu entendo meu
trabalho, eu gosto tanto que acho que é até uma assistência que eu presto para as pessoas.
É a mesma coisa que um médico que pega uma pessoa quase morrendo, de repente
aquela alegria do médico ao ver aquela pessoa andando depois. Eu me sinto assim.”

três
colarinhos
“Antigamente as camisas
eram abertas até aqui
assim... daqui pra baixo eram
fechadas. Depois de muitos
anos é que surgiu essa
moda da camisa aberta até
embaixo. Os botões eram de
madrepérola e os punhos
eram duplos, para a pessoa
usar com abotoaduras. O
colarinho não era pregado
na camisa. Tinha uma
tirinha − como usa hoje, o
pessoal usa essas camisas
sem gola, não é? Tinha
aquela golinha e tinha o
colarinho solto, prendia
atrás com botão e aqui
na frente. Então a pessoa
fazia uma camisa com três
colarinhos e usava a camisa
o dia inteiro. À noite ia numa
festa, em algum lugar, tirava
aquele colarinho, punha
o colarinho limpo e saía.”
Armando Rocha, Camisaria
Rocha, Largo do Arouche,
nascido em 1914
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Ademir Alves
Ademir Alves nasceu no dia 3 de fevereiro de 1970, na Zona Norte da cidade de São
Paulo. Passou toda a sua vida entre os bairros de Santana, Jardim São Paulo e Tucuruvi,
onde a família é dona de uma das lojas mais antigas do bairro, aberta na década de 60.
Depois da conclusão do segundo grau, acabou seguindo carreira no comércio.

o carrinho

macho man
“A venda no armarinho é
um autosserviço desde os
anos 70. Antes as pessoas
se dirigiam aos vendedores,
perguntavam o preço do
produto e aí, se fosse o caso,
diziam quanto queriam
comprar. O vendedor anotava
num bloco para separar a
mercadoria no estoque
posteriormente. Era a praxe.
Depois o cliente passou a
ter pressa, a querer levar a
mercadoria na hora, então
adotamos um sistema de
carrinho de supermercado.
Nós fomos a primeira
empresa atacadista a adotar
essa prática. Inclusive era
engraçado, porque o cliente
homem se sentia inibido
de empurrar o carrinho,
porque o machismo na
época não permitia isso. A
gente tinha que empurrar
o carrinho para ele.”
Gilberto Afif Sarruf, Ao
Rei do Armarinho, Centro,
nascido em 1948
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“A perfumaria do meu pai foi a primeira loja que abriu no Tucuruvi. Outro dia mesmo
uma cliente falou assim: ‘Puxa, essa loja tem história. Eu vinha com a minha mãe lá do
Edu Chaves para fazer compras aqui.’ As pessoas vinham de outros bairros porque
não tinha loja de perfumaria como hoje. Tudo era diferente. Quando meu pai montou
a perfumaria, não existia embalagem de plástico, os xampus líquidos eram em vidro.
Na época dele, então, a grande transformação foi a chegada do plástico. E, da época
dele para a minha, tem tido muitas transformações. O número de itens, por exemplo,
é dez vezes maior. Na época dele era mais o básico, mas mesmo assim dava para
montar uma loja só de artigos de beleza. Eu acho que essa foi a grande ideia: pegar
uma seção do supermercado e transformar em loja. As coisas vão mudando e você
vai se adaptando. Agora, recentemente, quando surgiu essa história de proibição das
sacolinhas, eu fiquei pensando: lá no começo, os produtos eram embrulhados, não
eram ensacados. Aquele rolo rosa, lembra? Tirava um pedaço do rolo, aí punha os
produtos no meio, fazia o pacotinho, tinha um negócio também de cordão, puxava o
cordão, amarrava e a pessoa levava o embrulhinho de papel para casa. Acho que nem
durex tinha. Dá impressão de que o durex sempre existiu na nossa vida, mas houve
uma época sem durex. Depois passou para os saquinhos de papel. São mudanças, a
gente tem que se adaptar. Anos atrás a coisa era basicamente ensinamento de pai
para filho: funcionava. Mas aí o mundo mudou e hoje tem um profissional que é de
marketing, outro que é de layout, outro não sei o quê. Enfim, um outro que analisa
comportamento do consumidor dentro da loja, como a pessoa age, por onde entra,
por onde sai. Eu sobrevivi muitos anos com o conhecimento dos meus pais, mas, de
uns anos para cá, passei a trabalhar com profissionais especializados. Faz diferença. Eu
tive um aumento de 15% no público, mas uma coisa que eu gosto aqui do bairro é que,
mesmo com essas mudanças, você ainda mantém um pé no passado. Por exemplo,
eu ainda tenho caderneta. Tem uma família lá, são umas seis pessoas e todas estão
no caderno. Aí vem um e fala: ‘Vou pagar a minha e vê quanto meu filho está devendo.
Vou pagar a dele também.’ Ainda tem uma galerinha que marca. Isso é divertido e
faz bem para a gente... Eu comecei a trabalhar quando terminei o segundo grau. Não
tinha escolhido uma profissão que me interessasse e parado não podia ficar, então
comecei a ajudar na loja. Meu pai ficava no comando e eu no apoio. Tem até uma
história interessante sobre isso, porque durante anos nós íamos fazer compras em
um atacado, pôr as coisas naquele carrinho e tal. E eu era a pessoa que empurrava
o carrinho. Ele ia escolhendo os produtos e eu ia empurrando atrás. Empurrei muito
carrinho. Muito. E uma vez, um dia, sem que nenhum de nós percebesse, ele é
que estava empurrando o carrinho e eu estava pegando as coisas. Nós trocamos
de posição. Eu não sei exatamente quando foi isso; não teve aquela conversa de:
‘Olha, hoje eu vou pegar os produtos e você vai empurrar o carrinho.’ Foi uma coisa
natural, mas teve um momento ali que eu parei e pensei: ‘Nossa, que engraçado.’”

Antônio Alberto Saraiva
Antônio Alberto Saraiva nasceu na vila de Veloza, em Portugal, mas pouco viveu por lá, pois sua família
mudou-se para o Brasil quando tinha apenas seis meses. Morou em Santo Antônio da Platina (PR) até
os 17 anos, quando veio para São Paulo com o sonho de se tornar médico. Embora tenha se formado,
decidiu seguir na atividade comercial, na qual já trabalhava. Teve vários negócios no ramo alimentício
até criar a rede de restaurantes Habib’s, que comanda atualmente. É casado e pai de cinco filhos.

todo dia é dia
de sonhar
“Se há algo que me define razoavelmente bem é acreditar nos sonhos e confiar no
trabalho e na persistência como meios para realizá-los. Nem tudo o que tentamos dá
certo e, como sempre, a vida se encarrega de nos mostrar isso. Nasci numa pequena
aldeia em Portugal, filho de camponeses, que seis meses depois vieram para o Brasil
em busca de oportunidades e sonhos. De Santo Antônio da Platina, interior do Paraná,
onde meu pai se estabeleceu e manteve um pequeno negócio de distribuição de
doces, mudamos para um modesto apartamento no Pari, em São Paulo. Era início
dos anos 70 e eu corria atrás do sonho de ser médico. Em 1971 prestei vestibular em
cinco faculdades e fui reprovado em todas. Em 1972 prestei em seis, com idêntico
resultado. Em 1973, prestei em sete. E passei em todas. Optei pela Santa Casa. Como
todo bom português, meu pai acabara de investir numa… padaria. Por uma dessas
tristes ironias da vida, no dia 19 de agosto de 1973, ele que tocava o turno do dia,
trocou com o sócio pelo da noite e eu o levei até a padaria. Às 23h, quando fui buscá-lo,
encontrei-o no chão, sem vida. Havia sido assassinado durante um assalto. Naquela
noite perdi a pessoa que mais amava. Com ele se foram meus sonhos, referenciais,
crenças, até mesmo minha fé. Herdei uma padaria comprada havia 19 dias. A pior do
mundo: velha, com equipamentos ultrapassados e funcionários sem qualificação...
Era demais para mim e decidi vender. Contei a um taxista o que estava prestes a
acontecer. As palavras que aquele homem disse devolveram tudo o que eu havia
perdido naqueles dias: ‘Não desista, filho. É preciso caminhar. Você vai conseguir’, ele
disse. Eram exatamente as palavras que meu pai usava na época do vestibular e que
me impediram de desistir naquela época! Tornei-me o melhor padeiro: encostei a
barriga no balcão e aprendi tudo. Não dependia de mais ninguém. Venci todas as
padarias à minha volta vendendo pães 30% abaixo da tabela, dando duas unidades
grátis a mais a cada dez compradas. Com isso atraí os padeiros de rua, que compravam
grandes quantidades para revender. Transformei a pior padaria do mundo na melhor
do bairro. Mais que um padeiro, tornei-me o que sou até hoje: um comerciante. Ah!
E também consegui meu diploma de Medicina. Era o momento de decidir: médico
ou comerciante? Obviamente vocês sabem a resposta... Com tudo o que vivi, adotei
a filosofia que me orientou pelo resto da vida em todos os meus futuros negócios:
amar o cliente, oferecendo produtos de qualidade pelos menores preços possíveis.
E, com isso, montei vários estabelecimentos: Casa do Pastel, Casa da Fogazza, Casa
do Nhoque, Casa da Pizza Rodízio. Foi assim até quando estava montando uma
lanchonete na Rua Lins de Vasconcelos e apareceu um senhor me pedindo emprego.
Perguntei quantos anos ele tinha. ‘Tenho 70, mas moro aqui em frente. Me arruma
alguma coisa pra fazer’, disse ele. Então perguntei o que ele sabia fazer. ‘Ah, sei fazer
homus, tabule, quibe cru, coalhada, quibe...” O nome daquele senhor era Paulo Abud
e ele tinha sido o maior cozinheiro da Rua 25 de Março, principal enclave da colônia
árabe em São Paulo. Com ele aprendi tudo sobre a culinária árabe! Conversando
com outro amigo árabe, pedi-lhe uma sugestão e ele emendou: ‘Como é que eu
chamo todo mundo?’ ‘Você chama de habib, respondi.’ Ué, então chama de Habib’s!’”

burikita
“Lembro até hoje de uma
encomenda: 800 burikitas.
E para o dia seguinte. Corri
para casa. Eu e a minha
mulher pegamos o balde
e põe farinha dentro, ovo,
sal, água. E amassa, amassa,
amassa. Uma correria.
Quando começou a crescer,
onde põe a massa? Põe
na cama, no sofá, no chão.
Espera, quando é meianoite, voltamos para fazer o
doce. A noite toda naquilo.
Só acabou às sete horas
da manhã: 800 burikitas.
E para levar? Nenhum
táxi queria levar. Foi uma
agonia até que um homem
parou e aceitou levar. Uma
loucura. Quando cheguei
de volta, tirei o dinheiro e
joguei no chão. Tudo pago
à vista. Foi o começo. Hoje
vendemos para o Rio, Belo
Horizonte, Curitiba...”
Avraham Ben Avran,
Doceria Burikita, Bom
Retiro, nascido em 1914
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Pedro Herz
Pedro Herz nasceu em São Paulo, no dia 28 de maio de 1940. Filho de imigrantes judeus alemães, cresceu
em meio aos livros que sua mãe alugava e que enchiam a casa. Depois de viajar para a Suíça e fazer ali um
curso de livreiro, voltou para o Brasil e passou a ajudar a mãe na livraria aberta no Conjunto Nacional.

virtual

força para
meus
cavalos
“Meus pais vieram de Lucca,
na Itália, porque a vida lá
não estava nada fácil para
eles. Meu pai veio primeiro
e começou a trabalhar no
ramo de carnes. Só depois de
sete anos é que minha mãe
veio, e já para casar com ele.
Tudo era mais complicado do
que hoje. Eu me lembro que
a carne vinha do frigorífico
transportada por animais. As
carroças chegavam ali no
começo da Rua Mato Grosso,
lá tinha uma subidinha e os
cavalos empacavam, não
conseguiam continuar.
Muitas vezes tinha que dar
até uma força lá para eles.
Isso no começo. A vida
dos imigrantes sempre é
muito difícil no começo.”
Luciano Strambi, Açougue
Mato Grosso, Consolação,
nascido em 1929
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“Meus pais fugiram do nazismo em 1938. Eles não tinham opção. E o curioso é que,
apesar de quererem vir para o Brasil, não puderam ficar, porque o governo Vargas não
permitia. Tiveram que seguir até a Argentina e só mais tarde conseguiram um visto. Eles
queriam vir para o Brasil porque meus tios já estavam aqui. Terminada a guerra, minha
mãe precisava fazer algo para ajudar meu pai, porque era realmente apertado sustentar
minha mãe, meu irmão e eu. E ele. Ele tinha que comer também. Enfim, ela teve uma ideia
e resolveu alugar livros. Os conhecidos, os amigos daquele grupo de imigrantes, sentiam
falta de ler. Livro já era raro, e em alemão muito menos. Eles se sentiam uma comunidade
à parte. Minha mãe conta um episódio que, quando foi fazer a documentação na polícia,
a pessoa que a atendeu perguntou: ‘Estado civil?’ Ela falou: ‘Cansada.’ Aí o atendente
desapareceu do guichê, voltou dois minutos depois e trouxe uma cadeira para ela. Foi
uma cena engraçada, mas que mostra que havia toda aquela comunidade de imigrantes,
pessoas que falavam alemão e não liam bem em português. Ela começou o negócio
com dez livros. Eram romances, best-sellers. Aos poucos os pedidos foram aumentando
e ela foi comprando mais livros... até que chegou um momento em que éramos nós ou
os livros, sabe? Aí tivemos que alugar um sobrado na Rua Augusta e nós ocupávamos a
parte superior. Fomos para lá com os livros. E de novo os livros tomando conta... Assim
até que as pessoas que alugavam começaram a estimular minha mãe a vender os livros:
‘Ah, eu li esse livro, adorei, amanhã é aniversário da minha avó, ela com certeza adoraria
ganhar esse livro. Por que você não vende?’ Aí nasce a livraria, porque até então era uma
biblioteca circulante, apenas isso. Foi quando ela decidiu, também, vir para a Avenida
Paulista, porque achou que seria uma rua que teria futuro. Nós abrimos a loja em 1969.
Fomos crescendo lentamente, da forma tradicional, até que vieram os anos 90 e apareceu
o desafio da internet. O mundo passou a utilizar aquilo e eu vi um sinal: o Brasil é um país
que mal tem bibliotecas públicas, imagine livrarias! A internet facilitaria imensamente a
vida daquelas pessoas que querem um livro. Foi uma maravilha começar a desenvolver,
só que ninguém trabalhava com comércio virtual e não estava claro como aquilo podia
funcionar. Foi então que uma grande fábrica de computadores apareceu e se propôs a
informatizar a livraria. Prometeram um monte de coisas e nada foi cumprido. Nada. Tiraram
minha escada e eu fiquei pendurado pelo pincel. Aí eu falei: ‘Eu não vou parar agora. Eu
sei que o caminho é esse.’ Então comecei a admitir pessoas da área que trabalhavam para
terceiros. O que era feito fora passou a ser feito aqui dentro. Agora eu tenho uma pessoa
que só cuida disso, um diretor dedicado a gerenciar o sistema e cuidar da operação na
web. A internet hoje, para nós, é a segunda loja, mas acontece uma coisa interessante
nesse aspecto. Quando nós abrimos uma filial, não importa onde, as vendas pela internet
crescem. É engraçado, não é? A livraria chegando, cria uma certa confiança no cliente;
ele sabe que tem o suporte nesse lugar: ‘Se eu precisar de alguma coisa, tenho com
quem falar.’ Então, mesmo com toda essa mudança que ocorreu, com toda a evolução
do negócio virtual, ainda tem um bom espaço para o crescimento das lojas físicas.”

Antônio Pedrosa Vasconcelos
Antônio Pedrosa Vasconcelos nasceu no Recife, no dia 8 de novembro de 1966, mas ainda criança
mudou-se com a família para São Paulo. Até a adolescência, na Zona Norte da cidade, as lembranças
são do ofício de seu pai, que vendia revistas e gibis em feiras públicas. Antônio trabalhou como caixa
de banco e formou-se em Jornalismo. Desistiu das duas carreiras, voltando-se ao comércio de livros
usados, inicialmente ao lado de seu pai, e depois com a própria loja, a Sebolândia, no bairro do Tucuruvi.

comprar não é
só comprar
“Eu tinha 24 anos quando abri o Sebolândia e, bom, eu era um comerciante atípico; eu
fazia coisas absurdas. A pessoa ia comprar, eu discutia com ela. Hoje eu sou mais zen,
mas na época se a pessoa falasse: ‘Ah, eu vou votar no Maluf’, eu já retrucava: ‘Você vai
votar no Maluf? Que é isso? Onde já se viu?’ E rasgava todo o pacote dela: ‘Eu não quero
dinheiro seu! Vai-te embora!’ Se o sujeito entrasse e demonstrasse qualquer ideia que
fosse politicamente contrária a minha opinião, eu maltratava. E olhe que eu tinha feito
Mercadologia. Talvez eu tenha sobrevivido porque o sebo era um bom negócio na
época. Ou a pessoa comprava, vamos supor hoje, cem reais lá num shopping, numa
Saraiva, numa Siciliano, ou então a pessoa ia até um sebo e pagava 30. Parece absurdo,
mas no momento em que a inflação era 80% ao mês para mim era ótimo. A pessoa
recebia seu salário e tinha que gastar logo. Então ela ia correndo para o posto de gasolina
encher o tanque, para o supermercado para fazer a compra do mês, porque senão no
dia seguinte ela não comprava o que aquele dinheiro comprava no dia anterior. Nessa
época o comércio do Tucuruvi era forte e eu peguei aquele momento bom, ainda, da
leitura. Hoje em dia você não precisa do sebo; você pode pesquisar: ‘Ah, tem uma livraria
lá no Rio Grande do Sul que está fazendo a promoção do livro que eu quero.’ É isso que
está decretando a queda do sebo. Hoje eu tenho clientes remanescentes, que ainda
não estão inseridos totalmente na informática, no tablet, mas eu sei que essas pessoas
vão morrer, vão passar, e as mais jovens já vão vir com outra ideia. Eu tenho que ter
noção de que o novo está vindo, e que nesse mundo novo eu vou ser o exótico; eu não
vou ter o mesmo nível, o mesmo patamar de venda. Não adianta fugir: a tendência é
virar tudo virtual; então acho que estou fadado mesmo a virar virtual. Antigamente a
loja lotava; a loja do jeito que era: simples, com poucos volumes. Hoje meu acervo está
em torno de 35 mil itens e às vezes a gente fica uma hora sem entrar um único cliente
na loja. Agora tem uma coisa: eu sempre achei que o livro, você ler um livro, não era só
uma compra, era todo um processo. Num momento eu estou falando para você do livro,
depois você já está imaginando o livro, depois você vai pesquisar onde tem esse livro e
só aí você vai à livraria. E você vai várias vezes, tudo isso eu considero parte do processo
de leitura. Você conversou com seu amigo no bar, tomando uma cerveja; depois você
foi assistir a um documentário sobre o assunto... Tudo isso é ler o livro! Olhar numa tela
a capa de um livro e os dados de um livro não é a mesma coisa de você chegar numa
estante e... Você nunca viu James Joyce na sua vida, você não sabe quem é. Aí, de repente,
você vê Ulisses... Fala: ‘Nossa, Ulisses é aquele cara do Homero. Olha, deve ser aquele
o cara do Homero.’ Aí você pega, fala: ‘Nossa, que livro doido, não tem vírgula, não tem
nada, que coisa. Ah, vou levá-lo.’ Isso você nunca vai ter pela internet. Você pegar um
livro do Machado, vamos supor, aí o sujeito abre lá o Brás Cubas e vê lá: ‘Aos vermes
que comerão...’ ‘Nossa, que legal, deve ser legal esse livro.’ Comprar não é só comprar.
Triste da pessoa que só compra, porque eu acho que ela está perdendo um monte
de outras coisas que estão envolvidas nesse ato. Comprar é uma questão cultural.”

pedro louco
“Desde cedo juntei moedas.
Era chamado de Pedro Louco,
porque dava o dinheiro bom
para comprar o dinheiro que
ninguém quer. Quando vim
para São Paulo, em 50, trouxe
um saco de moeda que
pesava 14 quilos. Trabalhei
em muitos empregos, mas
minha vida se acertou no
dia em que eu pus umas
moedas antigas para vender
em frente ao Largo de São
Francisco. Pataca, moeda
de ouro, nota de mil réis,
tudo coisa que eu vinha
comprando por aí. Existe
gente que paga caro por
uma moeda rara. Tenho, por
exemplo, um 100 réis de
1872; só foram cunhadas
cem moedas iguais a essa
na época. Dá alegria quando
encontra uma dessas e é
um prazer negociar com o
colecionador, freguês meu.”
Pedro Antônio Duarte,
Moedas Antigas de
Pedro Antônio, Largo
de São Francisco,
nascido em 1918
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comércio: arte,
paixão e legado
Na contemporaneidade, a vida nas grandes metrópoles como São Paulo segue um ritmo
frenético, em que multidões de pessoas anônimas negociam cotidianamente espaços físicos
e recursos limitados, procurando adaptar-se ao fluxo contínuo de mudanças tecnológicas,
econômicas, culturais e políticas, visando à realização de suas metas, projetos e sonhos.
Segundo os cientistas sociais, as pessoas que vivem e trabalham nas grandes metrópoles
compartilham de uma sociedade e de uma cultura em que o consumo adquire uma
centralidade e os produtos e serviços são utilizados como meios para comunicar, classificar
e distinguir estilos de vida, identidades, pertencimento social, relações familiares, afetivas e
profissionais, entre outros fins.
Historicamente, o consumo moderno surge de um grande processo de transformação
nos valores da cultura ocidental, iniciado no século XVI nas cortes europeias. Isso significa que
práticas sociais, valores culturais, ideias, aspirações e identidades são definidos e orientados
em relação ao consumo e não a outras dimensões socioculturais como trabalho, cidadania ou
religião. Assim, todo ato de consumo passa a ser visto como um processo social e coletivo, em
que os consumidores utilizam bens e serviços para comunicar alguma coisa sobre si mesmos,
para reafirmar suas identidades, expressar sentimentos e emoções, definir sua posição social
e estilo de vida, declarar seu pertencimento a um grupo, ou se diferenciar de outros grupos
e pessoas.
É nesse contexto que podemos considerar o comércio como a alma das grandes
cidades, porque nasce, desenvolve-se e interage com elas, não só adaptando-se às
suas transformações, mas também sendo agente de mudança, trazendo inovações que
impactam o modo de vida dos seus habitantes. Portanto, o comércio, com a diversidade de
produtos e serviços distribuídos, a abrangência geográfica, a ampla cobertura populacional,
a expressiva oferta de empregos e o grande volume de receitas geradas, tem uma
importante contribuição para o crescimento e o desenvolvimento do país, e a qualidade de
vida de seus habitantes.
Entre os desafios enfrentados pelas empresas e pelos profissionais do comércio está a
busca pela satisfação e fidelização dos consumidores, os quais, diante da grande diversidade
de ofertas de produtos e serviços, têm o poder de escolha e, portanto, são o alvo principal dos
investimentos de marketing das empresas.
A compreensão dos comportamentos dos consumidores, ou seja, suas motivações e
maneiras de agir e pensar, é uma atividade central na gestão de marketing das empresas
industriais e varejistas e também uma área de pesquisa, onde diversos estudos procuram
revelar os fatores que levam os consumidores a preferir certas marcas de produtos e serviços,
e escolher com quais empresas vão se relacionar e realizar negócios.
Os estudos realizados pelos cientistas sociais indicam que entre os motivos que dão
sentido às práticas de consumo está a busca da singularidade, da individualidade e da
liberdade, que são aspectos inerentes ao individualismo, um valor característico e fundador
das sociedades modernas. Nesse sentido, cada indivíduo busca expressar sua identidade
singular por meio do uso de certas marcas de produtos e serviços, escolhendo aquelas cujas
imagens e significados simbólicos são congruentes com sua autoimagem e identidade social.
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As imagens das marcas são construídas por meio de grandes investimentos em propaganda
e diversas ações de marketing realizados pelas empresas. Entre as táticas de marketing está
o uso das celebridades da mídia, como artistas e esportistas, na propaganda das marcas.
Os estudos indicam que especialmente as crianças e os jovens estabelecem forte relação
de identificação com esses personagens midiáticos e preferem usar as marcas que estes
anunciam. Além disso, as crianças e os jovens usam as marcas dos produtos para sentirem-se
aceitas nos grupos de amigos, construindo um senso de pertencimento social.
Além da necessidade de construção identitária, outras tendências de comportamento
dos consumidores são identificadas nas pesquisas, como a busca de novas experiências
prazerosas, que motivam o turismo, a frequência a restaurantes e as práticas de esportes
radicais; a estetização da vida cotidiana, que leva ao aumento do uso de serviços de
cabeleireiros, centros de estética e academias de ginástica; e a compra de produtos de
luxo, produtos com design inovador e obras de arte; a escassez de tempo, que provoca a
preferência por lojas perto de casa e a compra de produtos de conveniência; a busca de
vida saudável, com o aumento do consumo de produtos naturais e orgânicos; a valorização
do lazer e do entretenimento, com o aumento das viagens de turismo, do uso de jogos
e de outras atividades de lazer; e o fascínio pelas tecnologias digitais, com a compra de
computadores, tablets, iPods, iPads, e-books, a prática de e-commerce e o acesso à internet
e à telefonia celular.
Essas tendências criam oportunidades e, simultaneamente, riscos para as empresas
varejistas, que precisam adaptar seus processos organizacionais e programas de marketing
para construir vantagem competitiva, atrair e fidelizar clientes.
Os depoimentos dos gestores e empreendedores varejistas aqui apresentados revelam
o esforço destes em se adaptarem às diversas transformações provocadas pelas novas
dinâmicas urbanas, as novas tecnologias e as mudanças de valores e estilos de vida dos
consumidores. Os depoimentos indicam que, a partir da década de 1980, na cidade de
São Paulo, as novas gerações de empreendedores varejistas, que sucederam os membros
fundadores das respectivas empresas, tiveram ousadia para lançar novos negócios e
capacidade de adaptação às mudanças socioculturais e tecnológicas. Em geral, esses
empreendedores possuem formação profissional e maior qualificação que seus antecessores
e se mostram mais sintonizados com as demandas das novas gerações de consumidores,
além de terem maior conhecimento das técnicas modernas de gestão empresarial.
Em seu depoimento, a empreendedora Claudia Dragonetti destaca a mudança nos estilos
de vida dos paulistanos, especialmente quanto à valorização da atividade de cozinhar em
casa para os amigos. Ela diz: “As cozinhas tomaram um lugar nobre dentro da casa. (...) Todo
mundo quer ter uma cozinha para receber os amigos. Antes não, ninguém ligava.” Esse
comportamento do consumidor reflete a tendência de busca de experiências prazerosas.
Outra tendência detectada pela varejista foi a estetização do cotidiano e a valorização das
marcas de “grife”, que transmitem imagem de modernidade, distinção e bom gosto. Ela diz:
“O abridor de latas combina com o espremedor de alho, que combina com o cortador de pizza,
que faz parte da linha que tem a grife x. (...) Você vende conceitos, marcas.”
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No depoimento de Arnaldo Preisegalavicius, observase seu espírito empreendedor, visão de negócios e
conhecimento das técnicas de marketing, ao investir no
lançamento de um novo produto. Diz ele: “Quando eu
trouxe o quadriciclo, ele não era conhecido no Brasil. Então
eu precisei investir em publicidade.” O empreendedor
também demonstra ter compreensão das demandas e
comportamentos dos novos consumidores. Diz ele: “Existe,
é claro, aquela ideia do agricultor antigo, de usar o cavalo,
aqueles tratores velhos. Agora, os filhos deles já têm outra
mentalidade: ‘Vamos modernizar. Vamos melhorar.’”
No depoimento de Shoshana Baruch, ela revela a sua
compreensão da necessidade de adaptação do seu negócio
para atender às novas demandas e os novos consumidores.
Diz ela: “Chega uma hora em que só esse tipo de comida
não dá para pagar as despesas, então tivemos que adaptar.
(...) Aos poucos, a clientela foi mudando. Os coreanos gostam
de vir comer peixe, mas tem outros que comem de tudo, até
comida judaica.”
O espírito inovador, o otimismo, autoconfiança, a visão de
mercado e a disposição de assumir riscos são características
da empreendedora Edna Onodera, que explica sua decisão
de abrir um centro de estética, um tipo de serviço ainda
desconhecido na época. Diz ela: “Eu fazia essas loucuras, eu
não tinha medo de fazer. Eu fazia, depois ia ver no que ia dar.
‘Depois eu resolvo, depois eu faço dar.’ Então eu não fui uma
pessoa medrosa, talvez por isso deu certo.”
A preocupação com o meio ambiente e a busca de um
consumo sustentável são tendências de comportamento do
público percebidas pelo empreendedor Ivan Todaro, que lhe
possibilitaram lançar novos e diferenciados produtos com
sucesso. Disse ele: “Toda a nossa mercadoria é comercializada
nesse cachepô de madeira. A gente não utiliza vaso plástico,
não utiliza vaso de cerâmica. O mercado está muito focado
nessa questão do meio ambiente, e a gente tem fugido da
degradação do meio ambiente.”
A nova geração de empreendedores varejistas também
tem apresentado uma consciência social e política,
envolvendo-se com projetos que geram impacto social de
modo sustentável, como Luzia Dios. Disse ela: “Fui parar na
Casa do Zezinho, que é a entidade na qual sou voluntária. (...)
E lá, com o tempo, eu me envolvi num projeto de economia
solidária. É um projeto com um grupo de mães que começou
numa simples oficina. Hoje o carro-chefe é a produção de
bolsas e sacolas com reaproveitamento.”
O reconhecimento do impacto das tecnologias digitais no
modo de vida do público e nas demandas dos consumidores,
bem como a capacidade de renovação dos processos e
modelos de negócios são fatores críticos de sucesso para
os empreendedores varejistas. O depoimento de Jefferson
Pereira demonstra essa capacidade. Diz ele: “Com o advento
da internet, a pessoa não precisa mais sair de casa. Ela entra
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no computador, acessa e compra por ali. Eu mesmo vendo
pela internet.” Mesmo adaptando-se às novas tecnologias, o
empreendedor mantém-se fiel à sua vocação de comerciante
e sua paixão de interagir com os clientes. Diz ele: “É muito
gostoso você chegar todo dia de manhã, montar sua barraca,
conversar com aqueles clientes antigos. (...) É muito legal.
Acho que é uma coisa que entra no sangue e não sai mais,
vira vício.”
O sucesso de um comércio também decorre da
sabedoria de renovar e, simultaneamente, preservar o
legado das gerações anteriores, quando ele se torna uma
tradição valorizada pelos clientes. Assim fez o comerciante
Ademir Alves, que ainda vende fiado: “Eu sobrevivi muitos
anos com o conhecimento dos meus pais, mas de uns anos
para cá passei a trabalhar com profissionais especializados.
Faz diferença. Eu tive um aumento de 15% no público, mas,
mesmo com essas mudanças, ainda mantenho um pé no
passado. Por exemplo, eu ainda tenho caderneta.”
Cabe destacar ainda que, além das competências técnicas
e do espírito empreendedor, os depoimentos aqui relatados
indicam que um dos ingredientes-chave para a realização
profissional e o sucesso empresarial do comerciante é a
paixão persistente pelo seu ofício, como explicou Josue
Lemos: “Eu entendo meu trabalho, eu gosto tanto que acho
que é até uma assistência que eu presto para as pessoas. É a
mesma coisa que um médico que pega uma pessoa quase
morrendo, de repente aquela alegria do médico ao ver aquela
pessoa andando. Eu me sinto assim.”
Que as futuras gerações de comerciantes brasileiros
possam conservar dentro de si essa paixão de bem servir
herdada de seus pais, avós e bisavós, deixando esse legado
para as gerações que as sucederão.

Tania Vidigal Limeira é administradora de empresas e professora da
Fundação Getulio Vargas.
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1. Ednéa Martins (à direita) em jogo
Professores x Alunos, na EESG Prof. Andronico de
Mello, onde lecionou Química. São Paulo (SP),1976
2. Roberto Takaharu Oka em evento de
anime. São Caetano do Sul (SP), c. 2005
3. Claudia Dragonetti, aos 6 anos de idade,
em foto publicada na revista Claudia numa
edição de aniversário, com várias “Cláudias”
nascidas em 1965. São Paulo (SP), 1971

1. Josue Lemos no balcão da Elimac, sua oficina de máquinas de costura em São Miguel Paulista. São Paulo (SP), 2012
2. Jefferson Pereira ao lado de um portão que comprou como sucata e vendeu como antiguidade. São Paulo (SP), 1997
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1. Paulo Pera Rodrigues
ao lado dos veleiros
que comercializa
na Pera Náutica,
localizada na Represa
de Guarapiranga. São
Paulo (SP), 2012
2. Almir Vieira
Nascimento na sede da
Abrat GLS (Associação
Brasileira de Turismo
para Gays, Lésbicas e
Simpatizantes). São
Paulo (SP), 2012
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1. Arnaldo Preisegalavicius, da loja Trilhas & Mares, localizada na Avenida
dos Bandeirantes, São Paulo (SP), em foto de 2012
2. Retrato de infância de Miriam de Oliveira Lima, da Rede Asta, organização
que trabalha com comércio solidário. São Paulo (SP), s.d.
3. Shoshana Baruch ao lado do filho, Nir, chef do restaurante Delishop, no bairro do Bom Retiro. São Paulo (SP), 2012
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1. Antônio Pedrosa de
Vasconcelos em sua
loja “Sebolândia”, no
bairro do Tucuruvi.
São Paulo (SP), 2012
2. Retrato de Ivan
Leonardo Todaro, do
Orquidário Flores
Vivas, em seu boxe
na Ceagesp, São
Paulo (SP), 2012
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1. Pedro Herz na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. São Paulo (SP), 2012
2. Selma Soares Xavier (ao centro) em festa na Associação Comunitária Monte Azul. São Paulo (SP), c. 1983
3, Luiz Cláudio Vieira (ao centro) com os pais, Alice e Orestes, e os irmãos
Marcos (à esquerda) e Paulo. Regente Feijó (SP), 1982

117

1. Miriam de Oliveira
Lima, da Rede
Asta, organização
que trabalha com
comércio solidário.
São Paulo (SP), 2012
2. Ednéa Martins, com
seu irmão Edevar,
durante valsa de
formatura do ginásio.
Santa Cruz do Rio
Pardo (SP), 1957
3. Claudia Dragonetti,
aos 18 anos,
durante sua festa
de casamento.
São Paulo, 1983
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1. Ademir Alves (à frente)
com o pai e as irmãs
durante passeio pelo
Parque do Ibirapuera.
São Paulo (SP), 1978
2. Luzia Rodrigues de
Dios, da Associação
Educacional e
Assistencial Casa
do Zezinho. São
Paulo (SP), 2012
3. Vera Regina D´Egmont,
proprietária da loja Salto
& Sela, em foto para
o Projeto Memórias
do Comércio. São
Paulo (SP), 2012
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1. Arthur Augusto Gomes Cotrim, do Estúdio Skink Tattoo & Piercing em Santana. São Paulo (SP), 2012
2. Antônio Alberto Saraiva, fundador e presidente da Rede Habib’s. São Paulo (SP), 2012
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1. Vera Regina
D’Egmont de Moraes ao
lado do marido, Manuel,
na Associação Paulista
de Medicina. Mairiporã
(SP), década de 1990
2. Helio Seibel,
presidente da rede
Leo Madeiras, iniciada
com uma loja na
Rua do Gasômetro,
no Brás, e hoje
presente em diversos
Estados do Brasil.
São Paulo (SP), 2012
3. Edna Onodera, da
Rede Onodera Estética.
São Paulo (SP), 2012.
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são paulo e
alguns dos
seus bairros

comunidade,
metrópole,
megacidade,
pós-metrópole: as
várias são paulo
em uma só
Somos apaixonados pelas cidades, mais ainda pelas metrópoles. Elas atraem migrantes
e imigrantes em busca de vida melhor, de estudos, de trabalho, de sonhos e realizações. Ao
receber pessoas que vão e vem, a cidade torna-se o espaço da experiência urbana, torna-se
várias cidades em uma só.
Quando os jesuítas chegaram à colina e ali instalaram um colégio, estavam cerca de 25 a
30 metros acima da planície inferior, ao lado dos Rios Anhangabaú e Tamanduateí. Era uma
posição estratégica contra ataques indígenas, pois ocupava uma colina acessível apenas
por um lado e defendido naturalmente pela muralha que representava a Serra do Mar. O
alto do morro do Vale do Anhangabaú também favorecia a ligação entre o interior − a ser
desbravado − e o porto. O novo povoado recebeu, a 25 de janeiro de 1554, o nome de São
Paulo de Piratininga.
No entanto, o nascente vilarejo quase foi abandonado quando da descoberta de ouro
em Minas Gerais e, mais tarde, em Mato Grosso e Goiás. Tornou-se uma cidade de velhos,
mulheres e crianças, já que os homens em idade produtiva dedicavam-se às entradas e
bandeiras, fosse para aprisionar índios e escravizá-los, fosse para partir em busca do ouro, já
que o plantio de cana-de-açúcar e o embarque do melado para a Europa não se mostrava
economicamente viável.
Como uma vila fadada à estagnação transformou-se em uma megacidade de mais de 11
milhões de habitantes e que concentra um PIB de R$ 450 bilhões? Para entender a pujança
de São Paulo, seria necessário um estudo aprofundado, mas, por enquanto, partilhamos da
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explicação de Caio Prado Júnior de que não são as riquezas da região que estão na base do
desenvolvimento de São Paulo, mas sim sua localização. Diz ele: “É a outros fatores que São
Paulo deve o seu progresso. Um, sobretudo, que em última análise explica e condiciona os
demais, e que é a posição relativa que a cidade ocupa no conjunto do sistema econômico,
político e social de que é o centro geográfico e natural e necessário.”
O Brasil, ainda colônia, passou o século XVIII voltado para a mineração e chegou ao
século XIX pronto para um período de reorganização econômica. Na província de São Paulo,
avançando do Estado do Rio de Janeiro pelo Vale do Paraíba e adentrando o interior, observase a implantação e a expansão da cultura canavieira, seguida pela cultura cafeeira.
Ainda que a chegada da família real ao Brasil, em 1808, tenha permitido a abertura
de fábricas, é a implantação e expansão da cultura cafeeira que traz um surto de
desenvolvimento para São Paulo. E o escoamento dessa produção é que vai demandar a
construção das estradas de ferro, de modo a facilitar a comunicação entre as fazendas do
interior e o Porto de Santos, diminuindo os custos e agilizando o transporte das mercadorias.
O trem também veio a facilitar a comunicação entre São Paulo e as fazendas do interior,
permitindo aos cafeicultores que se transferissem com sua família para a Capital sem perder
contato com suas plantações.
Além dos trilhos férreos, a cultura cafeeira também foi responsável pela necessidade de
substituição da mão de obra escrava pelo trabalho assalariado, o que redundou na vinda
de três grandes nacionalidades de imigrantes: italianos, japoneses e espanhóis, sem contar
outras nacionalidades em menor número. Essa mudança transformou a província de São
Paulo no maior produtor de café já em 1890. Na Capital, isso se reflete em um primeiro surto
industrial, ocorrido através do acúmulo de recursos da atividade cafeeira e da presença da
mão de obra do imigrante assalariado, mais qualificado que o trabalhador escravo.
E as mudanças não paravam: a comercialização exigia um mínimo de aparato urbano.
Surgiram assim casas bancárias, sistemas de transportes e produtos manufaturados.
Estabelecimentos comerciais foram sendo inaugurados um atrás do outro para atender
uma população urbana que começava a crescer.
Porém, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que repercute no Brasil e no resto do
mundo, faz baixar o preço da saca de café e traz, a reboque, uma consequência interessante:
quando em meados da década de 30 se percebe que a situação é irreversível, é justamente o
capital acumulado com a produção cafeeira que financiará o salto de industrialização. Muitos
colonos abandonam as lavouras em busca de melhores condições de vida e se transformam
ou em pequenos proprietários de firmas quase artesanais ou passam à condição de operários
nas grandes indústrias que estão se instalando.
Nesse momento, a cidade passa a abrigar também outro tipo de imigrante, cujo perfil é
diferente do perfil daqueles que aqui chegaram a meados do século XIX. A nova leva é de
representantes da classe média europeia; pessoas que, além de cultivarem hábitos citadinos,
trazem consigo economias que lhes permitem recomeçar a vida com seu próprio negócio.
São eles que vão se converter em importadores e, mais tarde em fabricantes desses mesmos
produtos quando das guerras mundiais.
São Paulo passa então, entre os anos de 1920 e 1939, pela primeira fase do seu processo
de verticalização. Seu marco é a construção do Edifício Martinelli, inaugurado em 1929 e que,
assumindo a condição de arranha-céu, passa a ser a imagem do progresso. Essa urbanização
acelerada pela qual São Paulo passa é entendida pelo historiador Nicolau Sevcenko como
profundamente conectada aos novos hábitos de consumo, principalmente pela ingestão de
café, que passa a ser associado ao ritmo de trabalho acelerado.
Os anos 40 trazem grandes transformações, como se a cidade se preparasse para
assumir, de fato, a sua condição de metrópole na década que ainda estava por vir. A cidade
deixou de lado sua vocação cívica e religiosa do século XVIII, passou pela vocação de centro
comercial durante o século XIX e, ao chegar a meados do século XX, assume a vocação
industrial.
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Em meio ao processo de grandes transformações econômicas, o perfil de São Paulo começa a se transformar também.
Os prédios estão mais altos, novas linhas arquitetônicas passam a ocupar a paisagem da cidade, com o início do que seria
a arquitetura moderna, difundida por Oscar Niemeyer e Le Corbusier, desde o final dos anos 30. Para o sociólogo Waldenyr
Caldas, apesar de a cidade registrar, em 1941, 1,4 milhão de habitantes, e de já apresentar um ar de metrópole, seus habitantes
ainda cultivam hábitos e costumes provincianos. Essa é a face de São Paulo às vésperas de seus 400 anos: cosmopolita, por
agregar diferentes nacionalidades, mas também provinciana, por preservar costumes tradicionais.
Fisicamente a cidade se expande com o aumento do parque industrial e o loteamento de propriedades das áreas
suburbanas. Para Mauro Malin, ao se expandir, a cidade desceu a colina e invadiu as várzeas. “Entre o Bexiga e a Barra
Funda, com projeções até o Pacaembu, Avenida Paulista, Campos Elísios, Perdizes, Água Branca e Lapa, criou-se uma zona
residencial. Partindo do Brás, ao longo das ferrovias, nasceu uma das zonas industriais da cidade, com seus bairros operários:
Mooca, Cambuci, Ipiranga, trechos da Água Branca e da Lapa, Barra Funda, Bom Retiro, Pari. [...] O núcleo, que em 1872 tinha
23 mil habitantes, chegou aos 15,5 milhões da Região Metropolitana recenseados em 1991.”
Ao chegar à década de 50, o país é marcado por um contexto desenvolvimentista de pós-guerra, passando de uma
economia agroindustrial para uma economia industrial-agrícola. Essa mudança é constatada nas grandes cidades, como
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas se reflete principalmente em São Paulo. E é na década de 50 que a cidade adquire seu
status de metrópole. Ela vive, no ano de 1954, na comemoração do IV Centenário, seu ritual de passagem. Na manhã do dia
25 de janeiro de 1954, Eron Domingues, o famoso Repórter Esso, assim caracterizaria a cidade: “A capital do café. O sistema
econômico de todo o continente. Centro da cultura artística e científica. Eis o que representa hoje a velha São Paulo, agora
prestes a comemorar o seu IV Centenário.”
Conhecida desde essa época como a cidade que não para, São Paulo passaria por um vertiginoso processo de
urbanização e verticalização. As indústrias instaladas ao seu redor, no ABCD (Santo André, São Bernardo, São Caetano e
Diadema) transformaram-se em polos de atração para migrantes do Nordeste. Só para se ter uma ideia, entre os anos 70 e
80, o distante bairro de Itaquera (onde uma parte da colônia japonesa se dedicava a plantar hortaliças e frutas para abastecer
a Capital) vê sua população passar de 17 mil habitantes em 1960 para mais de 320 mil habitantes na década de 80. O bairro
que fazia parte do cinturão verde da cidade, passou a abrigar prédios da Companhia Habitacional (Cohab) e transformou-se,
na época, no que era chamado de cidade-dormitório.
Nos anos 70 e 80, houve a intensificação da vinda dos coreanos que se instalaram, a partir dos anos 60, no bairro da
Liberdade, local conhecido desde os anos 1910 por abrigar parte da colônia japonesa. Mais ou menos nessa mesma época,
São Paulo também se tornou atrativa para outros habitantes da América Latina, em especial imigrantes vindos da Bolívia.
A produção e o consumo de roupas e acessórios em bairros como o Bom Retiro, Brás e Guaianases uniu esses povos tão
distintos. Os coreanos, com grande conhecimento de modelagem e corte. Os bolivianos, com uma imensa vontade de
trabalhar e vencer em terras paulistas.
Assim, esse exponencial crescimento populacional e o vertiginoso processo de urbanização transformaram São Paulo em
uma megacidade e em uma metrópole global ao mesmo tempo. Megacidade por ter uma malha urbana que abriga mais de
11 milhões de pessoas. Metrópole global, ainda que de segunda grandeza perto de Londres e Nova York, a grande expressão e
importância de São Paulo está em ser sede da bolsa de valores e também em concentrar boa parcela das sedes das grandes
empresas nacionais e transnacionais que atuam no Brasil, funcionando como centro de decisões mundiais. Aqui, novamente,
a cidade atua como ponto de ligação, dessa vez não entre o interior e a Europa, mas entre o Brasil e o mundo.
Esse novo perfil da cidade foi decorrência do processo de descentralização industrial pelo qual São Paulo passou. O
aumento da produção no interior do Estado obrigou a cidade a se reinventar, dessa vez com o crescimento de indústrias de
alta tecnologia instaladas em plantas pequenas e que demandavam uma força de trabalho menor, mas especializada. Assim,
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São Paulo passou a vivenciar uma revolução que ainda está
em curso: a revolução do meio tecnocientífico da era da
informação, organizada em redes de comunicação digital e
que atua sobre os fluxos de negócios, na área política e nas
trocas culturais internacionais.
São Paulo surge aos nossos olhos, enfim, como uma cidade
eletrônica, transpassada por cabos elétricos e por interfaces
digitais, com uma espacialidade transitória, plena de imagens,
fluxos de informação e que traz, como outras metrópoles,
para Massimo Di Felice, uma nova forma de sociabilidade
visual: “Se a cidade surgida em torno das indústrias traduziu
nos seus espaços a dialética centro-periferia, as metrópoles
pós-industriais, ao contrário, multiplicaram-se ao infinito em
todas as direções, delineando-se como espaço sem centro,
enquanto constituídos por circuitos elétricos estendidos ao
infinito.”
São Paulo tem vários significados para seus habitantes,
seus analistas, seus críticos e seus amantes. No limiar dos
450 anos de existência de São Paulo, a arquiteta Raquel
Rolnik levantou mais de 15 nomes que poderiam caracterizar
a cidade: Suburbia, Sprawling City, Metrópole Policêntrica,
Megametrópole, Megalópole, Megacidade, Edge City, Cidade
Dispersa, Cidade Global, Cidade Mundial, Cidade Região,
Cidade Mundo, Cidade Informacional, Cidade Fluxo, Rede
de Cidades, Cidade Mosaico, Cidade Caleidoscópica, Cidade
Fractal, Cidade Fragmentada, Cidade Neobarroca, Cidade
Neogótica, Cidade Tela, Cidade Partida, Cidade Fechada,
Cidade Fortaleza, Cidade Sitiada, Cidade Vertical, Cidade PósModerna, Cidade Mutante, Generic City, Cidade Congestão e
Cidade Estado. De lá para cá, levantamos mais alguns nomes
que demonstram quanto essa cidade nos fascina e nos atrai:
Pauliceia, Poluiceia, Locomotiva, Metrópole Tecnológica,
Cidade-Exposição, Metropoleletrônica, Pós-Metrópole... É
uma lista que tem dinâmica própria e não para de crescer,
como São Paulo.
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Até o final do século XIX, plantas da cidade indicavam a região do Belenzinho como um
local de povoação esparsa. Esse perfil só mudou na segunda década do século XX, com
a instalação das primeiras indústrias na região. Por um bom tempo, os cortiços foram
predominantes e isso levou a problemas sociais e de saúde pública. A região se tornou uma
área relativamente tranquila da cidade, com pequenas vilas e casas em torno dos galpões
de grandes fábricas. Essa característica perdurou até o declínio da atividade industrial, a
partir dos anos 80 do século XX. Hoje, como todos os bairros vizinhos, sofre com os efeitos
da intensa verticalização. O nome do bairro deriva da devoção ao santo da paróquia local,
São José do Belém, erguida em 1897.
Os primeiros sinais de ocupação efetiva do isolado Bom Retiro ocorreram com a instalação
da Olaria Manfred, na década de 1860. Logo em seguida, o proprietário loteou uma área
que viria a ser ocupada sobretudo por imigrantes italianos. A inauguração da Estação
da Luz, em 1867, a proximidade com o bairro de Campos Elísios e o palácio do governo
foram fatores que contribuíram para a sua rápida urbanização. Duas grandes correntes
migratórias (a dos judeus e dos coreanos) se seguiram à dos italianos. Desde 1990,
trabalhadores bolivianos começaram a se mudar para o bairro, oferecendo serviços de
corte e costura para as confecções. Hoje o Bom Retiro é um dos mais destacados pontos
do roteiro turístico de compras da cidade.
Ainda em meados do século XVIII, o português José Brás construiu em suas terras
uma capela em devoção a Bom Jesus de Matosinhos. Foi em torno dela que se iniciou
o povoamento do futuro bairro do Brás. Cerca de cem anos depois, a instalação da
Companhia do Gás, na Rua do Gasômetro, e a construção da linha férrea transformaram
o aspecto da região, que passou a ser caracterizada pela presença de indústrias. Sujeita
às inundações do Tamanduateí, a região tinha terrenos baratos e isso atraiu operários de
origem italiana. A partir de 1940, migrantes nordestinos tomaram o seu lugare contribuíram
para o adensamento da região. Atualmente o Brás é conhecido por ser um centro popular
de compras, atraindo consumidores do interior do Estado e do Brasil.
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O sucesso da lavoura cafeeira, no final do século XIX, criou uma elite composta por
fazendeiros do interior que, na passagem pela capital, faziam contatos comerciais.Muitos
deles construíram residências de alto padrão próximas à Estação da Luz, local onde existia a
antiga Chácara Mauá. A área foi adquirida no ano de 1879 por Victor Nothmann e Frederico
Glette. Em seguida, outras chácaras tiveram seus terrenos loteados e ali se construiu o
palácio do governo paulista. O declínio da economia cafeeira, a instalação da Estação
Rodoviária e a mudança da sede do governo para o Morumbi, em 1965, contribuíram para
o declínio da região. A partir das décadas de 70 e 80, a localidade passou a ser conhecida
pelo comércio de carros usados e peças automotivas.

campos
elísios

A partir de meados do século XIX, a região localizada no extremo sul da cidade passou a
ser ocupada por colonos de origem alemã que abriram ali pequenas chácaras. A distância
do centro da cidade favoreceu a aquisição de terrenos a preços baixos, atraindo, a partir
dos anos 50 e 60 do século XX, uma população composta majoritariamente por migrantes
nordestinos. Com urbanização precária, o Capão Redondo tornou-se conhecido durante
os anos 90 pelos altos índices de criminalidade. A crítica a esse abandono foi registrada por
poetas de rap e hip-hop, fazendo do bairro uma das áreas onde esses gêneros artísticos
têm grande expressão. Seu isolamento geográfico foi amenizado com a implantação da
Linha 5-Lilás do Metrô.

capão
redondo

Localizada na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, a Ceagesp (Companhia de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) foi fundada em 1969. No final da década
de 1970, a instituição iniciou um processo de descentralização, abrindo postos em outras
cidades do Estado. Atualmente, a unidade da capital é reconhecida como um dos maiores
entrepostos atacadistas do mundo, comercializando cerca de 280 mil toneladas de frutas,
legumes, verduras, pescados e flores, por mês. O local também é espaço de lazer para
paulistanos e turistas, que podem visitar a feira semanal de flores, além de aproveitarem os
restaurantes, com diversas opções gastronômicas, como as famosas sopas.

ceagesp

O bairro da Freguesia do Ó surgiu ainda no século XVI, na fazenda que pertenceu ao
bandeirante Manoel Preto. Em 1741, instalou-se um posto de cobrança de pedágio em
uma ponte sobre o Rio Tietê, que fazia conexão com o povoamento da Vila de São Paulo.
Esse era utilizado por mineradores em busca de ouro nas minas abertas no Pico do Jaraguá.
Por muito tempo a região se caracterizou como parte do cinturão caipira de São Paulo.
Ocupado por chácaras e fazendas, que cultivavam insumos agrícolas e cana-de-açúcar, se
notabilizou pela produção de aguardente. Atualmente o bairro apresenta um perfil boêmio,
com a presença de bares e restaurantes.

Hoje uma área destinada ao lazer da cidade, contando com ciclovias, escolas de vela, bares
e restaurantes, a Represa de Guarapiranga foi inaugurada em 1909. Sua construção foi
uma das iniciativas de um plano gerador de energia projetado pela Companhia Light, e
o reservatório de água ocupou uma área de 33,9 km2. Logo, porém, a área demonstrou
seu potencial turístico, recreativo e esportivo, principalmente com o surgimento de
clubes náuticos voltados para a prática do iatismo. Depois de passar por uma fase de séria
degradação, a partir de 1980, a Represa vem sendo alvo de programas de recuperação
ambiental que, entre outros objetivos, combatem a ocupação irregular dos terrenos e o
consequente aumento da poluição.
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A partir da década de 1940, os terrenos localizados ao sul de São Paulo atraíram a atenção
de empresários do setor imobiliário e industrial. O setor de transporte logo acompanhou
a expansão, inaugurando já no final da década de 50 o ramal Jurubatuba, e a área passou
a receber fábricas que foram sendo construídas às margens do Rio Pinheiros. Isso levou à
ocupação irregular dos terrenos por parte da população mais pobre, e o Jardim Monte Azul
foi um dos bairros que se formaram desse tipo de movimento. Abandonada pelo poder
público, a região só começou a ter melhorias no final do século passado, em grande parte
graças a iniciativas da organização não governamental ACMA (Associação Comunitária
Monte Azul).

lapa

A origem do bairro remete ao século XVI, mas por muito tempo a região permaneceu
quase desocupada. A partir do final do século XVII, a região de Emboaçava, como era
chamada, passou a se desenvolver como um local de passagem de tropeiros. Logo
começaram a se estabelecer ranchos, pousadas e áreas de pastagem de animais. Em 1839,
a área foi denominada oficialmente como Lapa, em um relatório da presidência provincial
de São Paulo. A instalação das ferrovias, entre 1867 e 1871, atraiu fábricas e trabalhadores,
principalmente estrangeiros, que passaram a ocupar o bairro, estimulando sua expansão.
Em 1954 foi criado o Mercado da Lapa, no local onde antes havia a maior feira livre da
capital.

largo do
arouche

O Campo do Arouche pertencia à família do Coronel José Arouche de Toledo Rendon,
capitão do Primeiro Regimento de Infantaria de Milícias, representante de São Paulo
na Assembleia Constituinte e primeiro diretor da Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco. No período de expansão da cidade, no início do século XIX, ele fez parte do
processo de arruamentos e demarcações em direção à “Cidade Nova”, que crescia a
oeste do Morro do Chá. Com o passar dos anos, o local definiu sua atual vocação com o
estabelecimento do famoso Mercado de Flores. A região também conta com pequeno
comércio, bares, restaurantes e se consagrou como espaço da vida boêmia.

mooca

Antes habitada pelos índios guaianases, a região da Mooca começou a ser povoada
pelos portugueses ainda no século XVI, quando uma ponte de madeira, ao final da Rua
Tabatinguera, foi construída sobre o Tamanduateí. Ponto de passagem de viajantes
que se dirigiam ao litoral, a área sofreu uma urbanização mais intensa a partir de 1867,
quando uma estação da São Paulo Railway ali foi construída. Sede de fábricas, a região
atraiu imigrantes de diversas nacionalidades, mas principalmente italianos, que vinham
ao Brasil em busca de trabalho. Após o declínio da atividade industrial, a Mooca vem
experimentando um processo de valorização imobiliária. Coincidentemente o nome Mooca
deriva da junção dos termos tupis “mo” e “oca”, que significam fazer casa.

penha

Em 1920, operários que trabalhavam numa obra descobriram, por acaso, uma urna
funerária que indicava a existência de assentamentos pré-históricos na região da Penha. Os
registros documentais, porém, indicam a doação de sesmarias a colonos apenas no século
XVI. Na segunda metade do século XIX, foram realizados melhoramentos na região com o
intuito de integrá-la aos núcleos mais centrais. Contando com uma linha de bonde, o bairro
se tornou atraente para operários que trabalhavam nas fábricas do Brás e da Mooca. Com
a redução da atividade industrial, o local experimentou uma fase de decadência. Dentre
suas ruas comerciais mais importantes, destaca-se a Padre João, conhecida como a “rua das
noivas” do bairro.
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O bairro de Pinheiros surgiu de um dos aldeamentos fundados pelo padre José de Anchieta,
em 1560. Durante os séculos XVI e XVII, a região conseguiu desenvolver uma produção
pecuária, dedicada à exportação, além de estabelecer culturas de milho e algodão. As
primeiras moradias e olarias só apareceram no início do século XIX, mas continuava pouco
urbanizada. O aumento populacional só veio depois da década de 1930, com a retificação
do Rio Pinheiros. Destacam-se também importantes polos de lazer e cultura, tais como o
Sesc e a Praça Victor Civita, construída no local do antigo incinerador da prefeitura.

pinheiros

Uma das mais antigas ocupações da cidade, o bairro de Santa Ifigênia é mais conhecido
pela rua que leva seu nome, especializada no comércio de artigos eletrônicos e de
informática. Já a Rua do Triunfo caracteriza-se por ter sido o endereço de produtoras de
cinema que realizaram os filmes da chamada Boca do Lixo, contando com a participação
de cineastas e atores famosos como Anselmo Duarte e Zé do Caixão. Apesar do problema
representado pela circulação de usuários de drogas, Santa Ifigênia destaca-se como um
dos maiores polos comerciais do país. Segundo levantamento realizado pela Câmara de
Dirigentes Lojistas do bairro, estima-se que cerca de 30 mil pessoas circulem diariamente
por suas ruas, procurando ofertas entre suas mais de 5 mil lojas.

santa
ifigênia

Santana é um dos mais antigos bairros da Zona Norte. Ele surgiu na segunda metade
do século XVII, em um terreno doado aos padres da Companhia de Jesus. Lá eles
cultivavam a terra e criavam gado leiteiro. Os padres foram expulsos em 1759 e o governo
assumiu as terras. Com a instalação da linha férrea, chegaram moradores e visitantes,
que vinham conhecer as belezas do Horto Florestal. No final do século XIX, Santana era
considerado um bom local para veraneio. Em 1919 o bairro recebe a instalação do Campo
de Marte, primeiro aeroporto da cidade e hoje o quinto mais movimentado do país. O
desenvolvimento comercial, administrativo e de serviços se consolidou, sem perder as
características residenciais de classe média.

santana

Um dos três primeiros aldeamentos da cidade, o núcleo de Ibirapuera, ou Jeribatiba, sempre
foi habitado. Em 1833, a freguesia de Santo Amaro foi alçada à condição de vila, tornandose independente. Essa situação perdurou até 1935, quando o município autônomo foi
anexado como bairro de São Paulo. Anos depois, a expansão industrial alcançou os bairros
da região, visando ocupar terrenos baratos e ao aproveitamento das águas dos rios. Como
na maioria dos casos na São Paulo do século XX, isso causou aumento populacional.
Ao longo das décadas seguintes, o bairro se consolidou como referência comercial da
região, apresentando uma extensa área de comércio popular e lojas de departamento,
especialmente em seu núcleo principal, o Largo Treze de Maio.
À época da fundação de São Paulo, em 1554, a área onde hoje se situa o bairro de São
Miguel Paulista era conhecida como aldeia de Ururaí, termo que significa “terra dos
lagartos”. O atual nome do aldeamento deve-se à atuação do padre José de Anchieta,
devoto de São Miguel Arcanjo. Após séculos de isolamento, a região ganhou impulso com
a instalação da linha férrea em 1932. O encurtamento das distâncias atraiu investidores
e também muitos migrantes, especialmente nordestinos. Dentre as indústrias da região,
uma viria a se destacar como propulsora do desenvolvimento, a Companhia Nitro Química
Brasileira. São Miguel conta hoje com aproximadamente 135.043 habitantes, distribuídos
por uma área de 7,65 km².
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O bairro do Tucuruvi começou a ser povoado no início do século XX, como resultado da
abertura de loteamentos de antigas fazendas. A região se desenvolveu de forma lenta
em função das dificuldades de travessia do Tietê, feita através de pontes e aterros. Um
dos fatores que colaborou para o desenvolvimento regional foi a reconstrução da Ponte
Grande, hoje Ponte das Bandeiras, e o estabelecimento da linha de Tramway da Cantareira,
eternizada pelo sucesso de Adoniran Barbosa, “Trem das Onze” (desativada em 1966).
Cada estação construída era um novo agrupamento populacional. Hoje o Tucuruvi abriga
ruas e avenidas de comércio movimentado, mas mantém as características de um bairro
tranquilo.
A ocupação expressiva da Vila Clementino é relativamente recente, datando do final do
século XIX, após a inauguração do Matadouro Municipal em janeiro de 1887. Uma linha
de bondes foi instalada em 1885 no atual Largo Senador Raul Cardoso, realizando o
transporte de pessoas e mercadorias em direção ao centro da cidade. Em meados da
década de 30, instalou-se no bairro a instituição que alteraria o perfil do bairro, a Escola
Paulista de Medicina. Sua sede foi transferida em 1936 para a Vila Clementino, ocupando
um imóvel na Rua Botucatu. No mesmo ano iniciaram-se as obras do Hospital São Paulo.
Além desse perfil de serviço e comércio de artigos médicos, o bairro também é bastante
residencial, com a presença de prédios e casas de classe média.
O bairro da Vila Madalena começou a se formar apenas na década de 1920. No início,
possuía poucas casas, com um aspecto ainda bastante rural. A luz elétrica só chegou em
1928. A região se desenvolveu lentamente e chegou a ser conhecida pelo nome de RiscaFaca, com fama de ser um local perigoso. Com o passar das décadas, adquiriu feições de
bairro de classe média, com uma população mais jovem e intelectualizada. Os universitários
impuseram sua marca, com abertura de ateliês, sebos, espaços culturais, e principalmente
com a substituição dos antigos botecos por bares mais modernos, estabelecendo um novo
reduto da boemia na cidade.

vila
sabrina

Um dos bairros mais jovens da cidade, a Vila Sabrina foi fundada já no século XX. Seu nome
foi inspirado em uma artista italiana que, na época, fazia uma turnê pelo Brasil. Ele surgiu
do loteamento do sítio que pertencia a Francisco Batista Giobbi e Vicente Huet de Bacelar
Júnior, e que levava o nome de Água Comprida. Os primeiros lotes foram comprados por
italianos e portugueses, e mais tarde vieram japoneses e nordestinos. A Vila Sabrina é
conhecida pela presença de muitas áreas arborizadas e também pelo Terminal de Cargas
Fernão Dias. De lá partem caminhões que atendem várias transportadoras da região, como
Vila Guilherme, Vila Maria e Parque Novo Mundo.

24 de
maio

A partir da década de 30 do século passado, os equipamentos comerciais e de serviços
de luxo da cidade, antes restritos à área do triângulo formado pelas ruas São Bento, Direita
e XV de Novembro, se transferiram para o lado do Centro Novo, mais próximo à Praça da
República. Empreendedores imobiliários passaram a atuar na região e as décadas seguintes
assistiram à construção de edifícios de uso residencial e misto. A 24 de Maio abriga diversos
tipos de comércio, porém, o que a caracteriza é a presença de galerias, com destaque para
o Shopping Center Grandes Galerias, mais conhecido como “Galeria do Rock”. O nome da
rua faz referência a uma importante batalha da Guerra do Paraguai, ocorrida no dia 24 de
maio de 1866, a Batalha do Tuiuti.
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2. penha
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