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Lobato, Nathalia Theophilo. Estylo Chic a Preços Módicos? Gostos e públicos da loja 

Mappin Stores em São Paulo, 1913-1920. Dissertação (Mestrado) FFLCH- USP. São 

Paulo, 2018. 270 f. 

RESUMO: Esta pesquisa trata de estratégias de venda da loja de departamento 

Mappin Stores na cidade de São Paulo entre os anos de 1913 e 1920. Trataremos de 

como o Mappin Stores, – única loja de departamentos existente ligada ao tradicional 

fabricante de prataria e joias Mappin & Webb – praticou seus preços, desenvolveu 

narrativas publicitárias e incentivou práticas de consumo. Sustentamos que o Mappin 

Stores, apontado como uma loja que subvertia os padrões de lojas de departamento 

europeias e norte-americanas pelo fato de ter-se mantido uma loja para as elites, 

almejava, desde sua abertura, um alargamento do espectro social da sua clientela.  Esta 

pesquisa apoia-se em estudos que identificam, na sociedade paulistana, desde finais do 

século XIX, a existência de segmentos sociais médios que, na ausência de meios para 

cultivar tradições herdadas geracionalmente, encontraram no consumo formas de marcar 

sua ascensão social, distinção e identidade. A partir de uma análise quantitativa e 

qualitativa dos anúncios do Mappin Stores, dos preços praticados pela loja e de um 

inédito estudo sobre o Custo de Vida na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do 

século XX, tentaremos circunscrever quais eram os públicos que frequentavam e 

consumiam no Mappin Stores. 

Palavras Chave: Mappin Stores, Consumo, Custo de Vida, São Paulo, Cultura 

Material. 

Lobato, Nathalia Theophilo Chic Style at Modest Prices? Tastes and publics of the 

Mappin Stores  in São Paulo, 1913-1920. Dissertação (Mestrado) FFLCH- USP. São 

Paulo, 2018. 270 f. 

ABSTRACT: This dissertation recounts the Mappin Stores department store´s selling 

strategies in São Paulo city between 1913 and 1920. We will deal with how Mappin 

Stores, - the only existing department store linked to the traditional silverware and 

jewelry manufacturer Mappin & Webb - practiced its prices, developed its advertising 

narratives and encouraged consumer practices. We support that Mappin Stores, known 

as a magasin that subverted the European and North American department stores‘ 

standards for having maintained itself as a high class shop, sought from its opening a 

social spectrum widening of its clientele. This research is based on studies that identify, 

in São Paulo society, since the end of the 19th century, the existence of medium social 

segments that, in the absence of the means to cultivate traditions inherited 

generationally, found in consumption ways of marking their social ascent, distinction 

and identity. Based on a quantitative and qualitative analysis of Mappin Stores' 

publicity, the prices charged and an until now unpublished study about São Paulo city 

Living Cost in the first decades of the twentieth century, we will attempt to 

circumscribe the publics that attended and consumed in Mappin Stores. 

Key Words: Mappin Stores, Consumption, Living Cost, São Paulo, Material Culture. 
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                                                       Introdução 
Nessa pesquisa trataremos de estratégias de venda da loja de departamento 

Mappin Stores na cidade de São Paulo entre os anos de 1913 e 1920. Discutiremos 

como o Mappin Stores praticou seus preços, desenvolveu narrativas publicitárias e 

incentivou práticas de consumo. A loja Mappin Stores sedimentou e expandiu vivências 

com artefatos domésticos e de uso pessoal (roupas e acessórios) em São Paulo. No que 

já foi escrito sobre o fenômeno social Mappin, frisou-se que a loja subvertia os padrões 

de lojas de departamento europeias e norte-americanas pelo fato de ter-se mantido uma 

loja para as elites (ALVIM e PEIRÃO, 1985; BONADIO, 2007; DEAECTO, 2002; 

FYSKATORIS, 2006). Sustentamos, no entanto, que a loja Mappin Stores teve um 

impacto socioeconômico muito mais amplo do que inicialmente se supôs. Nossa análise 

apoia-se em estudos que identificam, na sociedade paulistana, desde finais do século 

XIX, a existência de segmentos sociais médios que, na ausência de meios para cultivar 

tradições herdadas geracionalmente, encontraram no consumo formas de marcar sua 

ascensão social, distinção e identidade (CARVALHO, 2008; OLIVEIRA, 2005; DIAS, 

1995; PINTO, 1994).  

A esfera do consumo (mais do que a da produção) tem se mostrado profícua 

para a análise social. No amplo universo de bens materiais que agem como mediadores 

das ações humanas destacam-se os bens de consumo. Tais objetos passaram a ser vistos 

não apenas como um dos momentos de realização do capital, mas como agentes 

importantes na formação de identidades de todo tipo – social, de gênero, etária etc. 

(MILLER, 2007, p. 3). Assim, a compreensão das estratégias de venda é essencial para 

explicar as práticas de consumo, pois implicitamente veiculam valores e difundem 

novos hábitos na vida cotidiana, bem como abrem possibilidades de apropriação e de 

uso destes objetos. 

 

A veiculação de anúncios publicitários fez parte de uma estratégia adotada por 

lojas de departamento para estimular o desejo de adquirir um determinado objeto, 

reforçando a ideia de recompensa, satisfação do ego e projeção social 

(BAUDRILLARD, 1973, 2011; ROCHA, 2016). Desta forma, a publicidade do Mappin 

Stores apresenta-se como um indicador de hábitos e valores do consumidor paulistano. 

Os anúncios da loja tinham a capacidade de influenciar comportamentos e escolhas por 

meio de seus textos, que incentivavam o consumo e ao mesmo tempo educavam os 
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públicos à simplicidade inglesa e ao bom gosto. 

A partir da análise dos anúncios da loja Mappin Stores, tentaremos demonstrar 

que, desde a sua abertura, era almejado um alargamento do espectro social da usual 

clientela elitizada do triângulo central, assim como acontecia nas lojas de departamento 

norte-americanas e europeias. Como toda loja de departamento, o Mappin Stores 

relativizava seus preços. A documentação permitiu perceber o seu potencial para a 

identificação de indicadores que puderam levar à inferência dos vários públicos que a 

loja de departamentos ambicionava ter para si. As grandes liquidações, as promoções 

diárias com preços abaixo da tabela, os anúncios destinados ao público estrangeiro 

(principalmente àqueles que imigraram em massa para o Brasil, como libaneses, 

italianos, franceses, espanhóis e japoneses), o Dia dos Saldos (quando a cada mês 

escolhia-se um dia em que determinadas mercadorias eram oferecidas com desconto de 

20% a 30%), os serviços de encomenda pelo correio, telefone e entrega em domicílio, o 

lançamento de campanhas em momentos especiais como Carnaval e temporadas líricas 

são demonstrações de um alargamento do espectro social atendido pela loja, onde 

deviam estar incluídos indivíduos provenientes dos segmentos médios — como 

profissionais liberais, funcionários públicos, comerciantes. 

As estratégias de venda do Mappin Stores também se assemelhavam àquelas 

das lojas de departamento como Selfridge‘s, em Londres, ou Le Bon Marché, em Paris, 

desde as vitrines temáticas e iluminadas, que além de expor os produtos com valores 

afixados nas peças, enchiam os olhos dos transeuntes que passavam pelas ruas do 

triângulo paulistano à decoração luxuosa de seus interiores e seções; desde a entrada 

livre dos consumidores nas lojas, que eram recebidos por funcionários solícitos e 

cordiais, às políticas de trocas e devolução de produtos em caso de dano ou se os 

clientes não estivessem satisfeitos com o artigo adquirido; e o mais importante: o 

intenso investimento em anúncios publicitários que eram publicados nos jornais de 

maior rotatividade na cidade e a distribuição de catálogos que permitia a venda de 

produtos à distância. Essas práticas comerciais, do ponto de vista econômico, visavam 

vendas em larga escala, de forma mais rápida e para públicos diversificados, 

principalmente as classes médias, que viam no consumo a forma de ostentar e ascender 

socialmente. 

Por isso, parte da documentação utilizada como fonte nesse trabalho é 
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composta por 2.622 anúncios do Mappin Stores, que cobrem os anos de 1913 a 1920
1
. 

Estes anúncios foram produzidos pela própria loja, publicados em diversos jornais, em 

várias línguas, e foram reunidos em arquivo do próprio Mappin. 

O acervo, formado dentro da própria empresa, não corresponde à realidade de 

anúncios publicados pela loja nos jornais paulistanos, uma vez que foi composto pela 

prática do clipping. Desta forma, há anos com mais anúncios coletados e outros com 

bem menos, como ocorre entre 1913, ano de abertura da loja, e 1915, havendo menos de 

100 anúncios por ano, quantidade que se eleva entre 1918 e 1919, quando sobe para 

mais de 800. Apesar das imprecisões quantitativas, consideramos que a série do acervo 

Mappin Stores oferece parâmetros significativos de quantidades e de padrões de 

imagens. 

 

Tabela 1
2
– Quantidade de anúncios que compõem o Acervo Mappin Stores por 

ano. 

Ano 
Quantidade 

de Anúncios 

Quantidade 

de Anúncios 

Utilizados 

1913 01 0 

1914 35 10 

1915 96 29 

1916 233 76 

1917 270 88 

1918 871 69 

1919 853 72 

1920 263 43 

Total: 2622 387 

 

Foram utilizados também 391 anúncios publicitários de outras lojas do centro 

                                                             
1
A maior parte do corpus documental desta pesquisa encontra-se digitalizada e foi disponibilizada para 

pesquisa pelo Serviço de Documentação Textual e Iconográfica do Museu Paulista da USP.  
2 Tabela realizada por Raissa Monteiro dos Santos, companheira de estudos que também se dedicou ao 

estudo do acervo Mappin Stores no mesmo período que essa pesquisa estava sendo feita. Para mais 

informações: SANTOS, Raissa Monteiro dos, O corpo na publicidade do Mappin Stores (1931-1945). 

Dissertação (mestrado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

2017. 
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paulistano, que publicavam seus reclames em jornais de grande circulação, como O 

Estado de São Paulo e Correio Paulistano, assim como em revistas voltadas ao público 

feminino, como A Cigarra e a Revista Feminina. 

 

Anos 
Quantidade de 

Anúncios 

1913 13 

1914 32 

1915 41 

1916 37 

1917 60 

1918 87 

1919 89 

1920 32 

Total 391 

 

Interessa ao presente estudo comparar preços dos produtos da loja Mappin 

Stores com outras lojas do período – como sua concorrente direta a Casa Allemã, a 

Almeida & Irmãos, a Ao Mundo Elegante, a Ao Preço Fixo, a Casa Gagliano e as Casas 

Pernambucanas – para que tenhamos uma ideia não apenas dos recursos discursivos e 

persuasivos da loja, mas também do grau de acessibilidade a seus produtos em 

comparação à sua concorrência. Selecionamos artigos considerados carros-chefes
3
 de 

vendas, como os vestidos (inverno e verão), as camisas masculinas, os chapéus 

femininos e masculinos e alguns tipos de tecidos (étamines, gabardines, crepe de china, 

tafetás e sarjas). 

Além de recorrermos à publicidade da loja com a intenção de tentar estabelecer 

os públicos do Mappin Stores e entender o poder de consumo dos paulistanos, foi 

necessário buscar outras fontes e estudos contextuais que nos permitissem compreender 

a expansão da indústria (CANO, 1977; CARONE, 1976, 1977, 2001; DEAECTO, 2002; 

DEAN, 1971; FAUSTO, 1976; LUZ, 1975; SAES, 2004;), a qualidade de vida do 

trabalhador (BLANCO, 1977; DECA, 1989; DIAS, 1962; DIAS, 1995; GATTAI, 1985; 

                                                             
3
 Durante o reconhecimento do corpo documental, foi observado que alguns produtos apareciam com 

mais frequência e com maior repetição nos anúncios do Mappin. Esses produtos eram considerados 

vestimentas básicas de um paulistano e podiam ser adquiridos não só no Mappin como em outros 

estabelecimentos comerciais, por pessoas de todos os estratos sociais. 



19 
 

 

MARAM, 1979; OLIVEIRA, 2005, PINTO, 1994; SAMARA, 1989) e o custo de vida 

(AFFONSECA, 1920; LEUENROTH e NEGRO, 1919; WALLE, 1921) para viver 

nesta cidade ainda em crescimento.  

Em caráter inédito, o levantamento de dados como salários, aluguéis, 

alimentação, transporte, etc., através de dados outrora dispersos em bibliografia de 

memorialistas ou até mesmo em dados brutos, como as tabelas do Departamento da 

Indústria e do Comércio do Estado de São Paulo ou as do Departamento Estadual do 

Trabalho, permitiu constituir uma estimativa de custo de vida do paulistano para os anos 

de 1913 a 1920, que confrontados aos preços retirados dos anúncios publicitários da 

loja, possibilitaram a identificação de alguns tipos de público que teriam acesso ao 

Mappin Stores. Desta forma, poderemos responder as questões que perpassam toda a 

pesquisa: o Mappin Stores, uma loja de departamento nascida nos moldes norte-

americanos e europeus – os quais tinham por característica, desde as últimas décadas do 

século XIX, o escoamento de produtos, a abertura de mercados e a captura de públicos 

cada vez mais amplos, principalmente a crescente classe média (CARVALHO, 2008; 

OLIVEIRA, 2005) – limitava-se a servir as elites vigentes paulistanas ou ampliava seu 

espectro de clientes aos poucos? Em quais situações os públicos que possuíam menor 

poder aquisitivo poderiam adquirir produtos na loja? Ou esse tipo de clientela sequer 

ousava passar pelas portas do magazine?  

Nosso recorte cronológico levou em consideração a abertura da loja, em 1913, 

um importante marco no comércio, e o período posterior à Primeira Guerra Mundial, 

1920
4
. As datas foram consideradas estratégicas para entender o desenvolvimento da 

loja e sua adaptação à cidade, suas técnicas de captação de clientes e estratégias de 

venda através da publicidade em um período de restrição comercial, de simplificação 

dos trajes femininos, da relativização do valor social dos bens de luxo e do desabrochar 

das indústrias brasileiras, fruto do capital gerado pela exportação do café (SAES 2004, 

p.33). 

Com o tempo, os traços de provincianismo paulistano perdiam aos poucos 

espaço para as novas referências culturais. Modos e costumes europeus foram 

apropriados pelos mais endinheirados (MARTINS, 2004). O triângulo paulistano era 

conhecido como o principal e o mais antigo centro comercial da cidade. O hábito de 

                                                             
4
A quantidade de anúncios analisados, o intenso trabalho de retirar os preços das propagandas e tabela-los–  

considerando que alguns reclames listas de produtos e seus valores– e a preocupação em buscar dados que 
compusessem o custo de vida do paulistano, não permitiu que a pesquisa avançasse alguns anos para depois da 

década de 1920. Assim, tomaremos o ano de 1920 como baliza cronológica. 
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fazer compras entre as ruas XV de Novembro, Direita e São Bento, fez com que ali se 

estabelecessem inúmeras casas importadoras de bens de consumo e comércio de luxo. 

Em 1883, São Paulo contava com 730 estabelecimentos de comércio varejista 

(AZEVEDO, 1958) e em 1914 chegou a 4.905 estabelecimentos. 

Este parecia um contexto propício para a instalação de uma loja de 

departamento do porte que foi o Mappin Stores. A esta altura, na França, Inglaterra e 

Estados Unidos, este modelo já conhecia pleno sucesso. As lojas de departamento 

seduziam o público ao praticar a teatralidade na decoração interna da loja, nas vitrines, 

nas técnicas de venda e na monumentalidade arquitetônica de seus edifícios. Tendo 

como referência os Grands Magasins parisienses, surgidos nas últimas décadas do 

século XIX, as lojas de departamento eram verdadeiras ―catedrais‖ do consumo, como 

muitos já reconheceram. A francesa Le Bon Marché, criação de Aristide Boucicaut em 

1869, tinha sua estrutura feita em ferro forjado e vidro inspirada no Palácio de Cristal, 

este último construído para abrigar a primeira Exposição Universal em Londres, e trazia 

luz e cor à loja, tratada com a exuberância de residências aristocráticas e edifícios 

públicos (MILLER, 1980, p. 42). O palácio das compras possuía varandas cobertas de 

produtos e escadarias luxuosas. Com o intuito de prolongar a permanência das pessoas 

em seus interiores, eram oferecidos serviços como salões de chás, bares, bibliotecas, 

restaurantes, elevadores, teatros, banheiros públicos — serviços modernos voltados 

principalmente para mulheres que passavam o dia fora de casa para fazer compras e 

flanar pela cidade. 

O Mappin Stores foi inaugurado como loja de departamento, em São Paulo, em 

1913, fruto da sociedade entre a Mappin & Webb e John Kitching, gerente de uma loja 

de departamentos inglesa, a Debenhams. John Kitching via nas camadas médias e 

abastadas do público paulistano consumidores em potencial e considerável valor 

aquisitivo para frequentar uma loja de departamento nos padrões europeus, que 

suprissem os anseios dessa sociedade em adquirir itens importados e também em 

frequentar um lugar que oferecesse serviços e funcionasse como local de ponto de 

encontro.  

O Mappin & Webb já existia em São Paulo, desde 1912, e no Rio de Janeiro, 

desde 1911, porém como casa de cristais e prataria
5
. A primeira loja surgiu em 1774, em 

Sheffield, ao norte da Inglaterra. Sua especialidade eram presentes finos. Em Londres, 

foi fornecedora da casa real. Na América Latina, a primeira loja Mappin & Webb foi 

                                                             
5 Um histórico do Mappin será abordado no Capítulo 2. 
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criada em Buenos Aires (Argentina), ainda no final do séc. XIX. O primeiro endereço 

do Mappin Stores em São Paulo foi à rua XV de Novembro, ao lado do Mappin & 

Webb, que continuou até 1936 neste mesmo endereço e como loja de cristais. Em 1919, 

o Mappin Stores mudou-se para um imóvel mais amplo, situado à Praça do Patriarca e, 

em 1939, deixa o centro velho para ocupar a parte nova da cidade, do outro lado do 

viaduto do Chá, instalando-se em um edifício na Praça Ramos de Azevedo, esquina com 

a Rua Barão de Itapetininga, bem em frente do prestigiado Teatro Municipal (ALVIN e 

PEIRÃO, 1985). Destoando do padrão das primeiras lojas de departamento inglesas, 

que recebiam um público majoritariamente de baixa renda (LANCASTER, 1995), as 

lojas de departamento do período eduardiano (1901-1910) 
6
, que o Mappin Stores usou 

como modelo, foram marcadas por requinte e bom gosto ao mesmo tempo em que 

procuravam implantar estratégias de vendas inovadoras e expandir suas vendas para 

públicos amplos.  

Diversos foram os trabalhos que se dedicaram a analisar o impacto social que o 

Mappin Stores teve no comércio de varejo na cidade de São Paulo no começo do século 

XX. Dentre eles se sobressai o das pesquisadoras Zuleika Alvim e Solange Peirão, 

pioneiras nos estudos sobre a loja. Mappin 70 anos foi um trabalho de pesquisa e 

memória em que as autoras contam a trajetória da Loja, desde a sua inauguração em 

1913 até a década de 1980, década em que o livro foi publicado. Sobre seus públicos, as 

autoras defendem que, sendo os produtos importados e de boa qualidade, sua aquisição 

restringia-se, devido ao alto custo, às elites paulistanas. No entanto, elas reconhecem 

que, publicando diariamente em jornais de grande veiculação, em vários idiomas 

(inglês, francês, árabe, italiano, japonês e húngaro), o contato com a loja era ampliado 

de maneira significativa. 

 O trabalho de Heloísa Barbuy (2001) traz um relevante estudo sobre o 

comércio em São Paulo nas últimas décadas do século XIX e o começo do século XX. 

Barbuy faz um levantamento minucioso sobre o histórico do varejo no Triângulo 

Paulistano entre os anos de 1860 e 1914.  A autora aborda como as exposições 

universais, ocorridas durante o século XIX, serviram de impulso para a criação da ideia 

de uma ―cidade moderna‖, higienista e funcional na transformação do comércio. 

A pesquisa de Marisa Midori Deaecto (2002) analisa a evolução do comércio e 

da vida urbana de São Paulo entre os anos de 1889 e 1930 sob a óptica econômica. 

                                                             
6 A era eduardiana corresponde ao período de 1901 a 1910 no Reino Unido, durante o reinado de Eduardo VII. Seu 

equivalente, na França, é a Belle Époque. 
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Deaecto comenta a expansão das empresas comerciais de capital estrangeiro que, desde 

meados do século XIX, começaram a atuar com maior frequência no mercado nacional 

(DEAECTO, 2002, p.69-70). A autora comenta ainda que os anos que precederam a 

Primeira Guerra Mundial foram de tentativa de equilíbrio financeiro, regulação da 

balança comercial, a fim de reparar os danos da Crise do Encilhamento. O governo de 

Campos Sales foi marcado pelo incentivo à entrada de investidores estrangeiros – como 

comerciantes de bens de consumo de luxo – prática exercida até estourar a Primeira 

Guerra em 1914 e pela qual o Mappin & Webb e, posteriormente, o Mappin Stores 

foram favorecidos.  

Maria Claudia Bonadio (2007), em pesquisa sobre moda e consumo em São 

Paulo, acredita que o público alvo da publicidade da loja Mappin Stores era o feminino, 

oriundo de estratos sociais mais altos e classificados no trinômio mãe/esposa/dona-de-

casa. No entanto, isso não impediria que a loja anunciasse novas modas, que pudessem 

ser apropriadas pelas classes menos abastadas em ocasiões especiais como promoções e 

liquidações.  

Anthoula Fyskatoris (2006) em seu trabalho sobre a democratização da moda e 

o consumo de baixa renda na cidade de São Paulo entre os anos de 1910 e 1940, vê o 

Mappin Stores como uma loja voltada para os segmentos altos e médios paulistanos. 

Apesar de a Loja seguir algumas práticas de captação de públicos como faziam as lojas 

de departamento norte-americanas e europeias, a autora assinala que o Mappin Stores 

teve sua primeira tentativa de popularização nos anos 1930, quando John Kitching 

propôs exibir os preços em etiquetas colocadas em todas as peças à venda na loja, e logo 

após na década de 1950, quando foram estabelecidas as primeiras vendas a crédito. A 

autora também traça um panorama do comércio de varejo na cidade de São Paulo, 

abordando o percurso da Casa Allemã, principal concorrente do Mappin Stores,  da loja 

A Capital e das Casas Pernambucanas, que construiu sua marca vendendo tecidos 

nacionais de qualidade. 

Foram as lojas de departamento francesas que observaram que as vendas 

dependiam da ―sedução‖ dos clientes, especialmente das mulheres. Esta forma de 

sedução partia do embelezamento da loja, da arquitetura, da organização das vitrines e 

da disposição dos produtos em suas várias seções. Somavam-se a isso maneiras 

corteses, trabalhadores uniformizados servindo agilmente a clientela. ―Um ritual com 

uma coreografia regrada como a do balé: designação do vendedor pelo chefe da seção, 
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escolha da mercadoria, clientes acompanhadas pelo vendedor que carrega os pacotes 

através da loja, pagamento no caixa, etc.‖ (GAILLARD, 2007, p.72). 

No caso do Mappin, uma loja criada no século XX, o refinamento traduzia-se 

no desenvolvimento de uma forte identidade visual – escolha de logotipo, cores, padrão 

de letra que caracterizavam a loja. A herança francesa de um arranjo visual elegante 

somava-se a investimentos em publicidade, vitrines tematizadas, anúncios diários em 

jornais, o logotipo do carro de entrega das compras circulando pela cidade, a decoração 

especial em datas comemorativas, como no Natal, que se transformava em um motivo 

para as famílias passearem até a loja e apreciarem as exposições dos enfeites. A loja 

contava com vitrinistas, artistas, designers, muitas vezes de outros países e que já 

tinham experiência em lojas de departamento europeias (TEMIN, 1999). 

A dinâmica econômica do século XIX, a internacionalização dos mercados e as 

revoluções industriais possibilitaram e fomentaram a criação dos grandes magazines, 

que serviam como espaço capaz de abrigar as mercadorias produzidas em larga escala e 

vende-las rapidamente. Tinham também a capacidade de transformar o imaginário e os 

valores burgueses e colocá-los em evidência. As lojas de departamento ampliavam o 

acesso a esses valores através dos bens de consumo em exposição em suas prateleiras. 

Novos desejos eram incitados diariamente e materializados em produtos nas vitrines. As 

decorações luxuosas, os anúncios publicados diariamente, os catálogos e os mais 

variados eventos realizados na loja serviam como tratados de gosto, de táticas de 

inculcação de valores em um público em constante busca por novidade e 

reconhecimento de status. 

Um dos pontos de partida teóricos do presente projeto é reconhecer nas práticas 

de consumo uma força constitutiva da sociedade, e, portanto, das identidades 

individuais e de grupos. Comprar significou mais do que atender às manipulações da 

publicidade ou às demandas por novos produtos, agora mais acessíveis.  Estudos na área 

de cultura visual e material tentam superar as limitações das abordagens economicistas e 

semióticas em vários sentidos (SAHLINS, 1979; DOUGLAS, 1994). Primeiro, 

pretende-se estender para além da comunicação de sentidos a interação do sujeito com 

os objetos. Estes não seriam apenas veículos de sentidos produzidos alhures, mas 

participantes ativos na construção dos significados e de outras formas de vida urbana. 
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Também se pretende ultrapassar as abordagens sistêmicas em que os objetos são vistos 

como elementos determinados pela estrutura social, sem espaço para a ação individual
7
.   

As lojas de departamento coincidem com a ampliação do ‗desejo de consumir 

moda‘, terminologia usada pelo filósofo Gilles Lipovetsky (1987), por todas as classes 

sociais. Anteriormente reservada às camadas privilegiadas da sociedade, essas 

mudanças são doravante seguidas por novos consumidores: os empregados do setor 

terciário, os grupos intermediários da pequena burguesia, melhor remunerados e 

fortemente feminizados. Entre as burguesias e as massas populares, a classe média em 

rápida ascensão, resultado do trabalho assalariado, realça a mudança na sociedade 

francesa no fim do século XIX. Essa classe em ascendência e muito ligada à promoção 

social tenta adotar o modo de vida burguês ostentando suas vitórias através do consumo. 

Uma maneira de explicar tal fenômeno é por meio da teoria do consumo 

conspícuo de Thorstein Veblen (1974). O autor trazia uma nova interpretação científica 

para o consumo no final do século XIX, salientando aspectos da competição entre as 

classes em busca de status e refutando a ideia de consumo somente como forma de 

adquirir conforto ou por necessidade. Objetos de luxo e a moda eram dispositivos 

utilizados como forma de prestígio e distinção social e estimulavam a prática da 

emulação por pessoas que desejavam pertencer a uma classe superior à sua. 

Os estudos de Mckendrick (1982) sugerem que a competição social foi força 

motriz da Revolução do Consumo. O momento de inflexão dessa prática teria tido lugar 

na Inglaterra do século XVIII, a partir da notável procura de musselinas importadas da 

Índia, em 1690, moda que primeiro indicou os novos gostos adotados por uma classe 

dominante, que iria dirigir a produção doméstica e as importações estrangeiras rumo a 

uma nova escala de atividade. 

Georg Simmel (1904) aperfeiçoaria a teoria vebleniana através do processo 

―trickle-down”. O processo sustentava que dois princípios conflitantes agem como uma 

engrenagem ou força motivadora para inovação. Grupos sociais subordinados seguindo 

o princípio da imitação buscam estabelecer suas reinvindicações por um novo status 

adotando o vestuário dos grupos superiores. Esses, seguindo o princípio da 

diferenciação, respondem adotando novas modas, renunciando aos antigos marcadores 

de distinção. Deste modo, o grupo superior continuaria a deter marcadores de status 

peculiares, preservando a diferença social (McCRACKEN, 2003, p.123). 

                                                             
7 A superação destes obstáculos metodológicos e conceituais tem sido feita por muitos da área, tanto anglo-saxões 

quanto franceses, especialmente Miller (2005), Boivin (2008), Warrnier (1999), Latour (2000) e, no Brasil, por 
Meneses (2012), Rede (2012, 2003), Borrego (2010), Carvalho (2008), Silva (2002), Lima (2002) e Marins (2001). 
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Já Colin Campbell (2001), em A Ética Romântica e Espírito do Consumismo 

Moderno relaciona o movimento Romântico com a crescente demanda por novidades e 

gastos. As atividades de lazer e o hedonismo seriam incorporados aos valores e hábitos 

do consumidor. Desta forma, a busca por uma vida mais ativa e mais bela propiciou um 

investimento em objetos de decoração, vestimentas e expansão em gastos e atividades 

de consumo na sociedade urbana inglesa em meados do século XVIII. 

Jean Baudrillard define o consumo em Sociedade de Consumo como um 

processo de diferenciação social expresso em signos materiais, constituindo uma 

linguagem.  O objeto do consumo é antes de tudo um portador de sentidos, que cumpre 

uma função de representação social, que, por sua vez, configura o status da pessoa. Para 

o autor, a sociedade de consumo funciona como mecanismo de diferenciação social, 

uma vez que existe uma permanente insatisfação humana caracterizada pela cultura 

contemporânea e incessante busca pelo novo, pelo efêmero. Assim, através da constante 

reelaboração dos objetos, o discurso publicitário desgasta o potencial diferenciador dos 

objetos e induz o consumidor a uma eterna procura por outros signos. Segundo 

Baudrillard, o crescimento de uma sociedade de consumo tem relação direta com a 

manutenção de uma desigualdade social. A necessidade de manter uma distância entre 

os estratos superiores da sociedade e os mais baixos, ou uma estrutura de privilégio, é o 

que produz e reproduz seu crescimento como elemento estratégico.  

Uma perspectiva bastante difundida nas ciências sociais através dos trabalhos 

de Bourdieu (2007) e Mary Douglas e Baron Isherwood (2009) foi a constituição 

simbólica das práticas de consumo, onde artefatos são concebidos como elementos 

materiais através dos quais os atores sociais reproduzem significados culturais que 

estruturam o espaço social (McCRACKEN, 2003, p.21).  

Marshall Sahlins, ao discutir as práticas e as razões simbólicas em Cultura e 

Razão Prática, afirma que ―a efetividade material somente existe na medida e na forma 

projetada por uma ordem cultural‖ (SAHLINS, 1979, p.184). Para o autor, a produção e 

o consumo existem a partir de uma razão cultural envolta em simbolismo, ou seja, 

incorporada na intencionalidade objetiva da cultura e não somente pautada nas 

determinações objetivas da economia. Sahlins demonstra que, por trás de toda atividade 

produtiva, existe uma intenção simbólica e, portanto, nossas escolhas de alimentos, 

roupas, diversões, etc. não se justificam com argumentos utilitários, financeiros ou 

fisiológicos (ROCHA, 2016, p.21) 
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Longe das ideias deterministas, Mary Douglas e Baron Isherwood escrevem e 

O Mundo dos Bens, onde afirmam que as necessidades básicas de consumo não 

existem, mas são construídas e sustentadas pela cultura. Douglas e Isherwood 

argumentam, que o consumo: 

 

―[...] é um esforço coletivo para estabelecer marcas definidoras da 

cultura através dos bens – sua posse, uso ou trocas –, que cumprem o 

papel de criar categorias, delimitar posições e configurar relações. 

Não apenas transmitem mensagens, mas constituem o próprio sistema 

de classificação‖ (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009, p.115). 

 

Desta forma, os produtos e serviços não podem ser entendidos somente como 

necessidades fisiológicas humanas ou desejos que buscam ser satisfeitos, mas cumprem 

o papel de troca e reciprocidade, relações fundamentais para as experiências de 

consumo. Para os autores, os bens exprimem como uma cultura se organiza e as práticas 

de consumo são formas de manipulação de signos, ou mediadoras de interações sociais. 

Portanto, o consumo é um código que classifica pessoas, identifica-as, hierarquiza-as, 

representa seus valores e medeia as relações sociais. 

Para Pierre Bourdieu (2007) em A Distinção, a construção e a prática do gosto 

podem ser compreendidos como consumo cultural, que, por sua vez, remete a uma 

estrutura de relações sociais. O gosto é distintivo e classificatório e pode ser herdado 

pelo meio familiar ou adquirido em instituições escolares, e dessa forma, é capaz de 

indicar diferentes capitais culturais. Assim, as preferências expressas por meio do 

consumo estão intrinsicamente associadas a uma classe ou a um grupo social, tornando-

se um poderoso dispositivo para atrair pessoas que dominam os mesmos códigos e 

afastar pessoas que estão de fora desse campo de significados. 

 A função da publicidade é justamente mediar os campos da produção e do 

consumo; por um lado omitem os processos de produção, como os baixos salários, as 

longas jornadas de trabalho, a produção em massa; por outro lado, enfatizam o bem de 

consumo, fetichizando o produto, que passa a exercer uma função de diferenciação dos 

homens entre si, como um sistema de classificações.  

Jean Baudrillard, em seu estudo sobre a publicidade (BAUDRILLARD, 1973, 

p.184) procurou demonstrar como o discurso publicitário atua exercendo uma função 

nominadora, ele permite disfarçar o motivo da compra que ultrapassa as causas 

racionais. A publicidade traz calor aos objetos, sem ela ―eles não seriam o que são‖ 



27 
 

 

(BAUDRILLARD, 1973, p.180). O discurso publicitário também tem o poder de 

representar um produto e dar significado a ele, assim como selecionar os tipos de 

mercado para os quais ele estará disponível, criando diferenciação e classificação de 

grupos sociais. Essa ação de individualização realizada pela publicidade remete a uma 

ação totêmica – uma articulação de diferenças – no sistema cultural das sociedades 

industriais e capitalistas (GORBERG, 2013, p. 48). 

 Everardo Rocha (2006) compara o sistema totêmico nomeado por Lévi-Strauss à 

vocação classificatória das narrativas publicitárias. Segundo o autor, ―os anúncios 

publicitários [...] elaboram um sistema recíproco de classificações que articulam séries 

paralelas de diferenças e semelhanças entre produção e consumo‖ (ROCHA, 2006, 

p.91). Tanto o sistema totêmico quanto as narrativas publicitárias são códigos 

funcionando na construção de sentido, classificando pessoas. Os meios de comunicação 

organizam o comportamento do consumidor, o marketing e a propaganda tornam 

público o significado atribuído ao produto. Dessa forma, a publicidade tem o poder de 

persuasão, de normatizar padrões, atenuar conflitos e influenciar mudanças de 

comportamento. 

Aos pesquisadores interessa estudar anúncios e campanhas publicitárias, pois 

por meio delas é possível entender padrões, descontruir imagens e representações, rever 

gostos e perceber o que há por trás da formação de estilos de vida e costumes de uma 

sociedade. 

O trabalho do comunicador social Daniel Delis Hill, Advertising to the American 

Woman (1900-1999), aborda 100 anos de publicidade norte-americana concentrando-se 

na visão de marketing e não no ponto de vista do consumidor. Os principais tópicos 

explorados pelo autor estão a dicotomia entre o conservadorismo norte-americano e sua 

progressista maneira de anunciar. Hill dá o exemplo dessa dicotomia apontando como 

os anunciantes de produtos de limpeza perpetuaram o estereótipo da dona-de casa 

perfeita ao mesmo tempo em que os anunciantes de cosméticos quebravam essa imagem 

para criar uma nova consumidora, mais independente e sensual (HILL, 2002). 

Já no âmbito das pesquisas na área de História, Lori Anne Loeb (1994), em seu 

trabalho sobre publicidade na era vitoriana, ressalta que os anúncios eram guias a 

respeito do que estava na moda e do que caracterizava o gosto vitoriano da época. Os 

anúncios eram direcionados ao público feminino e tratavam a mulher como ―o anjo da 

casa‖. A dona-de-casa aplicava os conhecimentos adquiridos por meio da publicidade 

na esfera doméstica. Apesar de não ser detentora do dinheiro, era ela quem controlava 
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significantemente a forma como ele era gasto e, mais importante, era a mulher que 

mostrava à sociedade que sua família possuía dinheiro. 

No contexto nacional, os trabalhos de Heloísa Faria da Cruz (1996; 2000) 

demonstram como a imprensa fazia parte do cotidiano e das relações sociais na cidade 

de São Paulo entre os anos 1890 e 1915. A autora comenta que as imagens publicitárias 

de grande circulação, além de estarem presentes em jornais e revistas, podiam ser 

encontradas em outdoors, cartazes colados em muros e postes e panfletos distribuídos 

em bondes. Era comum que os anunciantes financiassem os periódicos, uma vez que 

suas vendas e assinaturas não supriam a necessidade de manter o veículo em circulação. 

Lojas como o Mappin Stores, a Casa Allemã, a Almeida & Irmãos, Ao Preço Fixo, Ao 

Mundo Elegante, chegavam a fazer anúncios de páginas inteiras divulgando seus 

produtos, quando não diariamente, várias vezes na semana e em diferentes jornais, a fim 

de atingir os mais diversos tipos de públicos.  

 João Luiz Máximo pesquisa o impacto da eletricidade e do gás nas casas 

paulistanas entre 1870 e 1930. Utilizando a publicidade da The San Paulo Gas 

Company, associada a outros tipos de fontes documentais, Máximo mostra a 

publicidade como forma de convencimento, subversão de valores, hábitos culturais e 

sínteses corpo/objeto. 

Raissa Monteiro dos Santos estudou as posições dos corpos femininos e 

masculinos a partir da publicidade do Mappin entre os anos de 1931-1945 (2016). A 

autora demonstra, ao longo de suas análises, como os corpos masculinos estavam 

intimamente ligados a uma quantidade maior de roupas e acessórios, assim como suas 

imagens estavam associadas, na maioria dos anúncios, à sala de estar e ambientes 

externos. Já os corpos femininos eram mais ligados à exibição. Durante o período 

estudado, houve uma grande valorização dos discursos sobre o cuidado corporal. Os 

anúncios publicitários exaltavam cosméticos industrializados e produtos de higiene. 

Santos afirma que os homens passaram a cuidar mais dos seus corpos e as mulheres 

ganharam mais liberdade de movimentos.  

Márcia Padilha (2001), ao abordar a publicidade veiculada em revistas 

ilustradas na década de 1920, destaca que a aparência, fortemente influenciada pelos 

anúncios publicitários das casas comerciais, passou a ter grande importância na vida 

social urbana na cidade deste período. Independente da classe social, a construção de 

uma imagem torna-se uma forma de diferenciar-se no meio de uma multidão de 

anônimos. Além disso, a autora destaca o papel mediador da publicidade utilizado como 
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instrumento pedagógico que permitia à população criar familiaridade com as novas 

opções de consumo da cidade, especialmente as lojas de departamento.  

Com uma proposta parecida com a nossa, Marisa Gorberg (2013) analisa os 

anúncios publicitários da loja Parc Royal, uma loja de departamentos que existiu no Rio 

de Janeiro entre 1873 e 1943. Gorberg buscou entender através da análise dos reclames 

da loja as transformações dos referenciais de indumentária e o lugar da mulher na 

sociedade, além de vislumbrar as práticas do comércio do varejo na cidade do Rio de 

Janeiro na belle époque (1898-1914) e na década de 1920. 

Para as lojas de departamento como o Mappin Stores, as campanhas 

publicitárias eram estratégias fundamentais de captação de clientes. As imagens de 

roupas, acessórios pessoais e ambientes decorados publicados pelas lojas em jornais 

serviram como referência de gosto, valor de modernidade, forma de distinção social, 

―ensinando‖ aos seus consumidores como se comportar, como se vestir, como decorar e 

mobiliar suas casas (CARVALHO, 2008, p.32-33). 

Assim, partindo da hipótese mais geral de que os anúncios publicitários da loja 

Mappin Stores teriam sido partícipes ativos na construção dos hábitos de moda, de 

desejos de consumo e ascensão social, assim como as estratégias de vendas utilizadas 

pelo magazine, seguindo os padrões das grandes lojas de departamento estrangeiras,  

pretende-se demonstrar, por meio da análise documental, que o Mappin Stores desde a 

sua abertura buscava ampliar seu espectro de clientes para além das elites paulistanas. 

Diversos são os trabalhos que se dedicam a analisar o mundo do comércio de 

varejo na cidade de São Paulo no começo do século XX. Apesar da grande quantidade 

de obras que trata do desenvolvimento industrial e urbanístico da cidade, são escassas as 

obras que se debruçam sobre o custo de vida e a relação de bens de consumo com o 

público dos segmentos médios e classes baixas. Além disso, os dados se encontram 

dispersos em bibliografia de memorialistas, outros em estado bruto figuram em tabelas 

como as do Departamento da Indústria e do Comércio do Estado de São Paulo, 

Departamento Estadual do Trabalho, ou trabalhos de economistas que não 

necessariamente trabalham o viés social.  

Em se tratando de uma vasta documentação, a dissertação encontra-se 

organizada em três capítulos, sendo o último sobre os resultados da análise do custo de 

vida. 

O primeiro capítulo deste trabalho, ―Magasins de Noveautés: as lojas de 

departamento e as novas formas de consumo‖ aborda as lojas de departamento no 
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contexto europeu e norte- americano nos séculos XIX e XX.  Discutiremos como estas 

novas práticas comerciais serviram de modelos a serem seguidos pelo Mappin Stores 

em São Paulo, quais foram suas funções na disseminação do gosto e seu papel na 

sociedade de consumo.  Apontaremos também sua importância na disseminação de 

novas práticas de entretenimento e na cultura literária. 

O segundo capítulo, ―O Comércio em São Paulo com a chegada do Mappin‖, 

trata do comércio na cidade de São Paulo nas décadas finais do século XIX e no começo 

do século XX. Discutiremos a atuação dos estabelecimentos localizados no Triângulo 

Paulistano, como a Casa Allemã, a Ao Preço Fixo, a Ao Mundo Elegante, dentre outras, 

e o impacto causado pela abertura da loja Mappin. Este capítulo apresenta o Mappin 

como o fenômeno principal a ser estudado: sua constituição, suas estratégias de venda e 

o comportamento da loja perante a concorrência. 

O terceiro capítulo, ―Mappin Stores, seu palco, seus públicos‖, aborda a situação 

econômica pela qual o país passava entre 1913 e 1920. Este capítulo pode ser dividido 

em duas partes. Primeiramente discutiremos o impacto que a Primeira Guerra Mundial 

teve na economia e no bolso do trabalhador brasileiro. Logo, faremos uma análise do 

custo de vida do paulistano, pautado em dados como salários, aluguéis, alimentação, 

transporte, a fim de entender a situação financeira da população e comparar com o valor 

de produtos vendidos pelo Mappin Stores com o propósito de selecionar os possíveis 

públicos da Loja. A segunda parte constitui-se de análises qualitativas feitas por meio 

da comparação de produtos e preços de anúncios veiculados pelo Mappin e por outras 

lojas anunciantes em jornais de grande veiculação no período entre 1913 e 1920, com o 

objetivo de entender as práticas de mercado e o tipo de acessibilidade das camadas mais 

baixas da população aos produtos vendidos pela loja de departamento.  

Por fim, a guisa de conclusão, em ―Os Ecos do Consumo‖, são apresentadas as 

considerações referentes à pesquisa, seus limites e alcance, a partir dos principais pontos 

discutidos ao longo do texto. 

Além das informações históricas sobre o fenômeno, este trabalho pretende trazer 

novos insumos teóricos e metodológicos sobre um tema ainda pouco estudado, apesar 

de sua importância. Espera-se, assim, que este trabalho de pesquisa contribua para o 

avanço do debate, ao abrir novas possibilidades de compreensão das mudanças pelas 

quais passou a cidade de São Paulo durante o primeiro período de existência da rede de 

lojas Mappin, que hoje integra o imaginário urbano. 
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Capítulo 1 

Magasins de Nouveautés: as lojas de departamento e as novas 

formas de consumo 

 
As lojas de departamento foram uma resposta à intensificação da 

industrialização ocorrida no século XIX e também um propulsor para o aumento da 

produção. Elas impulsionavam a produção porque ampliaram o acesso ao consumo a 

outros segmentos sociais, baratearam seus produtos por meio da compra em larga escala 

diretamente dos fabricantes e criaram estratégias de compensação entre vendas, 

podendo oferecer produtos a preços muito baixos, mantendo, assim, a constante 

circulação de mercadorias. Os grandes magazines acabavam com a concorrência feita 

pelas pequenas lojas de bairro, já que eram muito mais atraentes por várias razões: pela 

variedade de departamentos e, portanto, de produtos que abrigavam; pelos mostruários 

que apresentavam aos clientes; pelo acesso direto aos preços das mercadorias; pelas 

vitrines e pela publicidade regular e maciça que faziam nos meios de comunicação. As 

primeiras lojas de departamento como conhecemos atualmente tiveram origem em 

experiências de comércio francesas, nascidas na reurbanização de Paris, ocorrida no 

século XIX. Porém, as primeiras modalidades de lojas de departamento apareceram no 

norte da Inglaterra, quando lojas de ―armarinhos‖ diversificaram suas vendas, incluindo 

uma grande variedade de produtos sob um só teto (LANCASTER, 1995, 8). 

A preocupação em entender a dinâmica de uma loja de departamento e a sua 

relação com o consumo foi a razão de muitos estudos na área da Sociologia e Cultura 

Material, como aqueles de Alison Adburgham (1979), Michael B. Miller (1981), Jean 

Baudrillard (1981), William Leach (1989), William Lancaster (1995), Erika Diane 

Rappaport (2001), Lisa Tiersten (2001) e Judith Flanders (2006), entre outros. 

 

1.1 As lojas de departamento inglesas 
 

William Lancaster (1995) situa o aparecimento das primeiras modalidades de 

lojas de departamento por volta das décadas de 1830-1840, ao norte da Inglaterra, como 

consequência do avançado processo de industrialização da região e da necessidade de 
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escoar produtos para um público que se instalava em subúrbios criados graças à 

expansão dos transportes públicos ferroviários. 

Até então, o comércio costumava ser dividido por especialidades. O centro de 

Newcastle já contava, em 1838, com 50 negócios de armarinhos divididos em lãs, linho 

e algodão. Os lucros eram baixos, os riscos eram altos e as despesas onerosas. Não era 

de se surpreender que altos preços fossem encontrados nesses estabelecimentos e a 

clientela fosse limitada à burguesia, que podia realmente pagar pelos produtos. Os 

setores mais baixos, que não podiam comprar nessas lojas, buscavam produtos com 

mascates, caixeiros viajantes ou visitando feiras temporárias. 

Lancaster aponta a importância da reurbanização no período da Revolução 

Industrial para o desenvolvimento do comércio e da construção. Novas formas 

arquitetônicas como galerias e arcadas surgiram para abrigar centros comerciais e 

antigas feiras em grandes cidades durante a Era Vitoriana
8
. Newcastle seria a primeira 

cidade planejada da Europa, precedendo em duas décadas a Paris de Haussmann, o que 

viabilizou a construção do ―Grainger Market”, um mercado de carnes e condimentos 

estabelecido em uma galeria e que lançou a venda com preços marcados
9
, acabando por 

se tornar uma atração na cidade. O sucesso do comércio com preços marcados foi visto 

pelo comerciante Emerson Muscham Bainbridge
10

 como uma estratégia a ser ampliada 

para outras áreas do varejo, principalmente para os armarinhos e rouparia 

(LANCASTER, 1995). 

As primeiras lojas a reclamarem o título de lojas de departamento foram a 

Bainbridge, de Newcastle, e a Kendal, Milne e Faulkner, de Manchester. Ambas haviam 

expandido seus negócios a partir de armarinhos nos anos de 1830.  Em 1838, Emerson 

Muscham Bainbridge abriu as portas de sua loja de armarinhos em Newcastle, fazendo 

frente ao ―Grainger Market” e ampliando, assim, as relações comerciais com os clientes 

que visitavam o mercado de carnes. Bainbridge passou a oferecer produtos com preços 

marcados, de boa qualidade e valores consideravelmente mais baixos que os de seus 

concorrentes, êxito alcançado pela insistência do pagamento à vista.  

                                                             
8
. A Era Vitoriana é o período da história da Inglaterra em que a rainha Vitória I governou (entre 1837 e 1901). Esta 

época ganhou importância na história inglesa, pois foi marcada por grande desenvolvimento econômico e industrial 

do país, além das conquistas coloniais. Na Era Vitoriana, a Inglaterra tornou-se o país mais rico e poderoso do 
mundo. 
9
 Preços marcados referem-se aos preços colocados nas mercadorias, para que os clientes pudessem vê-los sem ter de 

perguntar ao vendedor ou dono da loja. 
10Emerson Muschamp Bainbridge (1817-1892), proprietário da loja de departamento Beinbridge´s em New Castle. 

Nasceu em 25 de agosto de 1817 em Eastgate, Weardale, Durham. (http://www.oxforddnb.com/view/article/56163) 
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O pagamento à vista
11

 permitiu uma melhor fluidez do capital: troca mais 

rápida do estoque e a aquisição de produtos à vista direto com os fornecedores, o que 

permitia a obtenção de descontos maiores do que os de seus concorrentes, o que, por sua 

vez, possibilitava a revenda a preços mais baixos. Tal estratégia proporcionou uma 

democratização da loja. Clientes de diferentes estratos sociais procuravam a loja em 

busca de tecidos e apetrechos para costura sem se sentirem incomodados com a sua 

condição financeira, uma vez que os preços fixados nas peças eram mais acessíveis e 

lhes davam a informação (se poderiam ou não adquiri-las) de antemão. 

A loja Kendal, Milne e Faulkner, por sua vez, foi criada como um bazar
12

. 

Segundo o poeta e historiador Robert Southey
13

 (Op. Cit. ADBURGHAM, 1979, 46-47) os 

bazares eram 

 

[...] ruas cobertas, ou um largo galpão, com fileiras de pequenas lojas 

de ambos os lados, e ruas públicas entre elas; as lojas sendo 

mobiliadas com artigos que poderiam tentar um ocioso, ou lembrar 

um transeunte do que ele precisava — bengalas, artefatos para 

barbear, facas, tesouras, correntes para relógios, bolsas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 E Antes do pagamento a vista, o lojista comprava uma quantidade de mercadoria diretamente com fornecedor e o 

pagando uma parcela na retirada do produto e outra somente depois da revenda. Se o produto fosse um sucesso e 

tivesse grande saída, o pagamento total estaria garantido com o valor do lucro embutido no preço combinado, caso 
contrário a segunda parcela seria cancelada e o fornecedor arcaria com os prejuízos, fazendo com que os preços dos 

bens manufaturados fossem geralmente altos 
12 Os bazares foram precursores das Galerias Parisienses. Tem origem oriental e foi uma forma de comércio bastante 

difundida na Idade Média. A figura abaixo representa um bazar datado do século XVIII. Apesar de abordarmos no 

trabalho o século XIX, essas formas de comércio já eram muito famosas um século antes. 
Fonte: http://www.fau.usp.br/depprojeto/labcom/produtos/2002_garrefa_disserta_cap1.pdf 
13

 Robert Southney  (1774-1843) foi um historiador, prosador e poeta britânico da escola do Romantismo. 
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Figura 1. Compras nas galerias ou arcadas inglesas em 1772 

 

Fonte: ADBURGHAM, Alison. Shopping in Style - London from the Restoration to Edwardian 

Elegance. Great Britain, Thames and Hudson Press, 1979, p.47. 

 

Foi esse tipo de estabelecimento comercial que John Watts decidiu abrir em 

1832, em Deansgate, Manchester, chamando-o The Bazaar. Como proprietário, 

estabeleceu a regra de que todos os comerciantes que vendiam sob o seu teto deveriam 
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trabalhar com marcação de preços e não deveriam praticar descontos. Sua preocupação 

era manter a ordem entre os lojistas (LANCASTER, 1995, p. 9). 

John Watts, que possuía interesses comerciais em diferentes esferas e 

percebendo que o ramo de roupas apresentava um grande potencial de expansão em 

Manchester, resolveu aceitar a oferta de Kendal, Milne e Faulkner, três investidores do 

setor do varejo, de transformar seu bazar em um estabelecimento especializado em 

tecidos com preços marcados. Em 1836, a loja foi reaberta com o nome dos três 

investidores. 

A loja Kendal, Milne e Faulkner oferecia uma grande variedade de produtos, 

além de tecidos. Um vestido novo pedia acessórios como luvas, meias, bolsas e fitas, o 

que em Paris era chamado de ―nouveauté”. Assim, a loja passa a vender essas miudezas 

ampliando cada vez mais a diversidade de produtos vendidos sob o mesmo teto. Com o 

passar do tempo, os estabelecimentos ao seu redor foram incorporados, permitindo o 

crescimento da loja e a criação de departamentos com especialidades, como roupas para 

luto, móveis e estofamento.  

O sucesso dessas formas embrionárias de lojas de departamento deve-se ao fato 

desses comércios terem como alvo a classe média baixa e, principalmente, as donas de 

casa. Com o objetivo de atrair os clientes, os produtos eram expostos em grande 

quantidade, no entanto, não eram ainda palácios de compras, muito menos árbitros do 

bom gosto. Muitos dos itens vendidos pediam acabamentos feitos pelas donas-de-casa, 

enquanto os móveis e utensílios domésticos eram simples e padronizados 

(LANCASTER, 1995, p.14). 

 Alisson Adburgham (1979) ressalta que mesmo localizadas nos centros das 

cidades, essas lojas atraiam para si a clientela dos subúrbios próximos, fomentando o 

deslocamento de pessoas, principalmente de mulheres, que passavam a sair da 

privacidade de seus lares para fazer compras em ambientes públicos.  

O desenvolvimento industrial e a grande adensamento nas principais cidades 

inglesas foram fatores que fizeram com que as classes médias enriquecidas fugissem 

dos centros para os subúrbios, locais vistos como refúgio para aqueles que queriam 

manter distância das classes populares, consideradas socialmente inferiores. Era 

imperativo viver entre as pessoas que compartilhavam valores, maneiras, interesses, 

estilos de vida e condições similares às suas. A valorização da casa e da privacidade 

familiar passou a ser vista como uma nova forma de demonstração de respeitabilidade e 

status (RAPPAPORT, 2001, p. 22). A manifestação de novas formas de distinção 
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tornou-se importante nestes círculos e o consumo de moda e de objetos de decoração foi 

um passo a mais nos modos conspícuos de marcar mudanças na escala social. 

Em Londres, William Whiteley mudaria o cenário das lojas britânicas em 1864 

ao estabelecer um empório no bairro de Westbourne Groove. Reconhecendo os 

subúrbios em crescimento como um centro de compras em potencial, sua loja abriu as 

portas poucos meses após a finalização da estação de transportes metropolitanos na 

região, o que aumentou a circulação local, trazendo consumidores de toda a cidade para 

a sua loja. 

Até então, a maioria do comércio varejista em Londres era especializada e mal 

iluminada. Poucos estabelecimentos possuíam vitrines; os que possuíam tinham seu 

tamanho limitado, devido ao alto custo do vidro, e, quase sempre, poucas mercadorias 

exibidas. Todos os produtos ficavam guardados em caixas, que eram abertas somente a 

pedido do cliente. A possibilidade de circular pelas lojas e tocar em um artefato era 

inconcebível.  

A loja de Whiteley foi chamada de ―Universal Provider” ou Provedora 

Universal graças ao número de departamentos que possuía e de artigos que nela eram 

vendidos. Com o objetivo de atrair os clientes, os produtos eram expostos em grande 

quantidade. A princípio, eram comercializados principalmente artigos para costura, 

tecidos e tapetes. O êxito alcançado pela nova estratégia de marcação de preços e de 

exposição de produtos levou a loja, com o passar do tempo, a oferecer uma diversidade 

maior de artigos como luvas, bijuterias, peles, guarda-chuvas, flores artificiais e artigos 

dedicados ao luto
14

 (LANCASTER, 1995, p. 21). 

Em 1872, inspirado nos serviços prestados pelas ―Magasins de Nouveautés” 

parisienses
15

·, Whiteley resolveu ampliar o atendimento da sua loja, anexando 

estabelecimentos circunvizinhos com o intuito de transformá-los em espaços de 

conveniências como salões de chá e restaurantes, salões de cabeleireiro, lavanderia e 

agências de câmbio. O comerciante também passou a destinar um salão somente para 

                                                             
14

 O luto, que deveria servir para externalizar a dor pela perda de um ente querido, logo se tornou mais um momento 

para ostentação de posição social. Junto com isso, criou-se uma rede de fabricação e comercialização de artigos para 
o luto, inclusive com lojas especializadas em fornecer desde meias até sombrinhas. As mulheres ricas podiam dispor 

de um guarda-roupa todo feito sob medida para essas ocasiões. Entre as mulheres com menos recursos era comum 

mandar tingir um vestido qualquer de preto ao invés de encomendar um traje novo. Isso acontecia também em caso 

de mortes inesperadas ou distantes de casa, quando não havia meios de se obter uma vestimenta 
exclusiva (SCHMITT, 2008). 
15

 As reais mudanças nas lojas de departamento inglesas começaram a ser sentidas após a Exposição Universal em 

Paris de 1855. As lojas parisienses se reestruturaram e expandiram seus serviços para receber a exposição. Chamadas 

então de Magasins de Nouveautés, essas lojas desenvolveram estratégias de vendas próprias, combinando preços 
marcados à suntuosidade ao expor suas mercadorias, o que viria a transformar o consumo em uma experiência 

extraordinária (ORTIZ, 1991: 132). 
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servir refrescos e aperitivos, visando à comodidade de clientes que passavam o dia 

comprando.  

 

Mulheres já apreciavam comprar em armazéns a tal ponto 

que somente a fome e o cansaço poderiam limitar esse desejo. Nas 

lojas mais tradicionais ‗depois de ter a satisfação de estarem entre dez 

mil coisas bonitas... a fadiga induzia o retorno para casa‘. Mas ‗sob o 

novo sistema [no qual] a fadiga e a reparação andam de mãos dadas, 

não é necessário o sacrifício desde que o dinheiro ou o crédito 

estivessem disponíveis‘ (RAPPAPORT, 2001, p.36). 

 

Figura 2. Loja Whiteley´s por volta de 1880. 

 

 

Fonte: Internet
16

  

 

Alison Adburgham (1979) comenta que nem todas as lojas ofereciam serviços 

como a Whiteley‘s. Por vezes, nem mesmo os serviços mais básicos para quem passaria 

o dia fora de casa, como banheiros públicos, eram oferecidos. A autora cita o caso de 

                                                             
16  www.astonlondon.com, acessado em 08/07/2016 

http://www.astonlondon.com/
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Mary Vivian Thomas
17

 que residia no bairro de Canonbury em 1870 e faz um relato 

sobre as lojas da região em sua biografia A London Child of the 1870. Mary relata que 

ia, geralmente, de ônibus com a mãe visitar as lojas Shoolbre‘s ou a Peter Robinson‘s, 

―Uma manhã de compras era tudo o que podíamos ter por um dia, parece estranho 

agora, mas as lojas grandes não tinham restaurantes, banheiros ou qualquer 

conveniência para toilettes, não importava quão grave era a necessidade da pessoa.‖ 

(THOMAS apud ADBURGHAM, 1979, p.141). Foi somente em 1884 que a companhia 

Lady´s Lavatory Company abriu um banheiro público na Oxford Circus, 

convenientemente perto da Peter Robinson‘s. Mas mesmo que estivesse disponível, a 

Sra. Thomas e sua filha tinham que ter muita necessidade de utilizá-lo, uma vez que 

―mulheres tinham medo de serem vistas entrando‖ nestes recintos (THOMAS apud 

ADBURGHAM, 1979, p.141). Por outro lado, se elas estivessem comprando no bairro 

de Kensington, teriam achado um alívio para suas eventuais necessidades na moderna 

loja Seaman Little & Co, construída na expandida High Street em 1870. A ideia 

progressista dessa loja incluía lavatórios para os clientes convenientemente situados 

atrás dos provadores das seções de chapéus e vestidos. 

Foi somente nas últimas três décadas do século XIX que o luxo dos Grands 

Magasins de Paris puderam ser sentidos na Inglaterra, mudando o panorama da cidade e 

a forma com que o ato de ―ir às compras‖ era visto. No bairro de West End, em 

Londres, foram construídos prédios destinados a serem palácios das compras, com 

grandes escadarias, tetos de vidro e vitrines que ocupavam paredes inteiras.  

Os novos palácios adotavam formas inéditas de atrair clientes, como a criação 

de compras por catálogos para aqueles que não podiam visitar as lojas, entrega em 

domicílio, emprego de novas tecnologias de conforto, como a implantação de 

elevadores e escadas rolantes, além de exposições de obras de arte e outras formas de 

entretenimento, como exibição de filmes (FLANDERS, 2006, p.32). 

Um exemplo disso foi a loja Harrod‘s, a mais tradicional e suntuosa loja de 

departamento britânica. Situada em um magnífico edifício vitoriano, ficou conhecida 

por ser a primeira loja na Inglaterra a implantar escadas rolantes ainda no século XIX. A 

Harrod‘s, ao contrário da maioria das lojas de departamento inglesas, começou sua 

história como mercearia e comércio de secos e molhados, e não como um negócio de 

armarinhos.  Em 1835, Henry Charles Harrod inaugurou sua loja de chás por atacado 

                                                             
17 Mary Vivian Thomas ou Mary Vivian Hughes foi uma escritora britânica nascida em 1866, conhecida por publicar 

uma série de trabalhos autobiográficos sobre a vida cotidiana de sua família em Londres entre 1870 e o final de 1930 
(http://thevictorianist.blogspot.com.br/2011/08/just-simple-accounts-of-her-family.html). 
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em Stepney, localizada no bairro do West End. Quando seus negócios melhoraram, em 

1849, a loja se mudou para o bairro de Eastcheap. Com seu colega Philip Burden, que 

vendia então fórmulas medicinais, resolveu abrir um novo estabelecimento na região 

rural da Rua Brompton Road, no bairro de Knightsbridge, que se desenvolvia muito 

rápido devido aos constantes investimentos em meios de transporte coletivos e que, 

após a Exposição Universal em 1851 no Hyde Park, ganhou fama internacional e 

prestígio. A nova loja foi inaugurada na década de 1850, contando com apenas dois 

assistentes e um mensageiro acomodados em um pequeno espaço de venda de fórmulas 

medicinais, perfumes, frutas e vegetais (LANCASTER, 1995). 

Em 1861, a loja passou por uma transformação quando seu filho, Charles 

Digby Harrod, assumiu o controle da empresa. Em 1883, um incêndio destruiu os 

edifícios do armazém, o que levou a família Harrod a reconstruir a loja em uma escala 

maior. Com o investimento de Edgar Cohen
18

, Charles Harrod coloca sua loja no 

mercado com ações de companhia pública, o que permitiu a transformação da antiga 

loja em uma loja de departamento. No dia 16 de novembro de 1898, a loja instalou a 

primeira escada rolante de madeira. Há relatos de que os clientes ficavam ―mareados‖ 

ao experimentá-la e que, para contornar o mal estar, um grupo de enfermeiras ficava a 

postos com copos de conhaque para servi-los e revitaliza-los ao final do percurso 

(ADBURGHAM, 1979). 

Em 1905, a Harrod´s terminou sua reforma. A arquitetura interior do edifício 

foi realizada por Charles William Stephens, bem como a fachada em terracota no estilo 

vitoriano, preservada até hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Edgar Israel Cohen (1853-1933) foi um vendedor de cigarros de Londres, Inglaterra, que no final do século XIX se 

envolveu no comércio de varejo e entretenimento, a loja Harrod´s , e em 1906 e popularizou o táxi londrino. Fonte: 
site da loja de departamento House´s of Fraser, Londres http://www.housefraserarchive.ac.uk   acessado em 

08/07/2016
 

 

http://www.housefraserarchive.ac.uk/


40 
 

 

 

Figura 3. Harrod’s Londres 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2011. 

 

Em 1909, a Harrod‘s celebrou o jubileu de diamante, no mesmo ano que a 

concorrência, a Selfridge‘s abria suas portas. A Harrod‘s, então renovada, oferecia 

serviços como compras por telefone, modalidade na qual declarava ser pioneira no país; 

serviço noturno, serviço de correios, bilheteria para teatros, salão de música, biblioteca 

circulante, serviço de entregas gratuito para todos os clientes do país. 

Em 1914, a Harrod‘s abriu sua primeira e única filial estrangeira, localizada em 

Buenos Aires, na Argentina. As elites argentinas e as classes médias eram os públicos-

alvo da Harrod‘s. Entre seus clientes icônicos durante a década de 1940 estava a ex-

primeira-dama da Argentina Eva Perón. A loja acabou fechando em 1998 devido à crise 

financeira que assolava o país. 
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Figura 4. Harrod’s Buenos Aires, década de 1940.  

 

Fonte: Internet
19

   

 

 

  

Fonte: Internet 
20

 

 

Outro empreendimento inovador durante as últimas três décadas do século XIX foi a 

criação de lojas que forneciam produtos para um grupo específico de pessoas que 

                                                             
19

Site: http:// acciontv.com.ar/soca/tienda/harrod  Acessado em: 25/05/2018. 
20 Site: http:// acciontv.com.ar/soca/tienda/harrod Acessado em: 25/05/2018. 
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tinham concepções e gostos peculiares sobre a moda. Um exemplo disso é a loja 

Liberty’s of London, existente até hoje. 

 

 

Figura 6. Liberty of London. 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2011. 

 

A Liberty’s of London é uma loja de departamento aberta em 1875, resultado 

do envolvimento de Arthur Lasenby Liberty com o movimento estético oriental. A loja 

vendia ornamentos, tecidos, sedas, porcelanas e objetos de arte importados do Japão e 

de todo o oriente. As sedas coloridas e as porcelanas chinesas davam um ar excêntrico 

ao estabelecimento que, em pouco tempo, foi ampliando o número de departamentos e 

tornando-se referência de requinte e tendência na Regent Street. O empresário 

inaugurou, em 1884, o departamento de vestuário em parceria com o estilista Edward 

William Godwin. Seus trajes pareciam desafiar a moda parisiense, uma vez que 

substituía os corpetes apertados e as saias proeminentes na parte traseira, como era 

então a moda, por as roupas folgadas, seguindo o modelo das túnicas gregas, que 

permitiam o livre movimento da mulher (ADBURGHAM, 1979, p. 156-157). Os 

tecidos Liberty são conhecidos até hoje por suas estampas florais e cores vibrantes.  
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Figura 7. Propaganda dos tecidos Liberty. The Mikado, 1885. 

 

Fonte: ADBURGHAM, Alison. Shopping in Style. London from the Restoration to Edwardian 

Elegance. Great Britain, Thames and Hudson Press, 1979, p.156. 

 

 

 Todas as grandes lojas possuíam salas de trabalho extensas, onde costureiras 

qualificadas faziam roupas sob medida e alteravam roupas prontas para adequá-las ao 

cliente. Uma vez que o costume do século XIX decretava que as viúvas e filhas do 

falecido não deveriam ser vistas fora de casa antes do funeral, as lojas mandavam seus 

funcionários na casa enlutada para prestar seus serviços.  

As lojas de departamento foram as grandes difusoras do ―ready to wear‖ 

(roupas prontas). Apesar de haver indícios de que roupas prontas já eram consumidas 

pelas classes populares nas últimas décadas do século XVIII (FLANDERS, 2006, p.85), 

foi por intermédio das lojas de departamento que a divulgação e a circulação dessas 

peças prontas ganharam notoriedade. 

As roupas prontas inglesas do início do século XIX consistiam, principalmente, 

em uniformes de trabalho, camisas masculinas consumidas, principalmente, pela classe 

operária e uniformes relacionados ao exército e à marinha.  As roupas não só tinham um 
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alto custo, mas para as classes menos abastadas eram consideradas um investimento que 

deveria ser durável. 

Com a produção industrial em massa e a publicização das roupas prontas pelas 

lojas de departamento em meados do século XIX, a moda se tornou algo mais acessível 

a todos os estratos sociais, que ao menos algumas vezes por ano podiam consumir parte 

dos itens disponíveis no mercado. A venda maciça de roupas prontas trouxe a 

padronização dos moldes e a ideia de tamanhos de corpo. Em 1840, algumas lojas já 

anunciavam vestidos ―costurados‖, que eram parcialmente terminados, restando para a 

freguesa ou a costureira fazer os últimos ajustes conforme as medidas do próprio corpo 

do cliente (FLANDERS, 2006, p.85).  

A possibilidade de alterar as roupas imediatamente, conforme a vontade do 

cliente foi altamente explorada pelas lojas de departamento, disponibilizando 

provadores e costureiras dentro do estabelecimento, o que possibilitava que a compra e 

retirada da mercadoria fossem mais rápidas do que em um ateliê convencional. No 

entanto, a aristocracia inglesa e as classes médias altas rejeitaram a ideia de comprar 

roupas prontas, buscando nos ateliês de costura mais tradicionais a exclusividade, 

distinção e garantia de qualidade naquilo que vestiam. 

Pode-se afirmar que as lojas inglesas eram um modelo híbrido dos “Grands 

Magasins” parisienses, pois apesar da suntuosidade do prédio, os artigos eram dispostos 

de modo descerimonioso, de forma a refletir os valores de simplicidade e de 

respeitabilidade das classes mais baixas.  

Quanto à forma de abordar os clientes, os vendedores ingleses eram orientados 

a manterem-se silenciosos, etiqueta proposta pelos irmãos Fenwick, em 1890, e aceita 

como padrão britânico de polidez. Os vendedores não poderiam abordar os clientes sem 

serem chamados, nem sugerir ou expor produtos que estivessem guardados sem que isso 

fosse solicitado. 

Allison Adburgham relata que, na loja Goringe, a regra prescrevia que nenhum 

assistente dissesse ―bom dia, minha senhora‖, a menos que o cliente lhe dirigisse a 

palavra primeiro. Na Liberty of London era proibido aos assistentes perguntarem o 

nome e o endereço do comprador quando esse solicitasse a entrega de sua compra –  era 

esperado que os funcionários conhecessem todas os seus fregueses de memória 

(ADBURGHAM, 1979, p.164). 

O sistema de ser servido por intermédio de um funcionário era praticado em 

todas as lojas de departamento inglesas, impedindo que o consumidor tivesse acesso 
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imediato à mercadoria. O porteiro, impecavelmente vestido com casaca e cartola, 

levaria o consumidor para o interior do estabelecimento e convocaria um funcionário 

para acompanhá-lo até a seção desejada. O funcionário, por sua vez, disponibilizaria 

uma cadeira para o cliente sentar-se e esperaria o vendedor começar a apresentar as 

opções de mercadoria. Judith Flanders (2006) comenta que, em algumas lojas, como a 

Swan & Edgar, o assistente poderia ser demitido se deixasse um cliente sair da loja 

desacompanhado de um funcionário, que seguia com ele até a porta. Esse ritual foi 

implantado não apenas como uma demonstração de deferência ao cliente, mas a fim de 

diminuir os casos de furto, que eram bastante frequentes. 

Muitos comerciantes ainda tinham receio de vender para um grande público, 

popular, e preferiam ter como alvo uma classe específica de consumidores. Harry 

Gordon Selfridge, comerciante norte-americano que fundou a loja Selfridge em 

Londres, já havia notado a forte insistência na distinção de classes por parte dos 

comerciantes. ―Na Inglaterra‖, ele descreve, ―as classes estão evidentemente divididas; 

e a política de tratamento ao cliente praticada por estabelecimentos ainda as reconhecem 

como tal‖ (WOODHEART, 2013, p.150).  

Apesar das lojas de departamento britânicas serem grandiosas e modernas, 

poucas se comparavam à Marshall Field, de Chicago, ou à Le Bon Marché parisiense. 

Selfridge e outros norte-americanos consideravam as lojas inglesas atrasadas, fosse por 

não conseguirem alcançar a escala e a diversidade de departamentos do padrão 

americano e francês, fosse pela forma austera de abordar o cliente (RAPPAPORT, 

2001; WOODHEART, 2013).  

O ponto de virada no varejo inglês ocorreria com a instalação da loja de Harry 

Gordon Selfridge na Oxford Street em 1909. Selfridge, então, empregaria sob um só 

teto a teatralidade e suntuosidade das lojas francesas e a irreverência das práticas de 

vendas das lojas norte-americanas. Abordaremos mais à frente como comprar em 

Londres tornou-se sinônimo de recreação, lucro e entretenimento. 

 

1.2 As lojas de departamentos francesas 
 

O surgimento das lojas de departamento francesas foi resultado das medidas 

revolucionárias adotadas na França após a queda do Antigo Regime nas duas últimas 

décadas do século XVIII.  Tão essencial para o desenvolvimento do capitalismo quanto 

para a abolição dos direitos feudais e a consagração da propriedade privada, a Lei 
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Chapelier, de 1791, suprimia os contratos das corporações de ofício, que restringiam os 

comerciantes a venderem somente os produtos que eles mesmos fabricavam.   

Nesse contexto, a Revolução Industrial se instala, intensificando e difundindo 

processos — mecanização das fábricas, crescimento da indústria, introdução da energia 

a vapor — que acarretariam o desenvolvimento dos transportes coletivos e a 

consequente consolidação da tendência de concentração do comércio no centro das 

cidades. A liberdade de fazer comércio garantia o trânsito de indivíduos socialmente 

diferentes e de mercadorias, que antes se limitavam a espaços restritos. 

Em Paris, a contratação de Haussmann para a reconfiguração da cidade foi o 

ponto de partida para que alguns comerciantes reformassem suas lojas e as adequassem 

à nova capital higienista em construção. A economia industrial francesa crescia 

anualmente, mas o forte no comércio popular ainda era a comercialização de bens de 

consumo no varejo. O ambiente incentivava novas práticas de comércio, entre as quais 

estavam as experiências que levaram à criação das primeiras formas de lojas de 

departamento francesas nas décadas de 1830 e 1840, os ―Magasins de Nouveautés”, que 

vendiam vestuário pronto para usar, artigos de secos e molhados, roupas íntimas, artigos 

de costura, guarda-chuvas, etc. (LANCASTER, 1995, p.25).  

Conhecida como a capital do luxo desde os tempos aristocráticos, os 

―Magasins de Nouveuatés” expunham uma opulência de mercadorias expostas em 

vitrines exuberantes, que causavam fascínio às mulheres. Assim como na Inglaterra, as 

lojas parisienses praticavam o preço fixo e a sua marcação nas peças em exposição, a 

fim de oferecer livre acesso sem obrigação de compra. Em 1844, o catálogo da loja Le 

Petit Saint-Thomas esclarece aos clientes: 

 

 

 

 

Sabendo muito bem que os preços baixos não são inteiramente 

suficientes para satisfazer o consumidor, nós exigiremos que ele 

encontre em nossa loja a complacência e a polidez a que tem a 

direito de esperar, assim como olhar as mercadorias sem ser 

constrangido a compra-las (MILLER, 1981, p. 26). 
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Todavia, os estabelecimentos franceses iam além, pois permitiam o contato 

direto do cliente com as mercadorias à venda. Essa nova política dava ao visitante a 

oportunidade de tocar os produtos e experimentá-los sem compromisso. As novas lojas 

implantaram ainda uma mudança na apresentação das mercadorias, introduzindo a 

exposição por seções, balcões especializados por ramos de produtos (ORTIZ, 1991, 

p.133). Como forma de sedução do público, esses estabelecimentos lançaram também 

uma nova política de tratamento do cliente, que previa o reembolso e troca de produtos 

caso estes não o satisfizessem. Ortiz faz menção a um catálogo da loja Samaritaine que 

trazia na primeira página o informe: 

 

O princípio de vender tudo que for inteiramente de confiança, e com 

benefício pequeno, é absoluto nos grands magasins da Samaritaine. 

Toda compra que deixar o menor constrangimento é trocada ou 

reembolsada sem dificuldades, à vontade do comprador, a menos que 

ele tenha feito uso da mercadoria, ou a tenha estragado. Toda 

mercadoria que não responda à garantia dada é imediatamente 

reembolsável (SAMARITAINE apud. ORTIZ, 1991, p.163).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Em 1840 já se comprava em grandes quantidades para revenda, o que permitia 

o desconto no valor final do produto e também a venda no varejo a preços quase de 

custo, atraindo as classes médias e elites em busca de uma barganha.  

Se o número de ―Magasins de Nouveautés” durante a Restauração (1814-1830) 

aumentava constantemente, foi na Monarquia de Julho (1830-1848) que elas atingiram 

o seu ápice. O crescimento da população, a elevação do padrão de vida, o advento da 

ferrovia e as Exposições Universais estão associados ao surgimento desse tipo de 

comércio (SILVEIRA, 2006, p.38). 

As Exposições Universais foram criadas com a intenção de serem verdadeiras vitrines 

do mundo moderno. Nelas eram exibidos novos materiais e os resultados do progresso 

tecnológico. As exposições não se limitavam aos pavilhões, o conceito de modernidade 

era aplicado também ao resto da cidade como na construção de edifícios em ferro 

forjado e aço, abertura de avenidas largas e arejadas e a criação de novos espaços de 

sociabilidade. As implantações de novas práticas comerciais difundidas pelas 

Exposições Universais serviriam de matriz para as ―Magasins de Nouveautés”. 

Exemplos disso foram a propagação de vitrines e mostruários permeados por apelos 

estéticos como luz e cor, e a intensificação da publicidade com a finalidade de atrair 
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cada vez mais público e desenvolver o potencial de sedução da mercadoria (BARBUY, 

2006, p.75). O cenário das grandes exposições também influenciou a abertura de lojas 

mais modernas como La Ville de Paris, inaugurada em 1841, resultado do sucesso da 

Exposição Industrial Francesa de 1839. Decididos a modernizarem suas lojas para a 

próxima exposição, que aconteceria em 1844, muitos lojistas se dispuseram a embelezar 

e ampliar os seus estabelecimentos, o que contribuiu para a conversão dos tímidos 

Magasins de Nouveautés nos Grands Magasins que conhecemos até hoje.  

As novas lojas de departamento cresciam em ritmo frenético e precisavam de espaços 

cada vez maiores para abrigar seu público e o volume de mercadorias. Foram então 

criadas as ―catedrais‖ das compras, baseadas na arquitetura do ferro forjado e do vidro. 

A Le Bon Marché, criação de Aristide Boucicaut, foi a primeira das grandes 

lojas de departamento francesas. Ao adquirir uma pequena loja, em 1852, em sociedade 

com Paul Videau, Aristide Boucicaut, já experiente no varejo parisiense por trabalhar na 

recém-fechada loja Le Petit Saint-Thomas, decide transformá-la em um ―Grand 

Magasin”. O nome, com tradução livre para o português de O Barateiro, comunicava já 

a ideia de uma loja em que seria possível encontrar oportunidades de compra, com 

mercadorias vendidas a um preço competitivo. 

Com projeto arquitetônico de L. A. Boileau e engenharia de Gustave Eiffel, o 

novo estabelecimento, construído em 1869, foi concebido para ser um templo das 

compras. Inspirada no Palácio de Cristal, primeira Exposição Universal, ocorrida em 

Londres, em 1851, a estrutura era feita em ferro forjado e vidro e permitia que a luz e a 

cor trouxessem à loja a atmosfera de uma catedral. O palácio das compras possuía 

varandas cobertas de produtos e escadarias luxuosas. A loja passou a propiciar ao 

público ambientes e atividades de socialização que incomuns ao espaço de compras, 

agregando às ofertas de mercadorias, salões de chá, salas de leitura, bibliotecas, 

restaurantes, serviços de toilette, salas de espera e de entretenimento. O consumidor 

poderia se entreter no mesmo espaço em que consumia, prolongando a sua permanência 

no interior da loja (MILLER, 1981, p.42). 
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Figura 8. Anúncio do Le Bon Marché, s/d. 

 

Fonte: ANDIA, Beatrice. FRANÇOISE, Caroline.  Les Cathedrales du Commerce Parisien, collection 

Paris et son patrimoine. Action Artistique de la Ville de Paris, 2006, p.51. 
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Figura 9. Escadarias do Le Bon Marché, 1880. 

 

Fonte: ANDIA, Beatrice. FRANÇOISE, Caroline. Les Cathedrales du Commerce 

Parisien, Collection Paris et son patrimoine. Action Artistique de la Ville de Paris, 2006, 

p.45. 

 

 

As lojas de departamento parisienses usavam vários dispositivos de venda: as 

liquidações sazonais, as semanas de vendas direcionadas a um tipo de produto como ―a 

semana branca‖
21

, a venda de produtos obsoletos em saldo e anúncios diários em 

periódicos e revistas. A publicação de catálogos de produtos, os agendes, propondo a 

venda por correspondência, os serviços de entrega nas residências, anúncios de produtos 

em línguas estrangeiras, a fim de alcançar públicos de diversas nacionalidades, 

permitiram que essas lojas se expandissem para além do seu espaço físico. 

Para Renato Ortiz, a publicidade moderna não mais se fundamentava na 

utilidade dos bens apresentados e dirigia-se diretamente à imaginação e aos desejos. Ela 

era sugestão, devia ―prender a atenção‖, ―despertar‖ as necessidades insuspeitas do 

                                                             
21

 Era uma semana dedicada a venda de peças brancas como, por exemplo, roupas de cama, de mesa e peças íntimas 

femininas e masculinas: ceroulas, corsets, saias de baixo, roupas de dormir. 
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consumidor. Os produtos eram ―lançados‖ antes mesmo que a vontade de adquiri-los se 

manifestasse (ORTIZ, 1991, p175). 

Os grandes magazines permitiram a ampliação do espectro social dos clientes. 

O luxo dessas lojas não era oferecido com a intenção de afastar os menos favorecidos 

econômica ou socialmente.  Ao contrário, a diversidade de ofertas pretendia atender 

desde a alta burguesia às classes-médias baixas, que consumiam a ideia de luxo 

comprando um artigo simples e barato como uma sombrinha, um par de luvas, uma fita 

ou um lenço.  No entanto, eram a burguesia e as classes-médias mais do que as classes 

trabalhadoras (operários ou camponeses), o principal alvo das empresas como o Le Bon 

Marché.  

A loja Le Bon Marché tinha suas portas abertas a todos, mas muitas vezes eram 

os segmentos médios e altos da burguesia que passavam por elas. Clientes da classe 

trabalhadora sem dúvida existiam, mas seu número era limitado pela política de vendas 

somente a dinheiro. Assim como o Louvre e outras lojas de departamento parisienses, o 

Le Bon Marché não trabalhava com vendas a crédito para as classes baixas (MILLER, 

1981, p.178-179). A loja vendia seus produtos para todos aqueles que compartilhavam 

ou queriam compartilhar o modo de vida burguês. A loja Le Bon Marché via passar por 

suas portas não só aqueles que se sentiam atraídas por baixos preços ou por um evento 

espetacular, mas também aqueles que viam no estabelecimento uma ligação com seu 

estilo de vida ou com seus sonhos.  

Aos consumidores era permitido flanar pela loja sem a obrigação de adquirir 

um produto e sem ser interpelado por um vendedor, diferentemente do que acontecia 

nas lojas inglesas. A disposição dos objetos envoltos em um cenário luxuoso criava um 

espetáculo utilizando as mercadorias, que deveriam ser vistas, desejadas e, então, 

consumidas. O contato direto com os objetos expostos revelava que olhar não era 

suficiente, era necessário tocar, experimentar de maneira a despertar a imaginação do 

consumidor e levá-lo a comprar por impulso. A loja de departamento treinava o olhar do 

consumidor como afirma McCracken (2003, p.46): 

 

Tanto as exposições quanto as lojas de departamentos na França no 

final do século XIX cultivavam um estilo de design de interior 

‗exótico-caótico‘. Interiores extravagantes, entulhados de alusões 

contraditórias a diferentes temas étnicos, geográficos e mesmo 

míticos, eram comuns: o delírio ornamental. Este delírio ornamental 

permitia criar uma nova e decisiva conjunção entre desejos 
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imaginativos e materiais, entre sonho e comércio [...]. Os 

consumidores encorajados a passear pelas lojas de departamentos à 

vontade, absorvendo suas fantásticas representações de mundos 

exóticos e bens de consumo, assim como eram autorizados a participar 

desse ambiente extraordinário dispensados de qualquer obrigação. O 

objetivo retórico do mercado havia mudado. Ele dedicava-se agora a 

despertar o desejo livremente oscilante. 

 

Segundo Jeanne Gaillard (2007, p.71-72), os grandes magazines parisienses 

como Le Bon Marché, Au Printemps e Galleries Lafayette contavam com: 

 

[...] um cerimonial que incluía uma decoração cuidada, maneiras 

corteses, solicitude para com a clientela. Um ritual com uma 

coreografia regrada acompanhada pelo vendedor que carrega os 

pacotes através da loja até o cliente fazer o pagamento no caixa, etc.  

 

A cenografia intensamente visual do ambiente cooptava o cliente para uma 

performance cheia de teatralidade, que atiçava a fantasia dos consumidores que 

desejavam sentir-se equiparados ao padrão social que eram ostentados por estes 

estabelecimentos. Muitos destes comércios tornaram-se verdadeiros tratados de bom 

gosto e requinte, tendo suas formas arquitetônicas e móveis copiados tanto em espaços 

públicos como hotéis e restaurantes, quanto em espaços privados por donas de casa da 

classe média.  

Émilie Zola, que escreveu sobre as lojas de departamento no século XIX, em 

especial sobre o caso de Le Bon Marché, relata em seu romance O Paraíso das Damas 

como era o sistema de serviços e vendas nas lojas parisienses. O percurso começava 

com a entrada da cliente na loja, onde era recebida por um caixeiro destinado a carregar 

suas compras e que consequentemente a acompanharia por todo o percurso. À cliente 

era permitido livre acesso a todas as seções, tocando e experimentando os produtos. 

Quando decidia por algo, o vendedor da seção era chamado e expunha as peças sobre as 

bancadas. O vendedor ganhava além do seu salário uma comissão de 10% sobre a venda 

feita, então era interessante para ele persuadir o consumidor a fazer a compra. 

Adquirido o produto, anotações eram feitas no caderno de vendas do vendedor e a 

mercadoria, se não muito grande ou importante, era entregue para o caixeiro, que 

acompanharia a cliente até a próxima seção desejada ou ao caixa. Aos clientes mais 
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importantes da loja, as compras eram separadas e mandadas diretamente ao caixa, sem a 

necessidade de um caixeiro seguir a cliente por toda a loja. No momento do pagamento 

era decidido se o produto seria conferido de imediato à cliente ou entregue a domicílio, 

uma vez que muitas mulheres preferiam circular pela cidade com as mãos livres 

(ZOLA, 2007). 

Aristide Boucicaut, dono de Le Bon Marché, inovou ao criar um programa de 

carreira para os empregados, possibilitando a ascensão do vendedor a chefe de seção 

conforme o seu desempenho na loja. A competição entre funcionários era alimentada 

pelo ganho de comissões, além do salário fixo, novidade no ramo do varejo, 

incentivando a fidelidade do funcionário à loja. A família Bon Marché, como se referia 

Boucicaut à empresa, também oferecia aos funcionários os benefícios de um Fundo de 

Previdência, que distribuía os lucros líquidos anuais e, depois, um Fundo de 

Aposentadoria, que podia ser retirado pelo empregado com mais de vinte anos de casa 

ou em caso de doença ou morte. O paternalismo promovido pelo comerciante não 

encobria, no entanto, as dificuldades do trabalho no varejo, como ficar em pé durante 

doze ou treze horas diariamente, a alimentação pobre servida pelos refeitórios, as 

péssimas condições dos alojamentos para os funcionários que decidiam morar na loja ou 

as multas e o risco iminente de demissão caso algo desagradasse os superiores 

(MILLER, 1981, p.77). 

As lojas de departamento encontravam-se no coração dos fenômenos de 

consumo, com a dupla missão de trazer produtos mais acessíveis e de qualidade e 

permitir que as classes mais baixas imitassem as classes superiores. Não só nas grandes 

cidades como no campo, os trajes de domingo começaram a substituir o vestido simples 

do dia-a-dia. Os catálogos distribuídos largamente pela França e no exterior tornaram-se 

uma ferramenta essencial na propagação da moda dentro da pirâmide social e também 

no seu entorno.  

Segundo Florence Champsaur, a difusão da moda foi fruto do progresso da 

indústria têxtil, que permitiu a produção em série e a baixo preços dos tecidos. No fim 

do século XIX, os “Grands Magasins‖ investiram na própria confecção de roupas 

prontas. Antes limitadas ao uniforme militar e a roupas de trabalho, as roupas prontas, 

principalmente as femininas, ganharam reprodução em escala industrial. Reunindo uma 

rede de pequenas oficinas e costureiras autônomas, as lojas de departamento fabricavam 

todos os tipos de roupas, tanto de verão quanto de inverno: vestidos, blusas, saias, 

saiotes, túnicas, peignoirs, matinées, casacos, mantos, peles, saídas de baile, lenços, 
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aventais, etc. A aparição dessas roupas prontas em oposição às roupas feitas sob medida 

e o baixo preço das toilettes davam impulso ao consumo. Tornara-se possível renovar o 

guarda-roupa de forma mais rápida e seguir os caprichos de uma moda que mudava 

rapidamente (CHAMPSAUR, 2006, p.143). 

A loja Le Bon Marché foi conhecida como a primeira das grandes lojas de 

departamento parisienses inauguradas em meados do século XIX. Suas práticas de 

venda repercutiram e foram implementadas em todo o mundo. Porém, não podemos 

descartar a presença de outros grandes magazines que, junto com Le Bon Marché, 

ajudaram a remodelar a forma de fazer comércio, garantindo que a cidade de Paris não 

perdesse o seu lugar de capital da moda e do luxo. 

Sob o nome de Galeries du Louvre, a loja de departamentos criada em 1855 

por Alfred Chauchard, em sociedade com Auguste Heriot e Charles Eugène Faré, 

ocupava o piso térreo sob as arcadas do Grand Hotel du Louvre, um dos hotéis mais 

modernos à época. Em 1875, a loja em constante crescimento se estendeu por todo o 

edifício e recebeu o nome de Les Grands Magasins du Louvre, oferecendo aos clientes 

52 departamentos com diferentes itens. O estabelecimento manteve a tradição e o 

prestigio até a segunda metade do século XX, quando fechou suas portas (SILVEIRA, 

2006, p.52-57). 

O Bazar de l'Hôtel de Ville, ou como chamamos atualmente BHV, deve sua 

origem a Xavier Ruel. Xavier Ruel vendia roupas de malha sob grandes guarda-sóis nas 

calçadas de Paris. Em 1856, Ruel conseguiu abrir sua primeira loja na esquina da Rue 

de Rivoli e Rue des Archives, com o dinheiro recebido pela recompensa de salvar a 

imperatriz Eugenie (esposa de Napoleão III) de sua carruagem descontrolada. Em 1866, 

ele acrescentou à sua loja três andares e passou a chamá-la de Bazar Napoléon. Em 

1870, o Bazar Napoléon mudou seu nome para Le Bazar de l'Hôtel de Ville. Ruel 

morreu em 1900, deixando 800 funcionários e o legado de uma loja existente até hoje 

(DUBOIS, 2006, p.60-64). 

A Printemps Haussmann de Jules Jaluzot data de 1865. Situado no bairro Sain-

Lazarre, na esquina do boulevard Haussmann com a Rua Havre, a loja era originalmente 

chamada de Au Printemps. O seu primeiro ano de existência foi um grande sucesso 

graças à seda preta Marie-Blanche
22

, exclusivamente vendida pela loja até 1900. Em 

1866, Jules Jaluzot passou a vender produtos obsoletos a preços de pechincha nos 

                                                             
22

 Tecidos pretos de seda eram paradoxalmente chamados ―Marie-Blanche" em razão dos nomes das duas irmãs que 

os confeccionavam em Lyon. (BARBUY, 2006, nota 223)  



55 
 

 

grandes saldos que a cada ano davam ao Printemps maior fama. Em 1874, a loja de 

departamento foi remodelada e acrescentada a ela dois andares e mais duas casas 

próximas, que seriam ligadas à loja por pontes de ferro. O estabelecimento adicionaria 

ainda à sua estrutura dois elevadores – algo completamente novo naquele tempo. No 

ano de 1881, a loja sofre um grande incêndio. Na sua reconstrução, a loja teve sua 

arquitetura renovada com o uso de estruturas decorativas de ferro e nova iluminação nas 

vitrines. Nos anos seguintes foram criados o porão de descontos e novos departamentos 

que se tornaram cada vez mais frequentados pelos clientes (BILLOT, 2006, p.65-72). 

 

Figura 10. Loja Au Printemps. s/d. 

 

Fonte: ANDIA, Beatrice. FRANÇOISE, Caroline.  Les Cathedrales du Commerce Parisien, collection 

Paris et son patrimoine. Action Artistique de la Ville de Paris, 2006, p. 69. 

 

 A loja La Samaritaine foi fundada em 1870, por Ernest Cognacq, comerciante 

que começou vendendo tecidos de chita
23

 em uma barraca próxima a Pont Neuf em 

Paris. Ao ouvir que um pequeno estabelecimento que antes era um café estava 

disponível para aluguel, Cognacq decidiu abrir uma loja de ―nouveautés‖. Com o rápido 

sucesso, a Samaritaine logo se transformou em uma loja de departamento, aplicando 

                                                             
23 Chita é um tecido de algodão barato e de pouca qualidade, com estampas de cores fortes, geralmente florais e 
tramas simples. (AFLALO, 2007). 

javascript:open_window(%22http://200.144.190.234:80/F/7KUK71X2A8EKIY3VETUQKYLQ3SYENYM6CGMB5CY43FPD37F3QG-18702?func=service&doc_number=001758689&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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métodos de vendas inspirados no Le Bon Marché. A loja principal funcionou até 2005 e 

está registrada nos livros de monumentos históricos parisienses (LEVEAU, 2006, p.73-

80). 

A última loja de departamento inaugurada no século XIX foi a Les Galleries 

Lafayette. Criada em 1895 por dois primos, Théophile Bader e Alphonse Kahn, a loja se 

tornaria famosa por vender roupas e chapéus a preços muito acessíveis, o que 

possibilitou a formação de uma clientela bastante diversificada. Ente 1896 e 1903, a 

empresa adquiriu vários edifícios para expansão. Em 1912, a loja de departamento 

inaugurou uma grande cúpula de 43 metros de altura, sustentada por dez pilares de 

concreto, o material de construção mais moderno do momento. Hoje, o estabelecimento 

conta com quase 30 milhões de visitantes por ano (VINCENT, 2006, p.85-88). 
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Figura 11. Ilustração do hall principal da loja Les Galleries Lafayette  s/d. 

 

Fonte: ANDIA, Beatrice. FRANÇOISE, Caroline.  Les Cathedrales du Commerce Parisien, collection 

Paris et son patrimoine. Action Artistique de la Ville de Paris, 2006, p. 54. 
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1.3 As lojas de departamento norte-americanas  
 

Na segunda metade do século XIX, o número de lojas de departamento 

aumentou nos Estados Unidos e na virada do século superou as ―Grands Magasins” 

europeias, tanto em tamanho quanto em inovações. A loja Marshall Field, em Chicago, 

foi o exemplo mais significativo das transformações do varejo que aconteciam desse 

lado do Atlântico. 

Por estar no centro do sistema ferroviário do país, Chicago foi a cidade com o 

maior crescimento populacional dos Estados Unidos em meados do século XIX. 

Simultaneamente ao advento da ferrovia, a cidade acomodava grandes empresas de 

transporte e entregas de correspondências e mercadorias, que faziam comércio por 

catálogo e dominavam a distribuição de bens para as regiões mais afastadas da costa 

leste americana.  

Originalmente, a loja Marshall Field foi um estabelecimento de secos e 

molhados que levava o nome de Potter Palmer & Co.  Em 1865, Potter Palmer se 

associou a Marshall Field e Joseph Leiter. Após os difíceis anos da Guerra de Secessão, 

Field decidiu expandir os segmentos da loja, que passou a se dedicar também à venda 

de produtos de armarinhos e acessórios para as vestimentas como guarda-chuvas, luvas, 

leques; as chamadas “nouveautés” francesas. As formas de venda também se 

transformaram a fim de atingir um maior público. A loja dependia bastante do comércio 

feito por caixeiros viajantes, geralmente chamados de ―drummers”, que vendiam as 

mercadorias de Chicago para empórios situados em áreas rurais.  

Apesar da prosperidade alcançada pelo magazine, o reconhecimento só veio 

após a saída dos sócios Palmer, em 1867, e Leiter, em 1881. Agora renomeada como 

Marshall Field e localizada na State Street, o magazine passou a se dedicar cada vez 

mais à moda. 

Field era um comerciante com experiência no comércio atacadista, ainda assim, 

tornou-se varejista quando percebeu nas mulheres do interior o desejo de acompanhar a 

moda europeia. Passou a importar e comercializar vestidos e chapéus luxuosos, que 

chegavam embalados em caixas parisienses, que para sua clientela era a prova da 

autenticidade de seus produtos e do poder de alcance internacional de suas transações. O 
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estabelecimento logo virou febre entre as mulheres, que queriam se vestir de acordo 

com a mais nova moda parisiense.  

Segundo William Leach (1989), a revolução das lojas de departamento norte-

americanas não aconteceu na prática do comércio, como ocorreu na Europa, esses 

métodos foram apropriados do varejo francês e melhor desenvolvidos pelos americanos 

como veremos mais adiante. 

 A revolução aconteceu após a década de 1895, com a verticalização dos 

edifícios que abrigavam as lojas, possível graças ao uso do concreto armado, e com o 

rearranjo das mercadorias. Nas décadas anteriores a 1890, as lojas de departamento 

norte-americanas eram conhecidas pelo esplendor dos artifícios arquitetônicos, porém 

não eram consideradas convidativas. Seus interiores eram precariamente aquecidos, mal 

ventilados ou pouco iluminados. Os artefatos eram inadequadamente dispostos, 

empilhados em armários de forma a decorar as paredes ou escondidos em prateleiras. 

Após o que Leach chamou de ―transformação estética‖ (1989, p.119),  as lojas 

de departamento passaram a apresentar os ―quick-sellers”, ou artigos que deviam ser 

rapidamente vendidos, como perfumes e itens de luxo, situados estrategicamente na 

planta térrea do edifício e bem longe dos elevadores, que, por sua vez, encontravam-se 

distantes das entradas principais, fazendo com que os clientes tivessem que atravessar 

todo piso principal para ir para outro andar – layout que se mantém nas lojas de 

departamento atuais. Os estabelecimentos possuíam agora vários andares com seções 

individuais e departamentos espalhados, configuração que lançou um novo desafio: 

como persuadir os clientes que entravam na loja a explorar os outros andares (LEACH, 

1989, p.120). 

A resposta veio de duas formas: as estratégias de captação de clientes 

promovidas por Selfrifge e as inovações estético-visuais apresentadas pelo arquiteto L. 

Frank Baum.  

A contratação de Harry Gordon Selfridge para chefe da divisão de vendas foi 

um fator importante para a consagração da loja Marshall e Field. Selfridge começou a 

trabalhar na Marshall Field ainda menino, como carregador de estoque e, conforme 

crescia de posição, trazia táticas de vendas inovadoras que superariam as lojas rivais da 

costa leste americana: a Macy‘s e a Wannamaker‘s. Conhecido como ―mile-a-minute-

Harry‖
24

, Selfridge transformou a Marshall Field, aumentando o número de 

                                                             
24

  Foi o apelido dado a Harry Gordon Selfridge devido a sua rápida ascensão na loja Marshall Field e por atualiza-la 

de forma vertiginosa com estratégias comerciais audaciosas. (WOODHEART, 2013) 
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departamentos, aprimorando o tratamento dos vendedores com os clientes — os clientes 

deveriam ser tratados como convidados, independentemente do fato de adquirirem ou 

não os produtos da loja. O vendedor também abria a loja aos domingos para liquidações 

semanais e inaugurou o ―porão de saldos‖, causando grande frenesi entre a população, 

pois, pela primeira vez, pessoas de segmentos baixos podiam adquirir produtos em uma 

loja renomada. Selfridge acreditava que o lucro proveniente das pequenas compras, 

como fitas e botões, não era menos importante que os das grandes compras, uma vez 

que as classes remediadas podiam, como ele, ascender socialmente (WOODHEART, 

2013, p.29-32). Selfridge era adepto das práticas publicitárias utilizadas pelo 

comerciante John Wanamaker, proprietário da loja de departamentos John Wanamaker 

& Co, na Filadélfia. Seguindo os passos de Wanamaker, Selfridge publicou anúncios de 

produtos em páginas inteiras e propagandas diárias em jornais e revistas de forma a 

atrair diversos públicos para sua loja.  

As habilidades de Selfridge somaram-se às do arquiteto L. Baum. Ao se 

instalar em Chicago, Baum já possuía a experiência de um showman — era muito 

interessado na montagem de peças teatrais, tendo ele mesmo gerenciado teatros — criou 

técnicas visuais com a luz elétrica, tecidos tingidos com cores brilhantes e vidro 

colorido. Baum aplicou todo esse arsenal tecnológico  em uma vitrine com produtos de 

porcelana e copos de vidro
25

. As técnicas de Baum foram logo implementadas na 

Marshall Field. A nova linguagem ganhou uma ampla aceitação com a publicação das 

suas teorias sobre vitrines na revista Show Window, em 1897, o primeiro periódico 

dedicado à matéria (LANCASTER, 1995, p.64). 

Os comerciantes europeus que visitavam os Estados Unidos ficavam 

fascinados com o modo dos norte-americanos venderem, misturando arte e mercadorias 

nas vitrines. Nada podia ser comparado à forma inovadora das vitrines norte-

americanas, que desde luzes cenográficas a pequenas decorações teatrais, que ―atraíam a 

imaginação‖ e ―atiçavam insaciáveis apetites por compras‖. Em comparação às 

esplêndidas vitrines norte-americanas, as vitrines europeias eram bem modestas. Os 

norte-americanos faziam mais do que teatralizar os produtos, eles tentavam dar sentido 

aos sonhos dos clientes. Glamour, luxo, sensualidade e atividades de entretenimento 

eram as principais táticas para atrair pessoas para as compras (LEACH, 1989, 115-116).  

                                                             
25

 Ao se mudar para Chicago, L. Frank Baum trabalhou como repórter para o jornal Evening Post e também possuía 

uma pequena loja, que teve que fechar por vender muito seus produtos a crédito, o que o teria levado à falência. Após 

esse fato, Baum também passou a trabalhar como vendedor ambulante até o seu livro ―Mamãe Ganso‖ se tornar um 
sucesso (LEACH, 1989, p109). 
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A Marshall Field adotou pela primeira vez nos Estados Unidos a política de 

dispor sobre o balcão de atendimento todos os produtos solicitados pelo cliente. Araras, 

manequins e pequenas vitrines iluminadas e refletidas por espelhos eram também 

encontrados nos seus múltiplos andares. Os balcões expositores passaram a acomodar 

imagens-propaganda de produtos e também amostras grátis. Os artefatos eram dispostos 

em pavilhões, salões, pequenas lojas em galerias, salas especiais que foram 

primeiramente construídos entre 1880 e 1890 e alcançaram grandes proporções com a 

Primeira Guerra Mundial (LEACH, 1989, p.116). Durante a Exposição Universal de 

Chicago, em 1893,  balcões de informações sobre a exposição eram instalados dentro 

das lojas de departamento e vice-versa. O intuito era estimular os públicos a visitarem 

os espaços e consumirem os artefatos exibidos na feira, expostos nas vitrines da 

Marshall Field juntamente com outras mercadorias vendidas regularmente pelo 

magazine. Contudo, os efeitos mágicos produzidos pela luz elétrica, uma novidade nos 

Estados Unidos e no mundo, rivalizavam com os artigos na loja já que cobravam a  

atenção do consumidor.  

Em 1893, Field começou um processo de expansão, anexando um edifício 

como extensão da sua loja. A construção do anexo duraria 14 anos, culminando na 

gigante cúpula de vidro de Louis Tiffany, a maior estrutura do seu tipo no mundo. A 

loja anexaria também o Central Music Hall, e por volta de 1907 ocorreria a reconstrução 

dos 12 andares de aço com piso em granito. Com 141.640 m², a Marshall Field passou a 

ser a maior loja de departamento do mundo, deixando para trás as rivais nova-iorquinas. 

Sua entrada principal dava para um vestíbulo suntuoso com painéis de mogno nas 

paredes, piso de mármore vermelho e lustres pesando mais de cinco toneladas 

(LANCASTER, 1995, p.66). 

Abertas em diversos estados, as lojas de departamento trouxeram um novo 

ritmo para o mercado norte-americano e um novo estilo de vida que conhecemos até 

hoje. Algumas lojas se destacaram como é o caso da Wanamaker‘s na Filadélfia, a 

Macy‘s e a Bloomingdale´s de Nova York.  

A Wanamaker‘s abriu suas portas em 1858 e difundiu práticas comerciais nos 

Estados Unidos que foram copiadas exaustivamente pelo varejo, como exposições 

temáticas e vitrines iluminadas para atrair clientes, a devolução de compras e a 

restituição de dinheiro para clientes insatisfeitos com a mercadoria, liquidações sazonais 

e a primeira grande venda de roupas brancas em 1878. John Wanamaker fazia uso de 

vários artifícios de publicidade como carruagens puxadas por cavalos cobertos de 
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anúncios e "homens sanduíche" (peões portadores de cartazes) para anunciar suas 

mercadorias. Anúncios impressos de Wanamaker em periódicos chegavam a ocupar 

páginas inteiras e apresentavam previsões meteorológicas, dados estatísticos relativos às 

lojas e frases repetitivas para promover seus ideais, a mais famosa era ―o cliente sempre 

tem razão‖. O comerciante foi pioneiro ao empregar funcionários que viajavam 

anualmente para a Europa a fim de se atualizarem sobre as últimas modas. Apesar da 

marca, a Wanamaker‘s, não existir mais atualmente, a loja ainda é conhecida como uma 

das primeiras e mais luxuosas lojas de departamento dos Estados Unidos.  

A Macy‘s é outro exemplo de sucesso. Aberta em 1858, em Nova York, com o 

nome de R.H. Macy & Co., em homenagem a seu fundador, Rowland Hussey Macy, um 

ex-comerciante de balas do estado de Massachusetts, foi reconhecida como a primeira 

loja de departamento de Nova York, por causa da variedade de bens vendidos em 1877. 

Suas origens se basearam no conceito da universal provider, ou um armazém que 

vendia um pouco de tudo: de secos e molhados, vestuário, ferramentas a utilidades 

domésticas. 

Com a intenção de atrair públicos e aumentar suas vendas, o armazém passou a 

usar dispositivos utilizados pelas grandes lojas de departamento europeias e a seguir os 

exemplos de Wanamaker, na Filadélfia, e Marshall Field, em Chicago, duas lojas que 

vinham conquistando o gosto do público norte-americano. Desta forma, no ano de 1862, 

foi apresentado o personagem do Papai Noel dentro da loja durante o período natalino e, 

em 1864, foram instaladas vitrines iluminadas para chamar a atenção dos transeuntes. 

Em 1869, a loja já contava com 12 departamentos. Foi somente no ano de 1877 que a 

Macy‘s ganhou o título de loja de departamento e ocupou a área de onze edifícios de um 

quarteirão. Em 1866, a Macy‘s foi pioneira em contratar uma mulher, Margaret 

Getchell, para exercer um cargo executivo, assim como foi primeira loja do segmento a 

conseguir licença para vender licores e bebidas na cidade de Nova York. Nos Estados 

Unidos, a Macy‘s implantou um sistema de preço único, eliminando a prática da 

barganha e favorecendo a venda de um item específico para todos os clientes pelo 

mesmo preço (GRIPPO, 2008, p.72). 
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No ano de 1895, a Macy‘s foi comprada por Isidor e Nathan Straus, irmãos 

que, com o pai, Lazarus Straus, alugaram o porão da loja em 1874 e fundaram ali um 

famoso departamento de porcelanas. Em 1902, a loja mudou-se para o edifício da 

Herald Square, de nove andares, na esquina da Rua 34 com a Broadway, onde se 

encontra até hoje, estabelecendo-se como um ponto turístico e paraíso de compras para 

consumidores de todo o mundo. O prédio foi o primeiro a ter instalado o sistema de 

escadas rolantes na América. Até hoje é possível encontrar algumas peças funcionando. 

Apesar de os degraus não serem mais os originais de madeira de 1902, a sua estrutura 

continua a mesma há mais de um século. (GRIPPO, 2008, p.76). 

  

                                                             

26 Site http://www.pdxhistory.com/html/macys.htm, Acessado em 25/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Catálogo Macy’s 1885. 

Fonte: Internet
26 

 

http://www.pdxhistory.com/html/macys.htm
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Figura 13.  Escadas Rolantes em Madeira da loja Macy’s na Broadway, Nova 

York. 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2013. 

 

Certas campanhas publicitárias ou atividades promovidas pela loja tornaram-se 

tradição nacional devido à força da marca e à aprovação do público. Um exemplo disso 

são as vitrines temáticas da Macy‘s, montadas principalmente durante os feriados 

festivos, fazem referência à magia e à sedução que as lojas de departamento do século 

XIX proporcionaram ao instalar grandes caixas de vidro nas paredes de suas lojas. 

Outro exemplo é o acontecimento do ―Thanksgiving Day Parade‖, ou as paradas de 

Ação de Graças. O desfile, com apresentação de grandes balões em forma de 

personagens, começou na cidade de Nova York, no ano de 1924, com o incentivo e 

patrocínio da loja Macy‘s, fato incorporado ao nome do evento, também  chamado de 

―The Macy’s Day Parade‖ (GRIPPO, 2008, p.122). 
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A Bloomingdale´s teve um começo diferente das lojas de departamento que 

vimos anteriormente. Seu nome inicial foi East Side Bazaar de Bloomingdale, 

inaugurada pelos irmãos Lyman e Joseph Bloomingdale em 1872, localizada na 

Terceira Avenida, bairro do Upper East Side na ilha de Manhattan. A loja funcionava 

como um bazar, onde se encontram vários tipos de produtos, geralmente exóticos, a 

preços baixos. O East Side Bazaar de Bloomingdale vendia ―saias, espartilhos e artigos 

de fantasia‖ para senhoras, artigos de luxo e mobiliários para cavalheiros
27

.  

 

Figura 14. Bloomingdale’s selo comemorativo do 100º aniversário. 

 

 

Fonte: Internet
28

  

 

 A abertura da loja nesta localização foi considerada ousada na época, porque 

as lojas de varejo mais respeitáveis se especializaram em apenas um tipo de comércio.  

O bairro em que estava instalada passava por uma transformação urbana. Recentemente 

havia sido inaugurado o Metropolitam Museum of Art e, logo em seguida, a catedral de 

St. Patrick havia sido erguida a poucos quarteirões de sua loja. O Central Park e o 

sistema de metrô estavam sendo implantados durante aqueles anos. Três anos após a 

inauguração da loja, os irmãos Bloomingdale adquiriram um novo prédio de cinco 

andares com janelas amplas na esquina da 56ª rua com a Terceira Avenida. Logo vieram 

                                                             
27 Site: http://www.fundinguniverse.com/company-histories/bloomingdale-s-inc-history. Acessado em 25/05/2018 
28 Site: http://www.pdxhistory.com/html/bloomingdales.html. Acessado em 25/05/2018 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/bloomingdale-s-inc-history
http://www.pdxhistory.com/html/bloomingdales.html
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as famílias mais ricas para o Upper East Side, construindo grandes casas e prédios que 

circundavam o novo parque. A Bloomingdale‘s, que então se transformara em uma loja 

de departamento, estava pronta para receber sua nova clientela. Em 1886, os irmãos 

inauguraram uma nova loja com grandes vitrines e amplas áreas de merchandising na 

Terceira Avenida com a 59ª rua.  Ao montar as vitrines, os irmãos expunham os 

produtos vendidos como ―um quadro dramático‖ como observou um escritor: "Apenas 

alguns de seus produtos serviram como adereços em uma cena teatral."
29

 Muitos desses 

produtos eram importações européias, o que contribuiu para a imagem elegante da loja. 

 

 

Figura 15. Bloomingdale’s , 3ª Avenida com a Rua 59. 

 

 

Fonte: Internet 
30

 

 

Já na virada do século a Bloomingdale‘s era um dos pilares do setor do varejo 

urbano. A loja de departamento oferecia de tudo a preços baixos. Sua localização era de 

fácil acesso pelos meios de transporte permitindo a circulação de clientes provenientes 

de diversos lugares da cidade. Em 1902, o filho de Lymen Bloomingdale, Samuel J, 

criou campanhas publicitárias de sucesso com parcerias de artistas renomados. O slogan 

publicitário "All Cars Transfer to Bloomingdale's", ideia de Samuel J foi um êxito e o 

                                                             
29 Fonte: http://www.fundinguniverse.com/company-histories/bloomingdale-s-inc-history. Acessado em 25/05/2018 
30 Site: http://www.pdxhistory.com/html/bloomingdales Acessado em 25/05/2018 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/bloomingdale-s-inc-history
http://www.pdxhistory.com/html/bloomingdales
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nome da loja estava em todas as partes da cidade, em outdoors, carros de entrega e em 

mais de 5.000 guarda-sóis. 

Quando Lyman faleceu, em 1905, a administração da loja passou para seus 

herdeiros, Samuel, Hiram e Irving. A Bloomingdale's continuou a prosperar quando os 

negócios ultrapassaram os cinco milhões de dólares. Em 1917, a Bloomingdale‘s passou 

a ocupar quase todo o quarteirão, de Lexington à Terceira Avenida e da 59ª à 60ª ruas. 

Atualmente a loja não pertence mais à família, mas a um grupo de acionistas 

que vendeu o magazine para o grupo Macy´s Inc. em 2008
31

. 

 

1.4 A Selfridge’s e a revolução no varejo inglês.  
 

Ao visitar lojas de departamento inglesas em uma viagem a negócios no início 

do século XX, Harry Gordon Selfridge notou que as práticas de venda inglesas eram 

muito atrasadas em relação às norte-americanas, principalmente por estarem voltadas à 

aristocracia e às classes médias altas e não às massas. A presença de assistentes-vigia 

nessas lojas espantava uma possível clientela que gostaria de andar livremente em busca 

de um produto de seu interesse. As vendas sempre intermediadas por vendedores que, 

muitas vezes, eram proibidos de dar sua opinião ou oferecer mercadorias diferentes das 

pedidas pelo cliente, limitavam as oportunidades de venda e lucro. Selfridge viu, então, 

na Londres eduardiana uma oportunidade de fazer dinheiro, estabelecendo um comércio 

nos padrões norte-americanos (RAPPAPORT, 2001, p.150-151). 

Como foi anteriormente mencionado, por muitos anos Harry Gordon Selfridge 

trabalhou na loja norte-americana Marshall Field. A sua saída, em 1904, provocou 

rumores de quais seriam os planos do bem sucedido vendedor. Ele escolheria a Oxford 

Street em Londres para abrir uma loja que atendesse às necessidades das crescentes 

classes médias e também das classes populares. Sua loja teria proporções gigantescas e 

traria, através das suas vitrines e práticas publicitárias, uma nova forma de consumo 

para a velha Londres. 

Selfridge inaugurou sua loja em 1909, mas antes mesmo de abrir as portas, seu 

magazine era um sucesso devido à intensa campanha publicitária feita pelo comerciante 

em todos os periódicos circulantes da época.  

                                                             
31

 Para referencias sobre Bloomingdale´s ver site: http://www.pdxhistory.com/html/bloomingdales  

http://www.pdxhistory.com/html/bloomingdales
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Com 24 metros de altura, grandes colunas e 21 grandes vitrines na fachada, a 

Selfridge‘s trazia o que era de mais moderno para se tornar o novo palácio do consumo 

londrino. Os espaços de venda tinham amplos corredores entre os balcões, luz elétrica, 

lustres de cristal e um esquema de cores contrastantes: paredes brancas com carpetes 

verde-escuros. O comerciante também apostou na criação de espaços de sociabilidade 

no interior da loja. Eram oferecidos serviços de biblioteca, balcão de informações, sala 

de leitura, enfermaria, além de serviços bancários, bilheteria de teatros, chapelaria, 

correios e telégrafos, costuras e lavanderia, entrega de mercadorias em domicílio. O 

mundo de Selfridge não estaria completo sem uma sala de chá e restaurante; e um 

jardim suspenso no último andar de sua loja (WOODHEART, 2013). Comprar na 

Selfridge‘s era ―um prazer, um passatempo, uma recreação‖ como dizia um de seus 

anúncios em 1909. 

 

 

Figura 16. Vitrine decorativa de inauguração da loja Selfridge’s 1909 

 

 

Fonte: ADBURGHAM, Alison. Shopping in Style - London from the Restoration to Edwardian Elegance. 

Great Britain, Thames and Hudson Press, 1979, 169. 

 

O público alvo de Selfridge eram as mulheres e este usava de todos os artifícios 

visuais e sensoriais para atrai-las para dentro de seu estabelecimento. A disposição dos 

departamentos da loja eram especialmente dirigidos para os desejos e as necessidades 
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femininas, um exemplo disso foi a instalação de balcões de perfumaria e produtos de 

beleza na entrada da loja; assim, aqueles que passavam pelo local eram seduzidos pelas 

fragrâncias (ADBURGHAM, 1979, p.168). Apesar de ambicionar a ampliação de sua 

clientela, é interessante notar que uma das vitrines de inauguração da loja fazia 

referência a elementos clássicos, colunas circundadas por folhas de parreira, tecidos em 

vez de roupas, que faziam das manequins referências a figuras míticas greco-romanas.  

O empresário convidava as mulheres a experimentarem a loja como um local público. 

Sua loja de departamento tornou-se notícia não como consequência das mercadorias que 

vendia, mas por ser identificada pelo seu público feminino como uma instituição social 

e cultural. A publicidade promovia a Selfridge‘s como um espaço de compras e 

entretenimento feminino. De acordo com Erika Diane Rappaport (2001, p.161):  

A visão Selfridge sobre fazer compras na Era Vitoriana era 

problemática porque as lojas eram escuras, as vitrines eram 

desorganizadas e feias, e os vendedores rudes. Em contraste, a 

Selfridge‘s lançava uma nova Era na qual fazer compras tornou-se um 

entretenimento.  

 

O slogan ―faltam tantos dias para o Natal‖ foi criado por Selfridge meses antes 

do evento, a fim de motivar clientes, lembrá-los de realizarem suas compras e anunciar 

que seu estabelecimento estava preparado para recebê-los.  

Harry Selfridge também trouxe dos Estados Unidos as práticas de decorações 

temáticas de vitrines, que foram recebidas pelos ingleses com bastante entusiasmo. 

Também eram promovidos eventos como chás beneficentes, desfiles de moda, palestras 

com autores famosos e aparições de artistas conhecidos na época. Até campanhas 

sufragistas foram apoiadas, propagandeadas e custeadas por Selfridge, a fim de atrair o 

público feminino. A introdução destas táticas foi tão exitosa que forçou o comércio 

inglês a rever suas formas de lidar com o público.  
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1.5 O Paraíso das Damas 

 

O livro O Paraíso das Damas de Émile Zola, foi escrito em 1883 e resulta de 

um cuidadoso estudo feito pelo autor sobre a realidade dos grandes magazines, desde 

suas origens, passando pelas práticas comerciais, administração, arquitetura, até mostrar 

como a mercadoria chegava às mãos dos clientes. Com tantos detalhes sobre o 

funcionamento de uma loja de departamentos e seu público, é possível afirmar que o 

livro é um estudo social de um pesquisador sobre os públicos dos grandes magazines 

em meados dos anos 1800.  

O Paraíso das Damas revela as engrenagens que operavam por detrás dos 

grandes magazines. Quase como um conto da ―A Bela e a Fera‖, essas lojas traziam 

encantamento, mas possuíam um lado obscuro e escondido do público. Enquanto ―A 

Bela‖ era formada pelo mundo do consumo, pelos produtos enfileirados nas prateleiras 

prontos para serem adquiridos, pelas vitrines temáticas, pelos jogos de luzes e cores, 

pelas promoções imperdíveis, pelas tentações provocadas pelas texturas e aromas; ―A 

Fera‖ era constituída pelo universo industrial, pautado pela impessoalidade, pelas 

máquinas, pelos dormitórios com paredes finas, pelos refeitórios com horários de 

almoço e alimentos pobres, pelo ambiente de produção repleto de trabalhadores 

uniformizados, pelas regras rígidas e salários ínfimos. Juntas, essas duas realidades se 

transformavam em ―monstros irresistíveis‖, nas palavras de Jeanne Gaillard (2007) e 

ferramentas imprescindíveis para o constante desenvolvimento do capitalismo e da 

burguesia.  

O romance com tons naturalistas traz vários personagens por meio dos quais o 

autor explora a questão do consumo, a relação do magazine com as lojas da vizinhança, 

a relação vendedor e cliente, vendedor e seus pares, gerentes e subalternos. Entretanto, o 

romance é centrado em uma personagem principal: a própria loja. Apesar de o livro 

apresentar uma história de amor entre Denise e Mouret, o autor traz para o plano 

principal as atividades do magazine. A loja aparece não só como cenário, mas na 

maioria das vezes como personagem, participante ativo da existência de cada 

consumidor que lá frequentava. A loja é um espectro, faz parte da personalidade de 

Mouret e também participa da progressão social de Denise. Para Everardo Rocha ―as 

etapas de expansão da loja determinam, em larga medida, o ritmo e a intensidade de um 

e de outro‖ (ROCHA, 2016, p.147). 
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A personagem Denise, ao migrar da cidade de Valognes para Paris, leva 

consigo dois irmãos mais novos, que ficaram sob sua responsabilidade após a morte dos 

pais. Sua intenção era trabalhar na loja de seu tio. No entanto, este não tinha condições 

de sustentá-los, pois sua loja passava por uma crise, assim como os outros comércios da 

região. Tudo muda com a entrada em cena do Paraíso das Damas, onde a jovem começa 

a trabalhar como vendedora e traça uma carreira de sucesso. Zola demonstrava, por 

meio de Denise e sua luta por manter-se no emprego como vendedora, que as 

oportunidades de trabalho para mulheres que migravam de pequenas cidades do interior 

para a capital eram limitadas: empregadas domésticas, operárias, vendedoras em 

pequenas lojas ou prostitutas (ROCHA, 2016, p.105). Deste modo, é possível notar 

como um posto em um grande magazine poderia mudar a vida de mulheres de camadas 

sociais mais pobres. As lojas de departamento ofereciam moradia, alimento e, apesar da 

rigidez das regras e de um salário que não permitia o próprio sustento, essas mulheres, 

muitas vezes pela primeira vez na vida, conquistavam alguma independência financeira 

e tinham contato social com os hábitos da burguesia urbana.  

Não eram somente as mulheres que migravam para as capitais e aspiravam 

trabalhar nos grandes magazines. Diante das oportunidades de emprego nas cidades 

criadas durante as Revoluções Industriais nos séculos XVIII e XIX, muitos jovens 

migraram dos campos para os principais centros urbanos europeus em busca de 

melhores condições de vida, e passaram a ver nas lojas de departamento em constante 

crescimento a possibilidade de melhores salários que nas indústrias (RAPPAPORT, 

2001, p.31). O emprego de vendedor era extremamente rigoroso, pois se trabalhava 

exaustivamente, sempre mantendo a postura alinhada e vestimenta impecável. Fazia 

parte do trabalho: caminhar pelas seções, organizar prateleiras, carregar as compras da 

clientela, ouvir desaforos e suportar humilhações (MILLER, 1981, p.81). Por outro 

lado, os vendedores se diferenciavam do proletariado comum, pois tinham contato com 

a moda, etiqueta, costumes e valores de classes superiores às suas. Aspirando ao estilo 

de vida burguês, esses vendedores passaram a ser consumidores dos produtos que eles 

mesmos vendiam, ocorrendo um verdadeiro ―trickle-down‖
32

 da moda. Desta forma, os 

grandes magazines se tornaram espaços formadores de novas classes médias que se 

apresentavam e se diferenciavam através das práticas de consumo.  

                                                             
32

 O processo sustentava que dois princípios conflitantes agem como uma engrenagem ou força motivadora para a 

inovação. Os vendedores seguindo o princípio da imitação buscam estabelecer suas reinvindicações por um novo 

status adotando o vestuário daqueles que consomem na loja. Esses últimos, seguindo o princípio da diferenciação 
respondem adotando novas modas, renunciando seus antigos gostos, marcadores de distinção.  
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Em O Paraíso das Damas, Zola apresenta um cenário tipicamente burguês, em 

que vendedores e vendedoras encantados com os hábitos e costumes dos seus clientes 

chegavam a gastar grandes parcelas dos seus salários em pistas de corrida, vestimentas e 

restaurantes, ao mesmo tempo em que reclamavam da comida insossa do refeitório e das 

paredes finas e sem privacidade dos dormitórios. Os funcionários, representando as 

novas classes médias, faziam extravagâncias no dia do pagamento, contando, por vezes, 

com o salário do mês seguinte para quitar dívidas e adquirir mais produtos. Em várias 

ocasiões, os artigos eram descartados logo que usados, pois saíam de moda e as 

vendedoras queriam algo novo para vestir em seus dias de folga. 

As classes médias, ainda que lutassem para pagar as despesas com aluguel, 

transporte e alimentação, deveriam ter uma renda extra para gastar com alguns luxos 

como vestimentas da moda, jantar em bons restaurantes ou ingressos para peças de 

teatro, tudo para não serem confundidas com o operariado e, com isso, retroceder na 

pirâmide social. Assim, as lojas de departamento funcionavam incitando desejos e 

criando variações nos comportamentos sociais. Jeanne Gaillard comenta logo no 

prefácio do romance que ―os malefícios da loja de departamentos são primeiramente 

imputáveis ao apego às aparências, à vaidade das burguesas de chapéu que formam a 

maior parte da clientela‖ (GAILLARD, 2007, p.18). 

A loja de departamento de Octave Mouret era realmente um paraíso para sua 

clientela, constituída em sua maioria por mulheres, uma vez que eram tratadas como 

verdadeiras divindades por seus funcionários. O magazine fora construído tendo em 

vista a permanência da mulher no interior do estabelecimento, desta forma, ela poderia 

passar mais tempo comprando e longe dos perigos que a rua e as más línguas ofereciam. 

Ao caminharem por ambientes amplos, repletos de produtos, poderem frequentar 

banheiros públicos, tomarem chá nos salões e bistrôs, visitarem salas de leitura e 

descanso, sempre seguidas de vendedores que carregavam suas compras ou lhes 

ofereciam refrescos, as mulheres podiam exercer sua liberdade social fora de seus lares. 

Em meados do século XIX eram escassos os lugares públicos que as mulheres poderiam 

frequentar e se reunir sem estarem acompanhadas por seus pais ou maridos. Segundo 

Benjamim, é somente com o advento das lojas de departamento que ―pela primeira vez 

o consumidor começa a se sentir massa‖ (BENJAMIN, 1986, p.87), é somente com a 

loja de departamento que a mulher burguesa começa a se sentir livre para ser um 

indivíduo fora de casa e da igreja. As lojas de departamento trouxeram a possibilidade 

de socialização dentro de um ambiente controlado pelos próprios pares.  
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Contudo, havia quem achasse perigoso tanta liberdade feminina. Don Slater 

comenta em seu livro Cultura do Consumo e Modernidade o caso de Müller, crítico da 

cultura do consumo na época (2001). Assim como Durkheim, Müller via a sociedade de 

consumo como uma porta para transtornos de personalidade e desregulamento moral do 

ser humano, assim como as lojas de departamento explicitavam desigualdades sociais 

que desencadeariam ―perturbações da ordem coletiva‖.  

 

[Para Slater] O relato de Müller das implicações morais relativas às mulheres 

que constituíam a clientela das lojas de departamentos de meados do século 

XIX é particularmente pertinente: indo ao Bon Marché, a compradora foge da 

vigilância moral do lar e da comunidade patriarcal e entra no espaço 

desregulamentado das ruas da cidade, da multidão urbana e da própria loja, um 

lugar de fantasia, desejo e necessidade insaciável, desregulamentados e, na 

verdade, hiperestimulados. Surge o pânico moral a respeito de mulheres 

viciadas em compras e abandonando maridos e filhos. Essa patologia do desejo 

assumiu um caráter médico a partir de meados de século XIX com a noção de 

cleptomania, classificada, como não seria de admirar, como uma forma de 

histeria –  uma doença uterina – e, por isso, um transtorno sexual. Exatamente 

como na época de Horgarth, teme-se que a liberdade da economia monetária 

leve diretamente à loucura do desejo devido à perda de regulamentação moral 

(SLATER, 2001, p. 79). 

 

Zola em seu romance descrevia o furto de mercadorias como um 

comportamento rotineiro e esperado. Contudo, o ato não deixava de ser embaraçoso e 

era tratado com maior descrição por parte da gerencia da loja. O culpado deveria 

devolver o subtraído e assinar um termo de confissão para ser liberado. Segundo Rocha, 

o autor também identificou outros tipos de práticas e comportamentos entre os clientes 

como a ―perniciosa‖, que gostava de devolver produtos depois de um tempo da compra 

só pelo gosto de adquirir um artigo; a cliente ―perdulária‖, que se envolvia em 

constantes dívidas para desespero do marido e a famosa ―cleptomaníaca‖, que furtava 

mercadorias não por necessidade, mas pela adrenalina gerada pela possibilidade de ser 

pega (ROCHA, 2016, p.93). 
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–Olha aqui, mamãe – disse Blanche, que remexia ao lado de 

uma caixa cheia de pequenas valencianas a preços baixos –, podemos 

pegar isso para os travesseiros. 

A senhora de Boves não respondia. Então, virando o rosto 

mole, a filha viu sua mãe com a mão no meio das rendas, fazendo 

desaparecer na manga de seu mantô os volantes de ponto de Alençon. 

Ela não pareceu surpresa, fez um movimento instintivo para escondê-

la, quando Jouve apareceu bruscamente entre elas. Ele se inclinou e 

murmurou no ouvido da condessa com uma voz polida. 

– Senhora, queira me acompanhar. 

Ela teve uma curta revolta. 

– Mas por quê, senhor? 

– Queira me acompanhar, senhora – repetiu o inspetor sem 

elevar o tom. 

O rosto embriagado de angústia, ela lançou um rápido olhar 

em torno de si. Então ela se resignou, retomou seu porte altivo, 

caminhando perto dele como uma rainha que desdenha se confiar aos 

bons cuidados de um ajudante-de-ordens. Nenhuma das clientes 

aglomeradas ali percebera a cena. Deloche, que se virara novamente 

para o balcão com as gorjetas, observava-a ser levada de boa aberta: 

Como? Essa também? Essa senhora tão nobre? Não dava para confia 

em ninguém! E Blanche, que deixavam livre, seguia de longe a mãe, 

andando devagar no meio da marola de ombros, lívida dividida entre o 

dever de não abandoná-la e o terror de ser levada com ela. Ela a viu 

entrar no gabinete de Bourdoncle e se contentou em perambular diante 

da porta. 

Bourdoncle, do qual Mouret acabava de se desembaraçar, se 

encontrava ali naquele momento. Era ele justamente quem julgava 

esse tipo de furto, cometido por pessoas honrosas. Jouve espreitava 

essa aí havia muito tempo, tendo colocado o diretor a par de suas 

suspeitas; assim, este último não se espantou quando o inspetor 

explicou-lhe o acontecido em uma palavra; casos extraordinários lhe 

passavam pelas mãos todos os dias, que ele dizia que a mulher era 

capaz de tudo quando a loucura do consumo a arrebatava. Como ele 

não ignorava as relações mundanas do patrão com a ladra, também 

mostrou perfeita polidez. 
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– Senhora, nós desculpamos esses momentos de fraqueza... 

Rogo-lhe apenas que considere aonde um tal esquecimento de si 

mesma poderia conduzi-la. Se alguma outra pessoa a tivesse visto 

camuflar essas rendas... 

Mas ela o interrompeu com indignação. Ela, uma ladra! Por 

quem a tomavam? Ela era uma condessa de Boves, seu marido, o 

inspetor geral dos haras, frequentavam a Corte. 

– Eu sei, eu sei, minha senhora– repetia calmamente 

Bourdoncle – Tenho a honra de conhecê-la. Queira antes de mais nada 

devolver as rendas que a senhora tem consigo... 

Ela revoltou-se de novo, não o deixava dizer mais uma 

palavra, colérica, ousando ir às lágrimas da grande dama ultrajada. 

Qualquer outro temeria alguma repercussão deplorável, pois ela o 

ameaçava de se dirigir aos tribunais para vingar tal injúria. 

– Atenção, senhor! Meu marido irá até o ministro. 

– Vamos, a senhora é mais razoável que as outras – declarou 

Bourdoncle impaciente. – Vamos ter de revista-la, já que é preciso. 

Ela não vacilou, e disse com sua segurança soberba: 

      – Isso mesmo, pode me revistar... Mas eu lhe advirto, está 

arriscando sua casa. 

Jouve foi buscar duas vendedoras de corpetes. Quando voltou, avisou 

a filha da senhora, que ficara livre, continuava diante da portam e 

perguntou se era preciso convida-la para entrar também, ainda que não 

a tivesse visto pegar nada. O diretor, muito correto, decidiu em nome 

da moral, que não a fariam entrar, para não forçar uma mão 

enrubescer diante da filha. Então os dois homens se retiraram para a 

sala vizinha enquanto as vendedoras revistavam a condessa e lhe 

tiravam até o vestido a fim de  checar o busto e os quadris. Além dos 

volantes de ponto de Alençon, doze metros de mil francos, escondidos 

no fundo da manga, elas encontraram no busto, achatados e quentes, 

um lenço, um leque, uma gravata, um total de quatorze mim francos 

aproximadamente em rendas. Fazia um ano que a senhora de Boves 

furtava assim, assolada de uma necessidade furiosa, irresistível. As 

crises pioravam, aumentavam até se tornaram voluptuosidade 

necessária à sua existência, levando todas as considerações de 

prudência, satisfazendo-se com uma fruição tanto mais amarga que ela 

se arriscava, sob os olhos da turba, seu nome, seu orgulho, a alta 
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situação de seu marido. Agora que este último a deixava esvaziar as 

gavetas, ela roubava com o bolso cheio de dinheiro, ela roubava por 

roubar, como de ama por amar, sob o golpe de chicote do desejo, no 

desvario da neurose que seus apetites de luxo insatisfeitos tinham 

desenvolvido nela, outrora, por meio da enorme e brutal tentação dos 

grandes magazines. 

– É um embuste!– exclamou ela quando Bourdoncle e Jouve 

voltaram– Enfiaram essas rendas nas minhas roupas! Oh! Diante de 

Deus, eu juro! 

Agora ela chorava lágrimas de raiva, caía em uma cadeira, sufocando 

em seu vestido mal abotoado. O diretor mandou as vendedoras saírem. 

Então retomou com seu ar tranquilo: 

– Estamos dispostos, senhora, a abafar esse caso desagradável por 

consideração à sua família. Mas antes a senhora precisa assinar um 

papel com esse texto: ― Eu furtei rendas no Paraíso das Danas1, e o 

detalhe das rendas, a data do dia... De resto, eu lhe devolverei esse 

papel assim que a senhora trouxer dois mil francos para os pobres. 

Ela se ergueu e declarou em nova revolta. 

– Eu nunca assinarei isso, prefiro morrer. 

– A senhora não morrerá. Mas eu a previno que vou mandar buscar o 

comissário de polícia. 

Então houve uma cena terrível. Ela os injuriavam balbuciava que era 

covardia homens torturarem assim uma mulher. Sua beleza de Juno, 

seu grande corpo majestoso se fundiam num furor de lavadeira, em 

seguida, ela tentou compaixão, ela lhes suplicava em nome de suas 

mães, falava em arrastar os pés. E, como eles permaneciam frios, em 

função do hábito, ela se sentou de repente e escreveu a nota com uma 

mão vacilante. A pluma cuspia; as palavras ―eu roubei‖, apoiadas 

raivosamente, quase furaram o fino papel, enquanto ela repetia, com a 

voz embargada: 

– Pronto, senhor, aqui está... Eu cedo à força... 

Bourdoncle pegou o papel, dobrou-o com cuidado, trancou-o diante 

dela em uma gaveta dizendo: 

– A senhora vê que ele tem companhia, pois as senhoras que os 

escrevem, depois de terem falado em morrer antes de assina-los, em 

geral se esquecem de vir buscar seus bilhetinhos... Enfim, eu o tenho à 

sua disposição. A senhora julgara se vale dois mil francos. 
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Ela acabou de abotoar o vestido e reencontrou toda a sua arrogância 

agora que pagara. 

–Posso sair? – perguntou num tom breve. 

Bourdoncle já se ocupava de outra coisa. Baseado no relatório de 

Jouve, ele decidiu demitir Deloche, esse vendedor era estúpido, ele se 

deixava continuamente roubar, nunca teria autoridade sobre as 

freguesas. A senhora de Boves repetiu a pergunta, e como os dois a 

dispensavam com um aceno afirmativo envolveu-os com um olhar 

assassino. No fluxo de injúrias que ela refreava, um grito 

melodramático lhe subiu aos lábios. 

– Miseráveis! – disse ela batendo a porta. 

Entretanto Blanche não se afastara do gabinete. Sua ignorância do que 

estava acontecendo lá dentro, as idas e vindas de Jouve e duas 

vendedoras, a transtornavam; ela evocava os gendarmes, o tribunal e a 

prisão. De repente levou um susto: Vallagnosc estava diante dela, esse 

marido de um mês cujo tratamento formal ainda a incomodava; e ele a 

questionava com seu estupor. 

– Onde está tua mãe? Vocês se perderam? Vamos, responde, 

tu me preocupas. 

Nenhuma mentira razoável veio-lhe aos lábios. Aflita, disse em voz 

baixa: 

– Mamãe, mamãe... Ela roubou... 

Como! Roubou? Enfim ele compreendeu. O rosto inchado de 

sua mulher, essa máscara lívida, devastada pelo medo, o assustava. 

– Tu a viste então? Tu a olhavas? – murmurou ele, gelado por 

senti-la cúmplice.  

Eles tiveram de se calar, as pessoas já viraram a cabeça. Uma 

excitação cheia de angustia manteve Vallagnosc imóvel por um 

momento. O que fazer? Ele decidia entrar no gabinete de Bourdoncle 

quando avistou Mouret, que atravessava a galeria. Ele ordenou sua 

mulher que esperasse, pegou o braço de seu velho camarada, que pôs a 

par da situação em palavras entrecortadas. Este apressou-se a leva-lo a 

seu gabinete, onde o tranquilizou sobre as soluções possíveis. Ele lhe 

assegurava que não precisaria intervir, explicando de que maneiras as 

coisas iriam certamente se passar, sem parecer se abalar 

particularmente com este roubo, como se o tivesse previsto havia 

muito tempo. Mas Vallagnosc, como não temia mais uma prisão 
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imediata, não aceitou a aventura com a mesma tranquilidade. Ele se 

abandonou no fundo da poltrona e, agora que podia raciocinar, 

desfazia-se em lamentos sobre si mesmo. Seria possível? Eis que ele 

entrara em uma família de ladras! Um casamento estupido que 

precipitara para ser agradável ao pai! Surpreso com essa birra de 

criança doente, Mouret o observava se lamentar, lembrando-se da 

antiga pose de seu pessimismo. Ele não lhe ouvira defender vinte 

vezes o vazio final da vida, na qual apenas a maldade tinha alguma 

graça? Assim, para distraí-lo, ele se divertiu um minuto lhe 

aconselhando indiferença num tom de gracejo amigável. E com isso 

Vallagnosc se irritou: ele não podia mais resguardar com firmeza sua 

filosofia comprometida, toda sua educação burguesa rebrotava em 

indignações virtuosas contra sua sogra. Assim que era trocado pela 

experiência, à menor roçadela da miséria humana, da qual ele 

zombava a frio, cético fanfarrão tombava e sangrava. Era abominável, 

arrastavam na lama a honra de sua raça, o mundo parecia afundar a 

seus pés. (ZOLA, 2007, p.178-183)  

 

Porém não eram somente as mulheres que sucumbiam à tentação dos objetos 

expostos. A grande massa de pessoas que frequentavam estas lojas serviam de 

camuflagem para qualquer um cometer pequenos e grandes delitos, inclusive os 

funcionários do sexo masculino. Zola descreve essa passagem: 

  

Um dia, sobretudo, o terror reinou. Um inspetor pensou ter notado que 

o luveiro Mignot roubava. Mulheres com ares estranhos pareciam 

sempre rodar diante de seu balcão; e acabavam de deter uma delas 

com os quadris cheios e o colo empanturrado de sessenta pares de 

luvas. A partir de então uma vigilância foi organizada e o inspetor 

pegou Mignot em flagrante delito, facilitando as manobras de uma 

grande loura, uma antiga vendedora do Louvre que fora jogada nas 

ruas. O estratagema era simples, ele ia experimentando luvas nas mãos 

da moça até que ela se enchesse de pares, e levava-a em seguida ao 

caixa, onde ela pagava apenas por um par. Justo neste dia Mouret 

estava lá. Em geral, ele preferia não se envolver nesse tipo de 

aventuras, que eram frequentes; pois, apesar do bom funcionamento 

da máquina, uma grande desordem reinava em certas seções do 

Paraíso das Damas, e não se passava uma semana sem que um 
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empregado fosse mandado embora por furto. A direção preferia, aliás, 

fazer o maior silêncio possível em torno destes furtos, julgando inútil 

colocar a polícia na história, o que causaria dano fatal aos grandes 

magazines. Naquele dia, no entanto, Mouret sentia necessidade de se 

enfurecer, e tratou violentamente o belo Mignot, que tremia de medo, 

seu rosto lívido e decomposto. 

– Eu deveria chamar a policia – gritava ele no meio dos 

outros vendedores – Vamos, responda! Quem é essa mulher? Juro que 

vou mandar buscar o comissário se me disser a verdade. 

Haviam levado a mulher, duas vendedoras a desvestiam. 

Mignot balbuciou: 

–  Senhor, eu não a conheço... Foi ela que veio... 

– Não minta! – interrompeu Mouret com pouco mais de 

violência – E ninguém aqui para nos informar! Todos vocês se 

entendem, com certeza! Estamos numa verdadeira floresta de Bondy, 

roubados, pilhados, saqueados! Desse jeito não poderemos deixar 

ninguém mais sair sem ser revistado. 

Ouviram-se murmúrios. As três ou quatro freguesas que 

compravam luvas ficaram aterrorizadas. 

– Silêncio! – retomou ele furiosamente – Ou eu mando a 

casa toda para a rua! 

Mas Bourdoncle acorrera, preocupado com o escândalo. Ele 

murmurou algumas palavras no ouvido de Mouret, o caso estava 

tomando uma gravidade excepcional; e ele decidiu conduzir Mignot 

para o escritório de inspeções, uma sala situada no térreo, perto da 

porta de Gaillon. A mulher que se encontrava ali, recolocando 

tranquilamente seu corpete. Ela acabava de acusar Albert Lhomme. 

Mignot, interrogado novamente, perdeu a cabeça, soluçou: ele não era 

culpado, era Albert, que lhe enviava suas amantes. A princípio ele 

simplesmente lhes dera vantagens, fizera com que tirasse proveito das 

ocasiões; depois, quando elas passaram a roubar, ele já estava 

comprometido demais para informar a direção. E esses aprenderam 

toda uma série de furtos extraordinários: mercadorias levadas por 

mulheres que as prendiam debaixo das suas saias nos luxuosos 

toaletes instalados perto do bufê, entre as plantas verdes; compras que 

um vendedor negligenciava informar ao caixa; até falsas devoluções, 

artigos anunciados como tendo retornado à loja, para reembolsar o 
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dinheiro devolvido ficticiamente; sem contar o furto clássico, de 

pacotes que saíam à noite sob um casaco, enrolados em torno da 

cintura, às vezes mesmo pendurados ao longo das pernas. Havia 

quatorze meses que graças a Mignot – e sem dúvida a outros 

vendedores que se recusavam a nomear – isso acontecia no caixa de 

Albert, um verdadeiro covil, todo um descarado desperdício de somas, 

cujo número exato nunca foi conhecido. (ZOLA, 2007, p.393-394) 

 

Apesar disso, nossa heroína Denise não se deixou levar pelos prazeres das 

compras. Ao contrário de suas companheiras vendedoras, Denise não se vê como 

potencial consumidora dos produtos que vende. Ela aparece como um personagem 

heroico maternal que abre mão de seu próprio conforto e vaidade para poder suprir as 

necessidades dos seus irmãos mais novos, principalmente de Jean Baudu, seu irmão 

adolescente, que gasta o dinheiro que não tem cortejando moças. A atitude de Denise é 

apontada por Zola como salvadora da moral e como propulsora da carreira da 

personagem. Porque ela é consciente do dinheiro que tem e não desperdiça como as 

outras vendedoras, que buscam a distinção através do consumo de bens materiais. 

Denise se distingue pelo trabalho que faz e isso chama a atenção de Mouret, que vê nela 

a beleza que as mulheres burguesas não têm: a de uma boa mulher, a de uma mãe-

gerente não corrompida pela sociedade de consumo. Apesar de trabalhar em um 

empreendimento comercial, por um lado Denise não se corrompe pela máquina do 

consumo como compradora, por outro ela experimenta o gosto da ambição do 

empreendedorismo e isso faz com que ela se apaixone e admire Mouret. 

Desta forma, Zola dá o final digno de romance romântico ao casal principal de 

seu livro, o matrimônio. Mas antes disso, evidenciamos a contraproposta feita por 

Denise, melhorias trabalhistas para os funcionários do Au Bonheur des Dames. Assim 

temos a moça pobre, trabalhadora e que, apesar de sofrer nas engrenagens da máquina 

criada pelo chefe, que no fim acaba se casando com ele, mas antes de tudo, o transforma 

em um bom patrão. 

Ao leitor também é apresentado o panorama da cidade de Paris do Segundo 

Império, na segunda metade do século XIX. Os grandes magazines encontraram espaços 

para se desenvolverem ao mesmo tempo em que ocorria o período de transformação e 

reformulação urbana da cidade promovida pelo prefeito Haussmann, cuja reforma se 

tornou símbolo de modernidade e higienização, conquistando notoriedade internacional. 

Em seu livro, Zola nos apresenta o barão de Hartmann, figura importante no Crédito 
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Imobiliário e a qual Mouret vai pedir financiamento para expandir sua loja. Hartmann 

também é a pessoa responsável pelas principais mudanças estruturais da cidade e 

quando Mouret descobre que uma nova via seria construída próximo ao seu magazine, o 

proprietário se interessa pelos terrenos dos armazéns que circundam o seu, imaginando 

uma nova expansão. Zola, ao nomear Hartmann como barão do Crédito Imobiliário, faz 

uma homenagem a Haussmann e cita sua importância para a cidade de Paris e para o 

desenvolvimento das lojas de departamento, uma vez que suas obras beneficiaram e 

permitiram que os grandes magazines crescessem graças às demolições dos quarteirões 

de cortiços, à especulação imobiliária, à abertura de grandes avenidas e à construção de 

estações ferroviárias, permitindo o acesso de consumidores de locais distantes, que 

naquele momento chegavam com mais facilidade às principais lojas de Paris (ROCHA, 

2016, p.142). 
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CAPÍTULO 2 

O Comércio em São Paulo com a chegada do Mappin 
 

 

2.1 O consumo como prazer urbano 
 

Como foi próprio do tipo de globalização do capitalismo no século XIX, em 

São Paulo os hábitos de consumo chegaram antes que uma infraestrutura industrial 

estivesse solidamente estabelecida. Apesar da cidade de São Paulo ter conhecido uma 

atividade intensa de comerciantes desde o século XVIII (BORREGO, 2010), 

acompanhada das primeiras exibições de paramentação do espaço doméstico, tais 

hábitos de consumo e de ostentação ficaram restritos aos pequenos grupos enriquecidos, 

o que levou a maioria dos historiadores da cidade de São Paulo a considerá-la 

provinciana (MARINS, 2001). Foi somente com a transferência da elite rural cafeeira 

para a capital nas últimas três décadas do século XIX que São Paulo começou a sofrer 

grandes reformas e modernizações higienistas.  

São Paulo era uma cidade que crescia rapidamente, principalmente devido aos 

fluxos migratórios para as fazendas de café e, nas últimas décadas do século XIX e 

começo do século XX, para a ocupação das fábricas. Segundo os estudos de J.V. Freitas 

Marcondes e Osmar Pimentel
33

, a cidade contava, em 1880, com 64.934 habitantes. Na 

virada do século, já eram 239.820 habitantes, ou seja, sua população mais que dobrou 

em duas décadas
34

. Em 1920, a população paulistana chegou a 579.033 habitantes
35

.  

   Aos poucos, modos e costumes europeus foram sendo apropriados pelos 

paulistanos mais endinheirados, e a cidade precisava acompanhar o novo estilo de vida 

que a cultura cafeeira exigia da cidade. Segundo José de Souza Martins (2004), os 

                                                             
33 Op. cit. Tabela- São Paulo Espírito Povo e Instituições- Ed Pioneira- 1968. (Org.) Aroldo de Azevedo. Emplasa, 

2001. 
34 Desde meados do século XIX, boa parte da população paulistana era representada por imigrantes europeus, que 

para cá vieram graças ao subsídio do governo oferecido para fomentar a mão-de-obra branca e o branqueamento do 
povo brasileiro. 
35

 Em 1921, Londres era a maior cidade do mundo, com 7.476.168 habitantes, seguida por Tóquio que, 

em 1920, contava com 3.699.428 habitantes, depois Berlim, com 3.674.000 habitantes (ano de 1919). O 

Rio de Janeiro tinha em 1920 1.147.599 habitantes. [Recenseamento de 1920. 4º. Censo geral da 

população do Brazil, 1º da agricultura e 11º da população da cidade do Rio de Janeiro. Ministério da 

Agricultura, Industria e Commercio. 1920.  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/Censode1920/RecenGeraldoB

rasil1920_v2_Parte3_Estatistica_Predial_e_Domiciliaria.pdf]. [WAIZBORT, Leopoldo. Georg Simmel e 

a Berlim do Segundo Império.  São Paulo, Editora 34, 2006, p. 312.]  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/Censode1920/RecenGeraldoBrasil1920_v2_Parte3_Estatistica_Predial_e_Domiciliaria.pdf%5d.
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20%20RJ/Censode1920/RecenGeraldoBrasil1920_v2_Parte3_Estatistica_Predial_e_Domiciliaria.pdf%5d.
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traços de provincianidade perdiam aos poucos espaço para novas referências culturais. 

O crescente aumento no número de lojas, clubes, confeitarias, hotéis, teatros, espaçosos 

bulevares, parques e praças davam singular prestígio ao centro urbano de São Paulo, 

constituindo-se em símbolo de poder, riqueza e modernidade.  

O trabalho de Heloísa Barbuy (2001) mostra como as exposições universais 

ocorridas durante o século XIX foram mimetizadas pelo comércio das cidades, não só 

nos Estados Unidos e nas principais cidades europeias, mas também nas brasileiras. Um 

exemplo disso foi a criação de um modelo de ―cidade moderna‖ para São Paulo, 

caracterizada pelas grandes avenidas ordenadoras de tráfego, de linhas retas e axiais 

baseadas no projeto higienista, feito pelo barão de Haussmann em Paris entre 1852 e 

1870. Em São Paulo, o trabalho de Haussmann serviu de inspiração para tentativas de 

ordenar o tracejado de algumas ruas do centro da cidade, resultando em demolições de 

casas de taipa e construções antigas, alargamento de ruas, recuo dos terrenos, projetos 

de praças e passeios públicos, e edificações em estilos mais modernos, como sobrados 

em alvenaria. A pedido do então prefeito de São Paulo, Raymundo Duprat, foi chamado 

o arquiteto Joseph Antoine Bouvard, que já havia exercido a função de diretor do 

Serviço de Arquitetura, Passeios e Plantações da Cidade de Paris. A presença e o aval 

de Bouvard foram decisivos para algumas melhorias na cidade como a que se iniciou 

em 1911, com a sedimentação e higienização do Vale do Anhangabaú e da Várzea do 

Carmo com o intuito de acabar com as inundações do rio Tamanduateí (BARBUY, 

2001, p.73 ). 

 Maria Cecília Naclério Homem (1996; 2011), aborda as novas formas de 

morar que acompanhavam as transformações pelas quais a cidade estava passando e que 

começavam a dar sinais de mudanças nas últimas décadas do século XIX e início do 

século XX. Em seu primeiro trabalho, O Palacete Paulistano, a autora discorre sobre a 

criação do primeiro bairro planejado da cidade, os Campos Elísios. Denominado 

anteriormente de Campo Mauá, por abrigar a chácara do Visconde de Mauá, o terreno 

foi comprado e loteado por Frederico Glette e Victor Nothmann, em 1878, e tornou-se 

um bairro de elite, abrigando grandes chácaras e palacetes. Em seu segundo trabalho, 

Homem apresenta a formação do bairro do Higienópolis. O terreno do antigo Barão de 

Ramalho foi adquirido por Martinho Buchard e Victor Nothmann, em 1890, sendo, 

então, loteado e vendido para fazendeiros enriquecidos que se mudavam para a capital. 

O recém-criado bairro era considerado o que havia de mais moderno e de mais 
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higiênico, pois em todos os lotes eram proporcionados serviços de água encanada, 

esgoto, gás e linhas de transporte público (bonde).  

O trabalho de Silva Ferreira Wolff (2000) analisa a criação dos primeiros 

bairros-jardim em São Paulo desde o seu lançamento na década de 1910, até os últimos 

projetos arquitetônicos realizados nos lotes a venda em 1940. Inspirados no bairro de 

Hampstead em Londres, o Jardim América e o Pacaembu mudaram o paisagismo e o 

tracejado das ruas ao respeitar a topografia do local, incluir muitas áreas verdes nas 

quadras e não ter ruas somente lineares. O Jardim-América foi pensado para as elites 

paulistanas, mas a facilidade de crédito ao adquirir um loteamento permitiu que 

segmentos médios adquirissem terrenos menores e financiassem a construção de suas 

casas nesse bairro. 

Abordando as inovações técnicas recém-chegadas em São Paulo, João Luís 

Máximo (2008) mostra o impacto da eletricidade e do gás nas casas paulistanas e na 

cidade entre 1870 e 1930. O autor apresenta as transformações trazidas pelo o advento 

da iluminação, primeiramente a gás – possibilitado pela companhia inglesa The San 

Paulo Gas Company – e, posteriormente, à eletricidade – trazida pela gigante canadense 

São Paulo Tramway, Light and Power Company –, que modificaram o cotidiano dentro 

e fora das residências, permitindo novas formas de ocupar o espaço público, 

desenvolvendo novas formas de sociabilidade e também possibilitando o crescimento 

do comércio urbano.  

O crescimento populacional, juntamente com as obras de modernização e 

infraestrutura que estavam ocorrendo na cidade, permitiu um rearranjo do espaço 

urbano, mas também uma supervalorização da área central da cidade. Segundo o estudo 

de Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno (2016) sobre os aspectos do mercado imobiliário 

paulistano, a verticalização e a construção de novos edifícios aconteceram devido ao 

momento de prosperidade econômica mantida até meados de 1913, quando ocorreu uma 

aceleração das transformações arquitetônicas e urbanísticas, e também uma 

especialização do comércio e dos serviços de luxo. A autora mostra que, no ano de 

1914, o metro quadrado no Triângulo (ruas XV de Novembro, Direita e São Bento), 

chegaram ao valor médio de 1:000$000 réis. Já nos arredores no perímetro central, o 

preço caía para 165$000 réis, chegando a 23$500 réis no perímetro urbano abaixo da 

colina histórica, ou seja, nos arredores alagadiços do Rio Tamanduateí (BUENO, 2016 

p.186). Com a valorização do metro quadrado do centro paulistano e com o 

investimento em comércio de bens de luxo, a permanência dos segmentos sociais menos 
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abastados como moradores tende a diminuir. No entanto, uma larga população, de todos 

os extratos sociais, tornava-se transeunte na cidade, e aprendia a usufruí-la como lugar 

para consumir com os olhos aquilo que não se podia adquirir.  

A partir de 1890, grandes empresas estrangeiras começaram a fundar suas 

filiais na capital paulista em busca de atividades cujos lucros fossem mais seguros e 

imediatos, como, por exemplo, setores de serviços ou de comércio de importação e 

exportação (DAECTO, 2002, p.104). Isso acontecia devido às repostas positivas que a 

cidade recebia devido ao bom desempenho da venda do café no exterior e aos 

―melhoramentos‖ pelos quais a cidade passava. Nela instalaram-se as principais lojas 

importadoras de bens como a Loja do Japão, a Casa Alfredo Krueger & Cia, Holmberg, 

Bech & CIA, a Casa Fuchs, a Casa Grumbach, a Casa Fretin, a Casa Allemã, entre 

outras (BARBUY, 2001, p.77). 

Apesar do alto valor dos produtos importados, principalmente depois da crise de 

1905, e da assinatura do Convênio de Taubaté e da instituição da Caixa de Conversão, 

em 1906, as casas importadoras não sofreram baixas nos lucros, pois seus clientes 

continuaram buscando por suas mercadorias, ainda que com valores mais altos 

(DEAECTO, 2002, p.40). 

Nada se comparava à quantidade de lojas voltadas ao ramo do vestuário do 

Centro de São Paulo, principalmente aquelas que se especializaram em fazendas, 

produtos de armarinho, roupa de cama, chapéus, bolsas, luvas, lingerie e acessórios 

importados. Nos idos de 1900, as lojas de fazendas se concentravam majoritariamente 

nas ruas XV de Novembro e Álvares Penteado. Nomes franceses eram bastante comuns 

para intitular o comércio no centro, principalmente no Triângulo. A alusão às celebres 

casas parisienses funcionavam como um sinônimo de refinamento e bom gosto, além de 

levar o consumidor a crer, quase sempre erroneamente, que tal comércio teria alguma 

relação com sua homônima parisiense. A partir daí surgiram nomes de estabelecimentos 

como Au Printemps, À Pygmalion, Au Paradis des Enfants, localizadas à rua XV de 

Novembro; Au Bon Diable, À La ville de Paris, À la Capitale, Aux 100.000 Paletots, 

Paul Coiffeur, à rua Direita; Au Bon Marché e À la Belle Jardinière,Grand Bazar 

Parisien, Au Figaro de Paris, À Bota de Paris, Palais Royal, L´Opéra , La Saison, Petit 

Bazar, Au Rendez Vous des Dames, à rua de São Bento (BARBUY, 2001, p.174). 

É importante lembrar que a produção local também se fazia presente desde o 

século XIX, com a existência de pequenas fábricas de chapéus, luvas e calçados, além 
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de costureiras e alfaiates que montavam seus estúdios e pequenas confecções para servir 

os paulistanos (BARBUY, 2001, p.172).   

O comércio era um grande propulsor da introdução e circulação de objetos na 

vida urbana e doméstica. Segundo os estudos de Aroldo de Azevedo, São Paulo 

contava, em 1883, com 730 estabelecimentos de comércio varejista (ver Tabela 1, 

AZEVEDO, 2001). Em 1914, constavam 4.905 estabelecimentos sendo 471 

estabelecimentos de tecidos e fios têxteis e 397 voltados para a venda de artigos de 

vestuário, armarinhos e uso pessoal (DEAECTO, 2002).  

Entre o fim do século XIX e o início do século XX, popularizavam-se nas 

grandes metrópoles europeias e norte-americanas novas formas de consumir e que 

chegavam à cidade de São Paulo. O ato de comprar tornava-se mais do que adquirir um 

produto, ele proporcionava uma sensação única de pertencimento que transcendia o 

espaço restrito da casa. Comprar significava passar algumas horas fora do espaço 

privado. A ação de comprar se desdobrava em outras ações: o consumidor se alimentava 

fora de casa em salões de chá, confeitarias, bares; atualizava-se sobre os últimos eventos 

em lojas e teatros, visitava exposições, encontrava conhecidos, trocava opiniões, ou 

seja, se relacionava com o espaço público. Comprar envolvia os sentidos do corpo, 

como sentir a textura dos tecidos, observar as cores, as luzes, os arranjos e os objetos 

cenográficos nas vitrines, experimentar um acessório, ouvir conselhos sobre 

combinação de cores, de roupas e acessórios, sobre o funcionamento e adequação de 

objetos para a casa, tudo em um mundo para além das paredes do lar. Apesar de ser 

quase sempre relacionado às responsabilidades domésticas femininas de suprir e 

embelezar a casa, o ato de comprar pode ser visto primeiramente como um prazer 

público (RAPPAPORT, 2001, p.36). 

 

 

Tabela 2. Cidade de São Paulo Comércio Varejista: 1883 

Especificação das Casas de Comércio Varejistas Número 

Gêneros do país e molhados 456 

Fazendas, modas e armarinhos. 49 

Cafés, botequins e restaurantes. 41 

Açougues 44 

Casas comissárias 25 

Casas lotéricas 18 
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Charutarias 15 

Ferragens e armarinhos 13 

Joalherias e ourivesarias 9 

Móveis e colchoarias 9 

Chapelarias 8 

Frutas e molhados finos 6 

Louças, cristais e porcelanas. 5 

Armarinhos 5 

Aparelhos de ótica 4 

Papéis pintados 4 

Livrarias 4 

Instrumentos de música, armarinhos e brinquedos, artigos de viagem 3 

Armas e munições 2 

Mobílias de aluguel 2 

Artigos de desenho 2 

Artigos de engenharia 2 

Móveis de vime 2 

Livros em branco 1 

Selos usados 1 

Total: 730 

 

Fonte: A cidade de São Paulo - Por um Grupo de Geógrafos dirigidos por Aroldo de Azevedo– In Moura 

(F.I. Xavier de Assis) obra cit. Págs. 307-327. Elaboração: Emplasa, 2001. 

 

O consumo levava pela primeira vez as mulheres a participar livremente da 

cultura urbana. As mulheres de estratos sociais mais elevados deixavam seus lares e 

procuravam nas compras uma forma de socialização. Cada vez mais, às mulheres 

cabiam as decisões sobre o abastecimento e o equipamento de suas casas. O footing 

como lazer, resultado do ócio das mulheres burguesas, passou a ser uma forma de 

distinção – o tempo livre para fazer compras indicava que estas mulheres tinham criadas 

e não precisavam ficar em casa cuidando dos afazeres domésticos mais pesados 

(BONADIO, 2007, p. 99). As ruas eram também o espaço de sobrevivência de mulheres 

brancas pobres, chefes de família; de mulheres de famílias decadentes e de mulheres 

empregadas como serviçais nas casas de muitas famílias (MARINS, 2001; DIAS 1995). 

A construção de um ideário de família, que colocava a mulher como responsável pela 

sua saúde e bem estar, associada à presença das mulheres nas ruas e lojas acabaram 
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atribuindo um novo sentido ao espaço da cidade. Os comerciantes viam as mulheres 

como consumidoras naturais e o ato de fazer compras podia ser interpretado não mais 

como uma necessidade de subsistência, mas como um passatempo feminino, uma forma 

de lazer.  

A aquisição de mercadorias adquiria cada vez mais um caráter de lazer para as 

elites e segmentos médios. Frequentar empórios, lojas, cafés, sorveterias, confeitarias e 

teatros fazia parte de um ritual que os equiparava às sociedades das metrópoles 

europeias. O advento das lojas de departamento no Brasil agiu como vetor desses novos 

hábitos de exibição pessoal, prazer no consumo e nos cuidados de si. Projetadas para 

ocupar grandes espaços e serem mobiliadas luxuosamente, as lojas de departamento 

apresentavam seus próprios espetáculos através das suas vitrines iluminadas ao expor 

suas mercadorias. 

 

A enorme variedade de mercadorias especialmente organizadas, as 

vitrines e a decoração das lojas aumentavam o interesse do 

comprador. No entanto se a instabilidade e o estranhamento causados 

pela nova paisagem urbano industrial podiam causar desconforto em 

relação à cidade, esses mesmos sentimentos, no caso das lojas de 

departamento, foram explorados na criação de um espaço mágico e 

instigante. (PADILHA, 2001, p.81) 

 

A instalação de lojas de departamento na cidade de São Paulo vinha 

acrescentar à vida dos paulistanos a experiência da fantasia e da sedução do consumo 

vivenciados nas grandes metrópoles. 

Este capítulo descreverá os impactos causados pela loja Mappin na conjuntura 

comercial paulistana. Serão estudadas as suas estratégias de venda, a influência das lojas 

de departamento estrangeiras na sua constituição e seu comportamento perante a 

concorrência com a Casa Allemã. 

 

2.2 Mappin Stores 
 

O Mappin Stores teve uma de suas origens na tradicional loja inglesa Mappin 

&Webb, fundada no século XVIII, na cidade de Sheffield, na Inglaterra. Existente até 

hoje, a Mappin &Webb é especializada em produtos finos, pratarias e porcelanas. Após 
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o lançamento de filiais em duas cidades da América do Sul (Buenos Aires e Rio de 

Janeiro), a loja foi instalada em São Paulo, em 1912, na rua XV de Novembro. O 

Mappin Stores foi inaugurado em 1913, ocupando o mesmo prédio da Mappin &Webb 

(ALVIN & PEIRÃO, 1985). O Mappin Stores resultou da associação do Mappin 

&Webb do Brasil (Walter John Mappin, Herbert Joseph Mappin e Henry Portlock) com 

John Kitching, gerente de uma loja de departamentos inglesa, a Debenhams. Segundo 

Zuleika Alvin e Solange Peirão (1985), ―foi deste último a ideia de criar em São Paulo – 

cidade que conheceu em viagem de férias – uma loja de departamentos‖. Kitching 

acreditava que havia uma lacuna no comércio de bens de consumo em São Paulo e 

pensou em suprir a cidade com uma loja de grande porte, capaz de cativar aqueles 

segmentos abastados da sociedade com itens importados, serviços e pontos de encontro. 

Diferentemente das primeiras lojas de departamento inglesas, voltadas para um público 

de baixa renda (LANCASTER, 1995), parece que o Mappin foi concebido para trazer à 

São Paulo o glamour que as lojas de departamento francesas souberam implantar e 

expandir para públicos amplos, padrão que foi adotado também pelos ingleses.  

 

 

Figura 17.  Mappin &Webb Regent Street, Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia da autora, 2011. 
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Figura 18. Mappin & Webb, Buenos Aires, 1911. 

 

O primeiro endereço do Mappin Stores em São Paulo foi o número 26 da Rua 

XV de Novembro, ao lado do Mappin & Webb, que continuou até 1936 neste mesmo 

endereço e como loja de cristais. A loja trazia consigo o conceito dos grandes 

magazines franceses do Palais de la Femme, ou seja, um grande estabelecimento 

voltado para satisfazer as necessidades de consumo femininas. 

Inicialmente foram estabelecidos onze departamentos com quarenta 

funcionários: roupas brancas, layettes (também conhecidos como roupas para bebês); 

blusas femininas, cortinas, meias e luvas, rendas e fitas, golas e colarinhos, artigos de 

armarinhos, lenços, leques e bolsas e, por fim, lingeries. A partir de 1914, o Mappin 

Stores introduziu a moda masculina em seu universo de produtos. O departamento 

passou a oferecer tecidos para camisas, chapéu, alfaiataria e camisaria sob medida. No 

mesmo ano, a loja inaugurou também uma seção voltada para artigos de noivas e 

enxovais.  

 

 

Fonte: Mappin &Webb, Londres, 2011. Foto doada pela loja Mappin & Webb, Londres, 2011.  
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Figura 19.  Mappin &Webb / Mappin Stores, Rua XV de Novembro.  

 

Fonte: Fotografia Mappin Stores e Mappin & Webb na Rua XV de Novembro, s/d. Arquivo Mappin. 

Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 

 

Não se sabe se os empresários que inauguraram o Mappin Stores tinham em 

perspectiva a iminência da Primeira Guerra. O que se percebe, na publicidade da Loja, 

era a preocupação em não cair no anonimato. Durante o período da Guerra (1914-1918) 

há um aumento nas propagandas de tecidos, roupas brancas, tapetes e cortinas, que 

certamente o Mappin Stores possuía em estoque, em detrimento dos anúncios de 

vestidos, camisas, chapéus e outros acessórios de vestimenta, sinal do desequilíbrio das 

importações que a loja sofria devido ao  conflito armado.  

Emília Mosca Cabreira, empregada das oficinas de costura do Mappin Stores 

entre 1913 e 1918, lembra a decoração e a disposição das mercadorias na Loja quando 

ainda se encontrava à Rua XV de Novembro ―tinha uma grande escada ao lado da 

parede e o caixa ficava embaixo. O chão era acarpetado de verde. No térreo tinha 
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miudezas, no primeiro andar chapéus e vestidos‖ 
36

.  A loja de departamento 

transformou o ato de ir às compras em uma experiência corporal e sensorial associada às 

possibilidades de recreação e socialização. O poder de negociação com fornecedores de 

um grande magazine como o Mappin Stores permitia colocar itens em oferta, artigos 

vendidos até mesmo por preços abaixo do custo serviam para seduzir a clientela que se 

via motivada a adquirir outros itens com a impressão de estar comprando tudo mais 

barato (ZOLA, 2007). A diversidade de produtos importados e a reputação de boa 

qualidade, pelo que o Mappin Stores ficou conhecido, atraia tanto os segmentos altos, 

que buscavam consumir mercadorias de luxo a um bom preço, quanto os médios, que 

consumiam a ideia de luxo comprando esporadicamente ou pontualmente. A ideia de ser 

um consumidor da Loja poderia ser constituída a partir da compra de um artigo simples 

e barato como um par de luvas. Bartolomeu Perrota, que começou a exercer a profissão 

de alfaiate e camiseiro no Mappin Stores em 1915, recorda-se que ―para as camisas, só 

usávamos tecidos vindos da Inglaterra‖ 
37

. Em um catálogo do Mappin Stores do ano de 

1937, menciona-se o endereço Savile Row
38

, n.9 e 10, em Londres, como sendo a 

fornecedora direta da casa Mappin Stores para fazendas utilizadas na confecção de 

ternos e camisas.  

Seguindo o padrão dos grandes magazines europeus, as vendedoras eram 

treinadas para ter disciplina e discrição. O uniforme utilizado pelas vendedoras 

priorizavam tons sóbrios, como o preto ou o azul marinho, para contrastar com o 

colorido dos artigos vendidos pelo magazine. A responsável pelo Salon de Beauté, 

aberto no ano de 1926, Kelly Holand Colson, comenta que o uniforme das funcionárias 

era composto por saia preta (ou azul-marinho) e blusa branca, variando entre este e um 

vestido preto em formato tubinho. Ao uniforme era adicionado um chapéu, mas esse 

não era usado dentro da loja, somente em ambientes externos
39

. 

 

As moças que trabalhavam no Mappin eram lindas, não podiam usar 

decotes, cortar os cabelos, enfim tinha que ser muito discreta. Uma 

vez mandaram uma moça embora porque ela usava a blusa como se 

usa agora, aberta na frente, mas eles acharam aquilo um escândalo. 

                                                             
36 Entrevista com Emília Mosca Cabreira. Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d.29, 

caixa 2.  
37 Entrevista com Bartolomeu Perrota. Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d.53, caixa 2. 
38

 A Savile Row é o endereço onde se concentram as mais famosas e tradicionais alfaiatarias de Londres. Entre seus 

frequentadores estão os membros da casa real britânica, Winston Churchill e o seu precursor, o dandy Beau 
Brummel. 
39

 Entrevista com Kelly Holland Colson - Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d. 32, caixa 2. 
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Outra vez mandaram embora várias moças porque um advogado disse 

que elas eram ‗moças da vida‘, só porque usavam decotes. Elas eram 

vendedoras e nós das oficinas tivemos que substitui-las até que 

arrumassem outras.40 

 

O comportamento estudado dos funcionários e a cenografia visualmente 

intensa do ambiente convidavam o cliente a participar de uma performance cheia de 

teatralidade, que atiçava a fantasia dos consumidores e o seu desejo de sentir-se 

equiparados ao padrão social que era ostentado por estes estabelecimentos. Muitos 

destes comércios tornaram-se verdadeiros tratados de bom gosto e requinte, tendo suas 

formas arquitetônicas e móveis copiados tanto em espaços públicos como hotéis e 

restaurantes, quanto em espaços privados por donas de casa da classe média 

(FLANDERS, 2006, p.78).  

O Mappin Stores reproduzia estratégias de venda já exercidas pelas lojas de 

departamentos europeias, contudo, ao serem praticadas no comércio paulistano, 

tornaram-se grandes inovações, como a possibilidade de troca ou devolução de artigos 

com defeito. Nunca a frase atrelada a Selfridge, "The customer is always right" ou ―o 

cliente sempre tem razão‖ em tradução livre, fez tanto sentido.    

No ano de 1916, o Mappin Stores triplicou o número de departamentos e 

chegou a ter 180 funcionários, o quádruplo daquele de sua abertura. Nem mesmo a 

Primeira Guerra Mundial parecia desacelerar o sucesso que a loja fazia. O Mappin 

Stores já contava com oficinas de roupas para servir mulheres e homens. Tais oficinas, 

inicialmente voltadas para fazer pequenos ajustes nos artigos importados, passaram a 

produzir roupas até mesmo para as estações de teatro e de estreias no Teatro Municipal, 

anunciadas como as temporadas líricas (ALVIN & PEIRÃO, 1985).  

Assim como os Grands Magazins franceses e as lojas de departamento 

inglesas, o Mappin Stores vendia roupas semi-prontas. As peças eram importadas e 

somente precisavam de ajustes finais de acordo com o manequim do cliente. Emília 

Cabreira, costureira nos primeiros anos do Mappin Stores comenta que ―A oficina 

funcionava basicamente para ajustar o tamanho dos vestidos que recebíamos prontos de 

Londres e Paris‖ 
41

. Barbuy (2001) explica que, ao longo do século XIX na Europa, a 

roupa feita estava voltada para uniformes de classes trabalhadoras como domésticas, 

motoristas, operários, etc. e por isso, não eram adquiridas por segmentos mais 

                                                             
40 Entrevista com Emília Mosca Cabreira - Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d.29, caixa 2. 
41 Entrevista com Emília Mosca Cabreira  - Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d.29, caixa 2. 
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remediados. Somente com o advento das lojas de departamento as roupas prontas 

começaram a ser produzidas para classes mais abonadas, que aceitavam o ―prêt-à-

porter‖ rendidas pela facilidade de experimenta-las e levá-las imediatamente. Em São 

Paulo, a mudança de hábito começou com o público masculino, que aceitou a ―roupa 

pronta‖ oferecida pelas casas consideradas “chics” na cidade, principalmente pela 

facilidade com que eram adquiridas e por serem de origem francesa. 

O Mappin Stores inovou também ao assegurar aos seus funcionários benefícios 

trabalhistas. Ao contrário do modelo das lojas de departamento surgidas na França e na 

Inglaterra em meados no século XIX – onde os funcionários residiam e se alimentavam 

nos magazines, e em troca, deveriam seguir estritas regras de comportamento e 

pontualidade a custo de descontos salariais e penalidades (WOODHEART, 2013, p.30) 

–, o Mappin Stores seguia o moderno exemplo de fidelização de funcionários propagado 

por Harry Selfridge. Assim como os empregados da Selfridge‘s, os funcionários do 

Mappin Stores recebiam salários melhores para que pudessem custear o aluguel de sua 

própria moradia. Segundo Selfridge, não havendo necessidade de punição, os 

vendedores trabalhavam com mais disposição e eram mais exitosos na hora de finalizar 

uma venda (WOODHEART, 2013, p.30).  

O Mappin Stores também proporcionava aos funcionários a semana inglesa, 

uma tarde da semana de folga entre segunda e sábado, acrescido ao Domingo, que era o 

descanso semanal. Os empregados tinham ainda o direito de gozar de oito dias de férias. 

Em 1920, as férias passaram a ser de 15 dias anuais, segundo lei promulgada por Artur 

Bernardes. Em troca dos benefícios, era exigido bom aspecto, extremo cuidado e 

discrição. Para os cargos mais altos era exigido que se falasse uma segunda língua, o 

inglês era uma preferência. Os funcionários do Mappin Stores tinham a vantagem de 

adquirir os produtos da loja com desconto de 10% no preço da etiqueta, desta forma, 

esses vendedores, que compunham os segmentos médios da sociedade, acabavam tendo 

acesso a artigos que eram considerados de luxo, estimulando ainda mais o consumo e o 

estilo de vida burguês, afinal, trabalhar no Mappin Stores era uma forma de ascensão 

social.  

Além do quadro de funcionários próprios, o Mappin Stores dispunha de 

pessoas que trabalhavam por cota para suprir um eventual aumento na demanda da loja. 

Perrota, alfaiate e camiseiro no Mappin Stores em 1915, recorda-se do trabalho das 

bordadeiras cotistas: 
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As bordadeiras não eram do Mappin. O Mappin mandava roupas para 

elas e elas entregavam as roupas bordadas depois. Elas não eram 

funcionárias da loja. Elas trabalhavam por cota, moravam ali na Rua 

Lavapés, esquina com a Rua Espírita. Eram muito finas, o trabalho 

delas era muito fino. Conforme o volume de encomenda elas vinham 

entregar aqui ou o Mappin ia buscar lá
42

. 

 

O sucesso dos primeiros anos levou a Loja a abrir , em 1918, uma filial na 

cidade de Santos, que funcionou até o ano de 1927. O fracasso da versão santista parece 

ter-se devido à  preferência do público da cidade a subir a serra e fazer compras na 

matriz. Em 1920, o Mappin Stores abriu outra filial, agora na cidade do Rio de Janeiro. 

Apesar de a loja apresentar bom desemprenho nos primeiros anos, acabou encerrando 

suas operações na década de 1950. Não podemos desconsiderar que, por muito tempo, 

sua concorrente direta foi a loja de departamentos Parc Royal,
43

  e que imperava 

soberana na cidade, sendo difícil para o Mappin Stores Rio de Janeiro, considerado uma 

operação secundária da matriz paulistana, ganhar os públicos cariocas. 

 

2.2.1 O Mappin dos “Quatro Cantos” 

 

Em São Paulo, o Mappin Stores só fazia crescer. Em 1919, a loja mudou-se 

para um imóvel mais amplo, situado à Praça do Patriarca. Agora estabelecido no prédio 

reformado, de três andares, que um dia pertencera à Condessa Pereira Pinto
44

, o 

Magazine ganhava ares de uma legítima loja de departamento: amplo, luxuoso e bem 

iluminado como uma catedral do comércio deveria ser. No entanto, quanto à exposição 

de seus produtos, o Mappin Stores parecia guardar a tradição das lojas de departamento 

inglesas, uma vez que a maior parte deles ficava guardada em armários e estantes 

recobertos de finas folhas de cristal biseauté ―pois os armários permaneciam fechados 

para melhor proteção da mercadoria‖. A decoração com cristal também aparecia nas 

                                                             
42

 Entrevista com Bartolomeu Perrota  - Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d.53, caixa 2. 
43 O Parc Royal foi uma loja de departamento que existiu no Rio de Janeiro entre 1873 e 1943. Sob o comando do 

imigrante José Vaco Ramalho Ortigão, o magazine funcionava vendendo produtos finos importados, atendendo 

clientes que frequentavam a corte na fase da monarquia e, posteriormente, as elites e os segmentos médios durante a 

Primeira República e a Era Vargas. O Parc Royal encerrou suas atividades após um incêndio em 1943, que causou 

prejuízos aos proprietários e a terceiros. (GORBERG, 2013). 
44

 Ana Vicência Blandina da Silva Prado, condessa Pereira Pinto (1844 – 1936), filha de Veridiana Penteado, 

proprietária o edifício localizado na Praça do Patriarca com a Rua Direita e a Rua São Bento que foi alugado para o 

estabelecimento da loja Mappin Stores por 10 contos de réis por mês nos dez primeiros anos. (ALVIN e PEIRÃO, 
1985). 
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centenas de espelhos espalhados pela loja, criando reflexos e jogos de cores originados 

da enorme cúpula de vitrais no teto e dos lustres em design art-nouveau. 

Acompanhando o desenvolvimento da cidade, o Mappin Stores trouxe a tecnologia para 

o seu interior com instalação de dois elevadores, o serviço de vendas por telefone e a 

abertura de 18 grandes vitrines iluminadas, que ficavam em frente à Praça, à Rua da 

Quitanda, à Rua São Bento e à Rua Direita – a loja logo seria apelidada de ―a Loja dos 

Quatro Cantos‖. 

 

Figura 20. Mappin Stores, Praça do Patriarca, década de 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As vitrines do Mappin Stores se tornaram o atrativo da loja e inovaram a 

paisagem da cidade.  O responsável pela elaboração e organização das vitrines era o 

cenógrafo e figurinista inglês Edward Crouch, que possuía experiência anterior na 

Harrod‘s londrina. As vitrines de Crouch sempre chamaram a atenção e por vários anos 

ganharam prêmios de ―a mais bela vitrine‖.  

Uma vez instalado na Praça do Patriarca, em 1919, o Mappin aumentou o 

número de departamentos e serviços. Segundo Alvin e Peirão (1985), ao mudar-se para 

o Patriarca, a loja contava com 35 departamentos e 200 funcionários. Ao deixar o local 

para ocupar o prédio da Praça Ramos de Azevedo, 20 anos depois, a loja contava com 

 

Fonte: Fotografia, década de 1920,  autor desconhecido. Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo, década de 1920. 
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50 departamentos e 500 funcionários. Foram anos de sucesso e muito investimento em 

diferentes segmentos de públicos. 

Não muito diferente do modelo francês, o Mappin Stores contou, desde a sua 

fundação, com um Tea Room, que sofreu considerável ampliação após a mudança da 

loja da rua XV de Novembro para a Praça do Patriarca, em 1919.  No novo endereço, o 

salão passou a funcionar também como restaurante. O salão de chá do prédio da Praça 

Patriarca ganhou mais espaço e música ao vivo,  durante as refeições, tocada por um trio 

no piano, violino e violoncelo. O horário das suas atividades também foi alterado: das 

12 às 14 horas era servido o almoço e a partir das 16 horas o chá começava a ser 

servido. Já no prédio da Praça Ramos de Azevedo, para onde a loja mudou-se em 1939, 

o salão ganhou um American Bar, aberto das 11 às 22 horas, que recebia as principais 

figuras masculinas da cidade. Tomar chá no Mappin Stores havia se tornado símbolo de 

elegância e sofisticação entre os paulistanos, sobretudo entre as mulheres, que 

encontravam na loja não só um espaço de compras, mas um espaço de lazer. 

A clientela do Salão de Chá do Mappin Stores era em sua maioria constituída 

por ingleses, que vinham prestigiar a casa, e por clientes  das elites da sociedade 

paulistana). Dentre os frequentadores mais ilustres encontravam-se a família Levy, 

Matarazzo, Souza Queirós, Dona Lucia Monjardim e o Senador Paulo Abreu
45

. No 

entanto, empregados e funcionários também frequentavam o salão em confraternizações 

da empresa e em datas especiais, quando este era utilizado para bailes de Carnaval, de 

Natal, de Fim de Ano. Nestas ocasiões, só era possível entrar no salão com convite e por 

uma porta separada daquela de entrada dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45

 Entrevista com Pedro Sgarbi, chefe do restaurante do Mappin de 1924 a 1959 - Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. 

Lv. 2, entrevistas, d.63, caixa 2. 
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Figura 21. Salão de Chá da Mappin Praça do Patriarca 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, s/d. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia,. Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, s/d. 

 

 Existem relatos contraditórios quanto ao custo do serviço de chá completo 

oferecido pela Loja. Segundo Carlixto Cortaza, tanto o chá quanto o almoço eram 

ofertados com valores mais altos no Mappin Stores do que na região do Triângulo por 

uma questão de status
46

. Por outro lado, afirmou-se que ―no Mappin Stores comia-se e 

não se pagava nada e na Casa Allemã, havia muito luxo, mas que se comia quase 

nada‖
47

. 

 

 

 

 

  

                                                             
46  Idem, ibidem 
47

  Entrevista com Carlixto Corazza, músico da orquestra do Mappin a partir de 1925- Museu Paulista. Dossiê 

Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d.33, caixa 2. 
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Figura 22. Anúncio Mappin Stores – Musical Teas, 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 18 de junho de 1915. Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo, s/d. 

 

No chá completo servido no Mappin Stores era servido o chá importado inglês 

apresentado em porcelana inglesa, bules de prata, quatro fatias de torrada, manteiga, um 

prato de doces sortidos, biscoiteira com petit-fours, um prato de canapés, salgadinhos, 

um prato com sanduíches de presunto, queijo ou patê, ao valor de 4$000 réis em meados 

na década de 1920
48

. É possível perceber que nos primeiros anos da abertura da loja, o 

valor do Chá era relativamente mais baixo, mas devemos considerar a alta dos preços 

dos alimentos pelo qual o Brasil passou durante o período da Primeira Guerra Mundial e 

o valor da inflação anual em quase dez anos. 

O Tea Room não era utilizado somente para refeições, mas também para 

eventos divulgados pela Loja como bailes de Carnaval, chás e jantares dançantes e, a 

                                                             
48

 Entrevista com Pedro Sgarbi, chefe do restaurante do Mappin de 1924 a 1959 - Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. 

Lv. 2, entrevistas, d.63, caixa 2. 
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partir da década de 1920, os desfiles de moda, que passaram a ocorrer semestralmente, 

um no inverno e outro no verão, para marcar a troca de coleção. O ciclo da 

semestralidade foi implantado no início da segunda metade do século XIX pela alta 

costura e os Grand Magasins adotaram-no para vender mais vestimentas, o que inverteu 

valores propagados pelas lojas como a durabilidade e a utilidade, que se viram 

substituídos ou, ao menos, confrontados com a ideia de efemeridade da moda semestral. 

(LIPOVETSKY, 2011, p.71-72). 

 

Figura 23. Desfiles de Moda Mappin Stores, Praça Ramos de Azevedo. 

 

Fonte: Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, s/d. 

 

O Mappin Stores conseguiu concentrar no prédio da Praça do Patriarca uma 

ampla gama de serviços que fizeram dele umas das principais lojas da cidade. A loja 

também possuía uma Biblioteca, onde era possível retirar livros ingleses ou novidades 

estrangeiras ainda não traduzidas para o português, assim como uma Livraria, que era 

considerada uma das mais completas de São Paulo, e uma Sala de Leitura, apresentada 

como um refúgio na cidade, onde os consumidores podiam passar suas tardes lendo. Em 

1928, foi aberto um bureau da Exprinter, lugar em que era possível reservar passagens e 

programar viagens no conforto da loja. O Mappin Stores acompanhava os avanços 

tecnológicos. Em 1924, foi aberta a seção tecnológica, espaço onde podiam ser 
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adquiridos gramofones e máquinas fotográficas portáteis.  Outro grande sucesso foi o 

Salon de Beauté, aberto em 1926. Funcionando no segundo andar da loja da Praça do 

Patriarca, oferecia serviços de cabeleireiro, manicure e tratamentos para a pele (ALVIN 

e PEIRÃO, 1985, p.85). 

 

Figura 24.  “Salon de Beauté” Mappin Stores, 1926.  

 

Fonte: Fotografia, sem data, autor desconhecido. Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo, s/d. 

 

Em entrevista concedida às historiadoras Zuleika Alvim e Solange Peirão, a 

antiga funcionária do Salão, Nelly Holand Colson, comenta que trabalhar no Mappin 

Stores lhe deu a oportunidade de conquistar uma independência que nunca havia tido 

antes. Filha de norte-americanos imigrantes na época da Guerra Civil Americana 

(1865), casou-se pela primeira vez aos 20 anos e enviuvou seis anos depois. Sozinha, 

decidiu trabalhar para manter-se. Por ser fluente na língua inglesa, conseguiu com a 

ajuda da amiga Maria Clayton um emprego nos escritórios do Mappin Stores
 49

, no qual 

trabalhou por seis meses antes de lhe ofertarem o posto de responsável pelo futuro salão 

de beleza. Por não ter experiência em estética, Henry Portlock (sócio dos irmãos 

Mappin) financiou lhe um curso de especialização em estética na Inglaterra. Quando do 

                                                             
49

 Costureira do Mappin entre 1922 a 1924. 
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seu retorno, as mulheres da elite paulistana já enchiam sua agenda. Por cada tratamento 

de pele Colson cobrava 20$000 réis,
50

 um valor do serviço era considerado baixo se 

comparado aos preços praticados pela loja. Em 04 de abril de 1926, o Mappin Stores 

anunciava um par de luvas femininas da marca Perrin, em suede e pelica nas cores bege, 

marrom , havana ou castor pelo valor de 26$500 réis. No mesmo reclame eram 

anunciados  pares de meias femininas de seda, com costura e reforços de seda pelo 

preço de 10$500 réis. Logo, o tratamento de pele não era um serviço tão custoso para 

quem estava acostumado a adquirir produtos da loja. No fim do mês, a esteticista 

recebia em torno de 600$000 réis somados a 3% de comissão pelo atendimento de cada 

cliente e 10% de comissão sob a venda das fórmulas de seus cremes de beleza. 

―Ganhava o suficiente para pagar a minha pensão‖
51

. Assim, como mostramos no 

capítulo anterior, um trabalho em uma loja de departamento dava mais oportunidades de 

pessoas de segmentos sociais mais humildes mudarem de vida – principalmente 

mulheres, que tinham possibilidades de emprego mais reduzidas – pois além de contato 

com costumes e valores de classes superiores às suas, passavam a aprender novos 

talentos e a enxergar possibilidades que o convívio entre pessoas do mesmo círculo 

social não oferecia. 

 

2.2.2 As estratégias de venda do Mappin Stores 

 

Nos primeiros anos desde a sua inauguração, o Mappin Stores aplicou táticas já 

usadas por grandes magazines estrangeiros: as entregas pelo correio e a domicílio, as 

compras por caixa-postal ou telefone; o direito a troca da peça em caso de defeito ou 

não satisfação do cliente. Mas foi por meio dos anúncios veiculados diariamente nos 

maiores jornais circulantes de São Paulo como O Estado de São Paulo, o Correio 

Paulistano, o Diário de São Paulo, a Folha da Manhã, entre outros que o Mappin 

Stores conseguiu alargar o seu público. Acreditamos que o Mappin Stores, ao notar que 

uma determinada quantidade de imigrantes vindos de diversos países conseguia se 

destacar e ascender socialmente em poucos anos em São Paulo, reconheceu neste 

público um potencial cliente da loja. Desta forma, o Mappin Stores passou a investir em 

anúncios em outros idiomas com o intuito de chegar às colônias estrangeiras utilizando 

                                                             
50

 Entrevista com Kelly Holand Colson- Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d. 32, caixa 2 
51 Idem, ibidem 
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sua língua materna. Por isso, muitas vezes, os anúncios eram publicados em periódicos 

de colônias imigrantes como a Fanfulla (italiano), Nippak Shimbun (japonês), Magyar 

Yjság (húngaro), Times of Brazil (inglês), além das línguas francesa, árabe, síria e 

libanesa (ALVIN e PEIRÃO, 1985,p.68).  

 

 

Figura 25. Anúncio de chapéus em 

francês 

Fonte: O Estado de São Paulo, 15 de abril 

de 1916. Arquivo Mappin. Acervo do 

Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 

 

Figura 26. Anúncio de Peles e Manteaux 

em italiano 

Fonte: Fanfulla, 25 de junho de 1917.Arquivo 

Mappin. Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo. 

 

Alguns anúncios eram feitos em língua francesa, mas não era o caso de um 

reclame publicado em um jornal de colônia, como acontece no anúncio da Figura 10, e 
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sim um comunicado com um toque de refinamento. Anunciado no jornal O Estado de 

São Paulo, o reclame da Figura 11 ofertava chapéus, porém a publicação trazia a língua 

francesa como marca de distinção social, uma vez que era o idioma da cultura 

consagrada mundialmente e que, portanto, as elites apreciavam.  

Os anúncios eram mais uma forma de expor as mercadorias e convidar 

possíveis compradores a visitarem a loja. Os anúncios veiculados nesses jornais 

aparecem repetidamente. Durante a busca por outros artigos semelhantes aos oferecidos 

pela loja Mappin Stores, foi possível observar que os anúncios do Mappin Stores 

podiam ser reproduzidos até cinco vezes no mesmo mês nos primeiros três anos de 

existência da loja.  Nos seus primeiros anos, a loja apresentava uma variedade de 

produtos por anúncio e esse era publicado repetidamente durante o mês. Conforme o 

magazine ampliava seu espectro de mercadorias e inaugurava novos departamentos, as 

reproduções do mesmo anúncio diminuíram. A loja preferia exibir mercadoria nova nos 

seus reclames, porém a repetição de anúncios nunca foi descartada, permanecendo um 

costume até o final do período analisado (1920). 

Os anúncios do Mappin Stores traziam geralmente desenhos do produto 

oferecido pela loja. Não é possível saber de quem é a autoria dos desenhos, uma vez que 

nem mesmo as historiadoras Zuleika Alvin e Solange Peirão, responsáveis por reunir 

informações para a constituição do livro Mappin 70 anos, conseguiram referências 

precisas sobre os primeiros anos da loja. No entanto, as autoras mencionam em seu livro 

que, durante as primeiras décadas, o Mappin Stores reproduzia em seus catálogos os 

desenhos de produtos copiados de anúncios ingleses (ALVIN e PEIRÃO, 1985, p. 66). 

É muito provável que o mesmo responsável pelos desenhos dos anúncios fosse o 

responsável pelos catálogos entre 1913 a 1920
52

.   

A venda por catálogos foi outro recurso utilizado pelo Mappin Stores para 

incrementar seus negócios e permitia que clientes fora da Capital pudessem ter acesso 

às mercadorias da loja sem precisar se deslocar até ela. Desenvolvidos a partir de 

1895
53

, os catálogos de venda por correspondência podem ser considerados um 

emblema central da modernidade. Por meio da representação dos objetos, eles 

ofereciam a mercadoria para consumidores que não tinham acesso às ruas comerciais, 

                                                             
52  Contudo, através das entrevistas concedidas às historiadoras Zuleika Alvin e Solange Peirão, foi possível saber 

que Luís Sequeira foi o funcionário encarregado dos anúncios entre 1924 e 1951. Provavelmente, era ele quem 

decidia sobre os textos, as imagens e os títulos dos anúncios. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d. 62, caixa 2. 

Acervo do Museu Paulista.  
53

 KELLER, Alexandra, Disseminações da modernidade: representação e desejo do consumidor nos primeiros 

catálogos de venda por correspondência. IN CHARNEY, Leo e SCHWARTZ, Vanessa (org.). O cinema e a invenção 
da vida moderna. São Paulo: Gutemberg, 2016, p.185. 
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expandindo para além dos limites físicos da loja o desejo de consumir (KELLER, 2004, 

p.185). As imagens detalhando os produtos eram acompanhadas por códigos que 

permitiam a fácil seleção e identificação da mercadoria escolhida para encomenda. 

Junto com os livretos também eram enviadas amostras de tecidos e cores disponíveis 

para que os fregueses não pudessem ter informações precisas sobre o que estavam  

adquirindo. Os consumidores poderiam entrar em contato direto com a loja através do 

telefone ou pelos correios, usando o telegrama ou a caixa postal. Os catálogos foram a 

maneira que o Mappin Stores encontrou para ampliar sua política de vendas (ALVIN e 

PEIRÃO, 1985 p.67). Contudo, o Mappin Stores não era a única loja em São Paulo a 

recorrer aos catálogos. Muitas lojas do centro de São Paulo já os utilizavam como a 

Casa Allemã, a Au Bon Diable, a Casa Bonilha (BARBUY, 2001), a Almeida & 

Irmãos, entre outros.  

 

Figura 27. Catálogo Mappin Stores Verão 1937 

 

Fonte: Fotografia do catálogo retirada pela autora em 2010.Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista 

da Universidade de São Paulo, s/d. 
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As mercadorias antigas ou que não tinham muita saída entravam em 

liquidação. Trata-se de uma estratégia financeira utilizada até hoje para que se possa 

renovar o estoque e mudar a coleção. As pequenas liquidações eram uma estratégia do 

Mappin Stores de se desfazer aos poucos de seu estoque antes da liquidação semestral, 

que acontecia duas vezes ao ano.  

Os anúncios abaixo representam duas ocasiões em que o Mappin Stores 

promovia seus produtos com baixas nos preços.  A Figura 28 apresenta a Semana das 

Sedas, em que a loja sugere à leitora tratar-se d‘a melhor oportunidade da v. Exa. fazer 

um vestido com reaes vantagens‖. Vale ressaltar que o reclame foi anunciado no 

periódico O Estado de São Paulo, em uma época em que a maioria dos classificados e 

anúncios de lojas publicados em jornais eram dedicados ao público masculino. O fato 

de o Mappin Stores anunciar reclames que falavam diretamente com as mulheres em 

periódicos de grande circulação, quando casas de modas destinadas ao vestuário 

feminino limitavam-se a publicar preferencialmente nas revistas femininas, é um sinal 

de que a loja pensava em atingir o maior número possível de leitoras de classes sociais 

diferentes, inclusive aquelas que não dispunham de tempo ou dinheiro suficiente para 

seguir as publicações destinadas somente às mulheres. Apesar de o reclame comentar 

que os tecidos de seda eram oferecidos por preços reduzidos, e as clientes que os 

obtivesse teriam reais vantagens, somente mulheres de limitadas classes sociais mais 

abastadas podiam  adquiri-los. 

Outro exemplo de anúncio de oportunidade é a oferta de 80 vestidos e tailleurs 

para mocinhas pelo preço único de 84$000 réis (Figura 29). Esse reclame é o exemplo 

típico de saldos feitos pelo Mappin Stores. A cada mês era escolhido um produto e 

ofertado com 20% ou 30% de desconto. A oferta especial ficou conhecida como o Dia/ 

Semana dos Saldos (ALVIN e PEIRÃO, 1985 p.75).  
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Figura 28. Semana das Sedas Mappin 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 05 de janeiro 

de 1920, Arquivo Mappin. Acervo do 

Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 

 

Figura 29. Pelas Férias 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 11 de junho de 

1917. Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista 

da Universidade de São Paulo. 

Apesar de não ser acessível regularmente às classes populares, a Loja manteve 

em seus anúncios frases que demonstram o desejo de alcançar segmentos mais amplos 

da sociedade. Recorre-se frequentemente a expressões como ―preços muito módicos‖, 

―baratíssimo‖, ―preços de confiança‖. Qual seria a reação das classes abastadas perante 

tais apelos? Estariam dispostas a adquirir mercadorias anunciadas como acessíveis a 

todos? A divulgação de preços vantajosos teria como público alvo as classes médias, 

que entenderiam como uma vantagem a relação custo-benefício das mercadorias 

oferecidas? É possível perceber nos anúncios da Mappin (Figuras 30-32) como a 

indicação de preços baixos nunca vem desvinculada de atributos como ―artigos finos‖, 

franceses e de boa qualidade. Tentava, desta maneira, construir uma vantagem em 

relação aos seus concorrentes realmente mais baratos. Ao passo que se distanciava 

daqueles segmentos sociais para os quais o preço mais baixo era o primeiro e, talvez, 

único referencial. 
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Figura 30 Grande Venda Mappin 

Fonte: O Estado de São Paulo, 21 de fevereiro 

de 1916, Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo. 
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Figura 31. A Verdadeira economia 

Fonte: O Estado de São Paulo, 09 de julho de 1918, Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo. 
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 O Mappin Stores também continuou a tradição do comércio paulistano de fazer 

promoções ligadas ao calendário profano e litúrgico como Carnaval, Semana Santa, 

Páscoa, Finados, Natal, Ano Bom, oferecendo vestuário adequado para cada ocasião, 

além de receber encomendas para enxovais de noivas e provisões para enlutados, no 

último caso a entrega seria feita o mais rápido possível, uma vez que não seria de bom 

tom uma viúva sair à rua sem vestir luto (ALVIN e PEIRÃO, 1985 p.71). 

Figura 32. Roupas Brancas Francesas 

Fonte: O Estado de São Paulo, 26 de fevereiro de 1918,  Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo. 
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Figura 33. Fantasias de Carnaval 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 08 de fevereiro 

de 1920, Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo. 

 

 

Figura 34. Artigos para Semana Santa 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 18 de março de 

1920, Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista 

da Universidade de São Paulo. 
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. 

 

Porém, nada se compara ao sucesso que foram as liquidações semestrais do 

Mappin Stores. Elas ocorreram desde o ano de 1914 até sua falência, em 1999, e se 

tornaram marco no calendário paulistano. Em 1922, o prédio do Mappin Stores, 

localizado na Praça do Patriarca, sofreu um incêndio que destruiu parcialmente suas 

instalações. Com o intuito de liquidar o estoque e poder pagar a reforma do prédio, foi 

organizada uma liquidação dos produtos com uma considerável baixa nos preços. A 

resposta foi imediata e filas de pessoas se formaram às portas do Mappin Stores com a 

esperança de adquirir um artigo com valor muito abaixo do preço original (ALVIN e 

PEIRÃO, 1985, p.78).  
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Figura 35. Liquidação semestral Mappin Stores 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 13 de setembro de 1920, Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo. 
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 Os Magasins de Noveautés francesas e os Universal Providers inglesas, ambas 

formas embrionárias das lojas de departamento criadas entre 1830 e 1840, implantaram 

a política de preços fixos, em que cada produto possuía agora seu custo, não sendo mais 

preciso defini-lo por meio de negociações e barganhas empreendidas no momento da 

compra. Suas estratégias de venda incluíam a marcação de preços em etiquetas na 

própria mercadoria, tendo o efeito de desobstruir e descontrair o acesso à informação, 

abolindo-se os constrangimentos ao solicitar esta informação ou ao descobrir que a 

aquisição estava fora do alcance do interessado. Tal estratégia foi inovadora, pois 

permitiu que seu público comprasse de acordo com a sua condição financeira 

(LANCASTER, 1995, p.13) e que pudesse fazer futuros planos de aquisição. 

Apesar de o Mappin Stores trabalhar com preços fixos e anunciar os valores 

das mercadorias em seus reclames, a política de marcação de preços nas peças não era 

ideia que agradasse a direção. A loja passou a colocar preços nos produtos somente nos 

últimos anos da década de 1920 (ALVIN e PEIRÃO, 1985, p.91). José Sobolewisky, 

projetista da loja Mappin Stores entre 1928 e 1943, em entrevista concedida às 

historiadoras Zuleika Alvin e Solange Peirão comentou: ―Comecei pintando cartazes e 

etiquetas das vitrines; as vitrines tinham sempre cartazes e etiquetas de preços. Nos 

cartazes vinham sempre uma figura ou uma descrição dos produtos‖ 
54

. Antes disso era 

preciso entrar no estabelecimento e ser atendido por um de seus vendedores para 

descobrir os preços, o que poderia causar algum constrangimento para os consumidores 

dos segmentos mais baixos. Talvez esse seja um dos motivos por que a loja era 

considerada elitista em suas primeiras décadas. 

Outra estratégia que podia inibir o consumo na loja estava no tratamento aos 

clientes, desde quando chegavam até o momento em que saíam da loja. Nos primeiros 

anos de funcionamento, o Mappin Stores mostrava-se bastante fiel aos costumes das 

lojas londrinas do final do século XIX. Segundo o relato do porteiro Alfredo José dos 

Santos
55

, o atendimento ao cliente era feito por intermédio de um funcionário, assim 

como era feito pelas lojas inglesas, como relatado no capítulo anterior.   

 

                                                             
54

 Entrevista com José Sobolewisky- Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d. 65, caixa 2 
55

 Entrevista com Alfredo José dos Santos - Museu Paulista. Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d. 65, caixa 2 
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 O atendimento ao cliente começava quando este descia do carro e era 

atendido pelo porteiro de plantão com guarda-sol em punho para 

proteger o visitante do sol ou da chuva. O porteiro então conduzia o 

cliente a uma recepcionista que, por sua vez, o encaminhava ao 

vendedor. O cliente era instalado numa das pequenas salas de estar 

que se espalhavam ao redor da loja. Ali, um primeiro vendedor 

auscultava os desejos e preferências, enquanto um segundo vendedor 

(a hierarquia era semelhante à das corporações medievais) trazia e 

levava mercadorias. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia esse 

ritual, um garçom ainda cumulava o cliente com o oferecimento de 

chá, café ou delicados petit-fours (ALVIN e PEIRÃO, 1985, p. 63-

64). 

  

Os vendedores não pareciam permitir que o cliente circulasse livremente, nem 

que tivessem uma relação sensorial com a mercadoria exposta, quando uma das 

experiências mais inusitadas trazidas pelas lojas de departamento francesas, norte-

americana, ou a Selfridge‘s, em Londres, era o contato direto do cliente com os 

produtos à venda. Nessas lojas, era possível tocar nos artigos e experimentá-los sem 

compromisso. No Mappin Stores, as salas para atendimentos de clientes só foram 

eliminadas quando o prédio se mudou para a Praça Ramos de Azevedo, em 1939, 

quando podemos falar em início da fase de popularização da loja (FYSKATORIS, 

2006; SAES, 2004). No entanto, cabe imaginar que o tratamento diferenciado relatado 

por Alfredo José dos Santos não pudesse ser aplicado a todos os clientes da loja. Será 

plausível acreditar que todos os clientes chegavam de carro e contavam com uma sala, 

bebidas e comidinhas para serem atendidos? Ou será que este tratamento se aplicava a 

clientes evidentemente mais ricos, portanto, com maiores chances de fazer aquisições 

vultosas na loja? Do contrário, a escala física da loja, o número de funcionários e de 

mercadorias estaria em contradição com as opções de tratamento personalizado que o 

depoente destaca.  

 

2.2.3 A Crise de 1930 

 

Durante a década de 1930, o Brasil e o mundo passavam por uma forte crise 

econômica causada pela quebra da bolsa de Nova Iorque, refletindo a queda dos preços 

do café e um aumento considerável no custo de vida do brasileiro. Os salários dos 
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operários foram rebaixados em 40 a 50% e o desemprego chegou à marca de dois 

milhões de pessoas (CARONE, 1975). A crise econômica somava-se à crise política 

surgida por ocasião da sucessão de Washington Luís. O acordo de revezamento de 

poder entre representantes dos estados de Minas Gerais e São Paulo não se efetivara, 

com a eleição de Júlio Prestes para presidente, que, por sua vez, não chegou a ser 

empossado devido à Revolução de 1930. Era o fim da República Velha.  

Durante os dias de incerteza, São Paulo pegou em armas, o antigo funcionário 

do Mappin Stores na época, o projetista de cartazes e vitrines José Sobolewisky lembra 

―Nós, os funcionários, começávamos a trabalhar pela manhã, no horário habitual, mas 

às 2 horas da tarde a loja fechava e íamos embora. Isso demorou uns 15 dias.‖
56

 

Com a crise econômica, aconteceu uma tentativa de popularização da loja. Na 

década de 1930, as mercadorias ficaram paradas nas prateleiras. Foi então que John 

Kitching resolveu exibir os preços em etiquetas colocadas em todas as peças à venda na 

loja, ―porque na época de crise as pessoas não entram na loja dispostas a chamar uma 

vendedora, e pedir-lhe que mostre o produto, ela passa pela loja e se puser os olhos num 

produto de preço razoável, leva‖
57

. Perante a afirmação de José Sobolewisky, podemos 

nos perguntar se essa não era também uma estratégia voltada para enfrentar a perda 

abrupta da clientela mais abastada e a dificuldade em manter os funcionários 

disponíveis para o atendimento personalizado. A solução seria marcar os preços e, com 

isso, facilitar a compra para um público mais amplo. 

A possibilidade de popularização do Mappin Stores levou a um cisma entre 

criador e criatura. Os irmãos Mappin não concordavam com a alternativa apresentada 

pelo sócio John Kitching de  fazer concessões e expandir ainda mais os espectros 

sociais da loja, atingindo um público mais popular, assim como acontecia com as lojas 

de departamento mundo afora (ALVIN e PEIRÃO, 1985, p.94). A tradição do nome 

Mappin & Webb imperava para os irmãos que davam nome à loja irmã, e também 

estavam acostumados a servir às elites no setor cuteleiro e de presentes finos no seu país 

de origem. Apesar de terem os irmãos Mappin e Henry Portlock como proprietários em 

comum, a Mappin & Webb e o Mappin Stores possuíam administrações e gerências 

diferentes no Brasil, eram lojas com funcionamentos independentes. Desta forma, em 

1936, os irmãos Mappin se retiraram da sociedade, colocando à venda suas ações no 

mercado londrino. Por anos eles reivindicaram na justiça a retirada de seu sobrenome do 

                                                             
56  Entrevista com José Sobolewisky- Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d. 65, caixa 2. Acervo do Museu Paulista.  
57

  Entrevista com José Sobolewisky- Dossiê Mappin. D. Lv. 2, entrevistas, d. 65, caixa 2. Acervo do Museu Paulista 
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nome da Loja brasileira. Em 1939, Mr. Alfred Sim compra as cotas do Mappin Stores e 

torna-se o principal acionista. Sua intenção principal era modificar a estrutura de vendas 

do Mappin Stores, dando características mais brasileiras à loja e ampliando 

definitivamente seus públicos consumidores. Por decreto da Ditadura do Estado Novo 

de Getúlio Vargas, que proibia a qualquer entidade o uso de nomes relacionados aos 

países do Eixo (Itália, Alemanha e Japão), e por pressão da forte propaganda 

nacionalista feita pelo governo  o Mappin Stores decidiu mudar seu nome de origem, 

sendo rebatizado de ―Casa Anglo-Brasileira S.A.‖ – Sucessora do Mappin Stores, em 2 

de julho de 1939. Neste mesmo ano, o Mappin
58

 deixa o centro velho para ocupar a 

parte nova da cidade, do outro lado do viaduto do Chá, instalando-se em um edifício na 

Praça Ramos de Azevedo, esquina com a rua barão de Itapetininga, bem em frente ao 

prestigiado Teatro Municipal (ALVIN e PEIRÃO, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58  A partir de agora trataremos o A Casa Anglo-Beasileira pelo seu nome fantasia, Mappin, para facilitar a fruição do 
texto. 
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2.2.4 O Mappin da Praça Ramos 

 

Figura 36. Mappin Praça Ramos de Azevedo, Natal 1982. 

 

Fonte: Revista Veja São Paulo, janeiro de 1983. 

 

 

Instalado no prédio João Brícola, de propriedade da Santa Casa até os dias 

atuais, o edifício expressa linhas retas, equilibrado pelo jogo geométrico, características 

da manifestação do movimento Art Déco em São Paulo. Em 1939, o Mappin ocupava 

seus cinco primeiros andares. Ao longo de sua existência, novos departamentos foram 

criados, sendo necessária a ocupação de novos andares até que a loja tomasse o prédio 

todo e fosse necessário anexar edifícios circunvizinhos (ALVIN e PEIRÃO, 1985 

p.104).   

Durante os anos da ocupação da Praça Ramos de Azevedo, o Mappin sofreu 

sua verdadeira revolução do consumo. Foi durante esses anos que a loja começou a ter 

seu período de popularização, expressa pela política de marcação de preços nas peças, o 

que ocorrera antes da mudança para o novo prédio, mas principalmente porque os 

clientes finalmente estavam em contato com as mercadorias sem a necessidade de 
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intervenção de um vendedor. Assim como nas lojas de departamento inglesas antes do 

advento da Selfridge‘s (1909), os clientes não viam os produtos disponíveis na loja. Eles 

ficavam guardados em armários fechados, somente havia alguns mostruários em 

manequins.
59

 Já na loja da Praça Ramos, as mercadorias ficavam disponíveis em 

vitrines e em cima dos balcões, acessíveis ao toque, assim como ocorria nos Grands 

Magasins franceses e nas lojas de departamentos norte-americanas. Os vendedores não 

eram dispensáveis, pois estes recebiam o cliente na porta quando o conheciam, mas o 

deixavam circular livremente e só se aproximavam quando eram chamados. As salas de 

atendimento, mencionadas anteriormente, encontraram o seu fim definitivo durante a 

inauguração do novo prédio (ALVIN e PEIRÃO, 1985).  

Durante a década de 1940, o Mappin começou a sofrer os efeitos da Segunda 

Guerra Mundial. Diferentemente do que aconteceu na Primeira Guerra, desta vez o 

Mappin atendia a um público mais amplo, mas que ainda clamava por produtos de 

qualidade. Com a paralisação da economia europeia, foram abertas lacunas para a 

inserção de novos mercados, desta vez preenchida por produtos norte-americanos e 

também nacionais. A indústria nacional teve um grande desenvolvimento durante a 

década de 1930. Entretanto, autores como Luz (1975), Carone (1977, 1978) e Deaecto 

(2002) entendem que as iniciativas referentes à industrialização brasileira e à política de 

substituição de importações são muito anteriores a essa década. A possibilidade de o 

produto nacional concorrer diretamente com os artigos norte-americanos durante a 

década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, também era o resultado do 

processo de industrialização que ocorrera já há algum tempo, principalmente no ramo 

do vestuário e da fabricação de tecidos de algodão. Além de o produto nacional estar 

mais barato que o importado por causa da Guerra, a política populista de Getúlio Vargas 

impôs uma restrição às importações com o intuito de favorecer a indústria e a produção 

nacional. Não foi só o Mappin que sofreu durante as restrições da Era Vargas. A Casa 

Allemã, além de ver seu estoque esvaziar, teve seu nome substituído por Galeria 

Paulista de Modas, pois não se podia aceitar a alusão ao país rival ao Brasil na Guerra.  

Os anos 1940 foram os últimos anos dos ingleses à frente do Mappin. Durante 

os anos de Guerra, dois sobrinhos de Alfred Sim, os irmãos Norman e Roland Shand 

Kydd compraram as ações do tio referentes ao Mappin. No entanto, ao contrário de 

                                                             
59 Segundo Maria Claudia Bonadio (2007), fotos que registram o interior do Mappin Stores na década de 1920, 

década em que a loja ocupava o prédio da Praça do Patriarca, mostram ambientes com produtos expostos e fora de 
armários, contrariando afirmações das autoras Zuleika Alvin e Solange Peirão nas pesquisas e coletas de dados para a 

formação do livro Mappin 70 anos (1985).  As fotos são encontradas nas páginas 50 e 88 do livro Moda e 

Sociabilidade,mulheres e consumo na São Paulo dos anos 1920. Editora Senac- São Paulo, 2007. 
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Alfred Sim, que se mostrava sempre presente na loja, decidiram manter a gerência desta 

à distância, contratando John Gabriel Wynne-Williams para realizar o serviço. Em 

1948, ao introduzir a seção de roupas prontas, Wynne-Williams foi o responsável por 

começar o processo de popularização da loja, situação que não foi bem aceita pela junta 

inglesa. A incompatibilidade entre uma visão elitista herdada dos proprietários da 

Mappin & Webb e a necessidade de trazer novos clientes, indispensáveis para a 

sobrevivência de uma loja de departamento, portanto, com alto número de vendas, de 

realização de lucros com rapidez e grande variedade de produtos, levaram à venda da 

loja. 

 

2.3 A Concorrência- As lojas do Triângulo e arredores
60

 

 

Olhe, até há pouco, toda gente chique se vestia no Rio, ou na Europa. 

Agora temos boas costureiras, alfaiates, e lojas muito bem sortidas: a 

Casa Alemã, a Casa Paiva, a dona Juanita, a Favorita, a Casa Lemke, 

o Mundo Elegante, a Casa Bonilha, a Pigmalion, a Casa Genin, o 

alfaiate Raunier e o Almeida Rabelo, do Rio botaram sucursal aqui, 

mas o nosso Vieira& Pinto está já dominando. (AMERICANO, 1957, 

p.403). 

 

Como mencionado anteriormente, o Triângulo concentrava o comércio de luxo 

na cidade de São Paulo desde as últimas décadas do século XIX. Exploraremos aqui 

algumas das casas comerciais que faziam concorrência ao Mappin desde sua abertura 

até o ano de 1920. Devido à grande quantidade de lojas já instaladas na cidade de São 

Paulo no período estudado, foram selecionadas nomes de estabelecimentos cujos 

anúncios apareciam com maior frequência em periódicos e almanaques pesquisados. Na 

maioria dos casos foi possível construir um pequeno histórico desses comércios, em 

outros a falta de informação permitiu somente a citação do nome da loja. 
61

 

É consenso entre os autores afirmar que as lojas de departamento acabavam 

com a concorrência feita pelas pequenas lojas de bairro, fossem pela quantidade e 

                                                             
60 Para um quadro do comércio concorrente do Mappin foram utilizadas informações já disponíveis em estudos 

publicados pelas pesquisadoras Heloisa Barbuy, Anthoula Fyskatoris, Zuleika Alvin e Solange Peirão, que serão 

intensamente citadas neste subitem da dissertação. 
61

 É o caso das lojas Casa Amoroso; A Importadora; Casa Carlos; Ao Modelo Chic; Au Petit Pariz; Madam Nadine; 

O Bazar Econômico; A Casa Aliada; Nereio Milani. Rua Direita, nº22; que aparecerão com frequência no Capítulo 3. 
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variedades de produtos, pelo preço baixo com margem mínima de lucro, que só quem 

vendia em grande quantidade poderia oferecer ou pela publicidade regular e em grande 

escala (ADBURGHAM, 1979; LANCASTER, 1995; LEACH, 1989; MILLER, 1981, 

RAPPAPORT, 2001; ROCHA, 2016).  

Ainda não existem estudos sobre o impacto da abertura da loja Mappin Stores 

na rede comercial estabelecida no Triângulo e nas áreas circunvizinhas, onde estavam as 

lojas mais baratas. A princípio, é possível supor que, a permanência das lojas 

tradicionais se deu graças justamente a este qualificativo - o de serem "tradicionais" - o 

que significa que dispunham de um público fidelizado. O surgimento do Mappin, 

voltado para um público elitizado ou proveniente de segmentos médios abastados, 

capazes de comprar regularmente na loja, não deve ter "revolucionado" o mercado, 

justamente porque só oferecia suas mercadorias a preços populares em ocasiões 

especiais e pontuais. O público popular que buscava qualificar-se socialmente, 

comprando na Loja, só o fazia, poranto, em ocasiões especiais, o que não colocava em 

risco as lojas verdadeiramente populares situadas nas vizinhanças do Triângulo. 

Uma das maneiras das lojas paulistanas constituir essa tradição era referir-se a 

lojas existentes em Paris como, por exemplo, Au Bon Diable, Au Printemps, Au Bon 

Marché. Apesar de não haver nenhuma relação comercial nem estética entre as lojas e 

os Grands Magasins
62

, associar o nome dos dois estabelecimentos acionava um 

mecanismo de transposição no consumidor. Desta forma, ao entrar na Au Printemps 

paulistana, por exemplo, o cliente involuntariamente se remontava a sua homônima 

parisiense e as mercadorias vendidas ali passavam a adquirir status e qualidades 

semelhantes às mercadorias vendidas na casa francesa (BARBUY, 2001,p. 176). 

Concorrente do Mappin no comércio de vestimenta masculina, a casa Au Bon 

Diable era localizada à Rua Direita, nos baixos do Hotel de França (n. 47-49).  A loja 

pertencia à firma Bloch Frères e trabalhava com a confecção de roupas sob medida para 

homens e meninos, feitas com produtos nacionais e importados, tendo seu escritório de 

importação em Paris a “45, rue Joubert”(em 1884) e posteriormente ―30, rue Faubourg 

Poissonnière”(em 1900). Tal vinculação está no anúncio para sublinhar sua capacidade 

de manter os estoques de vestuário de acordo com a última moda francesa (VIDAL e 

LUCA, 2009, p.). O Au Bon Diable fazia anúncios em periódicos como O Estado de 

São Paulo e Folha da Manhã, mas raramente trazia descrições dos produtos e seus 

                                                             
62

 As casas comerciais paulistanas de nome francês não apresentavam a suntuosidade das catedrais do comércio 

parisiense, limitando-se a uma ou duas portas com frente para a rua. 
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preços, suas propagandas eram reduzidas ao logo da loja: um diabo. A loja foi 

precursora em São Paulo no oferecimento de ―roupas prontas para profissionais‖ – os 

uniformes –como, por exemplo, uniformes para foguistas, chauffeurs e cozinheiros. A 

ideia de uniformizar um empregado era um conceito moderno de ordem, de higiene e de 

urbanidade, trazidos pelas empresas estrangeiras que aos poucos se instalavam em São 

Paulo (BARBUY, 2001, p.177-178). 

 

Figura 37. Ao Preço Fixo, 1939. 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 14 de setembro de 1939. 
 

 

A loja Ao Preço Fixo teve seu primeiro endereço à Rua São Bento, primeiro no 

número 10 e, depois, no n.62. Inaugurada em 1905 e ocupando um espaço com pequena 

porta e vitrine, a loja especializada em roupas masculinas fazia referência ao sistema de 

valores pré-fixados, inovação criada pelos grandes magazines do século XIX, como foi 
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abordado anteriormente. A partir de 1912, o estabelecimento foi reformado e ganhou 

mais um pavimento e modificações de fachada, com projeto de Júlio Micheli. Em 

meados da década de 1910, a loja Ao Preço Fixo já era uma casa de modas moderna 

com a concepção de vender em grande quantidade, com uma pequena margem de lucro 

(BARBUY, 2001, p.186). . A loja também realizava anúncios semanais de página 

inteira em periódicos como O Estado de São Paulo e o Correio Paulistano. Assim 

como o Mappin, a loja sabia trabalhar a publicidade, que trazia listas de mercadorias 

com valores assinalados. Desta forma, os consumidores sabiam de antemão os preços 

dos produtos e podiam planejar o que poderiam ou iriam adquirir sem que fosse 

necessário visitar a casa, evitando constrangimentos e discriminações.  

Em 1918, a loja entra em acordo com a casa Ao Mundo Elegante, casa 

especializada em modas femininas, e passa a atender à Rua Direita, n.31 (BARBUY, 

2001, p.186). Juntas, as casas ampliam sua clientela e reforçam seu espaço anunciando 

em periódicos diariamente, trazendo reclames ainda mais repletos de produtos para 

ambos os sexos.  

Em 1939, o Ao Preço Fixo e Ao Mundo Elegante se instalam nos ―Quatro 

Cantos‖, prédio deixado pelo Mappin após se mudar para a Praça Ramos de Azevedo, 

antigo endereço ocupado pela loja de departamento na Praça do Patriarca (ALVIN e 

PEIRÃO, 1985, p.65). Teriam as lojas se juntado para fazer frente aos  produtos 

ofertados pelo Mappin Stores? 

Outra casa comercial de bastante importância no Triangulo paulistano foi a Au 

Palais Royal, cujo nome era referência a um importante endereço em Paris. A loja abriu 

suas portas na década de 1880, tendo como proprietário Antônio Raphael Baptista, 

passando depois para Leandro Pitta e, em seguida, Leandro Pitta & Madeira. O Au 

Palais Royal ocupava um sobrado de três portas à Rua São Bento n. 64 (depois n.72), 

ganhando uma vitrine em 1903. Em 1910, a loja foi reconstruída para dar mais espaço 

as diversas mercadorias que vendia (BARBUY, 2001, p.191). A partir dos produtos 

apresentados nas campanhas publicitárias feitas pelo Au Palais Royal, é possível 

perceber que a loja trabalhava com múltiplos setores como roupa masculina, roupa 

feminina, fazendas, roupas brancas e acessórios para armarinho. Seus longos anúncios, 

que chegavam a ocupar páginas inteiras de periódicos, traziam uma grande variedade de 

produtos com seus respectivos valores. Além de divulgar seus reclames em jornais de 

grande circulação como O Estado de São Paulo e o Correio Paulistano, o 

estabelecimento também oferecia o serviço de vendas por catálogos.  
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Figura 38. Catálogo Au Palais Royal, 1911. 

 

 

Fonte: Internet
63

   

A Casa Enxoval foi fundada em 1907, por Klaussner & Cia. Seu endereço 

inicial era na Rua Direita, n. 55, passando alguns anos depois para o n.34-A da mesma 

rua, nos baixos do hotel Sportsman, na Esquina dos Quatro Cantos, onde ainda estava 

em 1914 (BARBUY, 2001, p.191). Nos seus últimos anos, a loja vendeu todo seu 

estoque para o Mappin Stores, que ocuparia então o antigo edifício da Condessa Pereira 

                                                             
63 Site:  https://anacaldatto.blogspot.com.br/.  Acessado em: 28/05/2018 

https://anacaldatto.blogspot.com.br/
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Pinto, em 1919, onde o comércio estava instalado (ALVIN e PEIRÃO, 1985). A Casa 

Enxoval se voltava principalmente para a venda de roupas brancas femininas, mas 

também trabalhava com ―rouparia elegante‖ e ―lingerie suave‖, artigos para crianças, 

coletes, luvas, e enxovais para noivas. 

Assim como outras casas que levavam o nome dos Grands Magasins franceses, 

a Au Printemps e o Au Bon Marché paulistanos nada tinham a ver com seus homônimos 

parisienses. A Au Printemps foi fundada em 1º de dezembro de 1877, pelo francês 

Gustave Bernard. Localizada à rua XV de Novembro, a loja foi apontada por Antônio 

Egídio de Martins
64

 (2003) como uma ―importante casa de modas‖ paulistana. Já o Au 

Bon Marché, fundado nas últimas décadas do século XIX, ocupava o endereço da Rua 

de São Bento, n.73, no Largo Antônio Prado. Esse último era uma conhecida casa de 

tecidos, além de fazer roupa sob medida em suas oficinas de costura. Apesar do nome 

francês, a loja afirmava-se como confecção e não como importadora (BARBUY, 2001, 

p. 178-179).  

Figura 39. Casa Almeida & Irmãos 

 

                                                             
64

MARTINS, A.E.  São Paulo Antigo, 1554-1910. São Paulo, Paz e Terra, 2003. 
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Fonte: Acervo de O Estado de São Paulo, 12 de novembro de 1933. 

 

Outro estabelecimento que se fez bastante presente através da publicidade 

durante o período dessa pesquisa foi a Casa Almeida& Irmãos. Apesar de não estar no 

Triângulo, mas localizada desde sua fundação na Avenida Liberdade, a loja tinha uma 

grande estratégia publicitária, que a permitia concorrer com as lojas mais completas do 

centro. Seus anúncios apareciam semanalmente nos maiores periódicos paulistanos, 

descrevendo listas de artigos de armarinhos e fazendas importadas e nacionais com seus 

respectivos preços. Fundada em 1894, a Casa Almeida & Irmãos começou como uma 

loja de aviamentos, mas aos poucos foi ampliando para outros setores como enxovais, 

roupas brancas e camisaria. A loja existe até os dias de hoje com o nome de Casa 

Almeida e é bastante conhecida pela venda de roupas de cama e enxovais
65

. 

 

Figura 40. Casa Gagliano 

 

Fonte: São Paulo Antiga, 2017.
66

 

 

                                                             
65 Para maiores detalhes sobre a casa https://www.casaalmeida.com.br 
66 Site: http://www.saopauloantiga.com.br/wp-content/uploads/2017/12/casagagliano.jpg  Acesso em 28/05/2018. 

http://www.saopauloantiga.com.br/wp-content/uploads/2017/12/casagagliano.jpg
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Outro exemplo de concorrência ao Mappin fora do Triângulo foi a Casa 

Gagliano. Localizada na Rua São Caetano, 135
67

 no Brás, a Casa Gagliano se fazia 

presente pela recorrência dos anúncios publicados em jornais de grande circulação na 

época. Propriedade de Donato Gagliano, a loja surgiu em meados dos anos 1900, 

oferecendo primeiramente artigos masculinos como camisas, chapéus, tecidos para 

ternos. Com o passar dos anos, o estabelecimento se expandiu e passou a oferecer  

artigos femininos e infantis, além de brinquedos. Em 1934, a loja abriu uma filial do 

outro lado da rua e em frente à matriz para vender apenas artigos masculinos, uma vez 

que não havia mais espaço no prédio principal. A Casa Gagliano funcionou no mesmo 

endereço até fechar suas portas na década de 1960. 

Figura 41. Filial das Casas Pernambucanas, Largo da Sé, 1915. 

 

Fonte: Internet, Pernambucanas 100 anos
68

·. 

 

                                                             
67 O atual número 135 da Rua São Caetano corresponde até meados dos anos 1930, aos números 13 e 15. 
68 Site: http://100anos.pernambucanas.com.br  .Acessado em: 28/05/2018 

http://100anos.pernambucanas.com.br/
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Apesar de a informação oficial referir-se à abertura da primeira loja da Casas 

Pernambucanas no dia 25 de setembro de 1908, não se sabe ao certo sua localização
69

. 

Em São Paulo, a Casas Pernambucanas se estabeleceu à Avenida Rangel Pestana, no 

Brás, em 1912, como uma loja de fazendas e tecidos fundada pela família Lundgren, 

dona também da Cia. de Tecidos Paulista, localizada no município de mesmo nome, há 

35 km de Recife (FYSKATORIS, 2006, p.148). A princípio, a Casas Pernambucanas 

tinha o objetivo de atender os públicos de baixa renda em diversas cidades brasileiras. 

Seus produtos consistiam majoritariamente de tecidos de fabricação própria, de origem 

nacional, mas também havia o comércio de tecidos importados. Em meados de 1915, a 

Casas Pernambucanas ganhou uma filial próxima ao Triângulo paulistano, localizada no 

Largo da Sé, anunciando vendas de tecidos pelo preço de fábrica, o que Fyskatoris 

comenta não ser prática usual na época. Em 1918, a imagem das Casas Pernambucanas 

já estava associada ao comércio de produtos populares a preços acessíveis. Ao contrário 

do Mappin Stores e da Casa Allemã, como veremos mais à frente, a Casas 

Pernambucanas tinha desde seu início as classes populares e de baixa renda como 

público alvo. Segundo Fyskatoris (2006, p.155), a empresa sempre esteve preocupada 

em satisfazer a clientela ―constituída pelo varejo, atacado e mascates que, de acordo 

com a avaliação da empresa, buscavam nos tecidos qualidade, beleza e preço‖. Até 

então, havia um preconceito envolvendo o tecido nacional, uma vez que as elites 

preferiam os produtos importados, principalmente os europeus. Desta forma, com 

preços mais baixos que a concorrência, os produtos das Casas Pernambucanas entravam 

com mais facilidade na rotina dos públicos de baixa-renda. A publicidade da empresa 

foi outro ponto forte que a fez permanecer tanto tempo no comércio de varejo. Apesar 

de não publicar reclames com a frequência que alguns estabelecimentos paulistanos de 

dentro e de fora do Triângulo faziam, como o Mappin, a Casa Allemã, a Casa Gagliano 

e a Casa Almeida & Irmãos, quando o faziam sua publicidade, ocupavam geralmente 

meia página ou página inteira dos periódicos de grande circulação em São Paulo. 

Contendo o slogan da loja e mais algumas mensagens curtas, os anúncios da Casas 

Pernambucanas traziam quase sempre uma lista de cidades ou estados onde as Casas 

Pernambucanas tinham filiais. O intuito era mostrar a força e a rapidez com que a 

empresa se espalhava pelo Brasil. 

                                                             
69 Foi utilizado para a obtenção de informações o  site : http://100anos.pernambucanas.com.br/ no entanto não há 

referencias sobre a localização da primeira loja aberta em São Paulo, somente a data. Anthoula Fyskatoris traz em 

suas notas a observação de que o site trazia informações distintas para a origem da cadeia de lojas na cidade enquanto 

a autora realizava a sua pesquisa (ano de 2004 a 2006) e que isso se dava possivelmente pela falta de documentos 
oficiais (FYSKATORIS, 2006, 149). 
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A publicidade das Casas Pernambucanas foi de extrema importância para a 

constituição dessa pesquisa, uma vez que por meio dos seus anúncios foi possível 

circunscrever seus produtos e respectivos preços, ajudando a estabelecer parâmetros 

comparativos entre mercadorias e valores oferecidos pela loja – destinados aos 

segmentos populares –, e os produtos oferecidos pelo Mappin.    

 Nas últimas décadas do século XIX, boa parte do comércio de vestimentas já 

trabalhava com a venda de roupas prontas destinadas às camadas mais abastadas da 

população de São Paulo. No início do século XIX, as roupas feitas foram relacionadas a 

uniformes e roupas baratas de uso popular na França e na Inglaterra. Foram somente nas 

últimas décadas do século que roupas no estilo “ready to wear”, depois de remodeladas 

por modistas e alfaiates e acompanhadas por um grande apelo publicitário, foram 

aceitas pelas classes mais remediadas e descritas como uma inovação da moda. Em São 

Paulo, porém, a aceitação desse tipo de moda pelos segmentos médios e altos foi quase 

que imediata, principalmente por que não era preciso esperar as roupas vindas da 

Europa (BARBUY, 2001; FYSKATORIS 2006).  

Em São Paulo, a boa parte das casas que vendiam vestimentas voltadas para o 

público masculino aderiu ao comércio de roupas prontas. Entre elas podemos citar a 

Aux 600.000 Paletots, a Au Bon Diable, A Belle Jardinière, a Casa Tallon, a Camisaria 

Colombo, a Casa Berge, a Camisaria Modelo (depois Mascotte), a Camisaria Augusto 

Rodrigues, a Casa Carlos, a Casa Kosmos, a Camisaria Especial, a Casa Carnicelli e Ao 

Preço Fixo (BARBUY, 2001, p.181). No entanto, os serviços realizados por alfaiates e 

modistas para confecção de roupas ainda eram preferidos por uma parte da sociedade 

que via na personalização das roupas uma forma de distinção. Assim, 

concomitantemente à disseminação da moda de roupas prontas, há a ampliação de 

algumas alfaiatarias para grandes estabelecimentos, como foi o caso da Casa Carnicelli, 

da Casa Carlos e da Casa Raunier (BARBUY, 2001, p.181-182). 

O Triangulo também contava com diversas chapelarias. Segundo Barbuy 

(2001), em 1901 o almanaque Laemmert apontava um total de 74 estabelecimentos 

paulistanos que fabricavam ou comercializavam chapéus masculinos e femininos. As 

ruas Direita, XV de Novembro e São Bento eram endereços de 12 lojas dessa 

especialidade, como por exemplo, a chapelaria Schritzmeyer, a Chapelaria Alberto, a 

Chapelaria Henrique, a de Carlos Weltman & Christy,  as quais eram direcionadas  ao 

público masculino e Ida Weiler, proprietária da loja A Pygmalion, para o público 

feminino. Algumas lojas contratavam modistas especializadas para realizar o serviço 
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sob encomenda, outras como o Mappin e a Casa Allemã trabalhavam com a importação 

desse acessório (BARBUY, 2001, p.195). 

 

2.3.1 A Casa Allemã 

 

No mesmo caminho da maioria das lojas de departamento europeias e norte-

americanas  e ao contrário do Mappin, que já nasceu como loja de departamento, a Casa 

Allemã surgiu como uma loja de tecidos e pequenos acessórios, situada no segundo 

andar de uma casa de taipa localizada na Rua 25 de Março e fundada pelo alemão 

Daniel Heydenreich em princípios da década de 1880 (CASA ALLEMÃ, 1933, p.1).  

Na loja eram vendidos linhos, tecidos e miudezas de procedência alemã, 

enviados pelos seus irmãos, que continuavam na sua terra natal e faziam contatos com 

os atacadistas. Com o crescimento da clientela, Daniel Heydenreich abre sua loja em um 

novo endereço em 1883, em um prédio que pertencia ao Sr. Frederico Kreger na Rua 

Municipal, 55, mais tarde Rua João Alfredo, 11 e atualmente Rua General Carneiro, 

conhecida pelo comércio popular, vestuário barato e de segunda mão. As instalações, 

ainda muito modestas, não permitiam a implantação de vitrines.  Desta forma, as 

mercadorias eram expostas à porta da loja e em cima de balcões construídos pelo 

próprio Sr. Heydenreich.  A loja era muito procurada por seus artigos, considerados de 

boa qualidade e de bom preço. As mercadorias mais vendidas eram aventais, lenços, 

toalhas grossas e ―chita Allemã‖, além de artigos de linho e rendas enviados pelos 

irmãos do proprietário (Adolf, Hermann e Traugott) diretamente dos centros industriais 

alemães como Saxônia e Turíngia. Também eram bastante procurados os ternos azuis, 

paletós, calças e coletes, cujos preços e qualidades eram bastante convidativos às classes 

mais populares. Com a quantidade de consumidores aumentando, Heydenreich, 

solicitou a ajuda de seu irmão para dar conta dos atendimentos da casa comercial  

(FYSKATORYS, 2006; CASA ALLEMÃ, 1933,). 

 Em fins de julho de 1883, Adolf Heydenreich chegava a São Paulo para 

auxiliar seu irmão, trazendo artigos de armarinho de Aachen, Iserlohn e Luedenscheid. 

Nas últimas décadas no século XIX, as mercadorias alemãs ficaram mais conhecidas 

entre os consumidores paulistas, que até então só estavam acostumados a adquirir 

artigos de procedência francesa e inglesa (FYSKATORYS, 2006; CASA ALLEMÃ, 

1933). 
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 Em fevereiro de 1893, a Casa Allemã  mudou-se para um novo endereço com o 

intuito de acomodar melhor sua clientela e expor suas mercadorias de forma mais 

organizada. Ocupando o número 10-B da Rua Direita, a loja estava instalada em um 

salão com quatro portas, porém ainda sem vitrinas para a exibição de seus artigos. No 

ano seguinte, o estabelecimento pegou fogo, fazendo com que a Casa Allemã se 

mudasse para número 59 na mesma rua. Segundo o livro comemorativo do 

Cinquentenário da Casa Allemã, a existência de diversas mercadorias na alfândega e de 

algumas caixas de fardos que se encontravam na estrada durante a ocorrência do 

incêndio permitiram que a loja pudesse abrir novamente suas portas ao público em 

poucos dias em novo endereço (FYSKATORYS. 2006; CASA ALLEMÃ, 1933). 

Em 1895, a Casa Allemã voltou a sediar o edifício anteriormente incendiado. 

Completamente reformulado, o prédio recebeu mais dois andares para venda de 

mercadorias. No mesmo ano, Traugott Heydenreich chegou da Alemanha para fazer 

parte da sociedade com os irmãos Daniel e Hermann, o que ocasionou a mudança do 

nome da empresa para ―Irmãos Heydenreich‖ (FYSKATORIS, 2006, p.55). 

No ano de 1904, o espaço do endereço 10-B da Rua Direita tornou-se cada vez 

mais exíguo e a Casa Allemã mais uma vez mudou de endereço, dessa vez ocupando os 

números 16 e 18 da Rua Direita. O novo prédio era considerado moderno e luxuoso, 

contando com a tecnologia de um elevador e agora com vitrines instaladas na sua 

fachada. Fyskatoris (2006) comenta que a loja, por ser considerada extremamente 

luxuosa para os padrões paulistanos da época, sofreu resistência por parte de seus 

antigos consumidores. 

 

Muitos dos antigos clientes, principalmente os clientes modestos e os 

clientes do interior, temiam entrar no grande estabelecimento, 

luxuosamente instalado. Porém, baseado na confiança de sua clientela 

e cingindo-se ao seu lema ―Do bom só o melhor a preços fixos e 

possivelmente baixos‖ o negócio desenvolveu-se no novo local, uma 

vez superado as primeiras dificuldades, cada vez mais (CASA 

ALLEMÃ, 1933, p.5). 

A nova loja era organizada por departamentos e contava com diversas seções 

tais como: tecidos para vestidos; roupas brancas; artigos de couro; tecidos para 

mobílias; armarinhos; rendas e bordado; perfumaria; cortinas e tapetes. Em 1908, com a 
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inclusão de novos proprietários, a razão social da Casa Allemã passou a ser 

―Heydenreich Irmão & Cia‖. 

 

 

Figura 42. Sede da Casa Allemã 1904-1909. 

 

Fonte: CASA ALLEMÃ: 1883-1933. São Paulo: Officinas  da Soc. Impressora Paulista, 

1933. 

 

Em 1909, a Casa Allemã passou novamente por um incêndio. Com as 

mercadorias salvas do fogo e as retidas na alfândega, a loja deslocou-se mais uma vez 

para um endereço provisório, o prédio nº 40 da Rua 15 de novembro, esquina da Rua 

Boa vista, que pouco antes tinha sido adquirido para o Brasilianische Bank fuer 

Deustschland, o qual se achava vazio, pois tinha que ser remodelado especialmente para 

o banco, e semanas depois, novamente para a Rua Direita, números 31, 33, e 37, onde 

em frente já se estava construindo um novo prédio (FYSKATORIS, 2006; CASA 

ALLEMÃ, 1933, p.4).  
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Em 13 de dezembro de 1910, a Casa Allemã mudou-se para os números 16, 18 e 

20 da Rua Direita. Segundo Barbuy, o novo edifício possuía todos os atributos ―de 

modernidade em arquitetura: iluminação abundante, aeração sensível e espaços de 

circulação‖ (2001, p.250). Com a inauguração da nova loja, a Casa Allemã passou a 

seguir os modelos dos grandes magazines europeus, que investiam ricamente na 

arquitetura e decoração dos seus estabelecimentos a fim de transformá-los em palácios 

das compras.  

 

Figura 43. Casa Allemã, 1910. 

 

Fonte: CASA ALLEMÃ: 1883-1933. São Paulo: Officinas  da Soc. Impressora Paulista, 1933. 

 

 

Como toda loja de departamentos, a Casa Allemã contava com um elegante 

Salão de Chá inaugurado em 1925. Acompanhando a modernização da cidade, o novo 
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prédio contava com quatorze telefones com uma central própria e uma oficina de 

costura movida a eletricidade para atender os clientes de forma mais rápida e efetiva. A 

loja também possuía uma oficina de bordados, uma oficina para móveis estofados e para 

decorações internas e uma grande oficina para a confecção de mobílias com os mais 

modernos maquinismos (CASA ALLEMÃ, 1933, p.6). 

 

Figura 44. Casa Allemã, década de 1920. 

Centro da loja construída em 1910. 

 

 

Fonte: Fotografia sem data, autor desconhecido. Arquivo pessoal da família Heydenreich, 2017. 

 

Ao contrário do Mappin Stores, que nasceu com o projeto de ser uma loja de 

departamento, a nova Casa Allemã foi sendo construída através dos anos e por etapas, 

antes de entrar na rota do comércio de luxo, assim como as lojas de departamento 

europeias e norte-americanas. No entanto, o magazine tentava manter-se vinculado à 

sua antiga clientela, os segmentos menos remediados,  que ajudaram construir a história 

da empresa na cidade. Fyskatoris (2006) observa que ―mesmo utilizando uma 

comunicação que apontava para a ampliação de seus clientes em direção à população 

rica da cidade, a Casa Allemã revelava que não abandonara por completo seus 

consumidores mais modestos‖ (FYSKATORIS, 2006, p.59). 
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A Casa Allemã fazia anúncios diários em periódicos de grande circulação 

como O Estado de São Paulo, o Correio Paulistano e O Diário Popular, e revistas 

femininas como A Cigarra e a Revista Feminina, fazendo apelo às vantajosas ofertas, 

enfatizando a origem estrangeira dos produtos por preços ―muito baixos‖. Interessante 

notar que, ao longo desta pesquisa, o fato de que a Casa Allemã anunciava seus 

reclames concomitantemente nos jornais O Estado de São Paulo e Correio Paulistano 

até o ano de 1914, ano em que se inicia a Primeira Guerra Mundial. Após esse período 

os anúncios do Mappin ganham mais espaço n‘O Estado de São Paulo e a Casa Allemã 

parece preferir publicar seus anúncios somente no Correio Paulistano. Os reclames da 

Casa Allemã voltariam a ser publicados n‘O Estado de São Paulo somente no ano de 

1920, período em que a Guerra já tinha terminado fazia dois anos. O livro 

comemorativo do Cinquentenário da Casa Allemã nos traz a informação de que os anos 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) representaram ―a pior época que a Casa 

Allemã teve que passar‖ (CASA ALLEMÃ, 1933, p.6). Logo que a Guerra foi 

declarada, em 1914, a Casa Allemã avisava seus consumidores que os preços não 

seriam alterados, mas que a compra dos produtos seriam aceitas somente a dinheiro e no 

ato.  Assim como a Casa Allemã, o Mappin também praticava os serviços de ―contas 

correntes‖ a uma pequena parcela dos seus consumidores. Os clientes de famílias mais 

ilustres tinham suas compras anotadas em um livro de débitos e eram saldadas no final 

de cada mês. Com o início da guerra e a queda na circulação de moedas no mercado, 

ambas as casas passaram a anunciar que só aceitariam compras que fossem pagas a vista 

(FYSKATORIS, 2006, p.124). 
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Figura 45. Casa Allemã Guerra 

 

Fonte: Acervo O Estado de São Paulo, 07 de agosto de 1914, p.01. 

 

O jornal o Correio Paulistano, publicado no dia 11 de abril de 1917, 

comentava a ruptura das relações entre Brasil e Alemanha, devido ao posicionamento 

do governo brasileiro a favor das nações que constituíam a Tríplice Entente
70

, o que 

causou uma grande manifestação no Triângulo paulistano com várias empresas alemãs 

sendo depredadas. 

 

O Triângulo central encheu-se da noite de uma multidão, frente ao 

enthusiasmo patriótico. As ruas Quinze de Novembro, Direita e S. 

Bento e a Praça Antônio Prado eram constantemente percorridas por 

numerosos grupos, que, empenhando o pavilhão nacional, entoavam 

hymnos patrióticos e erguiam vivas às nações aliadas. Não é exemplo 

em São Paulo de manifestações de mais acendrado civilismo, como o 

que se realizaram em desagravo do ultraje sofrido pelo pavilhão 

nacional. Discursos inflamados de ardor patriótico eram pronunciados 

em plena rua, das sacadas repletas de gente, por toda a parte onde 

surgisse uma bandeira nacional. As redações dos jornaes eram 

constantemente saudadas; e a nota predominantemente dos discursos 

era o conselho de calma, de prudência, de inteira confiança na ação 

dos nossos dirigentes. Um deplorável incidente veio, porém, 

desvirtuar o caráter eminentemente patriótico das manifestações. 

Pouco depois das 21 horas, quando compacta massa popular de 

                                                             
70  Tríplice Entente foi uma aliança formada pela Inglaterra, Rússia e França a fim de resistir e contestar a Tríplice 

Aliança. Surgiu no início do século XX, em 1907. 
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acotovelavam na praça Antônio Prado, um syrio alliaophilo, e dos 

mais exaltados, assomada a uma das sacadas do prédio em que se 

achava installado o ‗Café Central‘, dirigiu-se à multidão num 

eloquente discurso. O povo, a que se reuniram muitos membros da 

colônia, compreendendo lhe as intenções, applaudia delirantemente o 

orador, quando sem que houvesse para isso motivo plausível, uma 

força do primeiro batalhão, sob as ordens do delegado Sr. 

Dr.Francisco Rezende, vindo do Frontão da Boa Vista, irrompeu 

subitamente a praça Antônio Prado, apinhada de povo, e o dispersou 

em golpes de espadim. Debalde o Sr.Dr. João Baptista de Souza, 

quarto delegado, procurou conter os soldados na sua fúria, dando 

ordens em contrário recebido. Esse ‗mal entendu’ da parte da 

autoridade a quem se attribue a ordem do espaldeiramento, deu causa 

a scenas deploráveis, de que relataram serem feridas innúmeras 

pessoas, cuja relação o leitor adeanto encontrará. Estabelecido o 

pânico, a multidão evacuou o largo, deixando coalhado de chapéos 

esfarrapados pelas cutiladas. Das janelas do ―Estado de São Paulo‖, 

vários oradores inclusive o Sr. Dr. Júlio de Mesquita, verberaram em 

termos enérgicos exorbitância dos soldados, dirigindo-se em seguida, 

com uma comissão de outros jornalistas, no gabinete do S.r. Secretário 

de Justiça e da Segurança Pública, a quem pediram providências. S. 

exc. Prometeu agir com toda a energia contra o responsável pela 

ordem extemporânea, e determinou a retirada da força, que só deveria 

agir no caso de ataques a propriedade. O lamentável incidente não 

terminou, entretanto por ahí. Ao contrário, a multidão exaltada atacou 

e feriu várias praças de polícia como represália dos acontecimentos 

que acabaram de desenrolar-se. Meia hora depois, quando a exaltação 

era grande, uma apressada cavalaria, que depois se soube ser de nome 

Sebastião dos Santos, tendo abão cuspido da sella quando atravessava 

a cavallo a estreita travessa do Commércio, desfechava um tiro de 

revolver em plena praça Antônio Prado. A indignação popular cresceu 

de proporções em virtude desse novo incidente. Outros tiros de 

revolver foram desfechados em vários pontos da cidade. Depois a 

retirada da força foi effectivada o grupo de populares exaltados 

entregou-se a toda a sorte de depredações condenáveis, apedrejando a 

Casa Allemã, a Chapelaria Allemã, e a Casa Enxoval na rua Direita; o 

Banco Allemão Transatlântico, ao largo da Misericórdia, canto da rua 
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Direita; Casa Allemã de Ferragens e a Casa Zerrenner Bulow, na rua 

de S. Bento; Casa Norder, na praça Antônio Prado e o ―Diário 

Allemão‖ na rua Líbero Badaró. A polícia, intervindo novamente, 

dispersou os amotinados restabelecendo-se a calma por volta da 1 hora 

da madrugada
71

.  

 

No dia 12 de abril de 1917, a Casa Allemã dirigia uma nota ao jornal Correio 

Paulistano em resposta ao incidente ocorrido no Triângulo e à depredação em sua loja. 

 

Gratos, reconhecemos, no entanto, que a nossa segunda pátria, o 

Brasil, embora tivesse sido nossa adversária na Guerra, nunca foi 

nossa inimiga e que, descontando-se pequenos incidentes, em que os 

nacionais figuraram em bem pequena escala, os bens e as vidas dos 

alemães estiveram tão bem, senão melhor, garantidos do que em outro 

qualquer pais neutro. Inesquecíveis são as palavras que o então 

presidente da Republica Sr. Dr. Wenceslau Braz fez afixar como um 

apelo aos brasileiros: ‗Respeite as pessoas e os bens dos alemães!‘ 

(CASA ALLEMÃ, 1933, p.7) 

 

O fato de a Alemanha ser adversária da Tríplice Entente, à qual o Brasil se 

declarou a favor, bem como os bloqueios marítimos que causavam a redução da entrada 

de bens importados e a propaganda contra os países Aliados que circulava na cidade, 

foram a razão das dificuldades que a Casa Allemã encontrou durante esse período ao 

fazer comércio. Acreditamos que, por uma contenção de gastos gerados durante esses 

anos de obstáculos pela qual a loja passava, tenha sido o motivo da retirada de anúncios 

d‘O Estado de São Paulo e a sua escolha por permanecer anunciando somente em um 

jornal de grande circulação. Sendo uma loja inglesa, acreditamos que o Mappin tenha se 

favorecido desse período de retração comercial pela qual a Casa Allemã. 

Finda a Guerra, a Casa Allemã superou suas dificuldades e voltou a ser uma 

das casas de moda mais consagradas de São Paulo. Em 1933, ano de seu cinquentenário, 

a loja era reconhecidamente um dos estabelecimentos mais sofisticados da cidade, 

contando com 556 funcionários, que trabalhavam distribuídos pelos seus cinco andares 

e oficinas. A Casa Allemã só voltaria a passar por dificuldades  em 1934, quando a loja 

entrou em uma ―nova fase‖ de ampliação dos seus públicos, destacando a intenção de 

                                                             
71 Correio Paulistano, 11 de abril de 1917, p.3. 
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incluir os consumidores de baixa renda como estratégia para driblar a crise causada pela 

quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, e a Revolução Constitucionalista, em 1932 

(FYSKATORIS, 2006, p.74).  

Com o anúncio da deflagração da Segunda Guerra Mundial em 1939, a loja 

novamente sente o peso das restrições às importações e da alta generalizada dos preços, 

além de sofrer prejuízos por ter em seu nome a nação que o mundo agora combatia. Na 

década de 1940, principalmente depois de 1942, após o rompimento das relações 

brasileiras com o Eixo, a Casa Allemã se viu obrigada a mudar sua razão social para 

evitar maiores danos como os sofridos na guerra anterior, passando a se chamar Galeria 

Paulista de Modas. Contudo, a casa não conseguiu superar o período de restrições às 

importações impostas pelo Estado Novo, tendo sua liquidação judicial determinada em 

1945 e encerrando suas atividades em 1959 (SAES, 2004)
72

. 

 

3.1.1 As estratégias de venda da Casa Allemã 

 

Assim como acontecia no Mappin, acreditamos que a propaganda de artigos 

importados atraía uma parte da clientela constituída por segmentos médios paulistanos 

que almejavam produtos de qualidade e prestígio, mas não teriam condições financeiras 

para financiar uma viagem à Europa. Outra parte da clientela seria constituída por 

membros das elites, que dispunham de dinheiro, e podiam adquirir enxovais inteiros, 

inclusive mobílias, na Europa (VAZ, 1995, p.88-89), mas contentavam-se com a 

facilidade e a garantia da qualidade de uma loja importadora local, além de usufruírem 

de seus serviços de apoio, como salão de cabelereiro, salão de chá, biblioteca etc. 

Entretanto, podemos comprovar a satisfação dos consumidores com os produtos e o 

atendimento da Casa Allemã por meio de recados deixados no seu livro de visitas. Uma 

cliente chamada Maria das Dores Seabra assina o livro em 27 de abril de 1915, 

elogiando o trabalho e o cuidado empregado no enxoval encomendado para sua filha. 

 

Grande é aminha satisfação de aqui atestar o meu sincero 

reconhecimento pela ‗Casa Allemã‘ que sempre me tem agradado por 

completo, não só pela superioridade de seus artigos, como também 

pela gentileza que me têm dispensado. Acho-me contentíssima com o 

enxoval que encomendei para minha filha, o qual tem sido muito 

                                                             
72 SAES, F. São Paulo Republicana: Vida Economica. In: P. Porta, História da Cidade de São Paulo: A Cidade na 

Primeira Metade do Século XX- 1890-1954. São Paulo: Paz e Terra, 2004 
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apreciado pela perfeição, esmero e fino gosto com que foi executado. 

(27/04/1915). 

 

Os elogios não se restringem aos enxovais encomendados, mas se estendem 

também à equipe de confecção e às modistas, como o faz Amélia Escorel em 25 de 

maio de 1912. 

 

Há muitos annos sou fregueza da Casa Allemã, e tenho adquirido 

muitos artigos para o uso da minha família, tendo mandado 

confeccionar diversos vestidos, e dois enxovais, uma para minha filha, 

e outro para minha sobrinha, tendo os mesmos sido executados com 

muito esmero e perfeição. Os chefes da referida casa, e os seus 

contramestres, têm sido muito amáveis e attenciosos  para comigo. 

(25/05/1912) 
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Figura 46. Dedicatória de Amélia Escorel no livro de visitas da Casa Allemã, 1912. 

 

 

Fonte: Acervo da família Heydenreich, 2017. 

 

 

 

Assim como o Mappin, a Casa Allemã utilizava-se da força da publicidade 

para a formação de públicos. A constância dos reclames e a posição e dimensões dos 

mesmos nos veículos de comunicação mostravam a influência da loja sobre os hábitos 

de consumo do paulistano. A Casa Allemã publicava com frequência seus anúncios logo 

nas primeiras páginas d´A Cigarra, revista direcionada ao público feminino, assim 

como ocupavam páginas inteiras na seção de classificados do Correio Paulistano.  Os 

anúncios geralmente traziam imagens acompanhadas de texto descrevendo o produto 

ofertado. Embora as ilustrações muitas vezes não funcionassem como exemplos 

perfeitos da mercadoria oferecida, serviam para chamar a atenção dos consumidores 
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enquanto esses folheavam seus jornais ou revistas
73

. Alguns reclames utilizavam-se 

somente de recursos textuais, mas esses quase sempre reiteravam mensagens recorrentes 

que a loja tentava passar: a vantagem dos seus baixos preços, novidades que a casa 

sempre trazia, a qualidade dos seus produtos ou a difusão de valores como elegância, 

bom gosto e beleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Essa característica foi notada e discutida em relação ao Mappin por Raissa Monteiro dos Santos em sua dissertação 

de mestrado defendida em 2017.   

SANTOS, R. M. O Corpo nos anúncios do Mappin (1931-1945). Dissertação (Mestrado) FFLCH/USP, 2017. 
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.  

Figura 47. Casa Allemã, últimas criações de moda, 1916. 

Fonte: A Cigarra , 31 de agosto de 1916.Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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Figura 48. Casa Allemã. Últimas modas de inverno 1916 

Fonte: A Cigarra , 10 de maio de 1916. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Seguindo os padrões dos Grands Magasins europeus e norte-americanos, a 

Casa Allemã trabalhava também com a venda de artigos por catálogos, por telefone ou 

correio. Os catálogos da Casa Allemã levavam um pedaço do estilo e bom gosto 

oferecido pela loja física às pessoas que não podiam fazer suas compras pessoalmente. 

Os consumidores faziam suas encomendas e recebiam em sua casa os artigos 

escolhidos. Os catálogos eram publicados semestralmente, no inverno e no verão, 

acompanhando a troca de coleção 

 

Figura 49. Catálogo Casa Allemã, Verão 1920. 

 

 

Fonte: Acervo da família Heydenreich, 2017. 

 

O Mappin não era a única loja no Triângulo que garantia a troca de 

mercadorias. Alvin e Peirão (1985) indicam que a prática foi uma inovação trazida pelo 

Mappin Stores, entretanto, em meados da década de 1910, outras lojas já utilizavam o 

mesmo recurso de venda, entre elas, a Casa Allemã. Desta forma, a loja garantia a troca 

de produtos em caso de defeito ou de insatisfação do consumidor. A política valia para 

mercadorias adquiridas na loja ou por catálogo. 
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Figura 50.  Política de Garantia de Trocas 

 

Fonte: Catálogo de Moda Verão para 1920; Acervo da família Heydenreich, 2017. 

 

Podemos perceber que, muito antes do Mappin Stores se instalar na cidade, em 

novembro de 1913, a Casa Allemã já era uma forte referência no varejo para os 

paulistanos. Além de trabalhar com preços fixos, a loja já em 1910 possuía oficinas de 

costura para fazer pequenos reparos em roupas prontas importadas ou, a gosto de 

disposição financeira do cliente, para montar enxovais inteiros sob medida. 

 

Vemos no clichê acima a fachada da nossa oficina de roupas brancas, 

instalada no prédio próprio. Pelo apanhando das moças a trabalhar se 

bem que é uma pequenina parte – V.S. poderá avaliar o intenso 

trabalho que temos em roupa de corpo, cama e mesa. Contamos com o 

concurso de profissionais de grande tirocínio e uma oficina dotada de 

todos os recursos, razões estas pelas quais podemos oferecer qualquer 

artigo deste ramo por preços os mais razoáveis, além de um serviço 

irrepreensível. (CASA ALLEMÃ, 1933, p.7) 

  

O magazine também promovia liquidações anuais, trabalhava com reduções de 

preço esporádicas, mais conhecidas como saldos, comercializava produtos 

confeccionados no exterior, além de tecidos nacionais. A Casa Allemã também 

explorava seus espaços para promover desfiles de moda, chás beneficentes, chás infantis 

de maneira a atrair público e se firmar como importante agente da sociabilidade 

paulistana. 

 

 

A alta sociedade paulistana, tem hoje na Casa Allemã, não somente o 

principal centro de modas no Brasil, mas sim os orientadores máximos 
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de tudo que é arte, belleza e modernismo. As maravilhosas parades de 

elegância (―desfiles de manequins‘); as reuniões distinctas do salão de 

chá, local preferido pela elite paulistana: as decorações moderníssimas 

das vitrinas, que todo São Paulo admira; os chás infantis, reuniões em 

que as crianças têm convívio de intensa alegria; todas estas iniciativas 

foram cuidadosamente estudadas e lançadas com grande êxito, 

correspondendo assim a preferência que o público dispensa à Casa 

Allemã (CASA ALLEMÃ, 1933, p.8) 

 

Assim, o Mappin não surgiu sobre uma terra virgem. Seus preceitos de loja de 

departamento já encontraram não apenas uma concorrente, mas um público afeito a esse 

tipo de comércio. O que deve ter facilitado em muito a sua implantação em São Paulo. 

 

2.4 O Bom Gosto Paulistano 

 

A produção publicitária permite fazer ligações entre objetos e pessoas, associar 

nomes a identidades e situações a estilos de vidas. A publicidade permite criar desejos, 

aspirações e valores, influenciar e orientar escolhas, transformar hábitos, educar e 

informar, influenciar e aumentar o consumo, pretendendo atingir a sociedade como um 

todo. 

Utilizaremos aqui alguns exemplos do material publicitário do Mappin Stores 

como meio capaz de permitir inferir os públicos que a loja tentava alcançar através dos 

seus anúncios e produtos e o entendimento do consumo de moda como um processo 

sociocultural. Devido à enorme quantidade de produtos anunciados pelo Mappin Stores, 

selecionamos algumas mercadorias que consideramos ser os carros-chefe da loja, as 

mesmas que foram comparadas em preços com as lojas concorrentes, análise que 

apresentaremos no capítulo 3. São eles: os vestidos (inverno e verão); as camisas 

masculinas; os chapéus masculinos e femininos; e os tecidos em geral. Entendemos 

como carros-chefe aqueles produtos que aparecem repetidamente nos anúncios da loja e 

podem ser encontrados em qualquer concorrente. Também consideramos itens que 

podem ser encontrados no guarda-roupa de qualquer classe social.  

Segundo Everardo Rocha, os anúncios publicitários são um importante elemento 

de estudos por que levanta questões sobre a dinâmica e o desenvolvimento da sociedade 

que os produz. Nos anúncios, as imagens, os textos e os discursos especulam sobre as 
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necessidades do consumidor e o incentivam a enxergar as maravilhas do produto 

proposto. Contudo, segundo o autor, o que menos se consome num anúncio é o produto. 

A ênfase da campanha publicitária é o estilo de vida, as sensações, as visões de mundo, 

as relações humanas, os sistemas de classificação e de hierarquia que o produto 

anunciado traz intrinsecamente em suas qualidades e no arranjo visual e conteúdos 

textuais do anúncio (ROCHA, 2010, p.32).  

Os anúncios publicados pelo Mappin Stores não traziam somente produtos e 

seus valores, mas apresentavam importantes mensagens sobre como seus públicos 

deveriam se vestir e se portar. Desde a abertura de suas portas, o Mappin Stores ressalta 

a importância de se seguir a moda europeia, anunciando modelos importados de 

Londres e Paris. Propagava as qualidades de seus produtos, valorizados como ―chics” e 

elegantes, ao mesmo tempo em que econômicos, dada a situação de Guerra na Europa. 

Vendia-se a ideia de que seus clientes, por utilizarem produtos ―chics” e elegantes, 

adquiriam as mesmas características das roupas que usavam, tudo isso com economia. 

Desperdiçar em tempos de guerra era um ato condenável. 

 

2.4.1 As roupas femininas  

 

Segundo Bonadio (2007), a distinção entre os sexos a partir das vestimentas 

alcançou o auge durante o século XIX. Das primeiras três décadas do século XIX até 

1910, as cores, os tecidos e os formatos foram elementos bastante importantes para a 

composição dos vestuários dos diferentes sexos. Os tecidos como os cetins, os brocados, 

as rendas e os motivos florais passaram a definir a indumentária feminina enquanto a 

simplicidade, a sobriedade e a funcionalidade compunham o universo masculino. 

 Na virada dos anos 1900, o estilo Art Nouveau ofereceu a possibilidade de 

uma nova silhueta feminina. Até as últimas décadas do século XIX, cintura feminina era 

conhecida pelo formato de ―X‖, ou de dois triângulos, sendo o superior invertido 

encontrando com o inferior no vértice, localizado na cintura acentuada pelos espartilhos 

apertados (BONADIO, 2007, p.122-123). Nas primeiras décadas do século XX, silhueta 

feminina passa assumir um formato de ―S‖, com busto pra frente e quadris para trás, 

devido aos novos modelos de cintas mais longas e encurvadas que retiravam a pressão 

do abdome. (GORBERG, 2013, p.113).  

No mesmo período, a medicina começa a apontar os malefícios causados pelo 

espartilho e os movimentos feministas a querer se livrar do acessório. 
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 Bonadio (2007, p.126) traz a data de 1914 como o início da popularização dos 

sutiãs modernos e das cintas elásticas, o mesmo ano em que o Mappin Stores divulga o 

“Corset Hahn”, um modelo cinta desenvolvido por ―práticos anatômicos‖, ou seja, há 

uma certificação médica por traz do produto que ―reproduzia exatamente a figura 

humana‖, sendo mais reta e comprida, não deformava o corpo feminino como os 

espartilhos, e liberava os movimentos ao mesmo tempo em que sustentava o busto. A 

propaganda do Mappin Stores indica que a loja é a única autorizada a vender no país  os 

famosos coletes, disponíveis para todos os tamanhos e variedades. No entanto, o colete 

Hahn não é mais anunciado no ano de 1916, talvez porque as importações do produto se 

tornaram mais difíceis devido à Guerra. O ―Corset Hahn” é substituído pelo Colete 

Rejane a partir de 1917. O Colete Rejane, da mesma forma que o seu antecessor, é 

apresentado como uma peça confortável e anatômica. Exibido como um produto 

feminino, delicado e ―chic‖ que,  segundo o anúncio, ―supporta onde necessário sem 

contudo constranger‖, além de ser  produzido com tecidos ricos como baptiste ou 

broché francês e rendas. O Colete Rejane era anunciado para diversos tipos de corpo e 

em variados preços. No anúncio de 28 de julho de 1917, os valores variam de 16$500 a 

45$000 réis, dependendo do formato do colete e de seu tecido. 
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Figura 51. Anúncio Corset 

Hahn  

Fonte: O Estado de São Paulo, 16 

de Setembro de 1914. Arquivo 

Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
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Figura 52. Anúncio Colete 

Rejane 

Fonte: O Estado de São Paulo, 28 

de julho de 1917. Arquivo 

Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
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Os anos 1900 também trouxeram a moda do estilista Paul Poiret (1879-1944), 

responsável por afrouxar os contornos da silhueta feminina, deixando-a com uma forma 

mais solta e fluida. Suas vestes tinham formato retilíneo alongado e eram repletas de 

elementos orientais. Sua marca ficou conhecida pelo uso da cintura desenhada por 

coletes e saias longas rodadas, o que ficou conhecido pelo nome de Costumes Tussor 

(GORBERG, 2013, p.115). 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) provocou grandes alterações no 

vestuário feminino. Devido à necessidade de economia, os trajes foram simplificados ao 

máximo e os excessos substituídos por cortes e tecidos mais simples. As características 

das roupas valorizavam a funcionalidade, uma vez que as mulheres passaram a ocupar 

os postos de trabalho vagos pelos homens enviados à luta. Elas assumiram diversas 

tarefas masculinas, o que exigia roupas mais confortáveis e práticas. Inspiradas no 

vestuário masculino, Coco Chanel criou o conjunto formado por saia e casaco com gola, 

dando-lhe corte delicado e evidenciando a silhueta, o famoso tailleur ou vestido tailleur 

(BONADIO, 2007, p.127). 

O Mappin Stores anunciava semanalmente a venda dos tailleurs como símbolo 

de elegância e última moda europeia durante o período da Primeira Guerra Mundial. No 

anúncio de 23 de outubro de 1914, o Mappin Stores trazia tailleurs femininos para o 

verão e comentava que o seu estoque era o mais ―up to date‖, ou seja, o mais atualizado 

do momento no quesito vestimentas. Os valores dos vestidos variavam conforme o 

modelo e o tecido escolhido. Os vestidos confeccionados no tecido Crepon eram mais 

em conta, variando entre 39$000 e 48$000 réis. Já as capas em tecido eram mais 

onerosas. O tecido utilizado era a seda e o cetim de seda com acabamento de gola moiré 

de seda, o preço podendo variar de 58$000 a 78$000 réis, dependendo de ter ou não 

forro. O último vestido tailleur, confeccionado em linho, era o modelo mais caro do 

reclame, com o preço de 98$000 réis. Apesar de não parecerem modelos luxuosos, os 

valores dizem o contrário, não eram vestidos que pudessem ser adquiridos por mulheres 

de todas as classes.  
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Figura 53. Anúncios Tailleur 1914 

Fonte: O Estado de São Paulo, 23 de outubro de 1914. Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo 
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Figura 54. Anúncios Tailleur 1917 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 07 de julho de 1917. Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo 
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Em 1917, a loja trazia três modelos de tailleurs e paletots femininos a preços 

―módicos‖, os valores variavam de 80$000 a 115$000 réis. No canto esquerdo do 

reclame há uma nota informando que a loja atendia a pedidos para o interior cobrando 

mais 1$000 para o envio. 

Os anúncios do Mappin Stores representavam a mulher com traços finos, 

figuras esbeltas e roupas soltas, lembrando as alegorias femininas difundidas em capas 

de revistas e rótulos de produtos na virada dos séculos XIX para o XX. As qualidades 

dadas a ela eram de elegância, formosura e beleza, além de serem mulheres ―chics‖. A 

representação da mulher era geralmente ligada à intimidade do lar. Poucos eram os 

anúncios envolvendo mulheres em que havia cenários, porém quando havia, esses 

cenários eram seus lares e muito frequentemente suas alcovas, como explicitado no 

exemplo abaixo, onde a mulher se encontra na sua intimidade, fazendo sua toilette 

frente a sua penteadeira (SANTOS ,2016). 
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Figura 55. Anúncio Grande Exposição de Artigos de Moda 

 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 02 de junho de 1916. 

Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo 
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Figura 56. Anúncio Fitas de Qualidade 
  

 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 04 de janeiro de 1918. Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo 
 

 

Em relação à indumentária, desenvolveu-se uma especialização das roupas, que 

deveriam ser trocadas inúmeras vezes durante o dia, conforme a ocasião em que seriam 

usadas. Ao acordar, um robe de chambre seria indicado, e os compromissos que por 

ventura surgissem – um passeio, um almoço, o footing pela cidade, a atividades de 

compra, uma visita, um jantar ou uma soirée ao teatro exigiriam modelos apropriados. 

O Mappin Stores trouxe uma diversidade de elementos para o vestuário 

feminino. Trataremos aqui, como explicitamos anteriormente, somente das peças 

elegidas como carros-chefes pela loja, no caso, os vestidos de inverno e verão. Ainda 

assim, ao tratarmos de vestidos, estamos tratando de uma ampla gama de itens, como 
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vestidos de soirée, vestidos de passeio, vestidos de inverno, vestidos de verão, robes de 

chambre, etc. 

Os vestidos para passeio eram vestidos que deveriam ser usados no dia a dia, 

em eventos como uma visita, ir às compras, um chá, etc. Tinham, portanto, uma 

modelagem mais simples e não exigiam tecidos tão refinados. O Mappin Stores, no 

entanto, apresenta dois modelos, um mais simples e um mais luxuoso. O modelo mais 

despojado é confeccionado em sarja e tem o valor de 170$000 réis. Já o mais elegante é 

feito em tafetá acetinado com uma gola franzida e disponível em quatro cores – preto 

acetinado, azul marinho, cinza e cereja. O valor do modelo é de 175$000 réis, sendo 

somente 5$000 réis mais caro que o último apresentado, mas ainda assim, consideramos 

um valor alto para uma peça de passeio, se comparado aos valores dos vestidos de 

soirée, ou os vestidos de noite, apresentados no anúncio seguinte. 

Os vestidos de soirée ou os vestidos para temporadas líricas eram os mais 

luxuosos vendidos pela casa Mappin Stores. Confeccionados com os tecidos mais 

nobres como tafetá, crepe de china, seda, e acompanhados de peles e manteaux, esses 

vestidos costumavam custar uma fortuna. Os vestidos para teatro no ano de 1916 

(Figura 58) eram oferecidos em tafetás, crepes de china ou crepe georgette, com 

modelos variando de 130$000 a 500$000 réis. Sendo que a oficina estava aberta às 

freguesas para que elas fizessem quaisquer alterações que desejassem sem custo desde, 

que houvesse tempo. 
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Figura 57. Anúncio 

Modelos Vestidos de 

Passeio 

Fonte: O Estado de São 

Paulo, 12 de maio de 

1916. Arquivo Mappin. 

Acervo do Museu Paulista 

da Universidade de São 

Paulo 
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Figura 58. Anúncio 

Modelos Vestidos 

para Teatro 

 

 
Fonte: O Estado de São 

Paulo, 29 de julho de 

1916. Arquivo Mappin. 

Acervo do Museu 

Paulista da Universidade 

de São Paulo 

 

 



161 
 

 

Além de publicar seus reclames em periódicos de grande circulação nas seções 

de classificados, o Mappin Stores, seguidos de outros comércios como a Casa Bonilha, 

a La Saison, a Casa Allemã, a Au Trianon, etc., tinha o costume de inserir seus anúncios 

em meio a seções de moda em revistas femininas e colunas sociais (BONADIO, 2007, 

p.188). Por meio destas seções, os colunistas descreviam trajes, orientavam como e 

quando usá-los, e o mais importante, onde encontrá-los. 

O colunista social do Correio Paulistano, apresentado como Hernani Dupin, na 

década de 1910, sempre descrevia as últimas modas e o que era usado nos eventos 

sociais frequentados pela elite paulistana. Na crônica social publicada em 27 de março 

de 1916, além de fazer propaganda das toilettes da Casa Allemã, Dupin reclamava da 

moda cada vez mais estagnada e relacionada à guerra. 

 

Andam agora os senhores chronistas mundanos clamando contra a 

estabilidade da moda feminina. Dizem que tal facto se deve à guerra, 

que ensanguenta as terras europeias, levando o luto e a morte a quase 

todos os lares. 

Elles têm razão com certeza. Não fosse o conflito atual e quem sabe lá 

que extravagantes modelos não estariam hoje reduzidas as toilettes 

femininas! Os talhes das vestes modernas têm muito dos trajes 

militares; assim também os chapéos, que andam ahi, aos milhares, 

reproduzindo gorros e kepis de beligerantes. 

No entanto, ainda é maior a corrente das toilettes extra-militares. O 

nosso cliché reproduz um modelo da Casa Allemã em voile de seda. A 

saia, muito franzida na cintura traz uma série de babados de muito 

efeito; o corpete, aberto na frente, é feito de tafetá; completam-no 

longas mangas de voile transparente. Como case são inúmeros os 

riquíssimos modelos daquele acreditado estabelecimento da Rua 

Direita.  

Hernani Dupin. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Correio Paulistano, 27 de março de 1916. Acervo da 

Hemeroteca da Biblioteca Nacional 

Figura 59. Crônica Social Correio Paulistano 
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Outra pessoa que lamenta é Marinette, cronista de moda da Revista Feminina. 

Na edição de junho de 1915
74

, Marinette comenta: 

 

 – qual será a cor em voga da próxima estação? – Será com certeza o 

preto– disse o official enervado– que é a cor do lucto... 

A moda, porém não teve a mesma severidade, aliás, pouco louvável. 

Não houve como os outros annos modificações originaes e 

interessantes, mas ella não cessou seu cyclo de todo. As modificações 

mais importantes foram a substituição do liso colante pelas vestes 

mais largas e amplas e a volta das saias ―sino‖. 

 

Já na edição de dezembro de 1917
75

, Marinette parecia mais otimista em 

relação à moda e anunciava, além de novas criações em Paris, os novos modelos recém-

chegados na casa Mappin. 

 

As senhoras paulistas, como é notório, procuram, com o mais louvável 

dos cuidados, adaptar-se sempre ás novas modificações introduzidas 

na ―toilette‖. S. Paulo já offerece ás senhoras que capricham em 

vestir-se em campo mais ou menos largo de observação. Nas ruas, nos 

theatros, nos salões de concerto já se apontam ―toilettes‖ 

absurdamente elegantes. Já se encontram aqui ateliers de costura que 

podem confeccionar, com o rigor exigido em obras desse gênero, 

―toilettes‖ elegantíssimas e do mais recente chique. [...] 

As senhoras elegantes devem visitar com assiduidade a casa Mappin, 

examinar as últimas creações, estuda-las, observa-las vem para poder 

escolher, em confronto com as demais, as que mais lhe convenham. 

De resto, a casa Mappin offerece ás suas clientes um ambiente 

elegante e confortável, concorrendo para isso os seus chás, que são 

frequentados pela elite paulistana. 

 

Para Marinette, São Paulo era uma cidade que já podia se equiparar às grandes 

metrópoles da moda, uma vez que existiam lojas e ateliers de costura que vendiam 

vestuários semelhantes àqueles que circulavam nas capitais da moda. Apesar do clima 

de guerra, a moda sofria pequenas alterações e as lojas brasileiras eram capazes de 

                                                             
74 Revista Feminina, junho de 1915, p.07. 
75 Revista Feminina, dezembro de 1917, p.43. 
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acompanha-las. Na concepção de Marinette, o Mappin Stores era sinônimo de requinte e 

bom gosto, e suas frequentadoras seriam, assim como as roupas vendidas pela loja, 

chiques e elegantes. A autora comenta, por fim, que mesmo que as consumidoras 

viessem à loja para estudar as últimas criações e não efetivamente as adquirir, elas 

poderiam desfrutar de um ambiente confortável e tomar um chá no salão, geralmente 

frequentado pela elite paulistana. 

 

2.4.2 As roupas masculinas 

 

 

As roupas masculinas destacavam-se mais pelo corte, pelo acabamento, pelos 

tecidos e pelo bom caimento. Para os homens, a imagem exibida até o século XIX era 

de austeridade, baseada no uso dos fraques de lã inglesa, da cartola ou dos uniformes 

militares. A partir do século XX, os homens começaram a ser vistos usando ternos de 

alfaiataria, camisas de linho com colarinhos menores, possibilitando movimentos mais 

amplos e uma postura menos rígida. Os ternos eram complementados com acessórios 

como gravatas, relógios de bolso, abotoaduras e chapéus finos (GORBERG, 2016, 

p.107).  

Em 1914, o Mappin Stores inaugurou a sua seção de alfaiataria, passando a 

vender camisas masculinas sob medida, confeccionadas com uma variedade de tecidos 

importados, os mais famosos deles sendo o zefir, o linho inglês, o linho irlandês e o fio 

Escócia. Assim como o anúncio da imagem, as camisas podiam vir com colarinho ou 

sem, podendo ser adquiridos à parte, conforme a marca e a quantidade de preferência do 

freguês. É importante destacar que o magazine chama a atenção para os preceitos de 

higiene – o colarinho ―BONTEX‖‘‘, feitos de tecidos laváveis, e não estragavam depois 

de ser usado, ―é o mesmo depois de lavado quando novo‖, comentário que valorizava a 

qualidade e durabilidade do produto. 
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Figura 60. Anúncio Camisas Masculinas 

Fonte: O Estado de São Paulo, 06 de junho de 1915. Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo 
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Figura 61. Anúncio Colarinhos Bontex 

 
Fonte: O Estado de São Paulo,  janeiro de 1915. Arquivo 

Mappin. Acervo do Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo 
 

Ao seguir a moda de Londres e de Paris, o Mappin Stores reproduzia padrões 

que muitas vezes não condiziam totalmente com o clima do nosso país. Por mais frio 

que fosse o inverno paulistano nas primeiras décadas do século XX, não podemos 

equipará-lo ao inverno londrino, parisiense ou nova-iorquino. Entretanto, as peças 

masculinas vendidas durante o ano todo pelo Mappin Stores incluíam ternos de casimira 

de lã pura, camisetas de flanela e de lã, smoking de casimiras de lã, sobretudos de lã, 
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gabardines de lã, capas de chuva impermeáveis, ou seja, vestimentas que eram 

consideradas sinônimo de elegância e bom gosto na Europa. 

O anuncio abaixo traz a oferta de 130 ternos e 80 sobretudos para meninos e 

jovens de vários tamanhos e idades. Os clichês apresentam modelos confeccionados em 

casimira de pura lã ou tecido de tweed grosso, próprios para o inverno Londrino, local 

de onde os produtos foram importados.  Os preços variam de 28$000 a 70$000 réis. 

 

Figura 62. Anúncio Ternos e Sobretudos para Meninos e Jovens 

Com o passar dos anos, o Mappin Stores foi adaptando o material de suas 

vestimentas ao clima paulistano. Os tecidos escuros de casimira inglesa continuavam a 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 12 de julho de 1915. Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo 



167 
 

 

ser vendidos, porém, ternos feitos com tecidos mais leves como o brim, a sarja, e o 

linho, e de cores mais claras passaram a ser uma opção anunciada pela loja (Figura 63). 

As camisas também ganharam outras opções de tecidos para o verão, o linho sendo o 

mais comum, como indica o anúncio da Figura 64. Porém, o mesmo anúncio mostra que 

a seção de alfaiataria executava sob medida a encomenda de camisas em outros tecidos 

mais leves como sedas e musselines. 

 

 

Figura 63. Anúncio Ternos para Rapazes 

Fonte: O Estado de São Paulo, 18 de janeiro de 1917. Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo 
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Figura 64. Anúncios Camisas Mappin 
Fonte: O Estado de São Paulo, 30 de janeiro de 1917. 

Arquivo Mappin. Acervo do Museu Paulista da Universidade 

de São Paulo 
 

 

Os acessórios também passavam por mudanças na moda. Os sapatos eram 

projetados com formas mais largas e bicos arredondados no estilo americano; e os 

chapéus de palha já não eram mais coisa do campo. Com a moda dos chapéus boaters 

de palha, muito comuns na virada do século XIX para o XX, esses modelos eram 

utilizados principalmente no verão e foram essenciais na vestimenta dos homens que 

viajavam para uma cidade balnearia, faziam um cruzeiro ou simplesmente passeavam 

pelas ruas da cidade e precisavam se proteger do sol escaldante. Posteriormente, em 
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1906, foi a vez dos chapéus Panamá, que passaram a ser símbolo de elegância no 

mundo inteiro, ganhando cada vez mais público (RAINHO, 2002, p.165). 

 

 

Figura 65. Anúncio Chapéus à Marinheiro 

Fonte: O Estado de São Paulo,21 de janeiro de 1917. Arquivo Mappin. Acervo do Museu 

Paulista da Universidade de São Paulo 
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Figura 66. Casa Gagliano Chapelaria 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, 03 de junho de 

1917.  Acervo do Estado de São Paulo. 

 

 

Em 1917, o Mappin Stores vendia chapéus de palha no modelo à marinheira 

para crianças. O magazine cobria todas as faixas etárias e tinha uma seção infantil 

repleta de roupas importadas seguindo as modas europeias. 

Outras lojas do centro de São Paulo, como a Casa Gagliano, localizada do 

Brás, também seguiam a moda e vendiam variedades de chapéus masculinos. O anúncio 

publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1917, informa que a casa ―continua a 

vender barato‖, ou seja, a loja era conhecida por trabalhar com baixos preços, afirmação 

reforçada pela sua localização, famosa até hoje pela presença do comércio popular. O 

anúncio traz diversos modelos de chapéus e seus respectivos preços, sendo o mais 

barato o chapéu de casimira para rapazes, no valor de 4$500, e o mais caro o chapéu de 

pelo de lebre legítimo, no valor de 11$500 réis. Comparando os dois anúncios, podemos 

perceber que o chapéu de palha para homens anunciado pela Casa Gagliano era mais 

barato que o chapéu de palha infantil anunciado pelo Mappin Stores para o mesmo ano. 
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 Ainda que voltados para um público específico, os anúncios do Mappin Stores 

mantinham características presentes em toda a comunicação publicitária da loja, como 

de destaque aos preços competitivos, a noção de individualidade passada toda vez que a 

loja anunciava que os produtos podiam ser feitos sob medida e a gosto do cliente, à 

ampla gama de itens oferecida e à noção de superioridade na qualidade dos produtos 

ofertados. A representação do universo masculino destacava ainda o bom gosto, 

economia, e a discrição como virtudes que poderiam ser construídas visualmente a 

partir do consumo dos produtos da loja.  
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Capítulo 03 

Mappin Stores: seu palco, seus públicos. 

 

3.1 Quem podia comprar no Mappin Stores? 
 

Conhecido por seu requinte e sofisticação, desde sua abertura em 1913, o 

Mappin Stores era apontado como uma loja que servia as elites paulistanas 

enriquecidas. Ao comercializar somente produtos importados considerados de luxo e 

bom gosto, a loja atraía para si as camadas mais altas da sociedade. Por isso mesmo, a 

produção bibliográfica sobre o Mappin Stores tendeu a classificar suas primeiras 

décadas de funcionamento como uma loja aristocrática (ALVIM, PEIRÃO, 1985; 

BONADIO, 2007; DEAECTO, 2002; FYSKATORIS, 2006).   

No entanto, o Mappin Stores foi concebido para ser uma loja de departamento 

nos padrões europeus e norte-americanos, ou seja, uma loja que tinha a ambição de 

atingir públicos amplos e diferenciados, principalmente os crescentes segmentos médios 

compostos por profissionais liberais, funcionários públicos e comerciantes que 

ganhavam reconhecimento social e poder aquisitivo nas sociedades liberais em todo o 

mundo após as revoluções industriais. Pudemos identificar na sociedade paulistana, 

desde finais do século XIX, a existência desses segmentos sociais médios que, na 

ausência de meios para cultivar tradições herdadas geracionalmente, encontraram no 

consumo formas de marcar sua ascensão social, distinção e identidade (CARVALHO, 

2008; OLIVEIRA, 2005; DIAS, 1995; PINTO, 1994).  

Como foi mencionado em capítulos anteriores, o Mappin Stores, como toda 

loja de departamento, trabalhava com dispositivos de sedução – ambientes luxuosos e 

cenográficos, incluindo vitrines, com variedade e grande quantidade de produtos a 

preços fixos – mas foi por meio da publicidade que o Mappin Stores participou 

ativamente das ressignificações do ato de comprar. Seus textos serviram como 

verdadeiros manuais de orientação e, por isso, ajudam-nos a compreender como a 

população paulistana foi orientada para incorporar novas práticas no mercado de bens, 

mudanças voltadas especialmente para a aquisição em ritmo acelerado e intenso de itens 

de vestuário e objetos de interiores. Os anúncios promoveram não apenas clivagens de 

gênero, mas também ajudaram a agenciar clivagens sociais.  
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A missão central da publicidade no Mappin Stores, dentre suas várias funções, 

era atrair novos clientes. As peças publicitárias da loja apresentavam estratégias de 

venda que podiam ser entendidas como orientações estéticas e econômicas, mas também 

como ―iscas‖. Termo utilizado por Émilie Zola (2008) em seu romance O Paraíso das 

Damas, comentado no capítulo 1, e que diz respeito ao anúncio um artigo abaixo do 

preço de custo, com a finalidade de levar à loja o maior número de clientes. Ao 

ingressar na loja procurando o produto ―isca‖, o cliente seria induzido, sem perceber, a 

permanecer observar outros produtos durante sua busca e, assim, permaneceria mais 

tempo exposto a um ambiente propício ao consumo. Esta forma de sedução de clientes 

possibilitava que novos perfis de consumidores, que não as elites, viessem ao Mappin 

Stores. Tomemos como exemplos o ―Dia dos Saldos‖ – quando a cada mês escolhia-se 

um dia em que determinadas mercadorias eram oferecidas com desconto de 20% a 30% 

– e as Grandes Liquidações Semestrais do inverno e do verão. Neste período, 

consumidores que não tinham condições financeiras de frequentar regularmente a loja 

pagando os preços cheios de suas mercadorias, encontravam em datas especiais a 

possibilidade de satisfazerem seus sonhos de consumo por meio do que consideravam 

uma boa barganha. O Mappin Stores também fez questão de não se esquecer do público 

estrangeiro que residia em São Paulo. Notando que a cidade era destino de uma 

imigração em massa para o Brasil e que muitos desses imigrantes vinham prosperando, 

principalmente na indústria e no comércio, a loja passou a publicar anúncios em jornais 

destinados a grupos de diversas nacionalidades em sua língua materna, como em 

libanês, italiano, francês, espanhol e japonês. 

Como já demonstramos no capítulo 2, a natureza da loja de departamento traz 

intrinsecamente a possibilidade ampliada socialmente de fruição da loja, em vários 

níveis: experiências visuais do lado de fora do espaço da loja, com as vitrines, 

experiências visuais dentro da loja, com a exposição das mercadorias, experiências 

táteis, graças à possibilidade de tocar nas mercadorias, e possibilidades de planejamento 

a longo prazo, já que os preços eram fixos e exibidos nas peças.  

No entanto, este capítulo tratará de dados concretos relativos aos preços das 

mercadorias e sua possibilidade de serem adquiridos por outros segmentos sociais para 

além das elites enriquecidas. Apesar de ser uma loja conhecida por produtos caros, por 

ser uma loja de departamento ela sabia relativizar seus preços e em alguns momentos 

podia atrair uma clientela com poder aquisitivo abaixo do que usualmente tinham os 

seus clientes regulares.  



174 
 

 

3.2 Caminhos Metodológicos  
 

Para estabelecer os públicos do Mappin Stores além de trabalharmos com os 

anúncios publicitários existentes no Arquivo Mappin, publicados pela da loja no 

período de 1913 a 1920, foi necessário recorrer a fontes que pudessem informar sobre o 

dinamismo da cidade de São Paulo, o comércio concorrente, as categorias de profissões 

e o custo de se viver nessa cidade em expansão. Assim, esse capítulo foi dividido em 

duas frentes:  

 

1)  O Custo de Vida do Paulistano – composto por levantamentos de informações 

que pudessem fornecer um quadro de custo de vida da população paulistana 

(como salários, aluguéis, alimentação, transporte, etc.), confrontados aos preços 

de algumas peças praticadas pela loja, para podermos identificar os tipos de 

públicos que teriam acesso ao Mappin Stores. Diante disso, foi necessário buscar 

em periódicos e classificados da época valores de pensões, ofertas de empregos 

e registros em fábricas e empresas, quando ainda não havia uma legislação 

trabalhista ou salário mínimo.  

Estimar o custo de vida nesta pesquisa tornou-se um desafio. Será a primeira vez 

que se reúnem os dados de custo de vida do paulistano do início no século XX, 

outrora dispersos em bibliografia de memorialistas, dados brutos em tabelas 

como as do Departamento da Indústria e do Comércio do Estado de São Paulo, 

Departamento Estadual do Trabalho, ou trabalhos de economistas que não 

necessariamente se concentraram no viés social.  

2)  Mappin Stores versus concorrência – através de análise quantitativa, percebemos 

que anúncios de alguns produtos se repetem com maior frequência não apenas 

na loja Mappin Stores. Estes produtos parecem ser os carros-chefes da loja e são 

também encontrados em outros comércios de importados, talvez não com a 

mesma qualidade, mas parecem ser utilizados por todos os segmentos sociais. 

Foram utilizados como referência: vestidos (inverno e verão); camisas 

masculinas; chapéus masculinos e femininos; e tecidos em geral. 

 

A abordagem das fontes se dará da seguinte forma: dos anúncios do Mappin 

Stores foram selecionados os produtos mencionados acima e extraídos seus preços, 
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organizados em tabelas por ano e tipologia. O mesmo foi feito com anúncios veiculados 

por outras lojas anunciantes em jornais de grande veiculação no período datado, como O 

Estado de São Paulo e O Correio Paulistano; e as revistas femininas de grande 

circulação como A Cigarra e a Revista Feminina. 

Logo, foi feita a análise qualitativa, por meio da comparação de produtos e 

preços das respectivas lojas. Assim, pretendeu-se desdobrar as hipóteses sobre a busca 

de novos perfis de consumidores, inclusive de camadas menos abastadas, pela loja 

Mappin Stores.  

 

3.3 O Custo de Vida do Paulistano 

 

3.3.1 Operários e pessoas de baixa renda na cidade São Paulo  

 

O processo de industrialização no Brasil foi fruto do capital gerado pela 

exportação do café (SAES, 2004, p.33). O avanço da economia de exportação e a 

substituição de mão-de-obra escrava pela imigrante de baixo custo nas últimas décadas 

do século XIX tornaram possível a constituição de núcleos de trabalhadores no setor de 

serviços em algumas cidades brasileiras como São Paulo. 

Para Deaecto (2002), as últimas décadas do século XIX apresentaram uma 

grande demanda por máquinas e suprimentos para a indústria e a lavoura. Porém, não 

estava nos planos em curto prazo tanto do governo quanto de industriais investir em 

indústrias de maquinaria e ferramentas, ou no desenvolvimento de infraestrutura para a 

instalação de manufaturas modernas. Por outro lado, investiu-se em tecnologia e 

qualificação de serviços trazidos por companhias estrangeiras, incentivadas por isenção 

de tarifas (CARONE, 2001).Para Boris Fausto, a pequena indústria voltada para bens de 

consumo como alimentos, bebidas e tecidos de qualidade inferior já existia em vários 

pontos do país antes da afirmação do polo cafeeiro, mas foi somente em meados da 

última década do século XIX que São Paulo se destacou como grande mercado 

distribuidor de produtos e mão-de-obra. Ainda segundo o autor, a cidade ―contava com 

121 estabelecimentos que se utilizavam de energia mecânica, dos quais 52 eram 

realmente industriais‖ (FAUSTO, 1976, p.32).A historiadora Maria Inês Borges Pinto 

ressalta que os censos de 1907 e 1920 apontavam a tecelagem como único ramo 
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realmente fabril no país, por possuir maior incidência de tecnologia e mecanização, 

substituição de máquina a vapor pela energia elétrica, e grande número de operários por 

unidade, contrastando com os setores da metalurgia, da gráfica e outras pequenas 

empresas de bens de consumo (PINTO, 1994, p.72). No âmbito paulistano, as 

―fabriquetas‖ – ou pequenos estabelecimentos que misturavam atividade manual e 

fabril, geralmente localizados em fundos de quintais, responsáveis pelo emprego de 

poucos operários – permaneciam numerosas, muitas vezes mantinham o caráter 

artesanal, e ocupavam-se da produção de artigos para uso imediato, como produtos 

relacionados à alimentação e ao vestuário, como chapéus, calçados e flores artificiais 

para roupas.  

A proximidade com as estações ferroviárias – como por exemplo, da linha 

férrea São Paulo Railway, que ligava o litoral à cidade de Jundiaí – ajudaram a 

desenvolver bairros como a Lapa, os Campos Elísios, a Luz, o Brás e a Mooca 

(AQUINO, 2010). Os baixos preços dos terrenos alagadiços, margeados pelos rios 

Tamanduateí e Tietê, atraíam essas novas fábricas assim como seus trabalhadores para o 

seu entorno, formando os primeiros bairros operários de São Paulo como o Brás, o 

Bixiga, o Bom Retiro, a Barra Funda e a Mooca. Portanto, é possível perceber que a 

criação dos bairros se deu em função da constituição dos segmentos sociais: a 

população fabril e pobre ocupava as várzeas e as zonas brejeiras, enquanto os segmentos 

abastados subiam os morros em busca de terrenos secos e saneados, Higienópolis, Santa 

Cecília e Campos Elísios (HOMEM, 2010; 2011), que vão aos poucos sendo abertos e 

loteados por grandes companhias urbanísticas como a Companhia City of São Paulo 

Improvements and Freehold Land Company Limited
76

, Jardim América, Pacaembu e 

Lapa (WOLFF, 2001); até galgar o ponto mais alto da cidade, a então recém-aberta 

Avenida Paulista.  

Quando se refere aos bairros operários em seu trabalho sobre a mulher e o 

menor na indústria paulistana entre 1890 e 1920, Esmeralda Luiz Blanco (1977) expõe 

uma situação de carência, ausência de higiene e salubridade. Contudo, os bairros 

afastados eram financeiramente acessíveis para o trabalhador que recebia salários 

considerados ―de miséria‖. Dividindo espaços de antigos casarões com outras famílias, 

os famosos cortiços, ou alugando casas com pequenos cômodos, essas pessoas 

chegavam a gastar ―um terço da renda doméstica‖ 
77

 em moradia em 1919. Este é um 

                                                             
76

 Sobre as intervenções da Cia City em São Paulo ver especialmente Sílvia Ferreira Santos Wolff, Jardim América, 

São Paulo, Edusp/Fapesp/Imesp, 2001. 
77

 Fanfulla, 14 de maio de 1919, p.3 apud BLANCO, 1977,p. 31. 
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período em que o zoneamento social da cidade era ainda parcial, já que muitos cortiços 

conviviam com casas de alto padrão. As vilas operárias eram vistas como uma das 

soluções para a questão da coabitação de espaços domésticos familiares em moradias 

coletivas. Formando grandes blocos habitacionais nas zonas leste e oeste da cidade, 

essas casas populares cumpriam o mínimo das normas sanitárias exigidas legalmente. O 

rápido crescimento populacional da cidade resultou na ampliação e criação de novos 

bairros, que passaram a dividir paredes e garantir vizinhanças com os setores mais 

abastados da sociedade (ROLNIK, 1997; GARCEZ, 1998).  

 De fato, a vida das classes mais baixas da população paulistana nunca foi fácil. 

Muitos são os estudos, principalmente aqueles de cunho anarquista e comunista, que 

relatam a luta do operariado por melhores condições de vida no início do século XX
78

. 

São muitos também os trabalhos dedicados a estudar a questão histórico-social do 

operariado e das pessoas ligadas ao mercado informal de baixa renda em São Paulo nas 

últimas décadas do XIX e nas primeiras do XX. Porém, nossa intenção aqui será a de 

abordar a realidade financeira de parte destes segmentos sociais para, a partir daí, inferir 

a existência ou não de um poder de consumo, ainda que restrito, que possibilitassem a 

estas pessoas participar das mudanças ocorridas nas formas de venda das lojas de 

departamento.   

Ainda assim, houve tempos de prosperidade. Até meados de 1913, São Paulo 

sentia os efeitos do boom econômico brasileiro, causado pela exportação do café. O 

efeito positivo pode ser sentido nos setores industriais têxteis, imobiliários e 

urbanísticos da cidade, com a expansão de fábricas de tecidos nacionais, edificações e 

remodelações de prédios no centro da cidade, abertura de vias, construções de parques, 

implantação de bairros planejados, ampliação da rede de saneamento básico e 

iluminação a gás. Desta forma, os trabalhadores, principalmente da construção civis, por 

possuírem maiores habilidades artísticas, viram na crescente demanda urbana uma via 

de valorização do seu trabalho e a oportunidade de melhores salários (FAUSTO,1976, 

                                                             
78

 Internacionalmente os autores mais famosos que se dedicaram a escrever obras sobre o anarquismo foram Pierre-

Joseph Proudhon (1809-1865), Michael Bakunin (1814-1876) Peter Kropotkin (1842-1921), Francisco Ferrer y 

Guardia (1859-1909),William Goodwin (1756-1836),Enrico Malatesta (1853-1932) Max Stirner (1806-1856). Já no 
cenário brasileiro temos Neno Vasco,(1878-1920), Edgard Leuenroth (1881-1968), José Oiticica (1882-1957) , 

Octávio Brandão Rego (1896-1980) , Maria Lacerda Moura (1887-1945), Zelia Gattai (1916-2008),  Francisco Foot 

Hardman. Internacionalmente os autores mais famosos que se dedicaram a escrever obras sobre o comunismo foram 

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895); Vladmir Lênin (1870-1924), Guiorgui V. Plekhanov (1856-
1918), Antônio Gramsci (1891-1937), Rosa Luxemburgo (1871-1919), Lion Trotsky (1879-1940). No cenário 

brasileiro temos personas como Luiz Carlos Prestes (1898-1990). 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
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p.154) . Segundo Pinto (1994), os trabalhadores da construção civil foram os primeiros 

conseguir, em 1907, por meio de greve geral da categoria, jornada de oito horas além de 

significativos aumentos salariais.   

 

Nos últimos dias do mês de agosto de 1909, os pedreiros da capital, 

que ganhavam de 5$000 ou 5$500 e os serventes 3$000 ou 3$500 no 

máximo, declararam greve geral da classe para obter aumento de 

1$000 nas diárias, tanto dos oficiais como na dos serventes, e 

pagamento semanal, porque ―nas grandes cidades não é fácil arranjar 

crédito e quem compra fiado paga dobrado‖ e conseguiram que mais 

de 100 construtores cedessem as suas reivindicações. Por conseguinte, 

exigir 1$000 de aumento era uma necessidade imediata, porque com 

3$000 não se podia sustentar uma família. (PINTO, 1994,p.89). 

 

Comparando os salários dos setores da construção civil entre o ano de 1909 e 

segundo trimestre de 1912, podemos perceber que o ordenado máximo diário do 

pedreiro aumentou 1,27% em 1912 em relação a 1909. Considerando que um pedreiro 

trabalhe 25 dias no mês
79

 e folgue todos os domingos, seu salário variaria entre 125$000 

e 137$500 em 1909; e entre 112$500 e 175$000 em 1912. Já a situação do servente não 

teve muita alteração em três anos, seu salário não passaria de 75$000 a 100$000, a 

menos que ele aprendesse com o ofício e progredisse de servente para pedreiro
80

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Segundo Everardo Dias, a média de dias trabalhados pela maioria dos operários das indústrias era de 6 dias 

semanais, sendo respeitado o descanso aos domingos e os ―feriados restritos de muita importância, como Paixão e 
Natal‖. (DIAS, 1962, p.46) 
80

 É muito provável que os trabalhadores da construção civil ficassem dias do mês desocupados, não sendo possível 

calcular com qualquer exatidão qual seria seu rendimento médio mensal.  
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Tabela 3. Salário médio diário do adulto masculino
81

 

Salário Médio Diário Adulto Masculino 

Construção 
Civil 

Ano de 1909¹ Ano de 1912² Ano de 1914³ 

Frentista  12$00 a 16$000 7$000 a 10$000 

Estucador  12$000 8$000 a 10$000 

Pedreiro 5$000 ou 5$500 4$500 a 7$000 4$000 a 6$000 

Servente 3$000 ou 3$500 3$000 a 4$000 3$000 a 4$000 

Canteiro  
 

4$000 a 6$000 

Marmorista  
  

Têxteis  
  

Batedor  4$300 a 5$000 4$000 a 5$000 

Cardador  
 

4$500 a 5$500 

Maçaroqueiro  
  

Fiandeiro  4$200 a 4$800 4$500 a 5$800 

Bobineiro  
  

Tecelão  4$200 a 5$100 4$500 a 5$100 

Urdidor  
  

Engomador  
 

4$500 a 5$200 

Alvejador  
 

4$000 a 6$000 

Tintureiro  
 

4$000 a 6$000 

Acabador  
  

 

Fonte: 1) PINTO, 1994, p.89; 2) FAUSTO, p.1976, .155; 3) Secretaria da Agricultura, Indústria e 

Comércio –Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, ano III, nº10, 1º trimestre de 1914. 

 

O início da Primeira Guerra Mundial provoca grandes problemas econômicos 

no Brasil, desiquilibrando a balança comercial, ainda muito dependente da exportação 

do café e importação de manufaturas e bens de consumo de todos os tipos, agravando 

assim o pagamento das dívidas externas. O investimento estrangeiro foi suspenso, 

forçando o país a contrair novas dívidas a juros mais altos e pagamento em longo prazo 

a fim de sanar antigos compromissos
82

. 

                                                             
81

 Ver original em Anexo 1 e 2. 
82 Segundo Boris Fausto, o país se vê obrigado a remeter 10 milhões de libras esterlinas para atender a compromissos 

da divida externa Em outubro de 1914, o Brasil realiza mais um oneroso acordo para consolidar a dívida (FAUSTO, 
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O impacto da guerra repercutiu diretamente nas classes populares, que 

passaram a sofrer, entre o segundo semestre de 1913 e 1916, um período de arroxo 

salarial e severo desemprego devido à redução das vendas na indústria. Estima-se que, 

somente na cidade de São Paulo, praticamente dez mil pessoas passaram a viver na 

miséria (BLANCO 1977; CRUZ, 1990; DEAN, 1971; DECCA, 1987; FAUSTO, 1976; 

PINTO, 1994). 

A partir dos dados destacados na tabela anterior, ao relacionarmos os anos de 

1912 e 1914, notamos uma diminuição considerável no salário médio diário dos 

trabalhadores da construção civil, principalmente do frentista e do estucador. Isso se dá 

pelo declínio no ritmo das grandes obras urbanísticas em São Paulo nos primeiros 

momentos em que o conflito mundial foi anunciado (SEGAWA, 2000, p.131). É 

possível notar que os demais trabalhadores citados na tabela, como os do setor têxtil, 

não sofreram alterações no pagamento. Isso não significa que não estavam sendo 

prejudicados, muito pelo contrário, seria uma mostra de que seus salários não sofriam 

ajustes de acordo com a inflação anual. Desta forma, o custo de vida aumentava e viver 

em São Paulo se tornava cada vez mais caro, enquanto os salários dos trabalhadores 

valiam cada vez menos. 

A Primeira Guerra também refletiu no mercado de alimentos.  O conflito 

provocou uma alta nos preços dos gêneros de consumo importados, resultante da 

dificuldade de transporte e exportação dos países de origem. Os alimentos produzidos 

no Brasil eram em sua maioria enviados para países em guerra que paralisaram sua 

produção, aumentando a demanda do produto brasileiro. Entre 1914 e 1918, houve alta 

dos preços de exportação de artigos como feijão, farinha de mandioca, toucinho e 

açúcar mascavo, fazendo com que produtores brasileiros preferissem a exportação. Essa 

mudança tornou os mesmos artigos mais caros para a população brasileira. Os produtos 

voltados para o consumo interno já não eram prioridade, passando a ser vendidos 

artigos de qualidade inferior a preços inflacionados (LOBO, 1971, p.249).  Outra razão 

para haver alta nos preços internos foram as emissões inflacionárias, iniciadas em 

agosto de 1915 e que ajudavam a sustentar a economia do café e a financiar os déficits 

orçamentários do governo (FAUSTO, 1976, p.189). 

Segundo o economista Wilson Cano (1977), a partir do ano 1907, algumas 

fábricas de sapatos e chapéus de São Paulo, que se destacavam pelo uso de numerosa 

                                                                                                                                                                                   
1976, p.181). 
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quantidade de mão-de-obra e investimento de baixo custo, começavam a se beneficiar 

de condições satisfatórias de competição com produtos importados similares. No setor 

têxtil, a indústria nacional aos poucos ganhava independência em relação ao mercado 

externo. A partir de 1910, o setor têxtil alcançava novos patamares em virtude dos 

progressos conquistados na produção de tecidos de algodão como o morim, a casimira, 

o brim, além do riscado de algodão, que se afirmavam como mercadorias capazes de 

concorrer em condições de igualdade com o produto importado (DEAECTO, 2002, 

p.71). 

Segundo a análise de Paul Walle, com o advento da Primeira Guerra Mundial, 

as importações de tecidos como o algodão, a lã e linho foram superadas pela produção e 

exportação de produtos nacionais, promovendo a  substituição de artigos durante esse 

período.  

 

[...] as manufaturas de tecidos de algodão se tornam cada dia mais 

importantes, fato demonstrado pelos números de importação do tecido 

estrangeiro e pela exportação dos tecidos paulistas. Os últimos 

substituem não somente os similares estrangeiros, mas se destacam 

pelo aumento das exportações para outros estados brasileiros 

(WALLE, 1921, p. 123). 

 

Fausto destaca que, graças à politica de substituição de importações, a 

produção de tecidos aumentou consideravelmente, passando a atender 85% do mercado 

no fim da guerra (1976, p.192). No entanto, foi somente na década de 1920, como 

aponta Deaecto, que a produção de tecidos, principalmente em relação aos artigos de 

seda, conseguiu suprir a necessidade do mercado nacional de forma satisfatória (2002, 

p.72). Os anos de guerra foram anos difíceis para todos os trabalhadores brasileiros. O 

custo de vida subiu, mas os salários continuaram congelados. De acordo com o estudo 

de Roberto Simonsen, publicado em 1939, o custo de vida em 1916 era 16% mais alto 

que em 1914, mas os salários subiram somente 1% no mesmo período. O mesmo ocorre 

em 1919; o custo de vida é 48% mais alto em relação a 1914; no entanto, o aumento 

salarial foi somente de 23% (Ver Tabela 3). 

 



182 
 

Tabela 4. Custo de Vida e Índice de Salários (1914-1921) 

Ano 
Custo de 

Vida 
Salários 

1914 100 100 

1915 108 100 

1916 116 101 

1917 128 107 

1918 144 117 

1919 148 123 

1920 163 146 

1921 167 158 

 

Fonte: Roberto Simonsen, A Evolução Industrial no Brasil (São Paulo, 1939) p. 36 e 37. 

 

Finda a Guerra, Edgard Leuenroth e Helio Negro (1919) escreveram o livreto 

“O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, preocupando-se em 

comentar a situação do trabalhador de baixa renda em São Paulo em 1919. Segundo os 

autores, uma família composta por homem, mulher e dois filhos precisaria de, pelo 

menos, 200$000 réis para poder viver. Ainda argumentavam que 50% dos chefes de 

família de origem operária recebiam salários entre 80$000 e 120$000 réis e com esse 

valor não conseguiam sustentar suas mulheres e filhos mesmo que gastando o 

estritamente necessário. Porém, os autores não levaram em conta que, em uma família 

de baixa renda, era muito comum que mulheres e crianças menores também 

trabalhassem para manter o sustento de uma casa (NEGRO; LEUENROTH, 1920). 

Grande parte da força de trabalho da indústria têxtil era constituída por 

mulheres e crianças, uma vez que o custo dos seus salários era bem mais baixo e a 

rotatividade poderia ser maior. Um estudo feito nas tecelagens paulistanas em 1911 

mostrou que 72% dos operários pesquisados em 23 estabelecimentos eram do sexo 

feminino, dos quais 30% tinham menos de 16 anos (MARAM, 1979, p. 120). 

Voltando ao estudo de 1919, calculavam os autores que uma família, se não 

fizessem nenhum gasto com transporte, diversão ou bebidas, despenderia de 89$900 

mensais com alimentação; 45$000 mensais com aluguel de uma casa de três cômodos e 
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cozinha; 32$000 mensais para outras necessidades como combustível, sabão, etc.; e 

cerca de 40$750 réis em vestuário, tornando a despesa total mensal mínima de 207$250 

réis. 

 

Tabela 5. Tabela de Despesas para uma família de quatro pessoas em 1919. 

 

Resumo Despesa 

Alimentação 89$900 

Alojamento 45$000 

Outras Necessidades 32$000 

Vestuário, Calçado, Móveis, Louça e outras necessidades 
em 1 ano, ou seja, 498$000 por mês. 

404750 

Total: 207$650 

 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.21-22. 

 

   Usando como base a lista de despesas montadas por Leuenroth e Negro 

(1919)
83

, fizemos uma relação de alimentos e preços fundamentados nos dados 

recolhidos pela Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio para 1914, valores de 

aluguéis recolhidos em classificados de periódicos da época como O Estado de São 

Paulo e comparamos as quantias com aquelas indicadas pelos autores, para saber o 

custo de vida em São Paulo em 1914. Posteriormente, compusemos famílias fictícias de 

quatro pessoas: homem, mulher e dois filhos (menores) nos quais todos trabalham, de 

forma representar uma renda mais próxima à realidade operária da época. 

 

 

 

 

                                                             
83 Ver original em Anexo 13. 
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Tabela 6. Salários mensais em Fábricas de Tecidos, de Malharias e de 

Passamanarias em 1914. 

Função Por mês (25 dias) 

Batedores 100$000 a 125$000 

Cardas 112$500 a 137$500 

Fiação 112$500 a 145$000 

Fiação (mulheres) 82$500 a 90$000 

Preparo e engomação 112$500 a 130$000 

Tecelagem 112$500 a 127$500 

Contramestres 150$000 a 175$000 

Contramestras 75$000 a 87$500 

Tinturaria e alvejaria 100$000 a 150$000 

Limpadeiras (mulheres) 50$000 

Malharia (mulheres) 75$000 a 105$000 

Acabamento (mulheres) 75$000 a 87$500 

Franjaria (mulheres) 62$500 a 75$000 

Franjaria (menores) 30$000 a 50$000 

Maçaróca (menores) 30$000 a 50$000 

Espulas (menores) 30$000 a 50$000 

Carreteis (menores) 30$000 a 50$000 

 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio–  Boletim do Departamento Estadual do Trabalho; 

Salários, Ano III, nº10, 1º Trimestre 1914.
84

 

 

De acordo com os dados divulgados pelos Boletins do Departamento Estadual 

do Trabalho em 1914 (ver a Tabela 04), nosso primeiro exemplo (fictício) é o de uma 

família composta por um homem, trabalhador do ramo têxtil e empregado como 

batedor, cujo ordenado é de 100$000 mensais, que tem por companheira uma fiandeira, 

cujo ordenado é de 82$500 mensais. O casal tem dois filhos menores, que trabalham na 

                                                             
84 Ver a Tabela original em Anexos 2. 
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mesma fábrica. Os filhos trabalham no carretel e nas espulas
85

 respectivamente, ambos 

ganhando 30$000 mensais. A renda mensal dessa família seria de 242$500 réis por mês. 

Considerando que a dieta da família seja a mesma elaborada por Leuenroth e 

Negro (1919), com a exceção de alguns elementos que não encontramos equivalentes 

entre os anos de 1919 e 1914, então resolvemos excluir da lista, o valor referente à 

alimentação mensal em 1914 custaria aproximadamente 45$761 réis/ mês, segundo 

mostram as tabelas abaixo. 

 

Tabela 7. Lista de Alimentos consumidos por uma família de quatro pessoas 

segundo Edgard Leuenroth (1919) 

 

Alimentação Preço 

12 kilos de arroz de 2ª 9$600 

12 Kilos de feijão 4$200 

18 kilos de batata 5$400 

15 kilos de pão 7$500 

10 kilos de farinha de mandioca 4$000 

5 kilos de macarrão 5$000 

10 kilos de carne 10$000 

7 kilos de toucinho 11$200 

7 1/2 kilos de açúcar 7$000 

3 kilos de café 3$000 

15 litros de leite 9$000 

Verduras 6$000 

Cebolas, alhos, sal, pimenta, vinagre, etc 28$000 

TOTAL 89$900 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.19-20. 

                                                             
85  Processo de fiação de anel produz o fio singelo em uma embalagem chamada espula. A espula não pode ser 

utilizada para o processo de tecelagem, deve-se então mudar a embalagem do fio da espula para uma embalagem que 

possa ser utilizada para o processo posterior de tecelagem, esta embalagem é a bobina. 
Fonte:  http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgctcAH/textil-fiacao. Acesso em: 22/04/2018 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgctcAH/textil-fiacao


186 
 
 

Tabela 8. Lista de Alimentos consumidos por uma família de quatro pessoas 

segundo Edgard Leuenroth (1919) com valores atualizados de acordo com Boletim 

do Departamento Estadual do Trabalho (1914)
86

. 

 

Alimentação Preço 

12 kilos de arroz de 2ª 5$196 

12 Kilos de feijão 2$400 

18 kilos de batata 3$240 

15 kilos de pão 5$250 

10 kilos de farinha de mandioca 1$800 

5 kilos de macarrão _ 

10 kilos de carne 6$000 

7 kilos de toucinho 7$700 

7 1/2 kilos de açúcar 3$375 

3 kilos de café 3$300 

15 litros de leite 7$500 

Verduras _ 

Cebolas, alhos, sal, pimenta, vinagre, etc _ 

TOTAL 45$761 

Legenda: Lista de alimentos baseado por Edgard Leuenroth  e Hélio Negro em 1919, com valores 

atualizados com os dados retirados do Boletim do Departamento Estadual do Trabalho de 1914. Fonte: 

LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 1919, 

p.19-20; pela Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do Departamento Estadual do 

Trabalho; Salários, Ano III, nº10, 1º Trimestre 1914. 

 

Para o gasto com moradia, fizemos uma simulação e tiramos a média entre os 

valores de dez classificados retirados dos jornais O Estado de São Paulo e Correio 

Paulistano para o ano de 1914 que correspondessem a uma casa popular, ou seja, que 

tivessem de dois a três cômodos, cozinha e banheiro, e cujo aluguel não superasse o 

valor de 60$000 réis/ mês. A média obtida foi de 54$635 réis
87

. No entanto, os 

                                                             
86

 Ver as Tabelas originais em Anexo 8. 
87 Para a classe operária, buscamos nos periódicos O Estado de São Paulo e Correio Paulistano moradias que  

apresentassem  de dois a três cômodos, cozinha e banheiro, e que o aluguel custasse até 60$000 réis por mês. Para os 
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próximos exemplos serão utilizados valores reais. Deflacionando o valor de 32$000, 

indicado por Negro e Leuenroth (1919), reservado para ―outras necessidades‖ em 1919 

– como combustível, mensalidade do barbeiro, etc. – para o ano de 1914, usando os 

indicadores de custo de vida apresentados pelo economista Olivier Ónody (1960), 

chegamos ao valor de 22$615 réis mensais. 

 

Tabela 9. Aplicação do índice de Custo de Vida nos valores relacionados às “Outras 

Necessidades” de uma família de quatro pessoas em 1919– dados por Edgard 

Leuenroth e Hélio Negro (1919)
88

 

 

Ano Valor 

Índice de Custo 

de Vida segundo 

Ónody 

1829 _ 100 

1914 22$615 441 

1915 23$436 457 

1916 24$923 486 

1917 27$487 536 

1918 24$512 478 

1919 32$000 624 

1920 35$230 687 

 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.19-20; Ónody, Olivier, A Inflação Brasileira, 1820-1958, Rio de Janeiro, 1960, p.25. 

 

Dessa forma, sendo a renda mensal dessa família, em 1914, de 242$500 réis e 

seus gastos com moradia 54$635 réis, com alimentação 45$761 réis, outras 

necessidades como combustível,  mensalidade com o barbeiro, etc. 22$615 réis; 

sobrariam ainda 122$489 réis mensais. Tal quantia poderia ser gasta em transporte, 

                                                                                                                                                                                   
meses de janeiro e julho de 1914 encontramos o total de dez anúncios classificados que se encontravam no padrão 
escolhido. Os valores obtidos foram: 23$000; 32$500; 46$800; 52$500; 55$000; 55$500; 57$000; 57$250; 60$000; 

60$000. Sendo a média entre esses valores de 54$635. 
88 Ver original em Anexos 10 e 14. 
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educação, assistência médica, uma moradia de maior valor, diversão ou vestimenta. 

Nesse contexto financeiro, caberia alguma extravagância anual como comprar uma 

camisa nas ruas do Triângulo?  

Não obstante, era muito comum a irregularidade no pagamento de salários dos 

trabalhadores, chegando a atingir vários meses. Muitos desses operários trabalhavam de 

acordo com a sazonalidade da produção e não tinham salários fixos. Outros cumpriam 

muitas horas extras para cobrir as necessidades domésticas.  Sendo assim, uma forma de 

garantir o alimento da família em longo prazo era fazer um pé de meia, uma economia. 

(DEAN, 1971, p.80). Assim, quando sobrava algum dinheiro no mês, como no caso 

mencionado acima, não era costume fazer gastos com supérfluos, mesmo que a situação 

permitisse, pois a instabilidade do emprego fixo também tornava irregular e incerto os 

ganhos dos trabalhadores. 

Maram (1979) comenta que, antes de 1919, os trabalhadores do sexo masculino 

nas fábricas têxteis costumavam trabalhar de nove a dez horas diárias, de seis a sete dias 

semanais, conforme a demanda da produção. Já Simão (1977) comenta que, na fábrica 

Mariângela, do grupo Matarazzo, mulheres e criança cobriam o turno de oito ou até 

mesmo doze horas diárias. 

Há muito tempo – informa ‗O Combate‘ em 1915– a nossa atenção 

tem sido provocada por um movimento desusado às 11 horas e meia-

noite nas principais ruas do Centro. A essa hora em que só os 

notívagos perambulam pelo Triângulo, nestas noites frias de julho, sai 

de várias casas comerciais um bando de meninas, mal abrigadas das 

intempéries, algumas sós e outras esperadas por seus pais e irmãos. 

[...] Agora, que as temporadas do Municipal, as conferências e os 

concertos se anunciam, é natural que as costureiras e principalmente 

as oficinas de ‗elite‘, vejam-se em apuros para atender as reclamações 

e pedidos da freguesia. ―Para satisfazer as encomendas e os 

proprietários de muitas dessas oficinas obrigam, então, as pobres 

operárias‖ – que ―geralmente [...] levem apenas uma pequena merenda 

para a hora do almoço‖ – ―a trabalhar desde as 7 horas da manhã até 

as 11 horas e meia-noite‖! 

   (―O Combate‖, 23 de julho de 1915, p.4 –apud BLANCO, 1977, p.46
89

). 

 

                                                             
89 BLANCO, E.L. Trabalho da Mulher e do Menor na Indústria Paulistana (1890-1920). Dissertação (Mestrado em 
História). Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977. 
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Outra categoria de trabalhadores que nos chamaram a atenção foram os da 

esfera doméstica, pela alta disponibilidade de mão-de-obra e quantidade de empregos 

que os serviços domésticos costumada geral. Segundo o Boletim do Departamento 

Estadual do Trabalho do Estado de São Paulo relativo ao 1º trimestre de 1914, um 

empregado ganhava em média entre 3$000 a 6$000 réis diários. Contado vinte e cinco 

dias trabalhados no mês, tendo somente os domingos para descanso (ou não 

remunerados), esse trabalhador teria o salário equivalente a 40$000 a 150$000 réis 

mensais, conforme a ocupação, o gênero e a idade
90

.  

Inúmeras vezes, a família se empregava unida, morando em mansões abastadas 

de vasta criadagem. Os homens geralmente destinavam-se aos serviços de jardinagem, 

faxina e terreiro, cuidando das hortaliças, frutas e animais domésticos, geralmente aves, 

que os patrões mantinham para a subsistência dos membros da casa. Empregar-se como 

cocheiro nas famílias endinheiradas era uma colocação disputada por vários 

trabalhadores desempregados, devido ao status social desfrutado por esses domésticos e 

aos melhores salários (PINTO, 1994, 99). 

 

Tabela 10.  Salários mensais em serviços domésticos e conexos no ano de 1914.
91

 

 

Função 
Salário por mês (25 

dias) 

Cozinheiro 50$000 a 70$000 

Cozinheiro perito 70$000a 100$000 

Cozinheira 40$000 a 60$000 

Criada (para cozinhar ou lavar 
também) 

40$000 a 60$000 

Criada (para todo serviço) 40$000 a 60$000 

Copeiro 40$000 a 60$000 

Pajem (menores) 15$000 a 30$000 

Ama de Leite 80$000 a 120$000 

                                                             
90

 Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do Departamento Estadual do Trabalho; Salários, Ano 

III, nº10, 1º Trimestre 1914. 
91

  Ver original em Anexo 3. 
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Ama seca 30$000 a 50$000 

Lavadeira de roupa 40$000a 60$000 

Lavadeira de casa 75$000 a 125$000 

Lavador 75$000 a 150$000 

Encerador de Assoalho 75$000 a 150$000 

Costureiras 75$000 a 150$000 

Jardineiros 70$000 a 100$000 

Legenda: 1) os valores grifados foram dados pelo Departamento Estadual do Trabalho, enquanto, os 

valores não grifados foram calculados por nós numa base de 25 dias trabalhados por mês. (2 ) Todo o 

pessoal do serviço doméstico tem casa e comida fornecida pelos patrões. Cada 15 dias, ou semanalmente, 

tem meio dia de descanso. O pagamento é feito, quase sempre, ao vencer-se o mês. Aos lavadores de 

casa, enceradores, costureiras e jardineiros, o pagamento é efetuado ao terminar o serviço ou depois de 

vencidos os dias que combinaram trabalhar. A estes também se costuma a fornecer comida. Fonte: 
Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do Departamento Estadual do Trabalho; 

Salários, Ano III, nº10, 1º Trimestre 1914. 

Nosso segundo caso, igualmente fictício, é o de uma família no ano de 1914, 

composta por um cocheiro particular, cuja renda mensal seria de 100$000 réis. O 

cocheiro é casado com uma cozinheira que trabalharia para a mesma família que ele, 

recebendo o salário mensal de 60$000 réis; ambos têm dois filhos, que trabalham na 

mesma casa como pajens. Os filhos recebem 30$000 réis mensais cada. A renda 

familiar dessas quatro pessoas seria de 190$000 réis/mês. 

De acordo com os dados apresentados na tabela 9, os empregados do serviço 

doméstico não precisavam, muitas vezes, preocupar-se com os custos de alimentação e 

de moradia, pois estas necessidades eram supridas pelo empregador, o dono da casa.  

Morar no emprego os livrava de gastos com aluguéis e também era uma oportunidade 

de nutrir melhor sua família, uma vez que nas casas mais opulentas as condições de vida 

eram melhores, o que incluía uma mesa mais farta (PINTO, 1994, p.99). 

Ainda que não arcasse com os custos da alimentação, consideremos que a 

família decidisse ter um espaço para sua privacidade, alugando uma casa. Despenderia, 

então, segundo o jornal O Estado de São Paulo
92

, 55$000 réis mensais
93

 para alugar 

uma casa com três cômodos, cozinha, W.C. e quintal, na Rua da Mooca, tendo a opção 

de sublocar um cômodo e ganhar alguma renda. Além disso, despenderia também 

                                                             
92 O Estado de São Paulo, 03 de setembro de 1914, p.2. 
93

 Para a classe  operária, buscamos nos  periódicos O Estado de São Paulo e Correio Paulistano moradias que  

apresentassem  de dois a três cômodos, cozinha e banheiro, e que o aluguel custasse até 60$000 réis por mês. Para os 

meses de janeiro e julho de 1914 encontramos o total dez anúncios classificados que se encontravam no padrão 

escolhido. Os valores obtidos foram: 23$000; 32$500; 46$800; 52$500; 55$000; 55$500; 57$000; 57$250; 60$000; 
60$000. Sendo a média entre esses valores de 54$635. 
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22$615 réis em outras necessidades como combustível, mensalidade com o barbeiro, 

etc. (Tabela 06 - mais uma vez nos baseando nos dados apresentados por Leuenroth e 

Negro, 1919). Assim, a renda líquida da família para gastos com transporte, educação, 

vestuário ou outras necessidades seria de 112$385 réis. Ainda que seja menor do que a 

renda da família operária, podemos supor que a família de empregados domésticos 

contava com mais estabilidade, podendo poupar menos sem que isso causasse um 

problema imediato. Ainda, deve-se levar em consideração que, convivendo com uma 

família mais abastada, os membros da família de empregados domésticos poderiam ser 

mais suscetíveis à emulação dos hábitos de consumo de seus patrões. 

Nosso terceiro e último caso concebido para o ano de 1914 é o de uma família 

de trabalhadoras domésticas. Composta de uma senhora cozinheira ―perita‖
94

, cujo 

ordenado é de 100$000 mês; sua filha, uma mãe solteira, cujo ofício é de criada e 

ordenado de 50$000, uma criança, filha da ama, sendo ainda muito nova para trabalhar, 

e um menino de 12 anos, filho da cozinheira, que tem o ofício de pajem, cujo ordenado 

é de 15$000 réis mês. A renda mensal dessa família seria de 165$000 réis. 

Considerando que a família não gastasse com alimentação e morasse no 

emprego, como faziam muitos trabalhadores domésticos, principalmente as mulheres 

―sós‖, sem marido e com filhos pequenos para criar (PINTO, 1994), como era o caso da 

nossa criada. as despesas com transporte, educação, saúde, lazer, vestimenta e outras 

necessidades ainda existiriam. Não pagar aluguel permitiria a economia para um futuro 

investimento na casa própria. Alcançada essa, os investimentos em casas de aluguel 

garantiriam uma velhice um pouco mais cômoda para alguém que passou a vida 

trabalhando para os outros. Considerando que fosse separado o valor de 22$615 réis  

(Tabela 8) por mês para alguma necessidade médica ou estudos, o montante restante 

seria de 142$385 réis.  

Em nosso próximo exemplo, projetaremos os gastos de uma família fictícia no  

ano de 1919. Consideremos uma família composta somente pelo casal. Ele trabalha 

como encadernador do Diário Oficial em São Paulo, seu salário mensal é de 100$000 

réis
95

. Sua esposa trabalha em uma das oficinas de costura do Mappin Stores, cortando 

                                                             
94 Apesar de a tabela apresentar a profissão ―cozinheiro perito‖ somente no masculino recebendo salários 

equivalentes aos valores de 70$000 a 100$000 réis, foi possível encontrar nos periódicos  referentes ao mesmo 

período  (1913-1920) o oferecimento de salários no valor de 100$000 mensais para cozinheiras. O classificado 

encontrado no jornal O Estado de São Paulo no dia 23 de maio de 1914, exigia uma cozinheira perita para trabalhar 

em uma fazenda próxima à capital. O ordenado era de 100$000 , sendo exigido boas referências para apresentar-se. 
95 Ver tabela Condições Geraes do Trabalho nas Indústrias de Papel e Artes Graphicas do Estado de São Paulo em 
1919 – Salários. Anexo 19. 
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moldes para vestidos. Seu salário mensal é de 90$000 réis
96

. Dessa forma, a renda 

mensal do casal seria de 190$000 réis, ambos trabalhando em média 25 dias no mês e 

folgando aos domingos. 

Ainda com base na lista de despesas montadas por Leuenroth e Negro (1919), 

voltamos a fazer a relação de alimentos e preços fundamentados nos dados recolhidos 

pela Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, desta vez relativos ao ano de 1919. 

Recorremos, igualmente, aos valores de aluguéis levantados em classificados de 

periódicos de época como O Estado de São Paulo e comparamos as quantias com 

aquelas indicadas pelos autores, para saber o custo de vida em São Paulo. 

 

Tabela 11. Lista de Alimentos consumidos por uma família de quatro pessoas 

segundo Edgard Leuenroth (1919) e segundo o Boletim do Departamento Estadual 

do Trabalho (1920) com valores atualizados para 1919 de acordo com os Índices de 

Custo de Vida de Olivier Ónody. 

Gêneros Leurenroth 1919 
Boletim Estadual 
do Trabalho 1920 

12 kilos de arroz de 2ª 9$600 6$000 

12 Kilos de feijão 4$200 2$400 

18 kilos de batata 5$400 5$400 

15 kilos de pão 7$500 15$000 

10 kilos de farinha de mandioca 4$000 3$000 

5 kilos de macarrão 5$000 _ 

10 kilos de carne 10$000 14$000 

7 kilos de toucinho 11$200 12$600 

7 1/2 kilos de açúcar 7$000 9$000 

3 kilos de café 3$000 6$000 

15 litros de leite 9$000 8$250 

Verduras 6$000 _ 

Cebolas, alhos, sal, pimenta, vinagre, etc. 28$000 _ 

TOTAL 89$900 81$650 

                                                             
96 Ver Tabela Condições Geraes nas Indústrias de Vestuário do Estado de São Paulo em 1919–Salários. Anexo 18. 
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Subtração 
28$000; 6$000; 

5$000 

Deflacionado para 
1919 

Total: 50$900 74$162 

Legenda: Lista de alimentos baseado em Edgard Leuenroth e Helio Negro com valores atualizados com 

os dados retirados da lista de gêneros alimentícios para o ano de 1920 emitido pelo Boletim do 

Departamento Estadual do Trabalho, deflacionado de acordo com os índices de custo de vida de Olivier 

Ónody. Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa 

comunista”, 1919, p.19-20; Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do Departamento 

Estadual do Trabalho; Gêneros Alimentícios, Ano IX, nº37, 4º Trimestre 1920, p.446; Ónody, Olivier, A 

Inflação Brasileira, 1820-1958, Rio de Janeiro, 1960, p.25. 

 

Os números acima são proporcionais a uma família formada por quatro 

pessoas. Sendo nosso exemplo anterior uma família composta somente por duas 

pessoas, esses gastos serão divididos por dois.  

Se usarmos os cálculos de Edgard Leuenroth apresentados na primeira coluna 

da tabela acima (ver Tabela 12), o gasto com alimentação do casal será a metade de 

50$900, ou o equivalente a 25$450 réis mensais. Somado ao valor da alimentação, 

também temos como despesa o gasto com outras necessidades, como mensalidade do 

barbeiro, socorros mútuos (ver Tabela 06), sendo o valor de 32$000 réis para quatro 

pessoas, para o casal temos o montante de 16$000 réis. De acordo com os classificados 

apresentados pelo jornal O Estado de São Paulo em 16 de julho de 1919, o aluguel de 

uma casa no bairro do Brás, (não é especificado o endereço ou quantos cômodos a casa 

teria) com a facilidade de contar com um ponto da linha de bonde à porta custava 

52$500 réis mensais. Feitas as somas dos débitos, valor líquido que restava para o casal 

sobreviver durante o mês seria de 96$550 réis. 

Caso usarmos a opção dos dados recolhidos pela Secretaria da Agricultura, 

Indústria e Comércio através dos Boletins Estadual do Trabalho para o ano de 1920, 

precisaremos deflacionar os preços, seguindo os índices de Custo de Vida apresentados 

anteriormente por Oliver Ónody (1960) para, assim, obtermos os valores aproximados 

para o ano de 1919. Em seguida, dividiremos o custo pela metade para chegarmos a 

uma cifra relacionada ao consumo referente a duas pessoas. Sendo assim, a alimentação 

do casal, de acordo com a segunda coluna, seria equivalente a 37$081 réis mensais. 

Somados os valores do aluguel (52$500) e gastos com outras necessidades (16$000), 

restaria o saldo líquido de 84$419 réis mensais. 

Fosse a renda líquida desse casal de 96$550 ou de 84$419  réis mensais, esses 

valores deveriam ser distribuídos entre transporte, vestuário, saúde, algum imprevisto 
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como: doença, dívidas, desemprego, etc. 

Poderiam as pessoas dos  casos acima mencionados ser possíveis clientes, 

ainda que eventuais, da loja Mappin Stores? 

Descrevemos aqui as várias dificuldades que os trabalhadores das classes 

populares passavam: da exploração das fábricas, das moradias insalubres, das extensas 

horas de trabalho, da instabilidade e sazonalidade do emprego, dos baixos salários, do 

aumento do preço dos alimentos, da falta de empatia dos empregadores. Todos esses 

fatores os levaram a fazer greves gerais em 1917
97

 e em 1919. Entretanto, 

demonstramos, por meio de dados oficiais, de depoimentos retirados de livros de 

memorialistas e classificados de periódicos circulantes na época, que era possível que 

essas pessoas conseguissem guardar parte do seu ordenado no final do mês para 

satisfazer algum desejo pessoal. 

Na análise sobre o modo e o custo de vida do operário brasileiro, Leuenroth e 

Negro (1919) consideraram as despesas com vestimentas um acontecimento pontual, 

que ocorreria poucas vezes ao ano, por se tratar de peças caras para pessoas de baixa 

renda. Apesar do vestuário e outras necessidades como louça e móveis aparecerem com 

o valor total de 489$000 réis por ano, ou parcelados em 40$750 réis mensais, nas 

despesas de uma família operária, não trabalharemos com o total desses valores, pois 

                                                             

97
 A Greve Geral de 1917 representou toda a insatisfação acumulada dos trabalhadores nas primeiras décadas da 

república brasileira, guiados inicialmente pela ideologia anarquista, mostraram-se capazes de se organizarem em prol 

das suas vontades.A greve se deu devido ao aumento do custo de vida e dos preços dos alimentos causados pela 

política de exportação de gêneros alimentícios fomentados pela Primeira Guerra Mundial. A classe operária, que já 

não tinha os salários ajustados desde antes da Guerra e sofriam um forte arroxo por parte do governo e uma grave 

onda de desemprego, somado ao aumento dos produtos alimentícios, mobilizou a primeira greve geral brasileira. 

A repercussão que começou dentro das fábricas têxtil do estado de São Paulo, foi ganhando força em diversas 
categorias, gerando o Comitê de Defesa Proletária tendo Edgard Leuenroth como um de seus principais 

líderes. Dentre as reivindicações estavam itens como: o direito de associação pelos trabalhadores, limitação 

etária para o trabalho em 14 anos, direito a semana inglesa, com jornadas de no máximo 8 horas, pagamento de 

50% na realização de horas extras, que operários não fossem dispensados do trabalho por conta de qualquer 

participação na greve, que o trabalho noturno fosse abolido para as mulheres, aumento de 25% no salário dos 
melhores cargos e 35% nos cargos de salários mais baixos, que o pagamento fosse realizado a cada 15 dias e 

pontualmente, e aumento salarial. Por outro lado, o Estado lidava com a militância sindical como caso de polícia, 

prendendo e violentando grevistas. Em meio a manifestações, a truculência policial assassinou o sapateiro e 

militante anarquista, José Martinez, gerando uma indignação pelos trabalhadores. A manifestação que ocorreu 
em seguida é contabilizada em mais de 70 mil trabalhadores em greve.  

Tendo em vista a grande adesão ao movimento e diversas manifestações pelas cidades do País, os empregadores 

se comprometeram ao aumento de 20% do salário dos empregados, ausência de demissão para os grevistas, 
direito de associação dos trabalhadores e o controle para melhores condições de trabalho. O governo também se 

manifestou no sentido de garantir a proteção ao direito de associação e o estudo para diminuir o encarecimento 

dos produtos. 

O que se depreende do fato é que a mobilização ocorrida em 1917 foi um grande alicerce para a formação do 
movimento sindical brasileiro.  

Fonte: ROIO, J.L.D. A Greve de 1917, os trabalhadores entram em cena. São Paulo: Alameda, 2017. 
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não são todos os artigos mencionados pelos autores que aparecem na seleção que 

fizemos dos produtos  representados como carros-chefe nas propagandas do Mappin 

Stores. Dessa forma, nos concentraremos somente nos valores unitários dos artigos 

referidos: chapéus masculinos, camisas masculinas e vestidos. 

 

Tabela 12. Vestuário para o ano de 1919 segundo Leuenroth e Negro
98

 

 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa 

comunista”, 1919, p.21; 

Contudo, os valores dos artigos na tabela acima (Tabela 08) são referentes a 

1919. Foi necessário, então, inflacionar e deflacionar os preços seguindo os índices de 

Custo de Vida indicados por Olivier Ónody (1960), como fizemos previamente (na 

Tabela 06), para podermos completar o quadro referente aos valores de cada peça entre 

os anos de 1914 a 1920 em comparação às anunciadas pelo Mappin Stores e pelas suas 

concorrentes.  

Tabela 13. Comparação de valores de vestidos por ano. (Mappin Stores, Lojas 

Concorrentes, Leuenroth e Negro (1919) [deflação por índice de custo de vida]) 
 99

. 

 

 

Fonte: 1) LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.21; 2)Preços retirados dos produtos dos anúncios do Arquivo Mappin, Acervo do Museu Paulista 

da Universidade de São Paulo; 3) Preços retirados dos anúncios de lojas concorrentes encontrados em 

periódicos como O Estado de São Paulo, localizado no Acervo Digital do Estado de São Paulo; Correio 

Paulistano, localizado na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional; Revista Feminina e A Cigarra 

encontradas digitalizadas pelo Arquivo do Estado de São Paulo. 

                                                             
98 Ver original em Anexo 11. 
99 Ver tabela original em Anexo 15 

2 chapéus 14$000 7$000 cada

3 camisas 12$000 4$000 cada

Mulher 3 Vestidos 60$000 20$000 cada

Homem

Vestuário Edgard Leuenroth 1919

1914 14$134 1914 22$000 ou 220$000 1914 Casa Allemã 18$000 ou 75$000 Casa Allemã

1915 14$674 1915 38$000 ou 350$000 1915   Direita, nº22, 1$000 ou 230$000  Allemã 

1916 15$576 1916 7$000 ou 500$000 1916 Casa Amoroso 12$000 ou 220$000 Casa Allemã

1917 17$179 1917 14$000 ou 180$000 1917 Casa Amoroso12$000 ou 255$000 Casa Amoroso

1918 15$320 1918 25$000 ou 7500$000 1918 Casa Amoroso16$000 ou 200$000  Ao Mundo Elegante

1919 20$000 1919 58$000 ou 950$000 1919 Au Trianon 16$000 ou 260$000 Casa Allemã

1920 22$019 1920 50$000 ou 425$000 1920 Au Trianon 35$000 a 390$000 Casa Allemã

Vestidos

Edgard Leuenroth Mappin Outras Lojas 
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Segundo Leuenroth e Negro (1919), o preço de um vestido de chita era 

equivalente a 14$134 réis em 1914 (Tabela 09). Esse valor seria aproximadamente 10% 

do saldo remanescente do primeiro caso apresentado neste estudo (122$489 réis). 

Enquanto um vestido do Mappin Stores é vendido por 22$000 réis, ou seja, 

praticamente 17% do saldo remanescente da família. Esse valor mostra ser acessível a 

essa família, ainda mais uma peça que seria comprada para datas especiais. Não se pode 

desconsiderar que deveriam ser poucas as oportunidades que esses trabalhadores teriam 

de regalar a si mesmo um produto com a aura de luxo e alta qualidade. Entretanto, não 

podemos deixar de lado o fator da sazonalidade da produção e a onda de desemprego 

pelo qual o país estava passando no período da Primeira Guerra Mundial. Logo, como já 

foi manifestado, gastar as economias em bens de consumo não duráveis não se mostrava 

um bom investimento. 

A concorrência apresentava o valor mínimo para um vestido de 18$000, ou 

quase  12% da renda mensal da família. Entretanto, os valores praticados pela 

concorrência e os apontados pelos autores não são tão díspares, sendo possível que essa 

família pudesse vir a ser consumidora da loja concorrente ao Mappin Stores, também 

localizada no Triângulo de São Paulo. 

No segundo caso, a renda líquida mensal seria de 112$325 réis, sendo o gasto 

com o vestido de chita no valor de 14$134 réis equivalente a 13% do faturamento da 

família. O vestido vendido pelo Mappin Stores por 22$000 réis seria extremamente 

oneroso, custando 20% das economias arrecadadas no mês; enquanto que o vestido 

apresentado pela concorrência, custando 18$000, representaria aproximadamente 16% 

da receita da família. Logo, o vestido de chita cabe melhor no orçamento da família, 

uma vez que os dois últimos apresentam percentuais bastante próximos. 

O terceiro caso não é diferente do primeiro e do segundo, uma vez que a renda 

líquida mensal da família ultrapassaria os 100$000 réis.  

 A concorrência não era uma loja qualquer, mas a Casa Allemã. Anunciando 

“Vestidos brancos de verão bordados‖
 100

 no jornal O Estado de São Paulo, a Casa 

Allemã , assim como o Mappin Stores, revestia-se do status das lojas do Triângulo 

paulistano. Os preços praticados tanto pelo Mappin Stores quanto pela Casa Allemã não 

costumavam ser populares, mas havia ocasiões, como mencionamos anteriormente, em 

                                                             
100 O Estado de São Paulo, 31 de janeiro de 1914 p.11. 
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que era possível a aquisição de algumas peças pelas camadas consideradas mais baixas 

da sociedade, como em dias de saldo, liquidações de fim de estação, semana branca, etc. 

    Ao usar um vestido  elegante, a mulher se esqueceria, por um instante, da sua 

condição subserviente e se equipararia à dama que o mercado acreditava que ela 

gostaria de ser. Dessa forma, ela se convenceria, nem que fosse por poucas vezes na 

vida, que poderia realizar seu sonho  presenteando-se com uma peça considerada 

especial. O sentimento de querer pertencer a uma classe superior é documentado por 

Xênia Miranda Salvetti através do depoimento de D. Inez, uma empregada doméstica 

negra,
101

. Dona Inez decidiu fazer o “footing” acompanhada de suas amigas, nas ruas 

do Centro de São Paulo. Para tal evento, pegou às escondidas as roupas de sua patroa, 

uma vez que se tratava de um lugar muito elegante e frequentado por pessoas da elite. 

  

[...] aí eu ia muito chic e muito nervosa, porque dava cadeia. Mas teve 

época que até de chapéu eu fui. E os sapatos? Já viu preta de sapatos 

fechados? Às vezes eram os nossos, às vezes, eram emprestados, às 

vezes, quando dava também o sapato eu tirava do guarda-roupa da 

patroa. Mas como doía os pés! [...] Às vezes, ainda a gente lembra, eu 

e algumas amigas que restaram, mas não era bom não, com o pé 

doendo como a gente ia olhar para os moços? Conto essa história da 

roupa agora que estou velha, mas antes depunha contra. Era encarado 

[como] roubo.  (SALVETTI, 2011, p.130– Op. Cit. BERNARDO, 

Teresinha, 1998, p. 47
102

). 

 

Nosso último exemplo referiu-se ao ano de 1919. Neste ano, o vestido de chita 

custava, segundo os dados de Leuenroth e Negro (1919) e apresentados na Tabela 11, 

20$000. Podendo o orçamento da família com alimentação variar entre 50$900 e 

74$162, como foi demonstrado previamente na Tabela 10, o impacto do valor do 

vestido também variava. Se a renda mensal liquida da família fosse de 96$550, o custo 

do vestido representaria aproximadamente 20% do orçamento, já para 84$419   o custo 

do vestido passaria a representar 24% da renda líquida mensal da família, o que já é 

bastante dispendioso. 

Ao observarmos o valor do vestido mais barato anunciado pela loja Mappin 

                                                             
SALVETTI, X. M. Imprensa e propaganda na São Paulo dos anos 20: quotidiano das mulheres empobrecidas. 2011. 

(Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. 
102 BERNARDO, T. Memória em branco e negro: olhares sobre São Paulo. São Paulo: EDUC:UNESP, 1998, p.47. 
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Stores para o mesmo ano, percebemos que para adquirir a peça, a família teria que fazer 

algumas renúncias e seu orçamento ficaria mais apertado. Para quem tem a renda 

mensal líquida entre 70$000 e 100$000, um gasto de 58$000 em uma peça de vestuário 

representa entre 82% e 58% do orçamento. Dessa forma, adquirir o vestido da loja 

Mappin Stores sairia extremamente caro e poderia colocar em risco as economias da 

família. O valor mínimo apresentado pelas outras lojas, entretanto, mostra-se abaixo do 

valor apontado por Leuenroth e Negro (1919) para o ano de 1919, tomando assim 

aproximadamente  entre 17% e 20%  do orçamento remanescente da família. No 

entanto, deve-se considerar que, também segundo Leuenroth e Negro, esse tipo de 

despesa acontecia três vezes ao ano. 

 

Tabela 14. Comparação de valores de camisas por ano (Mappin Stores, Lojas 

Concorrentes, Leuenroth e Negro (1919) [deflação por índice de custo de vida]) 
103

. 

 

Fonte: 1) LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.21; 2)Preços retirados dos produtos dos anúncios do Arquivo Mappin, Acervo do Museu Paulista 

da Universidade de São Paulo; 3) Preços retirados dos anúncios de lojas concorrentes encontrados em 

periódicos como O Estado de São Paulo, localizado no Acervo Digital do Estado de São Paulo; Correio 

Paulistano, localizado na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional; Revista Feminina e A Cigarra 

encontradas digitalizadas pelo Arquivo do Estado de São Paulo. 

 

Já no que se refere a camisas, o valor de uma unidade para 1914 é de 2$827 

réis segundo Leuenroth e Negro (1919). Os saldos mensais do nosso primeiro (122$489 

réis), segundo (112$325 réis) e terceiro (142$385 réis) casos mostram que esse valor 

representaria  aproximadamente 2% do saldo mensal de cada família. Três camisas 

teriam o valor total de 8$481 réis, o equivalente a 6% da renda remanescente no 

primeiro caso, 7% no segundo caso e 6% no terceiro caso.  

O Mappin Stores  não apresenta no seu arquivo para o ano de 1914 anúncios de 

                                                             
103 Ver tabela original em Anexo 15. 

1914 2$827 1914 7$000 e 12$800 1914 Casa Carlos 1$900 e 8$000 Ao Preço Fixo

1915 2$929 1915 5$500 e 15$000 1915 Rua Direita, n.40 1$000 e 6$700 Ao Preço Fixo

1916 3$115 1916 5$500 e 15$000 1916 Almeida & Irmãos 1$800 e 32$000 Casa Allemã

1917 3$436 1917 5$500 e 39$500 1917 A Importadora 3$000 e 11$800 Ao Preço Fixo

1918 3$064 1918 7$500 e 17$000 1918 Casa Gagliano 1$900 e 15$000 Ao Preço Fixo

1919 4$000 1919 9$000 e 24$000 1919
Almeida & Irmãos 1$500 e 200$00 Ao Mundo 

Elegante e Ao Preço Fixo

1920 4$043 1920 10$000 e 85$000 1920 Casa Gagliano 2$000 e 12$000 Casa Allemã

Camisas

Edgard Leuenroth Mappin Outras Lojas 
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camisas masculinas. Talvez por uma escolha de quem estivesse organizando o acervo 

dentro da própria loja, foi decidido não coletar peças com essa temática. Logo, não 

iremos comparar esse produto para esse ano. 

 Na “Casa Carlos”, no entanto, cada camisa saia por 1$900 réis, ou que 

significava, aproximadamente, 1%, 2%, 2% respectivamente da receita mensal de cada 

família. Se essas pessoas decidissem comprar o total de três camisas (como mostrado na 

Tabela 13 acima), suas despesas seriam de 5$700 réis, ou o equivalente a 4% da renda 

restante no primeiro caso, 5% no segundo caso e 4% no terceiro caso,.  

No caso referente a 1919, o preço da camisa apontado pelo estudo de 

Leuenroth e Negro (1919) é de 4$000 réis. Para a família que tem o saldo mensal entre 

75$000 e 100$000, o valor de uma camisa impacta o orçamento em 4% e 5%. Uma 

camisa Mappin Stores no valor de 9$000 custaria entre 9% a 11% do saldo familiar do 

mês, e três camisas teriam o valor total de 27$000, entre 28% e 35% da renda 

remanescente, sendo muito dispendioso para essa família custear esse tipo de produto. 

As camisas da concorrência, por sua vez, aparentavam ser mais acessíveis, 

cada camisa saindo por 1$900 réis, entre 1% e 2% do saldo do orçamento da família. 

Três dessas camisas teriam o valor total de 5$700 réis, o equivalente entre 5% e 7% da 

renda mensal remanescente.  

O atributo anunciado pela ―Casa Carlos” para suas camisas eram o de ―camisas 

fortes‖.
104

 Não há descrição do tipo de tecido ou cores oferecidas, assim como também 

não há imagem do produto, somente seu valor entre uma lista de outros produtos 

ofertados pela loja. Por meio do anúncio também sabemos que a magazine está 

localizada na Rua Direita, no badalado centro comercial de São Paulo.  

Por outro lado, não sabemos igualmente qual seria a qualidade da camisa 

descrita pelos autores Leuenroth e Negro, somente sabemos seu valor. Em 

contrapartida, os anúncios do Mappin Stores fazem questão de explicitar a qualidade, a 

variedade e a procedência do tecido das camisas que eram vendidas em sua loja, além 

da técnica e da experiência dos alfaiates contratados, o que deveria justificar os altos 

preços praticados.  

 

                                                             
104

Acervo Digital do O Estado de São Paulo, 11 de janeiro de 1914 p. 18. 
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Tabela 15.  Comparação de valores de chapéus por ano. (Mappin Stores, Lojas 

Concorrentes, Leuenroth e Negro (1919) [deflação por índice de custo de vida]) 
105

. 

 

 

Legenda: F= Feminino; M= Masculino. Fonte: 1) LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo 

ou Bolchevismo: programa comunista”, 1919, p.21; 2)Preços retirados dos produtos dos anúncios do 

Arquivo Mappin, Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo; 3) Preços retirados dos 

anúncios de lojas concorrentes encontrados em periódicos como O Estado de São Paulo, localizado no 

Acervo Digital do Estado de São Paulo; Correio Paulistano, localizado na Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional; Revista Feminina e A Cigarra encontradas digitalizadas pelo Arquivo do Estado de 

São Paulo. 

 

 Os chapéus eram acessórios utilizados por homens e mulheres. Entretanto, os 

analisados aqui por Leuenroth e Negro (1919) são de caráter masculino. Desta forma, 

foi necessário, ao analisar os anúncios publicitários do Mappin Stores e das lojas 

concorrentes, separar os tipos de chapéus por gênero.   

Segundo os dados oferecidos por Leuenroth e Negro (1919), o valor de um 

chapéu masculino em 1914 seria de 4$947 réis. Os orçamentos líquidos do nosso 

primeiro (122$489 réis), segundo (112$325 réis) e terceiro (142$385 réis) casos 

mostram que  esse valor representaria aproximadamente 4%, 4%, 3% respectivamente 

do saldo da receita mensal de cada família. Dois desses chapéus teriam o valor total de 

9$894 réis, o equivalente 8%, 9%, 7% respectivamente renda remanescente. 

O clipping feito pela loja Mappin Stores, fonte de coleta dos preços praticados 

pela loja nesta pesquisa, não recolheu anúncios com a oferta de chapéus masculinos no 

ano de 1914, somente chapéus femininos no valor mínimo de 16$000 e máximo de 

42$000. Logo, não iremos aplicar os cálculos, uma vez que trabalharemos aqui somente 

com chapéus do gênero masculino, a fim de não cometer desvios analíticos. 

A concorrência para o mesmo ano apresenta o preço mínimo para cada chapéu 

masculino de 8$200 réis. Esse valor representa 6%, 7%, 5% respectivamente da receita 

mensal de cada família. Se essas pessoas decidissem comprar o total de dois chapéus 

                                                             
105

 Ver tabela original em Anexo 15. 

1914 4$947 1914  F16$000 e 42$000 1914 M - Ao Preço Fixo  8$200 e 18$000 Ao Preço Fixo

1915 5$196 1915 F 20$000 1915 M Rua Direita n.22 2$500 e 18$000 Ao Preço Fixo F  Casa Allemã 14$00 e  40$000 Casa Allemã

1916 5$451 1916  F 5$000 e 32$000 1916 M  Ao Preço Fixo  28$000 F Ao Pequeno Pariz  $600 e 40$000 Casa Allemã

1917 6$012 1917 M 6$000 e 12$000 1917 M  Casa Gagliano 2$200 e 40$000 Casa Amoroso F  Fábrica de Chapéus 5$500 e 18$000 Casa Amoroso

1918 5$362 1918 F 12$000 e 50$000 1918 M A La Ville de Paris $500 e 21$800 Casa Gagliano F Nereo Milani 5$000 e 32$000 Au Trianon

1919 7$000 1919 M 8$500 e 50$000 1919 M Au Trianon  $200 e 21$000 Casa Gagliano F Casa Allemã 13$600 e 76$000 Casa Allemã

1920 7$707 1920 F 55$000 e 80$000 1920 M A Importadora 3$300 e 35$000 Casa Allemã F  Ao Modelo Chic 7$200 e 150$000 Madame Nadine.

Edgard Leuenroth Mappin

Chapéus

Outras Lojas 
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(como mostrado na Tabela 14 acima), suas despesas seriam de 16$400 réis, ou o 

equivalente a 13% no primeiro caso, 15% no segundo caso e 11% no terceiro caso, da 

renda restante.  

No caso referente a 1919, o preço do chapéu apontado pelo estudo de 

Leuenroth e Negro (1919) é de 7$000 réis. Para a família que tem o orçamento restante 

entre 75$000 e 100$000, o valor de um chapéu pesa no orçamento entre 7% e 9%. Dois 

desses chapéus teriam o valor total de 14$000 réis, o equivalente entre 14% e 18% da 

renda mensal remanescente. 

O valor mínimo de um chapéu masculino no Mappin Stores, em 1919, era de 

8$500. Para a família que teria um montante líquido entre 75$000 e 100$000, um 

chapéu custaria entre 9% e 11% do orçamento livre de despesas. Se essas pessoas 

decidissem comprar o total de dois chapéus (como mostrado na Tabela 14 acima), suas 

despesas seriam de 17$000 réis, ou entre 18% e 22% da renda restante.  

Já os chapéus da concorrência aparentam ser mais acessíveis. Cada artigo saía 

por $200 réis, entre 1% e 2% do orçamento da família. Dois desses chapéus teriam o 

valor total de $400 réis, o equivalente entre 0,4% e 0,5% da renda mensal remanescente.  

Desta forma, é possível notar que, mesmo com grande dificuldade, as classes 

populares podiam consumir no Mappin Stores mesmo que fossem em momentos 

extraordinários, como em saldos, liquidações ou troca de mostruários.  

 

 ―Apenas uma vez vi minha mãe sair do sério. Foi na grande liquidação 

do Mappin Stores, depois do incêndio gigantesco que quase destruiu o 

maior, o mais conceituado e elegante magazine da São Paulo, quando 

dona Angelina se acabou de comprar coisas bonitas por bagatelas, 

verdadeiras pechinchas. Gastou todas as economias da casa, dinheiro 

que vinha sendo posto de lado para alguma emergência [...] Desta vez o 

‗cofre‘ ficou vazio mas os cinco filhos de dona Angelina foram vestidos 

à capricho, dos pés à cabeça, cobertos de roupas e calçados finos, 

roupas de gente rica (GATTAI, 1979,p.111)‖. 

Mesmo sendo conhecido pela prática de preços altos, algumas vezes seus 

valores não eram tão discrepantes em relação aos da concorrência e os preços dados até 

mesmo por Edgar Leuenroth e Hélio Negro (1919) como podemos notar com o caso das 

camisas (ver Tabela 13) e dos chapéus (ver Tabela 14) e como será explicitado adiante. 

Nascido em 20 de setembro de 1900, em São Paulo, Sr. Ariosto revela um 
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pouco a vida do trabalhador pobre nas primeiras décadas do século XX. Aos 15 anos vai 

trabalhar com o tio, dono do ―Hotel D´Oeste” na Rua Bela Vista. Seu depoimento sobre 

o ano de 1915 nos elucida um pouco sobre o quanto ele precisava ganhar para comprar 

algumas peças de vestuário e seus respectivos valores. 

 

 

 [...] meu pai falou que queria que eu trabalhasse com ele e me 

entregou. Trabalhei como garçom cinco anos sem ganhar um 

tostãozinho. Os fregueses eram os coronéis que vinham do interior 

com as suas mulheres [...] De vez em quando ganhava cem, duzentos, 

quinhentos réis que levava para meus pais que quase sempre estavam 

em dificuldades. [...] Trabalhava das 7 da manhã até às 10 horas da 

noite sem ganhar nada [...] os 30 mil-réis que eu tirava de gorjeta por 

mês davam para comprar um sapato, que custava 4 ou 5 mil-réis, uma 

camisa por 2 ou 3 mil-réis [...] O aluguel da casa ficava uns 50 mil 

réis. (BOSI, 1994, p.110-111). 

 

É verdade que o Sr. Ariosto não mencionou o nome de nenhuma loja. Isso 

porque certos itens nem sempre eram adquiridos em lojas. Salvetti (2011) comenta que 

as classes menos prósperas tinham costume de comprar vestimentas novas ou usadas em 

feiras ou de vendedores ambulantes, mais conhecidos como os ―turcos‖. Esses 

caixeiros-viajantes tinham costume de carregar baús e vendiam vários artigos ao mesmo 

tempo: tecidos, espelhos, produtos de armarinho, sobras de grandes lojas. A autora 

ainda comenta que havia a prática da caderneta, de forma a facilitar o crédito entre os 

clientes e o ambulante. ―A prática era um arremedo da realizada por grandes magazines 

do Triângulo, como a Casa Allemã e o Mappin Stores, ao abrir contas correntes para 

seus clientes‖ (Salvetti, 2011, p. 132). 

 

3.3.2. As camadas médias 

 

“Aquilo que coloca a burguesia no centro de qualquer discussão 

acerca do conforto doméstico, é que, ao contrário da aristocracia que 

vivia num castelo fortificado, ou do clérigo que vivia num mosteiro, 
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ou do servo que vivia num casebre, os burgueses viviam numa 

casa”106. 

 

O surgimento dos setores médios paulistanos se deu nas últimas décadas do 

século XIX, simultaneamente ao fenômeno da imigração. Essa classe era formada 

principalmente por profissionais liberais como médicos, advogados, dentistas, 

negociantes, donos de lojas qualificados, como relojoeiros, fabricantes de sapatos, 

padeiros, que exerciam suas profissões e investiam em imóveis para alugar para uma 

classe média mais remediada como funcionários públicos de menor grandeza, guarda-

livros, donos de pequenos armazéns, ferroviários (OLIVEIRA, 2005,p.86).  

Esse setor começou a experimentar um pouco mais de estabilidade a partir do 

momento em que a ideia da conquista do bem de raiz passou a ser mais presente. A 

posse de uma casa era importante porque permitia ao seu proprietário viver de rendas e, 

ao alugá-las a terceiros, afastava-o do trabalho manual, prática tida como socialmente 

desqualificadora e associada às atividades do escravo (OLIVEIRA, 2005). Além de ser 

vista como um investimento, a casa adquire um papel estratégico na consolidação de um 

lugar social de maior prestígio.   

Durante o século XIX, a cidade de São Paulo desenvolveu agrupamentos 

familiares diferentes das tradicionais famílias extensas. Mais de 70% das famílias 

paulistanas eram compostas por quatro pessoas. Não havia também, entre muitas delas, 

um laço com os parentes até mesmo mais próximos, como os avós. Desta forma, houve 

a perda de tradições e sensação de desenraizamento que somente uma família extensa 

poderia oferecer passando por gerações e mantendo sua unidade (SAMARA, 

1983;1980).  

 A diversidade dos grupos sociais de menor poder aquisitivo, a existência de 

uma classe média remediada e a reorganização do núcleo familiar paulistano, 

especialmente com o costume da saída dos filhos para a constituição de um domicílio 

autônomo, podem ter facilitado nestas faixas sociais a incorporação das propostas de 

introspecção da célula familiar, em que seus membros estariam voltados, na vida 

doméstica, a satisfazer suas necessidades afetivas dentro de casa. A ausência de uma 

cultura familiar que permitisse  cultivar tradições próprias facilitou  a apropriação dos 

valores europeus oferecidos pelos meios de comunicação, pelas lojas, pelos discursos de 

intelectuais e pelo comportamento das elites, oferecendo para consumo um repertório 

                                                             
106 RYBCZYNSKI, W. Casa: pequena história de uma ideia. São Paulo: Record, 1996.p.25 
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capaz de dar conta das conquistas de estabilidade social desses grupos (LOBATO, 

SILVA, MONTEIRO DOS SANTOS, SANTOS, 2016). 

Márcia Padilha (2000) destaca que a aparência, fortemente influenciada pelos 

anúncios publicitários das casas comerciais, passa a ter grande importância na vida 

social. Independente da classe social, a construção de uma imagem torna-se uma forma 

de diferenciar-se no meio de uma multidão de anônimos. Além disso, a autora destaca o 

papel mediador da publicidade utilizada como instrumento pedagógico que 

familiarizava a população com as novas opções de consumo da cidade, especialmente os 

Grands Magasins.  

A instalação de lojas de departamento, como o Mappin Stores e a Casa Allemã, 

na cidade de São Paulo, acrescentou à vida dos paulistanos a experiência da fantasia e 

da sedução do consumo, vivenciada nas grandes metrópoles europeias, que conheceram 

esta modalidade de venda, geralmente destinadas às classes médias e aristocráticas, 

desde o final do século XIX. 

Por outro lado, era condenável o gasto irrefletido e em excesso, principalmente 

por parte da mulher, responsável pela economia familiar. Cada vez mais cabiam às 

esposas as decisões sobre o abastecimento, o equipamento e a decoração de suas 

residências e, por isso, elas deveriam saber administrar bem o dinheiro do reservado 

pelo marido para o cuidado da casa. Não eram todas as mulheres da classe média que 

passavam as tardes tomando chá com as amigas nos salões e confeitarias ou fazendo 

compras nas ruas do centro ou nas lojas de departamento. Um exemplo disso é a crônica 

―O que toda mulher deve saber‖ publicada na Revista Feminina em março de 1915. O 

texto dá à leitora dicas de economia doméstica.  

 

―O que toda mulher deve saber 

  Nenhuma empresa, nenhum negocio nenhuma operação seguida em 

que circule dinheiro, pode ser feita com ordem e methodo sem uma 

escripta. As empresas, as companhias e os bancos têm os seus guarda-

livros que assentam, somam, subtraem, multiplicam e dividem e ao 

fim de cada semestre armam o balanço e informam si o negocio 

caminha favorável ou desfavoravelmente. E não ha outro meio de 

saber-se ‗a quantas se anda‘. Para a gerencia de um lar é obvio que um 

guarda-livros seria demais. A escripta, porém é imprescindível e 
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poderá ser feita sem grande esforço pela dona da casa. Não ha 

necessidade de um Borrador, de um Razão, de um Diário. 

O "livrinho de assentos‖ das donas de casa é uma miniatura 

encantadora de todos aquelles grandes livros de contabilidade. Uma 

dona de casa que não tem o seu livro de assentos, que não sabe quanto 

gasta cada dia e no que gasta, poder ser tudo — excellente mãe, 

esposa apaixonada — menos, dona de casa. Si o marido dispuser de 

uma renda exigua, poderá ficar certo que dentro de alguns mezes toda 

a sua vida será desequilibrada e em atraso com os seus fornecedores. 

O contrario succederá ao marido cuja mulher tomar a serioe a gerencia 

da casa. Da receita e da despesa — Entende-se como receita todo o 

dinheiro que entra para a casa, de ordenados e de rendimentos fixos ou 

eventuaes e como despesa tudo quanto sáe para não mais voltar. Para 

que a casa seja bem gerida é necessário que o balanço mensal não 

apresente déficit, ou antes, que apresente um saldo a favor. Tomemos 

um exemplo: Supponhamos um casal sem filhos cujo marido ganhe 

tresentos mil reis por mez e cuja mulher tenha trasido como dote uma 

casa que produz o aluguel de cem mil reis por mez. A receita, pois é 

de 400$000 mensaes e a dona da casa deve arranjar-se de modo a que 

a despesa total da casa e de vestuário não exceda a 350$000 por mez, 

deixando um saldo de 50$000, sempre necessário para um caso de 

moléstia ou ainda para o caso de falhar uma parte da receita, 

desalugando-se, por exemplo, a casa. Estabelecemos assim duas 

receitas: — A real, de 400$000 e a disponível de 350$000. Por mais 

modesto que seja o casal é preciso reservar mensalmente  50$000 para 

o vestuário, calçados, chapéus e outras pequenas despesas que a 

sociedade impõe. Bastarão os 50$000 para tanta coisa — perguntarão 

algumas leitoras. A somma não é de facto importante, mas bastará por 

certo, si for dispendida com methodo. Um casal que traz bem 

equilibrada a vida tem credito no commercio e ao alfaiate, ao 

sapateiro, á costureira, poderia pagar as suas contas em prestações 

mensaes. É logico que com 50$000 mensaes não poderá o casal que 

nos serve de exemplo primar pelo luxo, mas com uma receita 

disponível de 350$000 ninguém pode pensar em luxo. 

Sobram, portanto 300$000. Com esta quantia deverá a dona da casa 

fazer todo o resto da despesa. O aluguel da casa não deverá exceder de 
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uma terça parte daquella somma. Por 100$000 nas nossas grandes 

cidades não é difficil obter uma pequena casa e nas Cidades do 

Interior 50 ou 60$000 bastarão para a verba do aluguel — Dos 

200$000 que restam 150$000 deverão custear todas as despezas 

internas, creados, luz, alimentação. Com esta somma uma dona de 

casa methodica e economica poderá fazer a despesa de um casal, 

fornecendo uma alimentação variada e substancial. Os legumes são 

em toda a parte relativamente de pouco preço e a dona de casa que 

dispõe de um pequeno quintal, poderá plantar legumes de fácil cultivo, 

como abobora, chúchú, que é um legume delicado e abundante, alface 

e outros. Os legumes não sómente variam enormemente a 

alimentação. Como enriquecem o sangue de ferro assimilável. Com 

um prato de carne, uma bôa sopa e dois legumes — confecciona-se 

um excellente menu. Teremos ocasião de voltar sobre este assumpto 

fornecendo a lista de alguns menus economicos, para as cosinhas 

modestas. Feita assim a divisão da módica receita que nos serve de 

exemplo e ainda sobrarão 50$000 que servirão para as pequenas 

despezas do casal — o argent de poehc, como o chamam os francezes 

— bonds, um passeio aos domingos. um cinema ou outro 

divertimento.  

Eis ahi exposto um pequeno orçamento, tão modesto quanto bem 

equilibrado. Nada foi esquecido; tudo está comprehendido dentro 

delle, mesmo os divertimentos que são necessários ‗ao espirito, como 

o ar aos pulmões‘. Todas as despesas feitas o balanço será encerrado 

ao fim de cada mez com 50$000 de saldo, que constituirão o fundo de 

previdência. Este fundo servirá para ocorrer á despezas eventuaes, 

entre os quaes, é preciso contar com o gravame de possíveis moléstias. 

Ao fim de cada anno si nenhuma moléstia ou nenhuma despesa 

eventual forçada desfalcar aquelle fundo o casal terá um saldo de 

600$000 que já então poderá ser transportado para o fundo de 

economia, fazendo com elle qualquer collocação útil cujo rendimento 

augmentará a receita do anno seguinte. Assim, pois. partindo deste 

exemplo, para maior, ficou dividida a receita: 25%„ para o aluguel da 

casa: 12,5% para vestuário: 37,5% para alimentação e creados: 12,5% 

para divertimentos e 12,5% , para o fundo de previdência. Das quatro 

primeiras verbas algumas poderão ser diminuídas conforme o lugar 

que o casal habite, pois no Interior a vida custa menos que nas 
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capitaes. E de sabia gerencia que tudo quanto se puder ganhar 

naquellas verbas, seja levado ao fundo de economia, isto é, á 

organização do patrimônio do casal.  

Março de 1915 

Helena F. de Gurjão‖.
107

 

 

Colocamos os dados do texto em tabela para melhor visualização e análise. 

Tabela 16.  Balanço doméstico da dona-de-casa. Caso apresentado por Helena F. 

de Gurjão na Revista Feminina de março de 1915 para uma família de duas 

pessoas. 

 

Renda Valor 

Salário do Marido 300$000
108

 

Renda do Aluguel 100$000 

Total: 400$000 

Despesas Valor 

Moradia 100$000 

Alimentação e Criados 150$000 

Vestuário 50$000 

Diversão 50$000 

Total de despesas da casa: 350$000 

Reserva de Fundo de Previdência 50$000 

Legenda: Caso apresentado por Helena F. de Gurjão na Revista Feminina de março de 1915 para uma 

família de duas pessoas. Fonte: Revista Feminina, março de 1915. Ano II nº10 

 

 

                                                             
107 Revista Feminina, março de 1915. Ano II nº10. Arquivo do Estado de São Paulo. 
108 Quanto ao salário do marido, não conseguimos informações sobre salários referentes a profissionais liberais, 

funcionários públicos ou autônomos para podermos comparar com os dados apresentados no texto e saber se 

pagamento anunciado era ou não a média para um trabalhador da categoria. 
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A Revista Feminina (1915-1926) foi considerada uma das principais revistas na 

categoria de variedades. Propriedade da Empresa Feminina Brasileira, que fabricava e 

comercializava produtos destinados às mulheres, tinha como principal interesse as 

leitoras dos segmentos médios, tidas como ávidas por novidades, interessadas em 

cenários internacionais e prontas para  comprar os produtos veiculados em suas páginas. 

Ao custo de $500 avulsa e 5$500 a assinatura anual, sua distribuição era mensal e sua 

circulação nacional e internacional. A Revista discutia temas como o papel da esposa e 

os atributos da identidade feminina, mas também se dispunha a tratar de questões 

referentes ao papel da mulher moderna como o direito ao voto, a possibilidade da 

mulher ter uma profissão fora do lar, além de dicas de saúde, moda e como vimos 

acima, economia doméstica. 

O caso retratado pela cronista Helena F. de Gurjão era a situação de muitos 

brasileiros. Pertencente a uma classe remediada, a dona-de-casa, trouxe um pequeno 

dote para o casamento, uma pequena casa, a qual aluga, e que lhe provém uma renda. 

Porém ela e seu marido ainda não conquistaram o bem de raiz, assim eles mesmos 

vivem de aluguel. Mas há algo a mais que distingue essa mulher dos casos analisados 

anteriormente: ela não precisa trabalhar. Ela só cuida do lar e administra a renda do 

marido. Nesse caso a opção de trabalhar fora como professora estaria descartada uma 

vez que, para essa profissão, na maioria dos casos, eram contratadas mulheres solteiras. 

Segundo Laura Oliveira Octavio, por volta de 1900, as moças de bom berço, que 

tiveram boa instrução e se dedicavam ao magistério ganhavam bem, por volta de 

400$000 réis. (OCTÁVIO, 1974, p.41). No caso da nossa dona-de-casa, ela precisaria 

cuidar muito bem das despesas domésticas porque uma dívida colocaria seu orçamento 

a perder. 

 É interessante a questão apontada pela autora, em que coloca a despesa com 

alimentação e criados em uma mesma categoria: 150$000 réis. Se usarmos como base a 

dieta indicada por Edgard Leuenroth e Hélio Negro (1919) (Tabela 07), utilizando os 

índices de custo de vida para o ano de 1915, teríamos o gasto aproximado de 65$840 

réis para uma família de quatro pessoas. Como a autora da crônica acima fala de um 

casal, esse valor seria dividido pela metade, dessa forma teríamos um montante real de 

32$920, podendo a quantia remanescente, 117$080 réis, ser referente ao salário do(s) 

criado(s). 
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Tabela 17.  Despesas com alimentação de acordo com os índices de custo de vida  

anuais (1914-1920)
109

 

Ano 

Despesa com 

Alimentação segundo 

Leuenroth e Negro 

Índices de Custo de 

Vida 

1920 98$976 687 

1919 89$900 624 

1918 68$865 478 

1917 82$984 576 

1916 70$018 486 

1915 65$840 457 

1914 63$535 441 

 

Legenda: Valores mensais de despesas com alimentação segundo Edgard Leuenroth e Hélio Negro 

aplicando os índices de custo de vida para cada ano, proporcionados por Olivier Ónody, sendo o índice de 

1829 equivalente a zero. Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: 

programa comunista”, 1919, p.19-20; Ónody, O. A Inflação Brasileira, 1820-1958, Rio de Janeiro, 1960, p.25. 
 

Dona Risoleta conta em suas lembranças que era muito comum em classes 

médias decadentes e até em famílias de operários contratarem uma criada para fazer o 

serviço pesado do lar. Contratar seria eufemismo, pois o comum era pegar para criar 

meninas carentes ou órfãs a troco de roupa, cama e comida. D. Risoleta conta ―[tinha] 

uma empregadinha pra mim, ensinei a cozinhar, lavar roupa, tomar conta da casa e 

pagava vinte mil réis pra ela‖ (BOSI, 1994, p. 317). 

Chama a atenção a quantia destinada à moradia. O aluguel de uma casa 

valendo até 100$000 em 1915, no auge da especulação imobiliária em São Paulo, 

resulta em duas alternativas: ou se trata de uma casa com mais cômodos, mas em um 

bairro mais afastado, como um bairro operário; ou de uma casa com poucos cômodos, 

mas próxima ao centro da cidade. Nos classificados do jornal O Estado de São Paulo 

em janeiro de 1915 era oferecida ―Por 80$000, aluga-se boa casa com 5 commodos 

espaçosos, grande quintal e gaz em todos os aposentos. Tem 2 linhas de bondes perto. 

Ver e Tratar à Rua Maria Joaquina, nº 58, bonde Bresser”
110

 

                                                             
109 Ver original em Anexos 14 e 15. 
110

Acervo Digital do O Estado de São Paulo, 24 janeiro de 1915, p.13. 
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Segundo Oliveira (2005), o caso demonstrado acima foi reflexo do processo de 

valorização de áreas adjacentes ao centro, com a expansão das estradas de ferro, o 

arruamento das chácaras, o crescimento e instalação de bondes e o constante fluxo de 

pessoas para a cidade, o que criou, em um curto espaço de tempo, uma especulação 

imobiliária, valorizando alguns espaços que antes eram vazios. Novas possibilidades de 

enriquecimento repentino e inesperado surgiram para aqueles que alugavam casas e 

viviam de renda.  

No orçamento familiar oferecido por Helena F. de Gurjão, chama também a 

atenção a existência de uma verba separada para divertimentos equivalente a 12,5% da 

renda familiar e outra para vestuário 12,5% (50$000). A autora comenta que a soma não 

tem valor significativo, mas servia para honrar pagamentos da costureira, alfaiate, 

sapateiro mesmo que fosse parcelado ou a crédito. O fato é que, somadas às verbas do 

fundo de previdência, vestuário e diversão tinha-se um saldo equiparável a alguns dos 

casos dos trabalhadores de baixa renda (150$000). No entanto, para os últimos, é 

preciso considerar que esse dinheiro poderia ser utilizado por conta da instabilidade 

empregatícia que setores populares tinham que enfrentar.  

Nesse caso, mesmo que ocasionalmente, a dona-de-casa em questão poderia 

fazer compras no Mappin Stores. Tendo uma quantia destinada ao vestuário, ela poderia 

se dar ao luxo de comprar peças novas, ainda que mais modestas, sem colocar o 

orçamento da casa em risco. De acordo com a tabela de vestidos (Tabela 12), nossa 

dona-de-casa levaria dois meses (100$000) para adquirir o vestido de valor mínimo do 

Mappin Stores para o ano de 1915, custando 58$000
111

. Com o remanescente ela ainda 

poderia comprar para o marido três camisas brancas com punhos e peito de linho 

irlandês por 38$000
112

, ou 12$800 réis cada (Tabela 13). 

A partir dos dados coletados nos Boletins do Departamento Estadual do 

Trabalho, referente às ―Condições Gerais do Trabalho nas Indústrias de Papel e Artes 

Gráficas do Estado de São Paulo para o ano de 1919‖, percebemos que alguns salários 

diários multiplicados por vinte e cinco dias de trabalho, com direito a um dia de 

descanso semanal não remunerado, eram consideravelmente altos, como foi caso do 

valor máximo para o salário masculino na indústria de publicidade na empresa 

―Commercio de São Paulo‖, indicando 675$000 réis mensais. 

                                                             
111 Arquivo Mappin . 21 de novembro de 1915. Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
112 Arquivo Mappin . 16 de setembro de 1915. Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
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Desta forma, aplicamos os índices salariais e de custo de vida explicitados na 

Tabela 03 por Roberto Simonsen para simular um salário equivalente ao ano de 1917, 

chegando assim, ao valor de 568$700 réis mensais. 

Para calcularmos as despesas mensais, utilizamos as informações reunidas pelo 

diretor da estatística comercial do Ministério da Fazenda, Léo de Affonseca Júnior, no 

ano de 1919 para a cidade do Rio de Janeiro. Decidimos utilizar essa fonte em 

detrimento de Leuenroth e Negro (1919), pois se encontra mais verossímil à realidade 

das classes médias em razão dos últimos estarem voltados para as dificuldades das 

famílias de baixa renda e operários. Mesmo que Affonseca (1920) trate do custo de vida 

na capital do Rio de Janeiro, os valores em geral não se mostram tão díspares da capital 

paulistana, salvo o aluguel, mais alto no Rio de Janeiro, pois se tratava ainda da Capital 

Federal e o espaço geográfico é, além disso, diminuto se comparado a São Paulo. 

Como relatamos anteriormente, por se tratar do ano de 1919, transformaremos os 

valores de acordo com o índice de custo de vida mostrado na Tabela 03 feita por 

Roberto Simonsen, que compara ano, salário e custo de vida de 1914 a 1921. Affonseca 

(1920) faz um orçamento mensal para uma família de sete pessoas. Faremos um 

orçamento mensal para uma família paulistana de quatro pessoas.. 
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Tabela 18. Orçamento mensal de uma família de quatro pessoas em 1917 

(com índice de custo de vida aplicado) e 1919.
113

 

 

Artigos 
1917 1919 

Gêneros Alimentícios 202$101 233$680 

Combustível e Luz 35$770 41$360 

Vestuário 74$131 85$714 

Casa (Aluguel) 224$864 260$000 

Criados 86$486 100$000 

Móveis e utensílios 19$176 22$857 

Despesas diversas 59$304 68$571 

Total 701$814 812$182 

Legenda: Orçamento doméstico mensal para uma família de quatro pessoas baseado no relato de Léo de 

Affonseca Júnior para a cidade do Rio de Janeiro com aplicação dos índices de custo de vida para o ano 

de 1917, proporcionados por Olivier Ónody, sendo o índice de 1829 equivalente a zero. Fonte: 

AFFONSECA JÚNIOR, L. “O Custo da Vida na Cidade do Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1920. Ónody, Olivier, A Inflação Brasileira, 1820-1958, Rio de Janeiro, 1960, p.25. 

 

Notamos que o gasto total com as despesas, no valor de 701$814, é mais alto 

que o  salário do trabalhador, de 568$700. Não cobrindo as despesas da família, parece 

necessário que outra pessoa trabalhe fora ou que haja uma renda extra, por exemplo, de 

uma casa de aluguel. A mulher poderia fazer costuras para fora ou, se fosse letrada, dar 

aulas de algum idioma ou piano no próprio domicilio. Segundo o periódico O Estado de 

São Paulo, uma professora secundária preparava alunos para a Escola Normal por 

10$000 por mês
114

. Essa moça precisaria ter, ao menos, 13 alunos por mês para cobrir 

as despesas da família. Outra opção era alugar um quarto e ter um pensionista na própria 

casa, caso não houvesse uma casa de aluguel. Não há, como no caso anterior, fundo de 

previdência. Porém o gasto com alimentação é bem maior e mais diversificado, como 

vemos abaixo. 

 

                                                             
113  Ver original em Anexo 16. 
114

 Acervo Digital d´ O Estado de São Paulo, 27 de julho de 1917, p.10. 
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Tabela 19. Orçamento Mensal de uma Família no ano de 1919 
115

 

Leo Affonseca 1919 Edgard Leuenroth 1919 

Família de 7 pessoas Família de 4 pessoas 

Artigos 
Quantidades 

Artigos 
Quantidades 

Mensais Mensais 

Arroz 18 Kilos Arroz de 2ª 12 kilos 

Açúcar refinado 30 Kilos Açúcar 7 kilos e ½ 

Azeite doce 1 Kilo Feijão 12 kilos 

Bacalhao 4 Kilos Pão 15 kilos 

Banha 12 Kilos Farinha de Mandioca 10 kilos 

Batatas 15 Kilos Macarrão 5 Kilos 

Café em Pó 5 Kilos Carne 10 kilos 

Carne fresca 60 Kilos Toucinho 7 Kilos 

Carne Seca (xarque) 10 Kilos Café 3 Kilos 

Cebolas 3 Kilos Leite 15 Litros 

Chá 1 Kilo Verduras _ 

Farinha e Mandioca 10 Kilos Cebola _ 

Farinha de trigo 2 Kilos Alho _ 

Feijão Preto 12 Kilos Sal _ 

Leite Fresco 30 litros Pimenta _ 

Leite Condensado 2 latas Vinagre _ 

Manteiga 6 Kilos   

Mate 1 Kilo   

Milho 10 Kilos   

Sal Grosso 4 Kilos   

Toucinho 2 Kilos   

Despesas Diversas: 
- 

  

Verduras, Ovos, peixe, etc.   

 

Fonte: AFFONSECA JÚNIOR, L. “O Custo da Vida na Cidade do Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1920. LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: 

programa comunista”, 1919, p.19-20; 

  

                                                             
115 Ver original em Anexo 16. 
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Outro item que chama atenção é o valor do aluguel. Uma casa com três 

dormitórios, sala de visitas e todas as comodidades e modernidades – luz elétrica, água 

encanada e linhas de bonde próximo – para uma família de quatro pessoas em um bairro 

considerado de ―boa vivenda‖ não sairia por menos de 200$000 réis mensais. 

Em 1916, uma casa para alugar, localizada à Rua Corrêa dos Santos, nº43, 

próxima a ―Escola de Pharmácia”, no bairro da Luz, com salas de visitas e de jantar, 

três quartos, banheiro, quintal, luz elétrica, saía por volta de 145$000 réis mensais
116

. 

No ano de 1917, uma moradia para alugar, nesse padrão e com valor semelhante, era 

quase impossível. Em janeiro de 1917, alugava-se a 250$000 réis mensais, na Rua 

Conselheiro Crispiniano, esquina com o Largo do Paysandu, ―um sobrado com seis 

grandes dormitórios com luz directa, salas de visitas e de jantar, cozinha e sala de 

banhos com installações modernas e hygienicas, extenso terraço de frente e quintal‖ 
117

. 

Supondo que o orçamento com o vestuário seja mantido, apesar da aparente 

distorção no valor do aluguel, o montante de 74$131 réis mensais permitiria que a 

família fizesse compras no centro da cidade e nas principais lojas de departamento, 

como o Mappin Stores e a Casa Allemã.  

Conforme os preços divulgados pela Mappin Stores , nela poderiam ser 

adquiridos: dois vestidos de lingerie ou de etamine no valor de 14$000 cada
118

, 

totalizando 28$000; quatro camisas masculinas de zephyr superior no valor de 5$500 

cada
119

, totalizando 22$000; e dois chapéus de palha ingleses superiores, no valor de 

12$000 casa
120

; totalizando 24$000 réis. A soma da compra seria de 74$000 réis, 

restando ainda $131 réis. 

Caso a família optasse comprar nas lojas concorrentes poderiam ser adquiridos 

dois vestidos fantasia na Casa Amoroso
121

, no valor de 12$000 cada, totalizando 

24$000; três camisas de peito mole ou duro da loja A Importadora
122

, no valor de 3$000 

cada, totalizando 9$000; e uma cartola ―Kallista” da Casa Amoroso no valor de 

40$000
123

. A soma da compra seria de 73$000 réis, restando ainda 1$131 réis. 

Outro caso interessante é o de um funcionário do Mappin Stores. De acordo 

com os dados dos Boletins do Departamento Estadual do Trabalho, referente às 

                                                             
116 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 26 de julho de 1916, p.10. 
117 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 07 de janeiro de 1917, p.15. 
118 Arquivo Mappin. 18 de fevereiro de 1917. Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
119 Arquivo Mappin. 14 de fevereiro de 1917. Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
120  Arquivo Mappin. 26 de janeiro de 1917.  Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
121 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 01 de janeiro de 1917, p.17. 
122 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 25 de novembro de 1917, p.22. 
123 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 05 de julho de 1917, p.16. 
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―Condições Gerais nas Indústrias de Vestuário no Estado de São Paulo para o ano de 

1919‖,
124

 percebemos que o salário máximo para o chefe do setor de alfaiataria e 

camisaria era de 500$000 réis mensais, se multiplicados por vinte e cinco dias de 

trabalho, com direito ao domingo de descanso e meio dia de folga remunerada em 

algum dia da semana, mais conhecida como a semana-inglesa, praticada pela loja.   

Assim sendo, consideremos que essa pessoa viva sozinha e, por isso, decida 

morar em uma pensão familiar perto do trabalho, economizando então, em aluguel, 

mobiliário e alimentação. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Pensão São José 

possuía ambiente familiar e bons aposentos
125

. A pensão tinha o valor de 120$000 réis e 

a diária de 6$000 réis
126

. O valor total por mês gasto por essa pessoa era de 300$000 

réis. Desta forma, sobravam 200$000 do seu orçamento para gastos com vestuário, 

fundo de pensão, divertimento e transporte.  

Funcionários do Mappin Stores tinham geralmente descontos nos produtos e 

facilidades no pagamento das peças
127

. Logo, seria bem provável que essa pessoa 

adquirisse produtos da loja, ainda mais vivendo expostas a ela todo e tempo e 

compartilhando da ideia de que se tratava de produtos de luxo e qualidade. 

Se voltarmos à tabela referente às ―Condições Gerais do Trabalho nas 

Indústrias de Papel e Artes Gráficas do Estado de São Paulo para o ano de 1919‖
128

, 

outro salário nos chama a atenção pela sua cifra: 722$500 réis mensais na categoria 

masculina em trabalhos gráficos em geral, com cartografias, encadernação, pautação, 

envelopes e folhinhas na empresa Wieiszflog. 

Novamente usaremos Affonseca (1920) como base do orçamento mensal, 

porém para uma família de quatro pessoas (ver Tabela 17). Somando o montante das 

despesas temos o valor de 812$182 réis e, mais uma vez, percebemos que somente o 

salário do trabalhador não cobriria os custos da família.  

Affonseca comenta que entre os anos de 1914 e 1919, o custo de vida 

encareceu 46% na cidade do Rio de Janeiro. Estava muito caro viver confortavelmente 

na capital do país.  A situação em São Paulo, porém, não era muito diferente. Se 

consultarmos a tabela 03, de Simonsen, veremos que a inflação no mesmo período em 

                                                             
124 Ver às ―Condições Gerais Condições Gerais nas Indústrias de Vestuário no Estado de São Paulo para o ano de 

1919‖, em Anexos 
125

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 18 de janeiro de 1919, p.10. 
126 Alimentação??? 
127

 Entrevista com Kelly Holland Colson Museu Paulista. Dossiê Mappin Stores. D. Lv. 2, entrevistas, d. 

32, caixa 2. 
128  Ver Tabela ―Condições Gerais do Trabalho nas Indústrias de Papel e Artes Gráficas do Estado de São 

Paulo para o ano de 1919‖, em Anexos. 



216 
 

São Paulo foi até maior, 48%. Voltando a Affonseca, segundo suas estatísticas, o preço 

dos alimentos havia subido 45%, as taxas de combustível se elevaram em 96% e a de 

vestuário 67% comparadas ao ano de 1914 (AFFONSECA JÚNIOR, 1920,p. 8). 

Comparados os gastos e salários de segmentos médios com os segmentos 

populares, podemos notar diferenças muito grandes, mostrando, portanto, a variedade de 

composições orçamentárias possíveis entre uma ponta e outra desses segmentos sociais. 

Tudo dependeria, no caso dos segmentos médios, do que se consome e de como se 

consome. A primeira família tem uma renda de 400$000 réis e consegue viver sem 

dívidas. Seu orçamento é limitado, mas ela conseguiria ter uma economia de 50$000 

réis no final de cada mês. A renda do nosso último caso é quase o dobro da primeira, 

mas as despesas fazem com que haja um débito de quase 100$000; por outro lado, sua 

alimentação é muito mais rica e sua vida parece ser mais luxuosa. 

Logo, para se manter distinta dos estratos mais remediados, a classe média 

mais abastada teria que possuir rendas, fosse por acúmulos de bens de raiz, por meio de 

empréstimos de dinheiro a juros, de ações, de apólices da dívida pública ou dívida ativa, 

assim como investimentos em bancos ou em Cadernetas de Poupança da Caixa 

Econômica. No final do século XIX, os bairros de Santa Efigênia, Consolação e 

Higienópolis eram os mais procurados pelos segmentos mais abastados para 

construírem seus sobrados, e então em moda, as chácaras em torno da cidade, como foi 

o caso da Vila Maria, construída a mando de D. Verídiana da Silva Prado na antiga Rua 

de Santa Cecília, e a Chácara do Carvalho, construída pelo Conselheiro Antônio Prado 

(HOMEM, 1996; WOLFF, 2001;CARVALHO, 2008).  

Nas primeiras décadas do século XX, a City of São Paulo Improvements and 

Freehold Land Company Limited, dona de parte significativa da cidade, com influência 

decisiva sobre os órgãos públicos, decide lotear seus terrenos. Com estratégias de venda 

que permitiam desde o parcelamento no preço dos terrenos por dez ou vinte anos ao 

financiamento na construção das casas, proporcionando acesso a seus terrenos não 

apenas à gente mais rica, mas também a uma crescente classe média que construía, em 

geral, versões menores, mais simples e despojadas dos palacetes edificados pelas elites. 

À vista disso, a Cia City ajudou a criar uma nova forma de viver em São Paulo, uma 

mistura entre a tradição dos palacetes paulistanos e a tradição anglo-americana dos 

bangalôs e sobrados. Exemplo desse tipo de loteamento é o Jardim América, criado nos 

moldes ingleses da cidade-jardim, que mesmo projetado para ser um bairro das elites, 

atraiu compradores dos segmentos médios compostos por profissionais liberais, 
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funcionários das grandes empresas locais ou estrangeiras e de comerciantes, entre outros 

(WOLFF, 2001,p.128). 

Na casa mediana houve a passagem do parlor, salão de honra da casa burguesa 

aberto para a recepção social formal e luxuosa, para o living-room, espaço mais íntimo e 

reservado à família (HALTTUNEN, 1989,p.157-190)
129

. A sala de visitas era o cômodo 

que marcava a distância da habitação pobre ou operária e a proximidade com o palacete 

(HOMEM, 1996, p.131).  Os segmentos médios foram, em São Paulo, o público alvo 

predileto dos conselhos e campanhas publicitárias que previam o enfraquecimento da 

sala de visitas como zona de representação social e o seu fortalecimento como área de 

convívio familiar, íntimo e confortável, segundo o modelo inglês do living-room. Para 

as mulheres que acumulavam as funções de dona de casa, mãe e esposa, contando 

eventualmente com o auxílio das filhas e com o trabalho de uma ou duas empregadas, 

mais importante do que ostentar era garantir o bem estar da família. Para isso, a sala de 

visitas deveria unir as duas concepções de conforto – o espiritual e o físico (LOBATO, 

SILVA, SANTOS, SANTOS, 2016). 

Entre os segmentos médios o investimento em mobiliário e objetos de 

decoração era um passo a mais na demonstração de mudanças na escala social. As 

mulheres eram alvo de anúncios e matérias de revistas que enalteciam a decoração, o 

conforto, a limpeza, a segurança, a privacidade do lar e a conservação da família. Juliet 

Kinchin (1996) comenta a formação do lar burguês na Inglaterra do século XIX e o 

papel fundamental das mulheres na transformação da moradia em um refúgio privado, 

apartado da rua, investido com objetos decorativos e equipamentos que deveriam 

associar beleza e conforto. A decoração residencial passou a refletir apropriações 

sexuais dos espaços, uma vez que os materiais usados espelhariam a característica 

daquele que prevalecia em cada ambiente. O uso de palhetas de cores claras, tecidos 

mais refinados e da temática floral, assim como mobiliário de estilos franceses eram 

considerados femininos e adequados para os ambientes sociais, como as salas de visitas. 

Já a palheta de cores mais escuras, os objetos referentes ao mundo do trabalho como as 

escrivaninhas, as estantes, etc., o uso do couro e os móveis de estilo inglês, de linhas 

                                                             
129

 HALTTUNEN, Karen. ―From Parlor to Living Room. Domestic Space, Interior Decoration, and the 

Culture of Personality‖. In: BRONNER, Simon. Consuming visions: accumation and display of goods in 

America, 1880-1920. Delaware: The Henry Francis du Pont Winterthur Museum, 1989, p. 157-190. 

Sobre as intervenções decorativas no espaço doméstico ver MARQUES, Deborah Carmel, ―Mobiliário 

doméstico e as apropriações do moderno: a divulgação dos interiores residenciais dos periódicos 

especializados e ilustrados (1930-1955)”- dissertação de mestrado. Faculdade de Filosofia Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2018. 
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retas, eram aplicados ao mundo doméstico masculino. Esses ambientes eram 

marcados por espaços que denominavam poder como a sala de jantar, o 

escritório e, quando havia, o hall de entrada. Carvalho (2008) investigou os 

ambientes domésticos paulistanos entre 1870 e 1920, demonstrando como estes 

esquemas de gênero foram reapropriados pelas elites e segmentos médios na 

cidade.  

As práticas de consumo estimulavam a venda de objetos que traziam 

esses valores embutidos em si, fossem tapetes, velas, espelhos, almofadas, 

vasos, porta-retratos – um objeto na casa não tem vida autônoma, ele está 

associado ao conjunto no qual cumpre funções específicas ornamentais ou 

funcionais, ao mesmo tempo em que deve integrar-se esteticamente a este 

conjunto, noção em que os artefatos decorativos se combinam em um sistema 

de formas, cores e texturas (CARVALHO, 2008; p.278). Os objetos 

decorativos tornam-se complementares. Lojas de departamento como o Mappin 

Stores adotavam a ideia de conjunto de objetos e, por isso, eles eram 

organizados em seções que exploravam as possibilidades formais desses 

vínculos. Por exemplo, um jogo de toucador e perfumes. São objetos distintos, 

mas ambos ficam sobre a mesa de toucador e isso estimula uma conexão – toda 

vez que a mulher se lembra de que precisa de um jogo de toucador novo, ela é 

levada a comprar um perfume, porque estão na mesma seção, porque ela é 

atraída pelos sentidos,  no caso pelo olfato. 

Os anúncios publicitários de natureza fortemente pedagógica nos dão 

um exemplo de como uma peça decorativa era explorada na sua conexão com 

todo o ambiente. Um exemplo disso é a propaganda da venda de tapetes do ano 

de 1918 (Figura 67). O texto explora a importância da peça para a 

ornamentação do ambiente, tanto doméstico quanto de trabalho, o escritório. 

Mas é a ilustração que traz o caráter educativo do anúncio, pois demonstra 

como o tapete deveria funcionar de forma harmônica com os demais elementos 

do ambiente. Junto à mesa e às cadeiras, o tapete ocupa a parte central da 

imagem e indica como ele deveria ser disposto no ambiente, servindo para 

delimitar uma atmosfera de conforto e privacidade. 
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Figura 67. Tapetes Mappin Stores 

 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 23 de fevereiro de 1918.  Coleção Mappin Stores, Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo. 

 

 Quanto ao gosto decorativo, Vânia Carvalho (2008) demonstrou como as elites 

paulistanas adentraram o século XX fiéis ao uso de decorações ecléticas, que marcaram 

os hábitos oitocentistas, que cultivavam o acúmulo de objetos e o uso dos estilos 

franceses para o mobiliário. Deborah Caramel Marques (2018) demonstrou como o 

gosto eclético pelo ornamento concorreu, ao longo do século XX, com as tentativas de 

simplificação da decoração empreendidas pelos modernistas. Muitas correntes 

decorativas apropriaram-se do termo moderno para conceber configurações decorativas 

que adaptavam os estilos cultivados no século XIX. 

Argumentos como simplicidade e praticidade, que convenceram as elites fora 

do país, vão ser aqui associados a estratégias de venda de mobiliário mais barato e 

simplificado, onde se busca, por exemplo, criar laços com uma tradição local, associada 
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à sobriedade e rusticidade da São Paulo ―colonial‖. A loja Mappin Stores procurava 

valorizar a constituição decorativa de um lar simples, mas de bom gosto, sempre 

condenando o luxo excessivo encontrado nas decorações no estilo eclético. Os móveis 

vendidos pela loja tinham como principal característica a praticidade e funcionalidade e 

poderiam se adequar a qualquer ambiente. (CARVALHO, 2008, p. 283). 

 

―A nossa capital, a despeito dos seus fóros de civilisação, ainda está 

muito atrazada em matéria de mobiliário. Salvo raríssimas excepções, 

o interior das casas mais ricas caracterisa-se pelo más gosto. O 

mobiliario nacional, em certos lares ricos, é ainda o preferido pela 

belleza e variedade das madeiras (...). Mas o máo gosto com que ellas, 

em geral, são postas em obra, tira-lhes todo o valor. Porisso é que, 

talvez, nos lares pobres ou remediados, continua a ser preferida a 

mobília austríaca ...Isso é bem característico.  

Nós ainda não temos a cultura necessaria para impor um gosto ou um 

estylo. Temos, pois, de contentar-nos com adoptar os estylos exoticos, 

importando a mobília extrangeira, ou fabricando a nossa de accordo 

com aquelles estylos. Esses estylos são-nos fornecidos pela França, 

são o Luiz XV, o Luiz XIV, Imperio, e outros: mas todos elles ou 

quasi todos são sumptuosos. Essa sumptuosidade, é bem de ver, torna-

se chocante até, pelo contraste que lhe offerece o ambiente em que 

ella se vem exhibir.  

Mas o gosto, ou, melhor, o bom gosto, não reside apenas no luxo. O 

mobiliario inglez, por exemplo, não tem esse aspecto de 

sumptuosidade que nós perfeitamente dispensamos; não tem esses 

effeitos de semblatura artística, esses pormenores meudos de 

entalhaduras em relevo, esses festões, rocalhas, escamas, etc., que a 

nossa vida simples não permitte e que já se vão tornando 

incompatíveis com a vida intensa a que aspiramos.(...) Nós, os 

paulistas, devemos adoptal-a, de preferencia a outra qualquer (“O 

Mobiliário Moderno‖,1918130
apud CARVALHO, 2008, p.328). 

 

 

                                                             
130

 “O Mobiliario Moderno‖, Revista Feminina, março de 1918, p. 13. 

CARVALHO, V.C. D.  Gênero e Artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material. São Paulo, 1870-

1920. São Paulo: EdUSP,2008.  
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O estilo rústico paulistano poderia ser substituído pelo estilo simples e 

funcional inglês, uma vez que o paulistano não tinha a ancestralidade ou a cultura 

necessária para produzir algo próprio. Afinal, na visão cosmopolita burguesa todas as 

culturas convergem para uma modernidade única: ―O estylo inglez para moveis tornou-

se universalmente reconhecido, como o que mais se approxima da perfeição (...)‖
131

. A 

modernidade trazida por móveis práticos e decorativos, também abria oportunidades 

para vários tipos de orçamentos e espaços, uma vez que os móveis eram adaptáveis, 

como o exemplo abaixo. 

Figura 68. A Bibliotheca Elástica 

.  

Fonte: O Estado de São Paulo, 23 de outubro de 1916. Arquivo Mappin Stores, Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo. 

 

                                                             
131

Idem, ibidem. 
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O anúncio da figura 68 apresenta a ―Biblioteca Elástica‖. A estante de madeira 

tem formas sóbrias e sem muitos adornos. A praticidade de poder comprar por módulos 

fazia com que a estante coubesse em qualquer ambiente e pudesse ser aumentada 

conforme o planejamento e a necessidade do cliente. A ―biblioteca elástica‖ serviria 

para decorar uma sala de estar com livros ou para compor uma biblioteca particular, 

dentro de casa ou em um escritório. O valor oferecido fazia com que a peça fosse 

acessível para uma grande variedade de públicos. Evidentemente, esta discussão tem 

como pano de fundo a disputa por mercados entre a França e Inglaterra. Esta última teve 

no Mappin Stores , como era de se esperar, um dos defensores das vantagens do 

mobiliário inglês. 
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Figura 69. Artigos Práticos 

 

 

Fonte: O Estado de São Paulo, 07 de fevereiro de 1917. Arquivo Mappin, Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

A peça acima (Figura 69) relaciona uma poltrona, uma escrivaninha e 

almofadas. As mercadorias, apresentadas em uma única peça publicitária, têm suas 

qualidades aproximadas – praticidade e flexibilidade (poltrona ajustável, estante 

embutida) – sugerindo ao leitor que eram ideias para uma convivência decorativa 
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harmoniosa e econômica. Ao final, uma série de almofadas apresenta-se como 

complemento dos móveis, podendo a eles outorgar sensações de intimidade e 

Esses móveis poderiam ser colocados em um mesmo cômodo,  que poderia ser 

pequeno, como um quarto feminino — uma vez que ela não tinha necessidade 

de uma escrivaninha grande para fazer seus despachos — e adornado com 

almofadas confortáveis. 

Apesar do incentivo ao público leito para criar sua própria competência para 

decorar os ambientes da casa já vir se maturando desde fins do século XIX (MALTA, 

2011,p.13), a permanência das longas narrativas publicitárias em pleno século XX, em 

São Paulo, indica a necessidade de cativar um público com pouca vivência cotidiana em 

ambientes deste tipo. Era preciso dar exemplos e mostrar os valores associados aos 

objetos.  

 

3.3.3 As elites 

 

Apesar da bibliografia sobre o Mappin Stores nos indicar que a loja foi aberta 

para servir as elites, não devemos supor que a loja supria todas as necessidades da alta 

sociedade. Acostumada a cultivar a ideia de tradição e a reproduzir traços culturais e 

códigos de valores associados aos produtos europeus de luxo, adquiridos em seus 

próprios países de origem ou em importadoras discretas e reputadas situadas no 

triângulo central, a ideia de ser um cliente regular do Mappin Stores poderia parecer 

inapropriada.  

Maria Luísa Vaz (1995), que estudou a correspondência da família Pacheco 

Chaves, aponta que o grupo cafeicultor paulista considerava-se detentor do capital 

social, pois seus antepassados ocuparam posições de destaque.  

 

A necessidade de afirmar sinais de distinção social apontada por 

Maria Helena Bueno Trigo está amplamente documentada no Acervo 

Pacheco Chaves; esses valores e traços culturais acabaram servindo 

como modelo para a sociedade paulista no período, sendo aos poucos 

solapado pela crise do café e pela afirmação de ordem capitalista 

(VAZ, 1995, p.40).  
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É possível que esse sentimento de pertencimento a um estrato social superior 

impedisse tais segmentos das elites paulistanas de ver a Mappin Stores  como um lugar 

aceitável para o exercício de suas práticas de consumo. Laura de Oliveira Octavio, 

Yolanda Penteado e Maria Luiza Vaz, comentas que a maioria das famílias abastadas de 

São Paulo faziam compras diretamente na Europa. Em lojas como Le Bon Marché, 

Galleries Lafayette, Au Printemps ,Jansene, Mercier ou Maple (HOMEM,1996, p.231). 

Ao passar meses no estrangeiro, voltavam trazendo, por vezes, enxovais inteiros para 

noivas, bebês e parentes. Não era estranho trazer mobílias e até mesmo automóveis. 

(OCTÁVIO, 1974; VAZ, 1995). Não podemos também nos esquecer das casas 

comissárias, que faziam encomendas diretas por catálogo como a Casa Allemã, a Casa 

Garraux, a Casa Worms, Ao Financeiro, entre outros (BARBUY, 2001; DEAECTO, 

2002; VAZ, 1995)
 
. 

 

 

[...] meu enxoval veio todo da Europa. Os catálogos chegaram sempre 

e lá havia o comissário Paul Albanel para incumbir das compras. Até 

panos de copas vieram, tudo marcado com ponto de cruz; e também 

vieram os vestidos, inclusive o de noiva. (OCTÁVIO, 1974, p.156). 

 

Fazer compras na Europa não significava que essas famílias não frequentassem 

o Mappin Stores, já que este era um lugar de intensa vida social do Paulistano. 

Apresentações de arte, desfiles de moda, salão de chá, salão de beleza, bar, biblioteca e 

bailes dançantes tornaram o Mappin Stores em um espaço de sociabilidade para uma 

cidade que crescia e desenvolvia uma identidade cosmopolita (ALVIN e PEIRÃO, 

1985). Dos vendedores do Mappin Stores que se lembram das famílias que 

frequentavam a loja e os salões de chá, incluem a os nomes das famílias: Almeida 

Prado, Penteado, Lara Campos, a Souza Campos, a Matarazzo, Prado, Numa de 

Oliveira (ALVIN e PEIRÃO, 1985). 

―Nesse ano, mamãe perguntou-nos se queríamos uma mesada para nos 

vestir. Eu não tive dúvidas, quis logo. Fiz meus cálculos, minhas 

economias, comprei tapete para o quarto e me preparei para comprar a 

toilette do casamento de Mequinha. Tinha 100$000 (cem mil-réis) por 

mês, não era muito não, mas nunca pedi um extra. [...] Aproveitei a 

estada no Rio e, na Casa das Fazendas Pretas, loja muito elegante, 
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encontrei um vestido de taffetas e gaze branca para o casamento de 

Mequinha em fevereiro. Custou 250$000 (2 meses e meio de mesada). 

Depois, em São Paulo, comprei o chapéu modelo na Mme. Justi; lá se 

foram mais 100$000. Não é à toa que eu comecei cedo a economizar. 

E ainda havia o sapato, Quantos meses para essas despesas!‖ 

(OCTÁVIO, 1974, p.152-153). 

 

 

 3.4 Mappin Stores versus Concorrência  
 

Como vimos anteriormente, a partir da análise e hipóteses levantadas sobre o 

custo de vida do paulistano, constatamos que, apesar de praticar preços altos, o Mappin 

Stores poderia expandir o espectro social da sua clientela. Entendido pelos estudiosos 

como um “magasin” voltado especialmente para as elites, inferimos que os segmentos 

médios, em ascensão e ávidos distinguir-se dos grupos sociais mais próximos, eram 

almejados pelo Mappin Stores. Mesmo sendo casos mais raros, constatamos que era 

possível também que as pessoas de baixa renda, em busca de qualidade e durabilidade, 

comprassem algum produto na loja, ainda que fosse em momentos pontuais. 

Os anúncios do Mappin Stores foram divididos em quatro categorias para 

melhor serem trabalhados: vestidos, camisas masculinas, chapéus masculinos e 

femininos e tecidos. Estes produtos foram escolhidos porque se repetem com maior 

frequência nas propagandas, não só da loja Mappin Stores, mas também das lojas 

concorrentes, além de serem categorias de produtos utilizadas por todos os segmentos 

sociais. 
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Tabela 20.  Anúncios do Arquivo Mappin Stores de acordo com as suas tipologias. 

 

Anos 
Total de 

Anúncios 

Anúncios 
Referentes 

a Vestidos 

Anúncios 
Referentes 

a Camisas 

Anúncios 
Referentes 

a Chapéus 

Anúncios 
Referentes 

a Tecidos 

1913 01 0 0 0 0 

1914 35 8 0 2 0 

1915 96 16 5 2 6 

1916 233 24 22 8 22 

1917 270 27 28 5 28 

1918 871 18 20 6 25 

1919 853 18 9 12 33 

1920 263 10 7 2 24 

 

 

Em um primeiro momento, das peças do Mappin Stores extraímos seus preços, 

organizamos em por ano e tipologias, resultando na tabela 19. Em um segundo 

momento, foi feita a mesma prática de retirada de preços e tabelamento, considerando 

anúncios veiculados por outras lojas anunciantes em jornais de grande veiculação no 

período, como O Estado de São Paulo e O Correio Paulistano; e as revistas femininas 

de grande circulação como A Cigarra e a Revista Feminina. A fim de desdobrar as 

hipóteses sobre a busca de novos perfis de consumidores foi feita a comparação de 

produtos e preços das respectivas lojas. 

O interessante nessa análise foi perceber que em jornais de grande circulação 

como O Estado de São Paulo e O Correio Paulistano, os anúncios das lojas 

concorrentes (exceto a Casa Allemã) se voltavam, em sua maioria, para o público 

masculino. Eram ofertadas camisas, ternos, gravatas, sapatos, chapéus, casacos, 

impermeáveis, em resumo, todo tipo de vestimenta que fazia parte do universo 

masculino. Pouquíssimas eram as casas que anunciavam em periódicos as roupas 

destinadas ao público feminino, uma delas era a ―Casa Allemã‖. Com o início da 
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circulação de anúncios em massa do Mappin Stores e da ―Casa Allemã‖ nesses jornais, 

os reclames destinados à indumentária feminina passaram timidamente a ser mais 

recorrentes n‘O Estado de São Paulo. Mesmo a frequência das colunas sociais e de 

moda assinadas por articulistas do Correio Paulistano, no qual era frequente a citação de 

casas de moda do centro paulistano, poucos eram os espaços tomados pelos anúncios de 

moda feminina nesse jornal. Era mais recorrente encontrar propagandas de costureiras 

ou casas de armarinhos, sobre os quais eram citados somente os nomes e endereços. A 

figura feminina vestida em moda era muito rara, e mais fácil de ser encontrada em 

revistas dedicadas a esse público como A Cigarra e a Revista Feminina. 

 

3.4.1 Os vestidos 

 

O valor mínimo para um vestido em 1914 chegou a 22$000 réis em outubro
132

. 

O traje era em ―voile d‘algodão com pintas, golla e punhos de mousseline branca, nas 

cores: fundo branco com pintas pretas, azul marinho, roxas, cor de rosa, azul celeste, 

verde e beige”. A quantia pode ser considerada módica se comparada aos preços já 

praticados pela casa. No mesmo ano, a Casa Allemã, concorrente direta do Mappin 

Stores, havia anunciado no mês de janeiro “vestidos brancos bordados, costume de 

lavar” ao valor de 18$000 réis
133

. O anúncio não trazia mais informações sobre a peça, 

mas ao se tratar da Casa Allemã não se podia questionar a qualidade. No entanto, 

deveria se tratar de um vestido mais simples e, por isso, mais em conta que o artigo 

encontrado no Mappin Stores. Ainda assim, deve-se levar em conta a distância temporal 

e a sazonalidade em que os dois anúncios foram publicados: um no começo do ano em 

época de verão, em janeiro, e outro no fim do ano, em plena primavera. Em dezembro, 

em pleno verão, o Mappin Stores publica ―um vestido de ocasião em cetim Liberty com 

casaca, no valor de 220$000‖ 
134

. É o valor mais caro para um vestido anunciado pela 

loja no ano de 1914. Enquanto o único valor encontrado pela concorrência é novamente 

referente à Casa Allemã, com o valor de 75$000 réis, o maior preço em 1914 na loja: 

um ―costume tailleur – forrado de seda, confecção esmerada.‖
135

  

                                                             
132

 O Estado de São Paulo 15 de outubro de 1914, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo. 
133

 O Estado de São Paulo, 31 de janeiro de 1914, p11. 
134 O Estado de São Paulo, 02 de dezembro de 1914, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
135 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 30 de maio de 1914, p.16.  
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No ano de 1916, o Mappin Stores oferece um vestido com custo mínimo de 

7$000 réis, no mês de setembro: ―vestidos para verão de crepon listrado, nas cores rosa, 

azul e kaki‖
136

. Enquanto o vestido mais barato apresentado pela concorrência, ―Ao 

Mundo Elegante‖, no mesmo mês, tinha o valor de 50$000 réis
137

. O traje mais barato 

da concorrência no ano de 1916 era oferecido pela ―Casa Amoroso‖, no mês de 

fevereiro, um ―vestido fantasia‖ no valor de 12$000 réis
138

. Desta forma, o preço 

praticado pelo Mappin Stores no mês de setembro de 1916 foi imbatível pela 

concorrência no decorrer do ano como mostra a tabela abaixo. Certamente essa foi uma 

oportunidade em que as classes mais baixas poderiam adquirir um item do Mappin 

Stores. 

 

Tabela 21. Vestidos mais baratos anunciados pelas lojas concorrentes para o ano 

de 1916.

 

 

 

                                                             
136

 O Estado de São Paulo, 16 de setembro de 1916, Arquivo Mappin . Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
137

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 01 de setembro de 1916, p.16. 
138Acervo Digital O Estado de São Paulo, 01 de setembro de 1916, p.14. 

Loja Periódico Data Produto Preço

Janeiro Casa Allemã Correio Paulistano 01/jan

Vestido Georgette- gracioso modelo para passeio 

em cheviotte azul, preto  e diversas outras cores, 

jaqueta curta, com golla moderna e cinta, saia 

cloche

130$000

Fevereiro Casa Amoroso O Estado de São Paulo 01/fev vestido fantasia 12$000

Maio Ao Mundo Elegante O Estado de São Paulo 01/mai Vestidos tailleur de pura lan 80$000

Junho Casa Amoroso O Estado de São Paulo 01/jun vestido fantasia 12$000

Agosto Casa Allemã
Correio Paulistano edição 

nº19069
01/ago

Vestido Alexandra- tailleur em gabardine fina, azul 

marinho e cores da moda, com forre de seda, saia 

ampla com dois bolsos

220$000

Setembro Ao Mundo Elegante O Estado de São Paulo 01/set VESTIDOS tailleur 50$000

Dezembro Casa Allemã
Correio Paulistano edição 

nº 19198
01/dez

vestidos de brim e zephir, laváveis, bonitas cores, 

tamanhos 38 até 50 (presentes para criadas)
14$000

Mês
Mais Barato
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Tabela 22. Vestidos Mais Baratos Mappin para o ano de 1916

 

 

Em junho de 1916, o Mappin Stores anuncia vestidos para o teatro e a 

temporada lírica. Com a chegada da época dos vestidos de noite, os preços sobem e a 

variedade e luxo aumentam.  Em um anúncio, os preços variam de 130$000 a 500$000 

réis por cada peça. ―Vestidos para Theatro recebidos da Europa. Últimos desenhos e 

estylos confeccionados em qualidade finíssima de Taffetá, Crepes de China, Georgette 

etc.‖ 
 139

.  

Para fazer concorrência com o Mappin Stores, a Casa Allemã também oferecia 

o que havia de melhor para a temporada lírica. Em agosto, era anunciado o Vestido 

Claire no valor de 260$000 réis. ―Elegante creação parisiense em gabardine lisa e cores 

modernas, lindos botões prateados, saia franzida a cintura e com bolsos, golla e punhos 

com acabamento de finas rendas” 140.  

                                                             
139

 O Estado de São Paulo, 29 de julho de 1916, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
140 Correio Paulistano, edição nº 19080, 24 de agosto de 1914, p.8 .Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

Data Produto Preço

Fevereiro 19/fev

vestidos de etamine com salpicos de 

cor, golla branca  20$000 

Maio 23/mai

L8. Vestido bolero em xadrez preto e 

branco. Guarnição de galão de seda 

em cores  De 59$000 a 98$000 

Junho 17/jun

L8. Vestido bolero em xadrez preto e 

branco. Guarnição de galão de seda 

em cores

 De 50$000 até 

98$000 

Julho 11/jul

L63- Vestido de sarja ingleza para 

moças de  16 a 17 annos  98$000 

Agosto 03/ago Vestidos e Vestidos Tailleur

 De 150$00 por 

90$000 

Setembro 16/set

vestidos para verão de crepon 

listrado, cores rosa, azul. Kaki.  De 7$000 para cima 

Novembro 07/nov

Vestidos de etamine e fantasia, filó, 

cambrai, fustão e etc desde 50$000

29/jan

Vestido em crepe de chine, estilo 

moderno, gola e punhos, organdi 125$000

Mês

Janeiro

Mais Barato
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Poder comprar um vestido de luxo, fosse no Mappin Stores ou em qualquer 

outro estabelecimento do triângulo paulistano, para frequentar as temporadas líricas e o 

teatro municipal já eram divisores de águas entre classes sociais. Um traje de noite 

acompanhado de acessórios como bolsa, echarpe, leque, binóculo, poderiam valer mais 

que a renda mensal de um trabalhador fabril ou até de uma família de classe remediada 

como vimos anteriormente. Desta forma, os vestidos de noite são objetos de distinção 

social. 

Em 1920, a loja Mappin Stores apresenta ―vestidos de passeio e soirée” 
141

. O 

anúncio traz a informação de que os preços foram reduzidos ao valor de 50$000 réis, ou 

seja, custavam bem mais que isso, como vimos em 1916, e agora estão em promoção. 

Vale ressaltar que o reclame do Mappin Stores não informa o tipo de tecido.  Anunciar 

o valor antigo e o novo ou simplesmente comentar que os preços foram reduzidos era 

uma estratégia de venda bastante utilizada, principalmente, por lojas de departamento 

que queriam renovar seus estoques e se livrar de peças remanescentes. Vende-se a ideia 

de que o cliente estaria fazendo um ótimo negócio. O vestido com valor mais baixo 

apresentado pela concorrência no ano de 1920 é o da loja ―Au Trianon‖, que anuncia no 

mês de março ―vestidos de étamine‖ no valor de 35$000 réis
142

. Uma vez que a 

propaganda feita pelo Mappin Stores não está datada e sabendo que 50$000 réis foi o 

valor mínimo encontrado nos anúncios do Arquivo Mappin Stores para vestidos no ano 

de 1920, de nada adianta comparar os preços com os anunciantes concorrentes mês a 

mês. A loja ―Au Trianon‖ fez o preço mais barato. 

O mesmo acontece com o valor máximo. A peça não datada de dia e mês, 

somente com o ano de 1920, indica o vestido no valor de 425$000 réis ―uma impressão 

exacta do que é esse graciosíssimo modelo de fino setim marinho, ornado com ruche de 

fita de seda da mesma cor‖
143

. Já o catálogo da Casa Allemã do ano de 1920 traz o 

vestido modelo 1416, no valor de 390$000 réis. ―Toilette d´aprés midi, em crepe china 

verde garrafa, último modelo de Paris. Córsage e Jupe feitos em renda creme finamente 

bordado à ouro e coberto de crepe da china formando paniers. Modelo de alta costura 

franceza. Reproduz-se este modelo em côres da moda‖
144

. Apesar de se tratar de 

vestidos de estilos diferentes e confeccionados com tecidos diferentes, ambos são 

ricamente ornados e, nessa época, feitos a partir da seda, portanto, luxuosos. O primeiro 

                                                             
141 O Estado de São Paulo, s/d 1920, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
142Acervo Digital O Estado de São Paulo, 04 de março de 1920, p.15. 
143 O Estado de São Paulo, s/d 1920, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São Paulo. 
144

 Catálogo da Casa Allemã verão de 1920 p.27 
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vestido traz fita e o segundo bordados a ouro. Entretanto, o primeiro aparece com valor 

bem mais elevado que o segundo talvez pela sazonalidade ou disponibilidade peça. 

Comparando os valores mais baixos de vestidos anualmente praticados pelo 

Mappin Stores com os vestidos com os valores mais baixos praticados pelas lojas 

concorrentes, percebemos que, com a exceção do ano de 1916, em que o vestido chegou 

a valer 7$000 réis, a loja Mappin Stores sempre fez preços mais caros que a 

concorrência. 

Gráfico 1 

 

Fonte: Valores mais barato Mappin Stores: Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de 

São Paulo Ver Tabela 19; Valores mais baratos de vestidos em outras lojas: O Estado de São Paulo; 

Correio Paulistano; A Cigarra; Revista Feminina; Catálogo da Casa Allemã Verão de 1920; Ver Tabela 

20; Vestidos Leuenroth Custo de Vida: Preços dos vestidos (LEUENROTH, NEGRO, 1920) com índice 

de custo de vida (ÓNODY, 1960) anual aplicados. 

 

Usamos como parâmetro o valor do vestido indicado por Edgard Leuenroth e 

Hélio Negro (1919) para o ano de 1919, calculado no valor de 20$000 réis, e 

recalculados segundo os índices de custo de vida de Olivier Ónody (1960). Com isso, 

termos uma ideia do impacto da inflação anual sobre a peça. Comparamos estes valores 

com os preços mínimos praticados pelo Mappin Stores  e pelas lojas concorrentes, de 

maneira a saber se os itens à venda estavam com valores compatíveis, abaixo ou bem 

acima do custo de vida. 
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Tabela 23. Vestidos mais baratos e mais caros no Mappin Stores no período de 1914-1920.

 

Data Produto Preço Data Produto Preço 

1914 Outubro 15/out

Vestido de voi le d´a lgodão com 

pintas , gol la  e punhos  de 

moussel ine branca. Cores : fundo 

branco com pintas  pretas , azuk 

marinho, roxas , cor de rosa, azul  

celeste, verde e beige. Todos  os  

tamanhos . H 489

22$000 Dezembro 02/dez
Vestido de ocasião em cetim Liberty 

com casaca (2)
220$000

1915 Novembro 21/nov
Robe de voi le de a lgodão para  14 a  

17 anos , branco com sa lpicos  em 

azul  ou preto
38$000 Maio 18/mai

vestidos de passeio e soirée em lã, 

seda, crepon, etc, nos últimos 

estilos de Paris
350$000

1917 Fevereiro 18/fev vestidos  de l ingerie e etamine  14$000 Agosto 04/ago

H.803- Vestifo moderno de 

riquissimo crepe da china, modelo 

elegante. Cores: rosa pálida, rosa 

escuro, taupe e cinza

180$000

1918 Março 22/mar
Vestidos  ta i l leur de gabardine de 

a lgodão cor kaki  e natier
25$000 Abril 07/abr

VESTIDOS tail leur, robe de soirée e 

vestidos são os que há de mais chic 

e de mais apurado gosto

750$000

1919 Fevereiro 19/fev
modelo s imples  smart em brim em 

rosa, branco ou azul
58$000 Agosto 31/ago

mod.55- o desenho dá uma nítida 

ideia do encanto e graça deste 

vestido que foi especialmente 

confeccionado em setim gris perle. 

A túnica é de fi ló e os bordados de 

missangas

950$000

1920 S/d S/d vestidos  de passeio e soirée

 reduzidos 

ao preço de 

50$

S/d S/d

uma impressão exacta do que é 

esse graciosíssimo modelo de fino 

setim marinho, ornado com ruche 

de fita de seda da mesma cor

425$000

Vestidos 

Mês
Mais Barato Mais Caro

MêsAno

Vestidos para Theatro recebidos da 

Europa. Últimos desenhos e estylos 

confeccionados em qualidade 

finíssima de Taffetá, Crepes de 

China, Georgette etc

 até 500$0001916 Setembro 16/set
vestidos  para  verão de crepon 

l i s trado, cores  rosa, azul . Kaki .

De 7$000 

para cima
Julho 29/jul
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Tabela 24.  Vestidos mais baratos e mais caros nas lojas concorrentes no período de 1914-1920. 
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Observa-se que os preços praticados pelas lojas concorrentes se mostram 

abaixo dos valores indicados como preços populares (referência Leuenroth e Negro), 

com a exceção do ano de 1918, cuja marca atinge 16$000 réis e o valor considerado 

popular para um vestido é de 15$320 réis.  

No caso do Mappin Stores , os preços quase sempre ultrapassam a marca do 

preço popular. Com a exceção do ano de 1916, cujo valor está bem abaixo, e do ano de 

1917 cujo preço quase se equipara com a concorrência, ambos abaixo do valor popular, 

sendo de 14$000, 12$000 e 17$179 respectivamente. Dessa forma, resta-nos admitir 

que os vestidos vendidos pelo Mappin Stores eram, de fato, para os poucos que tinham a 

renda cima da média do custo de vida, ou seja, as classes médias mais abastadas e as 

elites.  

 

3.4.2 As Camisas 

 

A seção de camisaria e alfaiataria masculina no na loja Mappin Stores foi 

inaugurada no ano de 1914. As camisas eram feitas sob medida.  O senhor Bartolomeu 

Derrota foi funcionário da oficina de camisas do Mappin Stores em 1915.  Em 

depoimento feito às historiadoras Zuleica Alvin e Solange Pedirão, ele se lembra de 

como era a rotina nas oficinas da loja: 

[...] Atendi grande parte da elite paulista, como por exemplo: os 

Matarazzo. Também fazíamos smokings, fraques, etc. Lembro de 

tecidos como: popelina, tricolina, cambraia, todos importados. 

Lembro do zefir também. Não lembro de que fábrica eles compravam 

os tecidos. [...] Às vezes os fregueses compravam muitas camisas de 

uma vez só, além dos monogramas. Havia um freguês que 

encomendava sempre duas dúzias de camisas de só uma vez. Ele nos 

mandavam bordar um número em camisas, além dos monogramas. 

Isso para que ele usasse as camisas o mesmo número de vezes, e assim 

elas ‗gastariam‘ ao mesmo tempo
145

. 

 

                                                             
145 Entrevista de Bartolomeu Perrota concedida CX. 2 D. Lv2, entrevistas, d.53. 
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Contudo, no Arquivo Mappin Stores não foram encontrados anúncios de 

camisas no ano de 1914, uma escolha de quem fez o clipping dos anúncios? Em agosto 

de 1915, o Mappin Stores  anunciava ―camisas pra dormir de morim fino, enfeitadas 

com cores diversas‖, oferecidas pelo preço de 21$000 pelo conjunto de três camisas, ou 

seja, cada camisa custaria 7$000 réis
146

. Esse seria o valor mais baixo para camisas 

ofertadas pelo Mappin Stores naquele ano. A concorrência, por sua vez, havia 

anunciado, no mês de abril, ―camisas de meia crua‖ pelo preço de 1$000 réis
147

. Não 

sabemos de que material era constituída a camisa ofertada pela concorrência, mas o 

baixo preço das camisas da concorrência devia chamar a atenção. 

No mês de setembro do mesmo ano, a loja Mappin Stores oferecia ―Camisas 

brancas iguais aos da ilustração da qualidade especial que tem punhos e peitos de 

finíssimo linho irlandês‖
148

 pelo preço de 38$000 réis por três camisas, ou seja, o valor 

de 12$800 réis casa camisa
149

. As camisas mais custosas anunciadas pela loja 

concorrente Ao Preço era de três camisas pelo valor de 20$000 réis, ou 6$700 cada 

camisa. As peças tinham a qualidade de ―camisas brancas com peito de fustão‖
150

. Em 

fevereiro de 1917, a loja Mappin Stores oferecia ―camisas de zephyr superiores‖
151

 ao 

preço de 5$500 réis. Uma camisa muito famosa e bastante anunciada pelo magazine. A 

concorrência, em novembro do mesmo ano, saldava ―camisas brancas de peito molle ou 

duro: ¼ de dúzia (equivalente a três peças) de 14$000 por 9$000 réis‖,
152

 ou seja, 3$000 

réis cada camisa. 

Podemos pensar que A Importadora, loja concorrente, vende camisas a 

somente 2$500 réis mais baratas que o Mappin Stores. Estamos falando do mesmo ano, 

somente com nove meses de diferença entre os dois reclames. Ainda é mais vantajoso 

comprar três camisas no valor de 9$000 réis n´A Importadora do que comprar três 

camisas no valor de 16$500 réis no Mappin Stores. A diferença final é de 7$500 réis, 

mais que o valor de uma camisa no Mappin Stores. 
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Para o mesmo ano, o Mappin Stores anuncia no mês de novembro três camisas 

―brancas com peito engomado, sem punhos, artigo superior‖ 
153

 no custo de 39$500. Foi 

o valor mais alto para camisas publicado pela loja no ano de 1917.  A loja Ao Preço 

Fixo promoveu no mesmo ano ―camisa em bela setinetta de cores sitadas de listas 

juntas, última novidade, três por 35$000 réis‖ 
154

 ou 11$800 cada. 

Em julho de 1919, a loja Mappin Stores um ―grande saldo de camisas de 

zephires ingleses‖, cada camisa custando 9$500 réis
155

. O preço das camisas da loja 

Almeida Irmãos
156

, grande armazém de variedades, apresenta camisas de meia pelo 

preço de 1$500 réis. São peças com propósitos diferentes e de tecidos diferentes. Mas 

chama a atenção a variedade de mercadorias que ambas as casas podiam oferecer e a 

amplitude de preços que era possível ter em um só artigo. Para o mesmo mês o Mappin 

Stores oferecia ―camisas com collarinho peito e punhos de seda pura‖
157

 pelo custo de 

24$000 réis. No mês de agosto, as casas Ao Mundo Elegante e Ao Preço Fixo 

ofertavam ―lindíssima colleção de camisas para ternos‖
158

 a 200$000 réis. Nota-se que 

se trata de camisas de qualidade superior e para ocasiões especiais. Desta forma, as lojas 

concorrentes unem-se e vendem uma coleção completa de camisas por um valor 

altíssimo que somente as camadas mais enriquecidas da sociedade poderiam adquirir de 

uma vez só. 

Novamente usamos como parâmetro de custo de vida os valores das camisas 

indicados por Edgar Leuenroth e Hélio Negro (1919), cuja equivalência no ano de 1919 

era de 4$000 réis. Aplicando o índice de custo de vida anual apresentado por Ónody 

(1960) sobre o valor da vestimenta, notamos que, teoricamente, a peça teve um aumento 

crescente durante os anos de 1914 a 1920, não havendo picos ou grandes quedas nos 

preços.  

Os preços praticados pelas lojas concorrentes aparecem abaixo do padrão 

popular por nós estabelecido, aproximando-se somente no ano de 1917, quando o valor 

calculado para esse ano de 3$436 e a casa A Importadora alcançava a quantia de 3$000 
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em 25 de novembro de 1917
159

. O ponto mais baixo ocorreu no ano de 1915, quando 

um armazém localizado na Rua Direita, nº40, anunciou camisas de meia-crua pelo valor 

de 1$000 réis
160

. 

Gráfico 2

 

Fonte: Valores mais baratos Mappin Stores: Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de 

São Paulo Ver Tabela 21;Valores mais baratos outra lojas: O Estado de São Paulo; Correio Paulistano; A 

Cigarra; Revista Feminina; Catálogo da Casa Allemã Verão de 1920; Ver Tabela 22 ; Camisas. 

Leuenroth custo de vida: Preços das camisas (LEUENROTH, NEGRO, 1920) com índice de custo de 

vida (ÓNODY, 1960) anual aplicados. 

 

 Os preços praticados pela loja Mappin Stores sempre aparecem acima da 

marca do custo de vida. Nos primeiros anos, a seção de camisaria não parece ter sofrido 

os efeitos da Guerra e os bloqueios navais. Desta forma, os preços das camisas 

continuam os mesmos e sofrem uma queda nos anos seguintes, talvez devido a um 

grande número de tecidos importados comprados no período pré-guerra. Os pontos mais 

baixos acontecem nos anos de 1916 e 1917, quando são ofertadas camisas ao preço de 

5$500 réis, quando os valores calculados como populares para os anos são de 3$115 e 

3$436 réis respectivamente. Finda a Guerra, começa o período de recessão e de 

encarecimento dos preços. Os valores das camisas aumentam. O pico acontece no ano 

de 1920, quando uma camisa alcança a quantia de 10$000, frente ao valor padrão 

popular calculado como 4$043, ou seja, aproximadamente duas vezes e meia o valor de 

uma camisa que Leuenroth e Negro previam para famílias operárias
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160
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Tabela 25.  Camisas mais baratos e mais caros no Mappin Stores no período de 1914-1920. 

 

 

Data Produto Preço Data Produto Preço 

1915 Agosto 08/ago

Camisas para dormir de 

Morim fino, enfeitadas com 

cores diversas 3 por 21$000 

ou

7$000 cada Setembro 16/set

Camisas brancas igual ao da 

ilustração da qualidade 

especial que tem punhos e 

peitos de finíssimo linho 

irlandês. Podem ser  3 por 

38$000 ou

12$800 cada

1916 Fevereiro 12/fev

Saldos de camisas em 

Zephir e Percal. Artigos 

inglezes

a  partir de 

5$500
Outubro 31/out

Camisas brancas proprias 

para casacos, peitos e 

punhos de linho puro, corpo 

de madapolan  3 por 44$000 

ou

15$000 cada,

1917 Fevereiro 14/fev camisas de zephyr superior 5$500 Novembro 17/nov
camisas  brancas , com peito 

engommado, sem punhos , 

artigo superior
39$500

1918 Março 14/mar
camisas de zephir ingles 

com punhos molles duplos
7$500 Abril 15/abr

camisas brancas para 

~verão, peitomolle de 

pregas, com punhos duros 

de puro linho 3 por 52$600 

ou 

17$800 cada

1919 Julho 21/jul
camisas de zephirs inglezes, 

grande saldo
9$500 Julho 21/jul

camisas com collarinho, 

peito e punhos de seda pura
24$000

1920 Setembro 13/set

CAMISAS- de zephir listadas 

qualidade superior com 

punhos duros ou moles sem 

collarinho

 10$000 Fevereiro 20/fev

CAMISAS de seda pura; com 

2 collarinhos molles e um 

par de punhos sobresalente

85$000

Camisas

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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Tabela 26 Camisas mais baratas e mais caras nas outras lojas no período de 1914-1920. 

 

 

Loja Periódico Data Produto Preço Loja Periódico Data Produto Preço 

1914 Janeiro Casa Carlos
O Estado de São 

Paulo
jan/11 Camisas fortes 1$900 Março Ao preço fixo

O Estado de São 

Paulo
mar/14

Camisas de oxford 

inglez com 6 cores 

lisas peito 

americano - 3 por 

24$000

8$000 

cada

1915 Abril Rua Direira-40
O Estado de São 

Paulo
01/abr

Camisas de meia 

crua
1$000 Março Ao Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo
18/mar

Camisas brancas 

peito de fustão 3 

por 20$000

6$700 

cada

1916 Agosto
Almeida & 

Irmãos

O Estado de São 

Paulo
01/ago

camisas de meia 

francezas
1$800 Janeiro Casa Allemã

Correio 

Paulistano 
03/jan

camisas brancas 

com peito de 

fustão ou de linho 

por 

 32$000

1917 Novembro A Importadora
O Estado de São 

Paulo 
25/nov

Camisas brancas 

peito molle ou 

duro 1|4 dz ou 3 

por de 14$000 por 

9$000 ou

 3$000 

cada
Janeiro Ao Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo 
09/jan

Camisa em bella 

setinetta de cores 

sitadas de listas 

juntas, última 

novidade 3 por 

35$000 ou

 11$800 

cada

1918 Setembro Casa Gagliano
O Estado de São 

Paulo
29/set Camisa de meia 1$900 Junho Ao Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo
03/jun

Camisas com peito 

liso 3 por 45$000 ou 

15$000 

cada

1919 Março
Almeida & 

Irmãos

O Estado de São 

Paulo
03/mar

Camisa de meia, 

desde
1$500 Agosto

Ao Mundo 

Elegante e Ao 

Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo
01/ago

Lindissima colleção 

de camisas para 

ternos a

 200$000

1920 novembro Casa Gagliano
O Estado de São 

Paulo
nov/07

camisas de meia 

listadas
2$200 1920 Casa Allemã

Catálogo Casa 

Allemã
1920

camisa para 

smoking, peito de 

linho pregueado

26$000

Camisas

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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3.4.3 Os Chapéus  

 

Ao analisarmos os chapéus de forma quantitativa e qualitativa, percebemos a 

necessidade dividi-los por gênero, uma vez que chapéus femininos empregarem, na 

maioria das vezes, mais apetrechos como flores, fitas e materiais decorativos, o que 

acabava por encarecer a mercadoria em comparação ao chapéu masculino. No entanto, 

existem chapéus masculinos de luxo, como cartolas, chapéus tipo coco e o chapéu 

Panamá, cujos preços podiam ser bem mais altos que chapéus femininos mais simples. 

Desta forma, faremos a análise dessas peças de forma separada. 

 

3.4.3.1 Chapéus Masculinos 

Os anúncios de chapéus masculinos presentes no Arquivo Mappin Stores são 

escassos. Ao trabalharmos exclusivamente com o arquivo, dada a enorme quantidade de 

anúncios digitalizados entre 1913 e 1920, fomos surpreendidos pela presença de poucas 

menções a chapéus nos anos de 1917 e 1919. Já na concorrência, o chapéu aparece em 

uma infinidade de anúncios. 

No ano de 1917, a loja Mappin Stores apresenta ―bonet de brim branco de fina 

qualidade, com ou sem letras‖
161

. É um chapéu masculino dirigido ao público infantil. 

Seu preço é de 6$000 réis. A Casa Gagliano oferta no mesmo ano ―gorros à 

marinheira‖
162

, que é também uma peça infantil masculina, porém seu valor é de 2$200. 

São dois chapéus de estilos diferentes e tecidos diferentes, mas ambos destinados às 

crianças. A Casa Gagliano faz o melhor preço. 

O Mappin Stores anunciava no mês de janeiro de 1917 ―chapéus de palha 

inglezes superiores‖ no valor de 12$000 réis
163

. Um item básico no guarda-roupa de 

qualquer cavalheiro bem-vestido. Já a Casa Amoroso oferta no mês de julho do mesmo 

ano o ―Chapéu Kallista‖. Tratava-se de uma cartola para a temporada lírica, e o valor 

era de nada menos que 40$000 réis
164

. Os chapéus são em estilos diferentes e, por isso, 

de preços distintos, mas vale lembrar que são os valores mais altos de ambas as casas 
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para o ano de 1917. Um chapéu de palha anunciado pelo Empório Toscano em outubro 

do mesmo ano era ofertado por 6$000 réis
165

, metade do preço do chapéu anunciado 

pelo Mappin Stores.  

Em junho de 1919, o Mappin Stores anunciava ―chapéus masculinos de 

casimira, de confecção superior‖ pelo valor de 8$500 réis
166

. A loja Au Trianon ofertava 

em novembro do mesmo ano ―chapéus de feltro de aba lisa para homem‖ no valor de 

$200 réis. Em contrapartida, a Casa Gagliano oferecia em junho, ―chapéus masculinos 

duros em pelo de lebre‖ no valor de 21$000 réis
167

. Um artigo de luxo e que exigia 

cuidados por ser um material delicado. O Mappin Stores  veiculava no mês de agosto 

―chapéus masculinos para ópera. Em todos os números. Inglezes legítimos‖
168

 com o 

custo de 50$000 réis. Apesar do chapéu em pelo de lebre ser um produto caro, o artigo é 

empregado no dia a dia, enquanto o chapéu veiculado pelo Mappin Stores era utilizado 

somente em noites especiais, como temporadas de teatro e de ópera, equiparando-se à 

cartola vendida pela Casa Amoroso de 1917. Desta forma, o preço da mercadoria é 20% 

mais alto. Valeria a pena comprar no Mappin Stores em vez da Casa Amoroso. Traria a 

opção pela primeira, mais prestígio que a mercadoria adquirida na segunda loja. 

Estariam aqueles segmentos remediados dispostos a fazer uma extravagância vez por 

outra e adquirir um produto mais caro frente às opções mais baratas? Evidentemente, 

chapéus populares de feltro e camisa de meia dura parecem itens que não seriam 

incluídos nesse raciocínio de exceção, de excesso, de investimento em itens de 

indumentária carregados de sentidos de distinção social. 

 

Tabela 27 Chapéus masculinos mais baratos e mais caros no Mappin Stores no período de 

1914-19. 
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Data Produto Preço Data Produto Preço 

1917 Janeiro 26/jan
bonet de brim branco fina 

qualidade, com ou sem letras
6$000 Janeiro 26/jan

chapeus de palha inglezes 

superiores
12$000

1919 Junho 05/jun

CHAPÉUS masculinos de 

casimira, iguaes, de confecção 

superior

8$500 Agosto 17/ago

CHAPÉUS MASCULINOS 

opéra - todos os números. 

Inglezes legitimos

50$000

Chapéus Masculinos 

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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Tabela 28. Chapéus masculinos mais baratos e mais caros em outras lojas no período de 1914-1920 
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3.4.3.2 Chapéus Femininos  

 

Os chapéus femininos apareciam com maior recorrência nos anúncios do 

Mappin Stores e apresentavam uma larga variedade de estilos e preços. As peças eram 

destinadas ao público infantil, moças e mulheres. Conforme a idade, os custos dos 

artigos aumentavam.  Em setembro de 1915, o Mappin Stores  anunciava chapéus 

femininos em diversos estilos, importados de Paris e Londres, pelos preços de 20$000 

réis cada um 
169

. Esses foram os menores valores realizados pela loja neste ano. A Casa 

Allemã, sua concorrente direta, ofertava no mês de dezembro o ―Chapéu Florentino – 

em palha tagal enfeitada da mesma palha, cofres: branca com cerise azul; Vermelho, 

com azul e branco; Azul e beige com diversas cores‖
170

 pelo valor de 14$000 réis, 

também sendo esse o menor valor praticado pelas lojas concorrentes no mesmo ano. Os 

chapéus oferecidos pela loja Mappin Stores tinham o custo maior por serem 

mercadorias importadas. As dificuldades impostas pela Guerra encareciam os produtos 

além-mar, desta forma justificava-se o preço mais alto do Mappin Stores em detrimento 

do artigo oferecido pela Casa Allemã, que não especificava sua origem no reclame, 

fazendo-nos acreditar que tratasse de um produto nacional. 

Ainda no mês de dezembro do mesmo ano, a Casa Allemã oferece o chapéu 

Florida, ―um bello chapéo de palha azul, preto e branco, guarnecido com finas azas‖ ao 

valor de 40$000 réis
171

. Por outro lado, o Mappin Stores anunciava em novembro ―o 

verdadeiro chapéu Panamá feminino com aba e fita de palha tegal preta‖
172

 com o valor 

de 42$000 réis. 

A proximidade das datas dos anúncios de ambas as casas mostra uma 

concorrência direta entre elas e a intenção em cooptar os públicos de gosto refinado e 

atento às novidades no mundo da moda, mas que ainda assim estão em busca do melhor 

preço e qualidade oferecidos. Mesmo se tratando de valores altos não se notam grandes 

diferenças nos preços dos chapéus exibidos pela Casa Allemã e pelo Mappin Stores. 

Em fevereiro de 1916, o Mappin Stores oferece um saldo de chapéus pela 

metade do preço original. No reclame, anuncia ―Saldo de formas e chapéos enfeitados. 
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Modelos de Pariz quase metade do preço‖
173

. Os valores são a partir de 5$000 réis. Uma 

oportunidade para quem gostaria de comprar no Mappin Stores, mas não tinha o 

suficiente para fazê-lo. A loja Ao Pequeno Pariz oferta também no mês de fevereiro 

―chapéus femininos – fios de algreite legítimos‖ pelo valor de $600 réis
174

.  

Não especificando os tipos de chapéus oferecidos no saldo, somente dizendo 

que são modelos parisienses, o Mappin Stores prestigia os seus produtos, assim como 

atrai clientes anunciando que os artigos estão à venda pela metade do preço. São 

estratégias de venda para atrair clientes para a loja, e mesmo que eles não venham a 

comprar os chapéus publicados, os consumidores podem se interessar por algo em 

exposição e vir a adquirir um produto diferente e até mais caro. O mesmo pode 

acontecer com o chapéu ofertado pela concorrência, mas deve-se levar em conta que a 

loja Ao Pequeno Pariz, apesar de ser um comércio que se vendia de tudo, não fazia 

frente à variedade e nem poderia relativizar os preços como uma loja de departamento 

como o Mappin Stores. 

Em agosto de 1916, a Casa Allemã veicula a oferta do chapéu ―modelo 

Viniche, de velludo preto ou de cor, ornado de riquíssimo laço de fita e finíssimas flores 

ao lado‖ pelo valor de 40$000 réis
175

. A quantia mais cara anunciada pelas lojas 

concorrentes para o ano. Por outro lado, o valor mais alto do ano,  anunciado pelo 

Mappin Stores, foi em fevereiro, ofertando ―mais de 100 chics modelos de chapéus para 

senhoras e crianças. Artigos finos.‖ Pelo preço de 35$000 réis
176

.  

O fato de o Mappin Stores oferecer mais de cem modelos tanto para mulheres 

quanto para crianças pelo preço único de 35$000 réis faz com que a quantidade de 

público envolvida seja bem maior do que a da Casa Allemã, com um produto de valor 

um pouco mais alto do que o veiculado pelo Mappin Stores e dirigido somente às 

mulheres a partir de certa faixa etária. Portanto, não devemos levar em conta apenas o 

custo do produto, mas também  que públicos ele abrange. 
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Tabela 29. Chapéus femininos mais baratos e mais caros no Mappin Stores no 

período de 1914-1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Produto Preço Data Produto Preço 

1914 Novembro 05/nov

chapéu Femino de fina palha 

branca pura, com faixa de fita 

de seda, gorgorão em cores: 

preto, azul, saxe e rosa

16$000 Novembro 05/nov

chapéuFeminino  de 

verdadeiro Panamá com 

aba e fita de palha Tegal 

preta

42$000

1915 Setembro 20/set
chapeus em estilos diversos 

importados de Londres e Paris 
20$000 Setembro 20/set

chapeus em estilos diversos 

importados de Londres e 

Paris 

20$000

1916 Fevereiro 13/fev

Saldo de formas e chapéos 

enfeitados. Modelos de Pariz 

quase metade do preço

5$000 Fevereiro 07/fev

Mais de 100 chics modelos 

de Chapéus para  senhoras 

e crianças. Artigos finos

35$000

1917 Junho 25/jun

estamos fazendo uma 

exposição de chapeus de feltro 

nos últimos estylos proprios 

para as exmas senhoras 

paulistanas e suas distintas 

filhas. Muitos modelos

35$000 Janeiro 17/jan

modelo de palha de veludo, 

forrado de tafettá de cores 

contrastantes- cores: branca 

moderno, rosé, ciel, 

marine, marrom

48$00

1918 Novembro 29/nov

chapéu modelo Breton em 

linho, cores natier, rosa, beije 

branco, azul, vermelho

12$000 Agosto 25/ago

Chapéu modelo em taffetá 

de seda com acessórios 

fantasia

50$000

1919 Fevereiro 19/fev
chapeos de palha de cores para 

meninas
12$000 Fevereiro 13/fev

chapéo em velludo preto, 

elegante modelo em 

fantasia

95$000

1920 Janeiro 21/jan

Modelo Maria  Antonieta- 

elegantíss imo chapéu para  

senhori ta: copa em fi tas  de vel ludo 

preto sobrepostas  e aba de tul le 

preto, destacando-se a  frente uma 

espendida rosa  em del icioso 

contraste

55$000 Janeiro 21/jan

Modelo Georgette- uma l inda 

guarnição de myosotis  fra ise e 

a  parte inferior da  copa é da  

mesma cor, combinando 

extraordinariamente com o 

tul le marrom com qua foi  fei to 

o chapéu

80$000

Chapéus Femininos

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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Tabela 30. Chapéus femininos mais baratos e mais caros em outras lojas no período de 1914-1920

 

Loja Periódico Data Produto Preço Loja Periódico Data Produto Preço 

1915 dezembro Casa Allemã A Cigarra dez/08

Chapéu Florentino- em 

palha tagal enfeitada da 

mesma palha, cofres: 

branca com cerise azul; 

Vermelho, com azul e 

branco; Azul e beige com 

diversas cores

14$000 dezembro Casa Allemã

Correio 

Paulistano edição 

nº 18827

dez/12

Chapéo Florida-bello chapéo 

de palha azul, preto e 

branco, guarnecido com 

finas azas

40$000

1916 Fevereiro
Ao Pequeno 

Pariz

O Estado de São 

Paulo
01/fev

chapéu feminino- fios de 

algreite legítimos
$600 Agosto Casa Allemã

Correio 

Paulistano edição 

nº19069

13/ago

CHAPÉO modelo Viniche, de 

velludo preto ou de cor, 

ornado de riquíssimo laço de 

fita e finíssimas flores ao 

lado

40$000

1917 Julho
Fábrica de 

Chapéus

O Estado de São 

Paulo
01/jul forma de arroz 5$500 setembro Casa Amoroso

O Estado de São 

Paulo
23/set

chapéu feminino últimos 

modelos

desde 

18$000

1918 Julho Nereo Milani
O Estado de São 

Paulo
07/jul Chapéu de Tagal

desde 

5$000 

para 

cima

Outubro Ao Trianon
O Estado de São 

Paulo
12/out

CHAPÉUS modernos de pura 

seda

desde 

32$000

1919 Junho Casa Allemã
Correio Paulistano 

edição 20092
12/jun

Chapeo "canotier" em 

seda, com transpasses de 

seda. 

13$600 Junho Casa Allemã

Correio 

Paulistano edição 

20109

29/jun

Chapéu "Canotier" em 

velludo guarnecido em 

xadrez em tiras de velludo

76$000

1920 Janeiro
Ao Modelo 

Chic

O Estado de São 

Paulo
11/jan

chapéu feminino 

formapalha de arroz
7$200 Janeiro

HOTEL CENTRAL-

Madame 

Nadine

O Estado de São 

Paulo
17/jan Modéles 150$000

Chapéus Femininos

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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3.4.4 Os Tecidos 

 

A inserção da categoria dos tecidos neste trabalho foi de extrema importância, 

pois os anúncios relacionados a esse conjunto aparecem em maior número e repetidas 

vezes  tanto no Mappin Stores quanto nas lojas concorrentes. Outro ponto que levamos 

em consideração foram os preços. Alguns metros de tecido eram consideravelmente 

mais baratos que uma peça de roupa e mais acessíveis a todas as camadas sociais. Uma 

pessoa pode não ter renda suficiente para comprar um vestido no Mappin Stores, mas 

pode comprar alguns metros de tecido e fazer o vestido ela mesma. Era comum a venda 

de revistas do tipo ―faça você mesmo‖, em que eram incluídos moldes para vestidos. 

Havia também a possibilidade de pagar uma modista ou uma costureira, como muitas 

disponíveis à época, possivelmente mais baratas do que a mão-de-obra das costureiras 

dos ateliers do Mappin Stores. 

A variedade de tecidos importados ofertada pelo Mappin Stores era extensa. 

Em um primeiro momento, o início da Primeira Guerra Mundial parecia não ter afetado 

o seus estoques. Durante esse período, a moda ficou mais séria, os cortes mais retos, a 

saia feminina mais curta, os tecidos mais simples e mais fáceis de lavar, seguindo o 

padrão europeu, uma vez que as mulheres substituíam os homens em alguns postos de 

trabalho, enquanto estes iam para o front. 

Selecionamos seis tipos de tecidos para analisarmos quantitativamente, uma 

vez que esses eram os que apareciam mais vezes nos anúncios com preços dos mais 

altos aos mais baixos e aparentemente eram os mais usados no período. São eles: as 

étamines, as gabardines, os tafetás, os crepes de china e as sarjas. 

 

3.4.4.1 As étamines  

 

Segundo o glossário de tecidos composto por Dinah Bueno 

Pezzolo, as étamines são ―um tecido fino e telado, geralmente de 

algodão, usado em bordados de fios contados, como ponto cruz, 

desde o século XIV‖ (PEZZOLO, 2007, 305). 

Em abril de 1916, o Mappin Stores veiculava um metro de étamine 
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‗rayée’ pelo valor de 5$300 réis
177

. A loja Almeida & Irmãos anunciava em junho do 

mesmo ano étamines simples pelo preço de $600 o metro
178

. Já no mês de novembro, a 

casa Mappin Stores ofertava ―étamines Alcasianos – em novos e lindos desenhos e 

cores pelo preço excepcional de 2$500 réis o metro‖
179

. Mesmo oferecendo valores 

mais baixos, o Mappin Stores não conseguia bater o preço ofertado pela concorrência. A 

casa Almeida & Irmãos era uma rede de lojas com matriz na Avenida Liberdade, mas 

também tinha filiais no Brás e na Barra Funda. Estando fora do perímetro do Triângulo, 

onde se encontravam as lojas mais luxuosas da cidade como o Mappin Stores, havia a 

possibilidade de se obter preços e públicos mais populares, assim como produtos 

nacionais, desta forma, não é de se estranhar uma oferta tão atrativa para o metro do 

tecido. 

Já a loja Ao Mundo Elegante anunciava, em dezembro de 1916, ―étamines em 

cores lisas por 3$000 réis o metro‖
180

. O preço ofertado pela loja era o valor mais alto 

das lojas concorrentes no ano de 1916. A diferença entre o valor mais baixo ofertado 

pela loja Mappin Stores e o valor mais alto da concorrência era de $500 réis, ou seja, o 

Mappin Stores praticava preços acima da média.  

Em janeiro 1920, a loja Almeida e Irmãos oferecia étamines pelo valor 1$400 o 

metro. Como no caso anterior, não sabemos a procedência do tecido, se era importado 

ou nacional. Em contrapartida, o Mappin Stores ofertava em março do mesmo ano 

―étamines em lindas cores de padrões fantasia de grande moda, grande seleção, largura 

100 cm‖
181

 pelo valor de 3$800 o metro, com a garantia de ser um produto importado e 

de melhor qualidade. No mesmo mês de março, a loja Au Trianon anunciava ―cortes de 

étamine desde 12$000 réis o metro‖
182

.  

Quanto à última loja, não sabemos se o tecido era nacional ou importado, mas 

vale ressaltar que o estabelecimento vendia peças e muito provavelmente retalhos. O 

valor do metro da étamine no Au Trianon estava 32% mais cara do que o metro vendido 

pelo Mappin Stores no mesmo mês. Apostando em uma étamine de qualidade superior, 

o Mappin Stores anuncia no final de março do mesmo ano ―étamines de lan superior, 

                                                             
177 O Estado de São Paulo, 24 de abril de 1916, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
178

Acervo Digital O Estado de São Paulo, 04 de junho de 1916, p.20.  
179

 O Estado de São Paulo, 12 de novembro de 1916, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de 

São Paulo. 
180

Acervo Digital O Estado de São Paulo, 01 de dezembro de 1916, p.20. Acervo Digital 
181

 O Estado de São Paulo, 15 de março de 1920, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
182

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 04 de março de 1920, p. 15. 
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largura 100 cm‖ pelo valor de 18$000 réis o metro.
183

 O preço dessa étamine foi o mais 

alto oferecido pelo Mappin Stores no ano de 1920. Se compararmos um metro de 

étamine com uma camisa Mappin Stores vendida no mesmo ano, pela quantia de 

10$000, percebemos que o metro da étamine custa mais que uma peça de vestuário 

pronta, sendo que uma camisa requer o comprimento do corpo mais o comprimento da 

manga de tecido. 

                                                             
183 O Estado de São Paulo, 27 de março de 1920, Arquivo Mappin . Museu Paulista da Universidade de São Paulo 
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Tabela 31. Étamines mais baratas e mais caras no Mappin Stores no período de 1914-1920 

 

 

 

Data Produto Preço Data Produto Preço

1916 Novembro 12/nov

Etamines Alcasianos- em novos e lindos 

desenhos e cores pelo preço 

excepcional

2$500 metro

Abril 24/abr Etamine Rayée. Largura 1 metro 5$300

1917 Janeiro 04/jan
etamine estampado em novos desenhor- 

largura 70cm 
2$500 metro Janeiro 04/jan

etamine em qualidade finíssima, com 

lindos desenhos em cores, largura 1 

metro

3$000 metro

1918 Setembro 20/set etamine de algodão fantasia  1m  2$900 metro Janeiro 16/jan
etamines  bordadas em cortes de 

vestidos de metro
15$000 metro

1919 Fevereiro 09/fev TECIDOS etamine em cores modernas 3$200 metro Setembro 06/set
Etamines para vitragens em liso ou com 

fantasias
6$000 metro

1920 Março 15/mar

etamines em lindas cores de padrões 

fantasia de grande moda, grande 

seleção, largura 100cm

 3$800 metro Março 27/mar etamines de lan superior, largura 100cm 18$000 metro

Etamines Mappin

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro



252 
 

 

Tabela 32. Étamines mais baratas e mais caras  outras lojas no período de 1914-1920 

 

Loja Periódico Data Produto Preço Loja Periódico Data Produto Preço 

1915 Novembro Almeida & Irmãos
O Estado de São 

Paulo 
nov/28 Etamines lisos e listrados a 1$400 o metro Maio AU palais Royal

O Estado de São 

Paulo 
mai/08 Etamine fantasia, corte 4$800 o metro

1916 Junho Almeida & Irmãos
O Estado de São 

Paulo
04/jun Etamines $600 o metro Dezembro Ao Mundo Elegante

O Estado de São 

Paulo
01/dez Etamines cores lisas 3$000 o metro

1917 Dezembro
Casas 

Pernambucanas

O Estado de São 

Paulo
16/dez

Crepes estampados, padrões 

chics

de 1$000  o metro 

para cima
Agosto Ao Mundo Elegante

O Estado de São 

Paulo
01/ago

taffetá de seda haitienne com 

1m de largura
20$000 o metro

1918 Janeiro Casa Almeida 
O Estado de São 

Paulo
08/jan

etamines listadas largura 

75cm
1$000 o metro Março Casa Hillel

O Estado de São 

Paulo
10/mar etamine fantasia 1m largura  5$200 o metro

1919 Março O Bazar Econômico
O Estado de São 

Paulo
02/mar Etamine enfeitada , 100cm 1$000 o metro Agosto Almeida & Irmãos

O Estado de São 

Paulo
31/ago

Cortes de etamine, padrões 

modernos a 

até 16$000 o 

metro

1920 Janeiro Almeida e Irmãos
O Estado de São 

Paulo
04/jan etamines 1$400 o metro Março Ao Trianon

O Estado de São 

Paulo
04/mar cortes de etamine

desde 12$000 o 

metro

Mês
Mais Caro

Etamines

Ano Mês
Mais Barato
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3.4.4.2 As Gabardines 

 

―Gabardine: tecido de algodão, lã ou fio sintético, com textura 

aparente de sarja, 2x1, 3x1, ou múltipla em ângulo de 45º, o que 

produz um aspecto diagonal. Usado em roupas esportivas, calças, 

capas de chuvas, uniformes. O nome também é dado à peça de 

vestuário feita com esse tecido impermeabilizado usado como 

proteção da chuva. A palavra gabardina, em espanhol, significa 

‗sobretudo impermeável‘ ou ‗capa de chuva‘. A associação da 

gabardine com a capa de chuva nasceu do senso de observação do 

inglês Thomas Burberry no fim do século XIX.‖ (PEZZOLO, 2007, 

307). 

 

Em abril de 1915, a loja Au Palais Royal anunciava uma queda nos preços das 

gabardines de lã. De 5$500, o artigo passaria a custar 2$000 réis o metro
184

. No mês 

seguinte, o Mappin Stores  ofertava o mesmo artigo, ―Gabardines de lã: o tecido da 

moda em Paris. Cores: gris, freise, grenat, azul marron, natiér. Larguras: 110 cm e 130 

cm‖
185

, pelo valor de 13$000 réis o metro, seis vezes e meia a quantia oferecida pela 

casa concorrente. O Mappin Stores voltou a oferecer gabardines novamente no mês de 

setembro ―em tons de preto, de azul marinho e todos os tons modernos, largura 

1,50m‖
186

 pelo preço de 21$000 réis, o valor mais alto praticado pela loja para o artigo 

naquele ano. 

O fato de as lojas concorrentes publicitarem preços mais baixos que o Mappin Stores 

não a qualifica como uma loja elitista. Deve-se levar em conta a qualidade do produto 

anunciado, assim como a variedade das cores e dos tipos de gabardines, que talvez só 

pudessem ser encontradas em uma loja de departamento da grandeza do Mappin Stores. 

Em relação aos anos seguintes, os preços praticados pelas lojas concorrentes se 

                                                             
184

 Acervo Digital  O Estado de São Paulo, 06 de abril de 1915, p.07. 
185

 O Estado de São Paulo, 31 de maio de 1915, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo 
186 O Estado de São Paulo, 04 de setembro de 1915, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
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aproximam daqueles do Mappin Stores, como foi o caso em 1917, quando um produto 

das Casas Pernambucanas ultrapassou o valor de um artigo promovido pela Casa Hillel. 

 Em abril, a loja Casa Hillel ofertava ―gabardines de pura lan, largura 1,50m‖ pelo preço 

de 14$000 réis o metro
187

.  Já a loja Mappin Stores anunciava em junho do mesmo ano 

―gabardines de finíssima lan em mais de 40 cores de moda, largura 1,50 cm‖
188

 pelo 

valor de 26$000 réis o metro.  As Casas Pernambucanas, loja que vendia desde sua 

abertura tecidos de procedência nacional, oferecia ―gabardines, artigo superior‖ pelo 

preço mínimo de 18$000 réis
189

. 

 Já em fevereiro 1918, a Ao Preço fixo anunciava ―gabardines de seda, largura 100 cm, 

em cores‖ pelo valor de 25$000 o metro
190

, enquanto o Mappin Stores ofertava no mês 

seguinte ―Gabardines de seda, largura 130 cm‖
191

 pelos valores de 20$000 e 23$000 

réis. Anunciada pelas duas casas, a gabardine aparece sendo oferecida pelo Mappin 

Stores com metragem maior e preço menor em relação à outra loja do centro paulistano. 

Desta forma, mesmo sendo considerada uma loja voltada para atender as 

necessidades das elites, o Mappin Stores conseguia trabalhar os preços e algumas vezes 

conseguia chegar a  valores até mais baixos do que outras lojas anunciantes, sem sofrer 

grandes consequências, coisas que só uma loja de departamento poderia fazer.  

 

                                                             
187

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 10 de março de 1917, p.22. 
188

 O Estado de São Paulo, 30 de junho de 1917, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
189 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 15 de setembro de 1917, p.07.  
190 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 07 de fevereiro de 1918, p.16. 
191 O Estado de São Paulo, 13 de março de 1918, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
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Tabela 33.Gabardines mais baratas e mais caras no Mappin Stores no período de 1914-1920 

 

 

Data Produto Preço Data Produto Preço

1915 Maio 31/mai

Gabardines de lã: o tecido da moda em Paris. 

Cores: gris, freise, grenat, azul marron, natiér. 

Larguras: 110cm e 130cm

13$000 metro Setembro 04/set
Gabardine- em preto, azul marinho e todos 

os tons modernos, largura 1,50m
 21$000 metro

1916 Julho 11/jul
Sarja gabardine, tecico riquíssimo em vente cores 

da moda, 1,50m
19$000 metro Junho 30/jun

Gabardine Legítima de pura lan ingleza- 

tecidos para tailleurs e vestidos finos- em 

mais de 20 tons modernos. Largura 1,50m

25$000 metro

1917 Junho 30/jun
gabardines de finíssima lan em mais de 40 cores de 

moda, largura 1,50cm
20$000 metro Junho 30/jun

gabardines de finíssima lan em mais de 40 

cores de moda, largura 1,50cm
26$000 metro

1918 Setembro 20/set gabardine preta superior largura 1,5m
 16$000 metro

Agosto 08/ago
gabardine em todas as cores, branco, preto e 

azul marinho, largura 1,50m 32$000 metro

1919 Março 29/mar

gabardine de lan inglesa, qualidade finíssima. 

Cores: beije, grenat, natier, gris, marron, cinza, 

azul marinho e preto. Largura 1,40m

28$000 metro Março 29/mar

gabardine de fisíssima lan ingleza superior, 

cores cinxa, marrom, fraise, gris, amarello, 

roxo, natier, verde azeitona, garrafa e 

rosedá, rosa, beije, biscuit, creme, 

branco,azul marinho  e preto, largura 1,30m

35$000 metro

1920 Março 27/mar gabardine, pura lan, largura 1,40m 26$000 metro Agosto 10/ago

gabardine, tecido ideal para tailleurs, de lan 

ingleza de qualidade, em branco, cinza, 

beije, natier, grenat e marinho, largura 1,40m

28$000 metro

Gabardines Mappin

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro



256 
 

Tabela 34. Gabardines mais baratas e mais caras nas outras lojas no período de 1914-1920 

 

 

Loja Periódico Data Produto Preço Loja Periódico Data Produto Preço 

1915 Abril Au Palais Royal
O Estado de São 

Paulo 
abr/06 Gabardine de lâ de 5$500 por 2$000 o metro Abril Au Palais Royal

O Estado de São 

Paulo 
abr/06 Gabardine de lã de 5$500 por 2$000 o metro

1916 Novembro Ao Mundo Elegante
O Estado de São 

Paulo
03/nov

Gabardine algodão com 1m de 

largura
3$200 o metro Setembro Ao Mundo Elegante

O Estado de São 

Paulo
01/set gabardines largura 1,50m  18$000 o metro

1917 Janeiro Casa Amoroso
O Estado de São 

Paulo
03/jan Gabardines largura 1m 2$800 o metro Agosto Ao Mundo Elegante

O Estado de São 

Paulo
01/ago

Gabardine de seda com 1 metro de 

largura
 25$000 o metro

1918 Fevereiro Ao preço fixo 
O Estado de São 

Paulo
07/fev gabardines 1$000 o metro Abril Almeida e Irmãos

O Estado de São 

Paulo
02/abr gabardine pura lan 150cm 20$000 o metro

1919 Julho Almeida & Irmãos
O Estado de São 

Paulo
10/jul

Gabardine pura lan, novodade, 

cores lisas a 
2$500 o metro Outubro Almeida & Irmãos

O Estado de São 

Paulo
16/out Gabardines de seda 28$000 o metro

1920 Julho
Ao Mundo Elegante  

e Ao Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo
14/jul

gabardine de algodão, em diversas 

cores
3$200 o metro Setembro Ao Trianon

O Estado de São 

Paulo
08/set gabardine de seda 1m de largura 31$500 o metro

Gabardines

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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3.4.4.3 Os Tafetás 

 

Tafetá: o nome usado para designar um tipo de ligamento e também o 

tecido lustroso e armado, de seda ou poliéster, com trama finíssima, 

superfície lisa, textura regular e leve nervura no sentido da trama. É 

um dos mais antigos tecidos conhecidos pelo homem (originalmente, 

era feito de seda). O nome tafetá tem suas raízes na língua persa, em 

que a palavra taften (e depois, taftah) significa entrelaçar, tecer. Tanto 

a Pérsia (Irã) quanto a China são considerados berços da seda e dos 

tecidos. O tafetá é utilizado principalmente para forro. (PEZZOLO, 

2007, 317). 

Foi bastante comum ao longo deste trabalho ver reclames, fossem do Mappin 

Stores ou das lojas anunciantes do centro paulistano, de vestidos confeccionados com o 

tecido de tafetá. Os vestidos mais luxuosos, para as noites de ópera ou para as 

temporadas líricas eram comumente produzidos nesse tecido ou em crepe de china. Por 

se tratar de um artigo em voga na época, os valores por metro do artigo eram 

consideravelmente altos. 

Em maio de 1915, o Mappin Stores anuncia ―taffetá Endechirable de pura seda 

em 25 cores. Largura de 110 cm. Valor de 17$000 a 20$000 réis o metro‖ 
192

.  No 

mesmo ano, a loja Almeida & Irmãos apresenta ―Taffetás listrados a xadrez‖ 
193

 no 

valor de 8$500 a 13$000 o metro. Tanto o Mappin Stores quanto a concorrência 

proporcionavam uma diferença de preços para o mesmo produto. Há várias 

possibilidades para explicar tal variação. É possível que, dependendo da quantidade de 

metros adquirida, o cliente pagava um preço tabelado previamente pelo produtor; 

poderia haver mais de um fornecedor de tafetá para as lojas, e suas qualidades e preços 

de origem poderiam variar.  Outra hipótese levantada é que as lojas estavam vendendo 

qualidades diferentes de tafetá.  O tafetá ofertado pelo Mappin Stores apresentava um 

nome próprio, isso poderia significar um artigo de qualidade superior ao da 

concorrência, além de ter a vantagem de ser oferecido em 25 cores diferentes.  

Em janeiro de 1918, o Mappin Stores ofertou um tafetá com nome de 

―Pompadour‖ com 1 metro de largura ao preço promocional de 25$000 por 12$500 

                                                             
192

 O Estado de São Paulo, 31 de maio de 1915, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo 
193

  O Estado de São Paulo, 28 de novembro de 1915, p.20. 
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réis
194

.  No mesmo mês fez outra oferta de tafetá, desta vez no valor de 18$000 réis o 

metro
195

. O estabelecimento Ao Preço Fixo anuncia a venda do tecido no mês seguinte 

nos valores de 20$000 e 25$000 réis o metro
196

. Nessa ocasião, além de apresentar 

preços mais baixos que a concorrência, o Mappin Stores mostrou que conseguia fazer 

promoções a ponto de vender o artigo pela metade do preço. No mês de setembro do 

mesmo ano, A Casa dos Três Irmãos ofereceu tafetás com 50 cm de largura pelo valor 

de 3$300 réis o metro
197

. Porém devemos levar em consideração a qualidade e a largura 

da peça oferecida, posto que foi o valor mais baixo que encontramos para tafetás 

anunciados por lojas concorrentes no ano de 1918. 

 

 

                                                             
194 O Estado de São Paulo, 12 de janeiro de 1918, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
195

 O Estado de São Paulo, 12 de janeiro de 1918, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo 
196

  Acervo Digital O Estado de São Paulo, 07 de fevereiro de 1918, p.16. 
197

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 01 de setembro de 1918, p.22.   
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Tabela 35. Tafetás mais baratos e mais caros no Mappin Stores no período de 1914-1920 

 

 

 

 

Data Produto Preço Data Produto Preço

1915 Maio 31/mai
Taffetá Endechirable de pura seda em 25 cores. 

Largura 110cm
17$000 metro Maio 31/mai

Taffetá Endechirable de pura seda em 25 

cores. Largura 110cm
20$000 metro

1916 Agosto 01/ago

Taffetas, qualidade souple- largura 1m. Cores: 

branco, creme, palha, amarello, 2 tons de rosa, 

ciel, nather, royal, pavão. 3 tons de verde, griz, 

elephante, fraise, bordeaux, azul marinho e 

preto.

13$500 metro Agosto 01/ago
Taffetá em cores changeants, lindas 

combinações- alta novidade
15$000 metro

1918 Janeiro 12/jan taffetá pompadour largura 1m  12$500 metro Janeiro 12/jan taffetá 18$000 metro

1919 Junho 30/jun taffetá changeant em varias cores
 15$000 metro

Junho 30/jun
taffetá liso em branco, rosa,grenat e 

natier
 15$000 metro

1920 Janeiro 04/jan
taffetá liso em cores discretas, qualidade 

franceza superior. Largura 1m
17$000 metro Janeiro 07/jan

taffetá liso em cores discretas. Largura 

100cm
17$000 metro

Tafetás Mappin

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro



260 
 

  Tabela 36. Tafetás mais baratos e mais caros nas outras lojas  no período de 1914-1920 

 

 

Loja Periódico Data Produto Preço Loja Periódico Data Produto Preço 

1915 Novembro Almeida & Irmãos
O Estado de São 

Paulo 
nov/28 Taffetas listrados a xadrez a 8$500 o metro Novembro Almeida & Irmãos

O Estado de São 

Paulo 
nov/28 Taffetas listrados a xadrez a 13$000 o metro

1916 Junho Almeida & Irmãos
O Estado de São 

Paulo
04/jun taffetá de algodão $600 o metro Novembro Casa Allemã

Correio Paulistano 

edição nº 19167
11/nov

Taffetá Paillete- tecido  novo em cores modernas 

próprias para toilettes de baile e passeio: salmão, azul 

claro, rosa claro, abricot, azul pastel, verde mar, 

heliotrope, champagne, cereja, verde esmeralda, azul 

aço, veioleta, azul marinho, taupe, marroa escuro. 

Largura 100cm

16$000 metro

1917 Abril Almeida & Irmãos
O Estado de São 

Paulo
02/abr Taffetás em todas as cores, largura 1m 1$000 o metro Agosto Ao Mundo Elegante

O Estado de São 

Paulo
01/ago

taffetá de seda haitienne com 1m de 

largura
20$000 o metro

1918 Setembro Casa dos três irmãos
O Estado de São 

Paulo
01/set taffetás 50cm de largura 3$300 o metro Fevereiro Ao preço fixo 

O Estado de São 

Paulo
07/fev taffetá de seda novidade 25$000 o metro

1919 Fevereiro Almeida & Irmãos
O Estado de São 

Paulo
02/fev

Tafetá pura seda emtodas as cores 

largura 1 metro
10$000 o metro Dezembro

Ao Mundo Elegante 

e Ao Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo
01/dez

Tafetá de pura seda com 1 metro de 

largura a

até 18$000 o 

metro

1920 Julho
Ao Mundo Elegante  

e Ao Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo
14/jul Taffetá. Xadrez, artigo moderno 10$800 o metro Julho Almeida & Irmãos

O Estado de São 

Paulo 
14/jul tafetá pura seda listado com 100cm 25$000 o metro

Taffetá

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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3.4.4.4 As Sarjas 

 

Sarja: o nome é dado a um tipo de ligamento que resulta em estrias  no 

sentido diagonal do tecido e também ao tecido de seda, lã ou algodão 

produzido com esse tipo de ligamento. Uma inversão dessa diagonal 

possibilita aspecto em ziguezague, conhecido por espinha de peixe. 

Dependendo do peso do tecido sarja, tanto é usado na moda como na 

decoração (PEZZOLO, 2007, 315). 

Em maio de 1917, o Mappin Stores ofertava ―sarjas inglesas azuis marinho‖ 
198

 

pelo valor de 7$500 réis o metro. As Casas Pernambucanas anunciavam em setembro 

do mesmo ano o mesmo tecido em ―artigo superior‘ pelo valor de 6$000 réis para cima‖ 

199
. Vale lembrar que as Casas Pernambucanas trabalhavam somente com material 

nacional e naquela época ainda havia muito preconceito com o tecido produzido no 

Brasil, pois era considerado de qualidade inferior. Desta forma, a diferença entre os 

valores anunciados pelo Mappin Stores e pela concorrência é ínfima, sendo muito 

provável que o público preferisse o Mappin Stores  para adquirir a sarja. Em maio do 

mesmo ano, a loja Mappin Stores oferecia ―sarja fina, typo novo, em todas as cores, 

largura 1,45m.‖ pelo valor de 21$000 réis o metro
200

. Um valor alto para esse tipo de 

tecido. Por outro lado, a concorrência representada pelo Ao Mundo Elegante anunciava, 

no mês de agosto, ―sarjas de lan em cores com 1,10cm de largura‖ pelo valor de 

11$5000 o metro
201

, ou seja, metade do preço da sarja veiculada pelo Mappin Stores. 

Em abril de 1918, o Mappin Stores anunciava sarjas azuis marinhas e pretas com 

largura de 1,20 metros pelo preço de 7$500 reis o metro
202

. As lojas Ao Preço Fixo e Ao 

Mundo Elegante, juntas, ofertavam no mês de dezembro do mesmo ano ―sarjas 

superiores‖, sem a marcação de largura, pelo valor de 8$000 réis o metro
203

. Observa-se 

que o Mappin Stores apresentou o melhor preço para a sarja do que as suas 

                                                             
198

 O Estado de São Paulo, 30 de maio de 1917, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
199

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 30 de setembro de 1917, p.19.   
200

O Estado de São Paulo, 30 de maio de 1917, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo  
201

Acervo Digital O Estado de São Paulo, 01 de agosto de 1917, p.14.   
202

  O Estado de São Paulo, 21 de abril de 1918, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
203

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 02 de dezembro de 1920, p.14.   
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concorrentes. Em agosto do mesmo ano, o Mappin Stores oferecia ―sarja pura lan em 

lindas cores da moda, azul marinho, branco e preto, largura 1,40 m‖ pelo valor de 

24$000 réis o metro
204

. A Casa Alliada apresentava no mês seguinte ―sarja especial de 

1,10m largura‖ pela quantia de 12$000 réis o metro
205

. Dessa forma, a sarja oferecida 

pela Casa Alliada, apesar de ser menor em largura do que a apresentada pelo Mappin 

Stores, custava a metade do preço do último, sendo assim mais vantajosa para o cliente. 

 

Tabela 37. Sarjas mais baratas e mais caras no Mappin Stores no período de 1914-

1920. 

 

 

 

 

 

                                                             
204 O Estado de São Paulo, 08 de agosto de 1918, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
205

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 20 de outubro de 1920, p.15.   

Data Produto Preço Data Produto Preço

1915 Maio 31/mai
Sarjas preto, azul, grenat, creme e com 

listas. Largura 150cm
12$000 metro Maio 31/mai

Sarjas preto, azul, grenat, creme e 

com listas. Largura 150cm
 18$000 metro

1916 Junho 17/jun Sarjas inglezas em preto e marinho 10$300 metro Junho 30/jun

Sarja gabardine em lan pura, 

qualidade finíssima em todas as 

cores modernas. Largura 1,50 m

21$000 metro

1917 Maio 30/mai sarjas inglezas em azul marinho 7$500 metro Maio 30/mai
sarja fina, typo novo, em todas as 

cores, largura 1,45m
21$000 metro

1918 Abril 21/abr sarja marinho e preto, larg. 1,20m

7$500 metro

Agosto 08/ago

sarja pura lan em lindas cores da 

moda, azul marinho, branco e preto, 

largura 1,40m

24$000 metro

1919 Maio 25/mai
sarja fina, pura lã, em 6 cores lisas, 

largura 1m
9$500 metro Julho 15/jul

sarja gabardine, tecido finíssimo em 

10 cores da actualidade, largura 

1,40m

25$000 metro

1920 Março 15/mar
sarja ingleza superior em diversas cores, 

largura 100cm
 6$800 metro Maio 22/mai

sarja da melhor fabricação ingleza 

em esplendidas cores, largura 1,40m
35$000 metro

Sarjas Mappin

Mais Barato Mais Caro
Ano Mês Mês
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Tabela 38. Sarjas mais baratas e mais caras outras lojas no período de 1914-1920. 

 

Loja Periódico Data Produto Preço Loja Periódico Data Produto Preço 

1914 Maio Casa Carlos
O Estado de São 

Paulo
mai/07 Sarja de Lan pura 1$900 o metro Maio Casa Carlos

O Estado de São 

Paulo
mai/07 Sarja de Lan pura

1$900 o 

metro

1915 Abril AU Palais Royal
O Estado de São 

Paulo 
abr/14 Sarja para vestidos e novidades, corte 10$500 o metro Abril AU Palais Royal

O Estado de São 

Paulo 
abr/14 Sarja para vestidos e novidades, corte

10$500 o 

metro

1916 Setembro Ao Mundo Elegante
O Estado de São 

Paulo
01/set sarjas largura 1,50m 4$500 o metro Junho Almeida & Irmãos

O Estado de São 

Paulo
04/jun Sarjas de super qualidade, desde

10$000 o 

metro

1917 Setembro
Casas 

Pernambucanas

O Estado de São 

Paulo
30/set Sarjas, artigo superior

de 6$000  o 

metro para cima
Agosto Ao Mundo Elegante

O Estado de São 

Paulo
01/ago

Sarjas de lan em cores com 1,10cm de 

largura

 11$500 o 

metro

1918 Dezembro
Ao Mundo Elegante 

e Ao Preço Fixo 

O Estado de São 

Paulo
02/dez sarja superior 8$000 o metro Outubro Casa Alliada 

O Estado de São 

Paulo
20/out sarja especial de 1,10m largura

12$000 o 

metro

1919 Março O Bazar Econômico
O Estado de São 

Paulo
02/mar Sarga de lan $500 o metro Maio Au Trianon

O Estado de São 

Paulo
01/mai Sarja francesa

16$500 o 

metro

1920 Junho Almeida e Irmãos
O Estado de São 

Paulo
09/jun

sarja de pura lan com 100cm de largura 

própria para vestifos e roupas para 

banho

8$000 o metro Junho Almeida e Irmãos
O Estado de São 

Paulo
09/jun sarja azul-marinho com 1,40cm de largura

 20$000 o 

metro

Sarja

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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3.4.4.5 Crepes da China 

 

―Crepe da China: Tecido de seda ou de fibras químicas sintéticas, especialmente 

o poliéster, muito fino e leve. Em sua tecelagem o urdume mostra fios com 

pouca torção, e a trama é constituída de fios retorcidos (torção crepe) dispostos 

alternadamente: dois fios com torção no sentido S e dois fios no sentido Z. 

Aplicações mais comuns: roupas clássicas, camisaria feminina e masculina, 

gravataria, echarpes, pijamas masculinos e femininos, almofadas e xales de 

sofá.‖ (PEZZOLO, 2007, 302). 

 

Em agosto de 1916, a loja Mappin Stores anunciava ―Crepe da China nas 

cores: creme, champagne, beige, apricot, lilás, mauve, marron, taupe, preto, rosa, freize, 

vieux rose, tango, bordeaux, pavão, verde (3 tons), branco, ciel, azul claro, nattier, 

royal. Azul marinho, gris perolado, chumbo, grenat, mordoré” pelo valor de 6$000 réis 

o metro
206

. Em dezembro do mesmo ano, o estabelecimento Ao Mundo Elegante 

oferecia ―crepe da china com largura de 1,10 metros‖ pelo valor de 7$000 réis
207

. 

Apesar de não anunciar a metragem da largura, o Mappin Stores  apresentava uma 

variedade maior de cores por um preço menor. Ainda em agosto do mesmo ano, o 

Mappin Stores ofertava ―Crepe da china, largura 1,10m. Riquíssima qualidade. Em 

cores: rosa, salmão, ciel, azul nathier, pavão, champagne, argente, bronze, três tons de 

verde, azul marinho, preto e branco‖ pelo preço de 12$000 réis o metro
208

. No mesmo 

mês, a casa Almeida & Irmãos oferecia ―crepe da china, largura 1 metro‖ pelo valor de 

10$000 réis
209

.  O preço apresentado pela loja Almeida & Irmãos era um pouco mais 

barato, porém a variedade de cores, assim como a largura do tecido ofertado pelo 

Mappin Stores eram maiores e deveriam ser levados em consideração pelos 

consumidores na hora de adquirir o produto. 

                                                             
206

 O Estado de São Paulo, 23 de agosto de 1916, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
207

 O Estado de São Paulo, 01 de dezembro de 1916, p.20.   
208

 O Estado de São Paulo, 01 de agosto de 1916, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
209

 O Estado de São Paulo, 02 de agosto de 1916, p.14.   
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Em março de 1920, o Mappin Stores exibia em seus anúncios ―crepe da china, 

rica seda sóuple, em lindas cores da moda, largura 100 cm‖ pelo valor de 11$500 réis o 

metro
210

. A casa Almeida & Irmãos ofertava do mês de maio do mesmo ano ―crepe da 

china‖ ao valor de 16$000 réis o metro
211

. Não é anunciada a largura do artigo, no 

entanto, podemos afirmar que o tecido publicado pelo Mappin Stores era de valor mais 

baixo do que a concorrência. A loja Almeida & Irmãos ofertava em julho do mesmo ano 

―crepe da china‖ pelo valor de 25$000 réis o metro
212

. Em dezembro, o Mappin Stores 

apresentava ―crepe da china, nova remessa que chegou da França de riquíssima seda e, 

delicados tons de natier, verde, gris, marinho, marrom, salmon, turquesa, azul e muitas 

outras, largura 100 cm‖ pelo preço de 32$000 réis o metro
213

. Desta vez, apesar de 

apresentar uma grande variedade de cores, a Almeida & Irmãos foi quem fez o melhor 

preço. 

A que conclusões, ainda que parciais, podemos chegar a respeito dos públicos 

da loja Mappin Stores? Em primeiro lugar, observamos que o Mappin Stores não era 

indiferente aos seus concorrentes. Seus produtos disputavam com as demais lojas, 

inclusive lojas situadas fora do centro da cidade. Além de oferecerem produtos 

importados, que tinham mais prestígio que os similares nacionais, o Mappin Stores 

oferecia mais variedades e conseguir, por vezes, bater os preços das concorrentes ou 

ficar perto de suas ofertas.  

Comprar regularmente no Mappin Stores não era opção para todos. Seus 

produtos eram em média mais caros que os concorrentes e estavam muitas vezes longe 

de ser populares. No entanto, pode-se imaginar que, vez por outra, um público de 

segmentos médios baixos poderia satisfazer suas ambições por distinção e luxo, 

adquirindo um produto na loja.  

                                                             
210

 O Estado de São Paulo, 15 de março de 1920, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo.  
211

Acervo Digital O Estado de São Paulo, 04 de maio de 1920, p.14. 
212

 Acervo Digital O Estado de São Paulo, 15 de julho de 1920, p.14. 
213

 O Estado de São Paulo, 16 de dezembro de 1920, Arquivo Mappin Stores. Museu Paulista da Universidade de São 

Paulo. 
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Tabela 39. Crepes da China mais baratas e mais caras no Mappin Stores no período de 1914-1920 . 

 

 

 

Data Produto Preço Data Produto Preço

1915 Maio 31/mai
Crepe da China em 12 diferentes cores. 

Largura 110cm
12$500  metro Maio 31/mai

Crepe da China em 12 diferentes cores. Largura 

110cm
12$500  metro

1916 Agosto 23/ago

Crepe da China Cores: creme, champagne, 

beige, apricot, lilás, mauve, marron. Taupe, 

preto, rosa, freize, vieux rose, tango, 

bordeauz, pavão, verde (3 tons), branco, 

ciel, azul claro, nattier, royal. Azul marinho, 

gris perolado, chumbo, grenat, mordoré

6$000 metro Agosto 01/ago

Crepe da china, largura 1,10m. Riquíssima 

qualidade Cores: rosa, salmão, ciel, azul nather, 

pavão, champagne, argente, bronze. Tres tons de 

verde, azul marinho, preto e branco.

12$500  metro

1917 Julho 18/jul
crepe da china em todas as cores da moda 

largura 1m
12$500 metro Julho 18/jul

crepe da china em todas as cores da moda largura 

1m  riquíssima em qualidade- cores rosa, azul, 

creme e branco

20$000 metro

1918 Novembro 29/nov
crepe de china meteor, pura seda, em lindas 

cores de effeito. Largura 1m

15$000  metro  

metro
Outubro 10/out

crepe de china VERSAILLES, de uma riqueza fora 

do comum, em todas as cores modernas. Largura 

1,15m

23$000  metro

1919 Abril 10/abr crepe de china de pura seda, larg. 1m 17$000 Abril 10/abr crepe da china qualidade melhor, largura 1,15m 23$000  metro

1920 Março 15/mar
crepe da china, rica seda souple, em lindas 

cores da moda, largura 100cm
 11$500  metro Dezembro 16/dez

crepe da china, nova remessa que chegou da 

França de riquissima seda e, delicados tons de 

natier, verde, gris, marinh, marrom, salmon, 

turquesa, azul e muitas outras, largura 100cm

32$000  metro

Crepe da China Mappin

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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Tabela 40. Crepes da China mais baratas e mais caras nas outras lojas  no período de 1914-1920. 

 

Loja Periódico Data Produto Preço Loja Periódico Data Produto Preço 

1915 Outubro Ao Mundo Elegante
O Estado de São 

Paulo 
out/03 Crepes da China de seda larg. 1,10 m 7$000 v Novembro Almeida & Irmãos

O Estado de São 

Paulo 
nov/28 Crepes da china a 

10$000 o 

metro

1916 Dezembro Ao Mundo Elegante
O Estado de São 

Paulo
01/dez Crepe da china largura 1,10m 7$000 o metro Agosto Almeida & Irmãos

O Estado de São 

Paulo
02/ago crepe da china, largura 1m

10$000 o 

metro

1917 Dezembro
Casas 

Pernambucanas

O Estado de São 

Paulo
16/dez Crepes estampados, padrões chics

de 1$000  o metro 

para cima
Janeiro Casa Amoroso

O Estado de São 

Paulo
03/jan

Crepe de China enfestado, seda 

1m

10$000 o 

metro

1918 Fevereiro Ao preço fixo 
O Estado de São 

Paulo
07/fev crepes de china 8$800 o metro Setembro Au Trianon 

O Estado de São 

Paulo
22/set

cortes de crepe da china 

fanatasia

75$000 o 

metro

1919 Janeiro Au Trianon 
O Estado de São 

Paulo
11/jan Crepes da china, pompadour 9$000 Agosto

Ao Mundo 

Elegante e Ao 

Preço Fixo

O Estado de São 

Paulo
01/ago Crepe da china todas as cores

13$500 o 

metro

1920 Maio Almeida e Irmãos
O Estado de São 

Paulo
03/mai crepe da china 16$500 o metro Julho Almeida e Irmãos

O Estado de São 

Paulo
15/jul crepe da china com 100cm

 25$000 o 

metro

Crepe da China

Ano Mês
Mais Barato

Mês
Mais Caro
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Considerações Finais – Os Ecos do Consumo. 

 

 

―Estylo Chic a Preços Módicos‖? 

 

Neste trabalho, procuramos analisar os públicos da loja Mappin Stores desde a 

abertura da loja em 1913 até o ano de 1920. Por muitos anos conhecida como uma loja 

aristocrática até o começo da sua popularização em meados dos anos de 1950, o Mappin 

Stores faz até hoje parte do imaginário da história da sociedade paulistana.   

Talvez o leitor deste trabalho tenha percebido ao passar das páginas que os 

preços praticados pela loja Mappin Stores não eram tão módicos quanto anunciados nos 

seus reclames. Muitas vezes as comparações de preços de produtos semelhantes 

vendidos por outras lojas indicam que o Mappin era mais caro e em alguns momentos 

como  liquidações, saldos e dias especiais em que a loja dava descontos e os valores das 

peças caíam, os preços tornavam-se competitivos com as lojas concorrentes. É preciso, 

portanto, justificar a escolha do título. 

Muito mais do que uma simples referência à forma e à grafia que o Mappin 

Stores  utilizava em anúncios de  seus produtos na época estudada neste trabalho, o 

título foi escolhido para ressaltar a estratégia publicitária utilizada pela Loja com a 

intenção de  a atrair clientes ávidos por adquirir artigos de boa qualidade a preços 

abaixo do convencional. Uma vez dentro do Mappin Stores, o consumidor poderia até 

acabar desistindo da compra do produto apresentado, mas dificilmente sairia do 

estabelecimento de mãos vazias. Essa técnica é o que o autor de O Paraíso das Damas, 

Emile Zola, chama de isca. O consumidor vai à loja em busca de um produto anunciado 

sistematicamente pelos meios de comunicação e mesmo que não o adquiria, ao entrar no 

estabelecimento é seduzido por milhares de outros artigos expostos e se sente tentado a 

consumir algo desse imenso acervo de bens exibidos, encantado pela magnificência de 

um ambiente múltiplo que somente uma loja de departamentos poderia oferecer.  

No entanto, nossa pergunta é se a loja Mappin Stores limitara-se a servir às 

elites paulistanas? Ou se, aos poucos, ela ampliara seu espectro de clientes? Em quais 

situações os públicos que possuíam menor renda podiam adquirir produtos no Mappin 

Stores? Mais do que isso, a pergunta trata das mudanças na noção de consumo. 

Consumir não era apenas atender a uma necessidade de comprar, consumir era fazer 
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todo aquele que entrava em contato com a loja, mesmo que somente com suas vitrines 

vistas da rua ou com seus anúncios amplamente publicados em várias línguas, pudesse 

se sentir atraído a fazer parte de um universo de bens que deviam ser desejados, 

poderiam ingressar no imaginário da população e constituir parte daquilo que não só 

cada um gostaria de ter, mas parte do que era ser um morador de cidade. 

Essas questões levantadas em relação aos primeiros anos da loja, anos em que, 

ao mesmo tempo ocorria a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), fizeram-nos ter que ir 

além do corpus documental do Acervo Mappin e buscar dados que ajudassem a definir 

quanto custava morar em São Paulo entre 1913 e 1920. Em caráter inédito, e até mesmo 

ousado, aplicamos as informações como salários, aluguéis, alimentação, transporte, etc., 

a um conjunto fictício, porém verossímil, de composições familiares que nos permitiram 

criar hipóteses não só sobre o custo de vida de segmentos sociais médios e populares, 

mas sobre as possibilidades de consumo de produtos de uma loja como o Mappin 

Stores. A partir do levantamento de dados e de estudos econômicos que tratam do 

período, pudemos separar a população por renda e profissão, usando como base as 

informações obtidas no programa comunista de Edgard Leuenroth e Hélio Negro de 

1919, que descreve a despesa de uma família operária de quatro pessoas na cidade de 

São Paulo para aquele mesmo ano. Desta forma, foi possível criar famílias hipotéticas 

de quatro pessoas em diversas circunstâncias cujas rendas variavam conforme o tipo de 

emprego, gênero, faixa etária, onde viviam, tipo de alimentação, profissão, salário   e 

como se vestiam. Assim, a divisão por renda nos permitiu identificar ainda que 

superficialmente três categorias de perfis de possíveis consumidores da loja Mappin 

Stores: os operários e pessoas de baixa renda; as classes médias e as elites. 

Foi possível perceber por meio das análises de custo de vida que o saldo 

mensal referente aos operários e das pessoas de baixa renda era bastante limitado. 

Considerando que houvesse gastos de emergência ou que esses trabalhadores usassem o 

dinheiro remanescente, após saldar as dívidas com despesas básicas, no pagamento de 

passagens de transporte ou alguma forma de lazer, como cinema, quermesses e parques, 

pouco sobraria no final do mês para o investimento em peças de vestuário vendidas pelo 

Mappin Stores ou por qualquer outra loja cujos anúncios aqui foram analisados. Assim, 

concretamente, eram poucas as oportunidades, para os segmentos mais baixos da 

sociedade de comprar no Mappin. Para os segmentos médios, no entanto, as 

possibilidades já eram maiores. Pode-se afirmar que para além das elites, o Mappin era 
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frequentado por segmentos médios o que o aproxima dos padrões de clientela das lojas 

europeias e norte-americanas.  

Entretanto, o consumo não se limitava aos valores monetários.  Isso significa 

que, ainda que os produtos do Mappin Stores não fossem acessíveis a todos os 

segmentos, como foi visto nos capítulos anteriores, não podemos afirmar que o 

magazine  não teve infuência ou impacto na forma de consumir  da população de baixa 

renda. 

Na cultura do consumo, ao adquirir um objeto, um bem ou um serviço você 

supera valores monetários, pois a ideia principal é o esgotamento total do seu potencial 

simbólico a fim de mediar relações sociais, conferir status, construir identidades e 

estabelecer fronteiras entre grupos e pessoas (BARBOSA, 2006, p. 22). 

Desta forma, o Mappin Stores como loja de departamento tornou-se um palco de 

exibições de bens e pessoas que, através deles, se aproximavam e diferenciavam 

incorporando as narrativas propagadoras dos valores burgueses da época. Segundo 

Everado Rocha (2016), a característica dos grandes magazines era de acolher a todos, 

consumidores de todos os segmentos, funcionários e bens, envolvendo-os da forma mais 

eficiente possível, o que evidencia o caráter cultural e coletivo do consumo.  Assim, as 

populações de baixa renda e os segmentos médios também eram alvo de estratégias de 

captação de clientes utilizadas pelas principais lojas do Triângulo e, principalmente, 

pelo Mappin Stores. Exemplo disso eram as promoções de atividades culturais como 

exposições de arte, realização de espetáculos, bailes, chás beneficentes e desfiles de 

modas. Entretenimento gratuito e distribuição de pequenos brindes como balões e flores 

também eram formas de atrair públicos de diversas camadas sociais e de fazer com que 

elas se sentissem pertencentes ao mundo mágico de sonhos e expectativas que o Mappin 

Stores queria vender através de seus produtos. 

No entanto, nada fomentava mais o consumo do que a publicidade. Não eram 

vendidos objetos, mas estilos de vida. Assim como os grandes magazines europeus e 

norte americanos faziam desde o século XIX, o Mappin Stores investia grande parcela 

de sua receita em anúncios publicitários e catálogos que explicavam seus produtos. 

Apostando nos desejos dos consumidores e bombardeando-os com sugestões 

diariamente nos seus anúncios publicados nos principais periódicos e revistas 

circulantes de São Paulo, a ideia de ―estylo chic‖ propagada pelo Mappin Stores atingia 

consumidores de ambos os sexos, todas as idades e posições sociais. Mesmo não 

comprando, a Loja fazia circular valores, ideias, e modelos que  passavam 
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progressivamente a constituir marcadores de posição social, de obrigações sociais e de 

identidade social e mesmo pessoal. 

A publicidade era um meio democrático que não fazia distinção quando a 

intenção era atrair possíveis consumidores. Os anúncios, catálogos e vitrines do Mappin 

Stores permitiam ensinar sem que o cliente precisasse entrar no magazine como, o que, 

quando e onde consumir, fazendo da experiência do mundo dos bens um projeto de 

vida. Os reclames traziam informações do que era moda em Londres e Paris, quais 

seriam as tendências para a próxima estação, detalhes sobre as peças que eram vendidas 

na loja (tecidos, padrões, estampas), se os clientes poderiam ou não adquirir o produto 

uma vez que os anúncios traziam preços logo após a descrição do artigo. Já os catálogos 

contavam com amostras grátis, pedaços de tecido e as mais belas imagens que 

detalhavam cada produto destacando suas características, sua funcionalidade e seus 

usos. 

As vitrines também estavam entre os principais gatilhos para as aspirações 

cotidianas dos transeuntes que passavam pela frente da loja, sonhando com novas 

experiências. Campbell (2001) chama essa faculdade imaginativa de day-dreaming, ou 

sonhar acordado, como em uma espécie de transe, onde sonhamos com possiblidades 

não vividas que desejamos concretizar pela aquisição de produtos ou serviços novos. Do 

ponto de vista do consumo, sonhar com um produto diante de uma vitrine manifesta 

uma tensão entre a realidade e o desejo causado pela ansiedade da compra.  Esse é um 

dos sintomas do consumo, seduzir, ir além do valor para realizar uma vontade. 

Mais que expor produtos a venda, as vitrines também ensinavam os 

consumidores como utilizar os produtos, fosse combinando vestimentas em um 

manequim ou recriando cenários e espaços decorativos. A apreciação de uma vitrine 

nem sempre resultava efetivamente na compra física, mas na maioria das vezes a ideia 

apresentada era consumida. No caso do Mappin Stores, aqueles que não tinham capital 

para arcar com uma vestimenta exposta, poderiam consumi-la por meio da cópia do 

modelo e, sabendo que muitas das roupas eram feitas por costureira ou em casa, 

poderiam elas mesmas fazer a sua versão do produto exibido na vitrine. 

É possível afirmar ainda que as pessoas de baixa renda podiam, em momentos 

pontuais, satisfazer suas vontades de distinção e luxo gastando a reserva do mês para 

adquirir um produto no magazine, como uma camisa masculina ou metros de tecido.  
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Adquirindo um produto mais caro, ou inclusive considerado de luxo, essas 

pessoas não se consideravam tão à margem da cidade que os abrigava, uma  vez que 

consumir em uma sociedade marcada pela ostentação era sinônimo de pertencimento. 

 

―o pobre é forçado a uma situação na qual tem de gastar o pouco 

dinheiro ou os parcos recursos de que dispõe com objetos de 

consumo sem sentido, e não com suas necessidades básicas, para 

evitar a total humilhação social e evitar a perpectiva de ser 

provocado e ridicularizado.‖ (Op. Cit Sharesta
214

 - BAUMAN, 

2007, p.74). 

 

 

Consumir passou a significar existir, inventar-se e distinguir-se em uma 

sociedade onde o luxo era exaltado. O indivíduo passa a ser julgado pelos seus pares a 

partir do que era ostentado no corpo, na casa ou no modo de vida. A aparência 

sinalizava formas de sucesso pessoal. O consumo, ancorado no sistema publicitáro, 

oferecia a ilusão de que qualquer um poderia se apropriar das ferramentas que 

demonstravam o bom gosto.  

Os segmentos médios eram os públicos realmente almejados como 

compradorese regulares pelo Mappin Stores.  Esse grupo possuía capital suficiente para 

despender parte de suas finanças em artigos de luxo. Os segmentos médios, tendo em 

mira as formas prestigiosas de comportamento e exibição das elites, eram os mais 

ávidos a consumir. Profissionais liberais, funcionários públicos de alto padrão, 

comerciantes enriquecidos, artesãos especializados e até mesmo funcionários dos 

próprios magazines, viam no Mappin Stores o local perfeito para socializar e se 

atualizar sobre o que era novidade no quesito de moda e elegância europeias. As lojas 

de departamento deram sentido ao dinheiro dos recém-enriquecidos, ensinando-os a se 

vestir, a se comportar e a decorar seus lares uma vez que faltava a esse segmento a 

tradição e a educação recebida pelas elites.  

Deste modo, a sociedade do consumo começava a funcionar como uma máquina, 

em que o consumidor, para manter seu status e posição de distinção, gastava cada vez 

mais tempo e e mais dinheiro (BAUMAN, 2007, p.76). 

                                                             
214 N. R. Sharesta por Russell W. Belk, ―The humam consequences of consumer culture‖, in Karin M. Ektröm e 

Helene Brembeck, Elusive Consuption, Berg, 2004, p.149. 



273 
 

 

 Não é necessário um estudo qualitativo para afirmar que as elites 

frequentavam o Mappin Stores. Sua própria bibliografia a apresenta como uma loja 

voltada para servir as classes mais abastadas de São Paulo. Contudo, a Loja não supria 

todas as necessidades de uma família de elite. Conforme os relatos de Laura de Oliveira 

Octavio, Yolanda Penteado e o estudo de Maria Luiza Vaz (1995), as famílias mais 

abastadas estavam habituadas a fazer suas compras diretamente na Europa ou por 

encomendas internacionais que podiam ser feitas a partir de casas importadoras (VAZ, 

1995, p.89). 

Ao realizarmos a comparação de preços retirados dos anúncios do Mappin 

Stores e das lojas concorrentes, notamos que os valores praticados pela Loja eram em 

média um pouco mais caros do que os exercidos pelo resto do varejo do centro de São 

Paulo. Entretanto, como loja de departamento, o Mappin tinha uma flexibilidade grande, 

podendo fazer frente à concorrência em alguns períodos, atraindo públicos diversos 

quando poucas lojas podiam correr esse risco sem ter prejuízos. Ao oferecer grande 

variedade de produtos importados, principalmente de procedência inglesa e francesa, o 

magazine tinha mais prestígio do que as lojas que trabalhavam com similares nacionais. 

As práticas de vendas e captação de clientes também falam muito sobre os 

públicos que o Mappin Stores queria para si. Seguindo o modelo de negócios dos 

grandes magazines norte-americanos e franceses, o Mappin Stores praticava estratégias 

de venda que eram considerados vetores fundamentais, no ponto de vista econômico, 

para o ajuste entre a produção, o consumo e a captação de clientes. A primeira delas foi 

o grande investimento em anúncios publicitários e distribuição de catálogos para venda 

de produtos sem que o cliente precisasse se deslocar até a loja. A segunda estratégia 

seguida pela loja foi a política de preços fixos, não sendo mais preciso defini-lo por 

meio de negociações e barganhas empreendidas no momento da compra, o que permitia 

que o público comprasse de acordo com sua condição financeira (LANCASTER, 1995, 

p.13).  

O Mappin Stores também conseguia ―trabalhar‖ seus preços. Ao realizar 

compras à vista e em grande quantidade – o que permitia negociar com os fornecedores 

de modo a obter mercadorias a preços mais baixos e vendê-las com margem mínima de 

lucro – o magazine conseguia promover liquidações semestrais e dias de saldos, 

revendendo no varejo seus produtos com reduções consideráveis de preços e, assim, 

aumentando a suas vendas e atraindo mais público. 
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Outra estratégia utilizada pelo Mappin Stores foi a fidelização dos clientes por 

meio de práticas como devolução de produtos e a implantação de crédito para os 

consumidores exclusivos, ou seja, aberturas de contas correntes para consumidores 

cujas famílias eram importantes no círculo social paulistano. 

Apesar de seguir todo o cerimonial pautado pelos magazines franceses e acatar 

as novidades de publicidade e marketing trazidas pelas lojas de departamento norte-

americanas, o Mappin Stores manteve muitas das tradições elitistas das lojas inglesas.  

Um exemplo disso era a impossibilidade dos clientes terem contato direto com o 

produto ofertado. Até a década de 1940, as mercadorias ficavam guardadas em armários 

ou estantes envidraçadas. Poderia ser uma questão de espaço? Foi somente com a 

mudança do Mappin Stores para o prédio da Praça Ramos de Azevedo, em 1939, que os 

produtos passaram a ficar disponíveis e em cima do balcão. 

Os vendedores não pareciam permitir que o cliente circulasse livremente pela 

loja. Nos seus primeiros anos de funcionamento, consumidores eram recepcionados e 

atendidos por um vendedor que lhes trazia os produtos em salas de atendimento. Esse 

cerimonial permeava toda a permanência do cliente na loja, seguindo os costumes das 

lojas londrinas do final do século XIX. No entanto, não nos parece exequível tal prática 

extendida a todos os clientes, uma vez que a loja teria que dispor de muitos funcionários 

e grande espaço físico para atender a toda a sua clientela individualmente. 

Entretanto, a abertura social que identificamos na Loja não era consenso entre 

seus dirigentes. Mesmo trabalhando com preços fixos e anunciando os valores das 

mercadorias em seus reclames, a política de marcação de preços nas peças não era ideia 

que agradasse aos diretores ingleses ou aos irmãos Mappin. Segundo Alvin e Peirão, os 

irmãos co-fundadores da Mappin Stores, Walter e Herbert Mappin, não eram a favor da 

popularização da loja nem em tempos difíceis como foi a década de 1930. A proposta de 

etiquetar as peças com seus preços e a ideia de ampliar os espectros sociais da loja 

foram alguns dentre diversos motivos para a retirada dos irmãos e do nome Mappin da 

sociedade em 1936. 

Dessa forma, concluímos que o Mappin Stores era uma loja aberta a todos os 

públicos. Entretanto, poucos tinham acesso a uma gama de produtos oferecidos pela 

loja. Por outro lado, isso não exclui os segmentos remediados de comprar no magazine, 

o que poderia ser feito em momentos pontuais ou através do impacto que a publicidade 

e todas as estratégias de venda tiveram sobre  esse tipo de consumidor, que certamente 

sonhou em adquirir não só um artigo, mas o modo de vida que o Mappin Stores vendia. 



275 
 

 

 Entretanto, como loja de departamentos, o Mappin Stores almejava ter como 

consumidores os segmentos médios paulistanos, que viam na loja sua chance de dividir 

com as elites um local de sociabilidade, adquirindo produtos com intuito de ostentar e se 

diferenciar dos transeuntes que podiam somente olhar as vitrines; e também manter a 

clientela da alta sociedade, que via o Mappin como um lugar que fornecia produtos 

importados e serviços de qualidade com comodidade e requinte sem ter a necessidade 

de se deslocar até outro continente.  

O consumo moderno, que tinha na loja Mappin Stores um dos seus ícones, era 

formado por muitas camadas de significado e por um conjunto variado de práticas que 

se distribuíam num amplo espectro social. Em uma de suas pontas estavam aqueles que 

usufruíam da loja apenas do lado de fora de suas vitrines. Na outra ponta desse espectro 

estão aqueles que eram atendidos com deferência, em espaços privativos. No meio se 

acomodavam múltiplas possibilidades, desde aquelas de flanar pela Loja sem nada 

adquirir, acompanhar os anúncios, colecionar os catálogos, visitar a biblioteca, tomar 

um café ou chá, até sonhar com o dia dos saldos e ofertas especiais.  
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Anexos 
 

1) Salários para o 1º Trimestre de 1914 segundo o Departamento Estadual do 

Trabalho de São Paulo. 

 

Anexo 41.  Salários de Trabalhadores da Construção Civil para o 1º Trimestre de 

1914. 

Construção Civil 

Função Por dia  

frentistas 7$000 a 10$000 

estucadores 8$000 a 10$000 

pedreiros 4$000 a 6$000 

pedreiros especiaes 5$000 a 7$000 

serventes de pedreiro (adultos) 3$000 a 4$000 

serventes de pedreiro (menores) 2$000 a 2$500 

pintores 4$000 a 7$000 

pintores decoradores 7$000 a 10$000 

ferreiros 5$000 a 8$000 

carpinteiros 5$000 a 7$000 

ajudantes de carpinteiros 3$000 a 5$000 

marceneiros 4$000 a 7$000 

marceneiros de obras finas 6$000 a 8$000 

canteiros 4$000 a 6$000 

encanadores 4$000 a 7$000 

ajudantes de encanadores 3$000 a 4$000 

guarda de obras 2$000 a 3$000 

trabalhador de terra 3$000 a 4$500 

carroceiros 3$000 a 4$500 

cavouqueiros 3$000 a 5$000 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio –Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 

ano III, nº10, 1º trimestre de 1914, p.247. 

 

Anexo 42. Salários de Trabalhadores de Fábricas de Tecidos, de Malharias e de 

Passamanaria para o 1º Trimestre de 1914. 

 

Fábricas de Tecidos, de Malharias e de Passamanaria 

Função Por dia 

Batedores 4$000 a 5$000 

Cardas 4$500 a 5$500 
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Fiação 4$500 a 5$800 

Fiação (mulheres) 3$300 a 3$600 

Preparo e engomação 4$500 a 5$200 

Tecelagem 4$500 a 5$100 

Contra-mestres 6$000 a 7$000 

Contra-mestras 3$000 a 3$500 

Tinturaria e alvejaria 4$000 a 6$000 

Limpadeiras (mulheres) 2$000 

Malharia (mulheres) 3$000 a 4$200 

Acabamento (mulheres) 3$000 a 3$500 

Franjaria (mulheres) 2$500 a 3$000 

Franjaria (menores) 1$200 a 2$000 

Massaróca (menores) 1$200 a 2$000 

Espulas (menores) 1$200 a 2$000 

Carreteis (menores) 1$200 a 2$000 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio – Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 

ano III, nº10, 1º trimestre de 1914, p.248. 

 

Anexo 43. Salários de Trabalhadores dos Serviços Domésticos e Connexos para o 

1º Trimestre de 1914. 

Serviços Domésticos e Connexos 

Função Por dia Por mês 

Cozinheiro   50$000 a 70$000 

Cozinheiro perito   
70$000a 
100$000 

Cozinheira   40$000 a 60$000 
Creada (para cozinhar ou lavar 
também)   40$000 a 60$000 
Creada (para todo serviço)   40$000 a 60$000 
Copeiro   40$000 a 60$000 
Pagem (menores)   15$000 a 30$000 

Ama de Leite   
80$000 a 
120$000 

Ama secca   30$000 a 50$000 
Lavadeira de roupa   40$000a 60$000 
Lavadeira de casa 3$000 a 5$000   
Lavador 3$000 a 6$000   
Encerador de Assoalho 3$000 a 6$000   
Costureiras 3$000 a 6$000   

Jardineiros 4$000 a 6$000 70$ a 100$000 

Legenda: Todo o pessoal do serviço doméstico tem casa e comida fornecida pelos patrões. Cada 15 dias, 

ou semanalmente, tem meio dia de descanso. O pagamento é feito, quase sempre, ao vencer-se o mez. 

Aos lavadores de casa, enceradores, costureiras e jardineiros, o pagamento é effetuado ao terminar o 

serviço ou depois de vencidos os dias que combinaram trabalhar. A estes costumam-se também fornecer 

comida. Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio – Departamento Estadual do Trabalho, 

São Paulo, ano III, nº10, 1º trimestre de 1914, p.250. 
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Anexo 44. Salários de Trabalhadores de Transportes para o 1º Trimestre de 1914. 

 

Transportes 

Função Por dia Por mês 

Motorneiros 3$000 a 6$000   

Conductores 3$000 a 6$000   

Inspetores 7$700   

Manobristas 3$500   

Graxeiros 3$500   

Machinistas   120$000 a 130$000 

Foguistas   100$000 a 140$000 

Carroceiros 3$000 a 5$000 90$000 

Cocheiros   80$000 a 150$000 

Cocheiros de empresas   90$000 a 120$000 

Tratadores   60$000a 90$000 

Mensageiros   30$000 a 50$000 

Chaffeurs (particulares)   100$000 a 260$000 

Chaffeurs (mecânicos)   130$000 a 250$000 

Entregadores de jornal   30$000 a 60$000 

Entregadores de mercadorias   60$0000 a 100$000 

Legenda: Nas empresas de transporte o trabalho dura de 6 a 11 horas. Os motorneiros e condutores, no 

começo trabalham  horas e ganham $500 a hora. Conforme a perícia demonstrada passa a trabalhar maior 

número de horas e receber maior quantia por hora de trabalho, até terem 11 horas de serviço e $700 por 

hora de trabalho. Os motorneiros, machinistas, carroceiros, cocheiros, e <chauffeurs>, para poderem se 

collocar, deverão apresentar um attestado de haverem feito um exame perante a Inspetoria de Viação da 

Municipalidade. Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio – Departamento Estadual do 

Trabalho, São Paulo, ano III, nº10, 1º trimestre de 1914, p.249. 

 

Anexo 45. Salários de Trabalhadores de Typographias, Encadernações, etc. para o 

1º Trimestre de 1914. 

Typographias, encadernações, etc 

Função Por dia Por mês 

Typographos 4$500 a 7$000   

Typographos formistas 5$000 a 8$000   

Bons officiaes 8$000 a 9$000   

Aprendizes typographos 2$000 a 3$000   

Mestres de Typographya 
 

300$000 a 500$000 

Linotypistas 8$000 a 15$000   

Impressores 7$000 a 10$000   

Impressores manuaes 5$000 a 9$000   

Impressores aprendizes 2$000 a 3$000   

Mestres Encadernadores   200$000 a 220$000 

Encadernadores 4$000 a 8$000   

Meios Officiaes 2$200 a 4$000   
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Aprendizes 1$000 a 2$000   

Pautadores 6$000 a 9$000   

Meios Officiaes 3$000 a  5$000   

Aprendizes 1$000 a 2$500   

Gravadores   300$000 a 500$000 

Aprendizes 2$000 a 3$000   

Legenda: Nas typographyas, litographias, etc a duração do trabalho é geralmente de 8 a 9 horas por dia. 

Começa, no geral, às 7 horas da manhã e termina ás 5 horas da tarde, havendo uma interrupção de hora e 

meia, destinada à refeição. Os pagamentos são effetuados semanalmente, quinzenalmente, segundo as 

officinas. Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio – Departamento Estadual do Trabalho, 

São Paulo, ano III, nº10, 1º trimestre de 1914, p.249. 

 

Anexo 46. Salários de Trabalhadores Variados para o 1º Trimestre de 1914. 

 

Vários 

Função Por dia Por mês 

Oleiros 4$500 a 5$000   

Trabalhadores para estradas de ferro 3$000 a 4$000   

Jardineiros peritos 4$000 a 5$000 100$000 a 120$000 

Ajudantes de jardineiros   60$000 a 90$000 

Seileiros 3$500 a 4$500   

Guardas de depósitos de armazéns 3$000 a 3$500   

Cavouqueiros 4$000 a 4$500   

Trabalhadores para diversos serviços 3$000 a 4$500   

Músicos (em orchestras) 3$000 a 6$000   

Pianistas 3$000 a 10$000   

Cortadores (alfaiataria)   200$000 a 300$000 

Ajudantes de cortador   150$00 a 200$000 

Officiaes   80$000 a 100$000 

Aprendizes   30$000 a 60$000 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio – Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 

ano III, nº10, 1º trimestre de 1914, p.250. 

 

Anexo 47. Salários de Trabalhadores de Fundições e Officinas Mecânicas para o 1º 

Trimestre de 1914. 

 

Fundições e Officinas Mecânicas 

Função Por dia Por mês 

Ajustadores 5$000 a 7$000   

Aprendiz 1$500 a 2$500   

Malhadores 3$500 a 4$500   

Aprendiz de Malhador 1$000 a 2$500   

Caldeireiros 6$000 a 7$000   



280 
 

Mecânicos 7$000 a 10$000   

Aprendiz de Mecânico 1$000 a 2$500   

Foguistas   80$000 a 120$000 

Machinistas   130$000 a 250$000 

Electricistas   200$000 a 250$000 

Ajudantes de electricistas   100$000 a 150$000 

Chumbadores 3$500 a 5$000   

Legenda: O trabalho dura de 9 a 11 horas por dia. Na maioria das officinas, dispões os operários de uma 

hora para a refeição. O pagamento é sempre feito mensalmente. Fonte: Secretaria da Agricultura, 

Indústria e Comércio – Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, ano III, nº10, 1º trimestre de 

1914, p.248. 

 

2) Custo de Vida  segundo os dados de Edgard Leuenroth e Hélio Negro em 

1919, retirado do manifesto ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: 

programa comunista”. 

 

Anexo 8. Despesas com Alimentos de uma família operária de 4 pessoas - Edgard 

Leuenroth e Hélio Negro 

Alimentos por mês Ano de 1919 

12 kilos de arroz de 2ª 
9$600 

12 kilos de feijão 4$200 

18 kilos de batata 5$400 

15 kilos de pão 7$500 

10 kilos de farinha de mandioca 4$000 

5 kilos de macarrão 5$000 

10 kilos de carne 10$000 

7 kilos de toucinho 11$000 

7 ½ kilos de açúcar 7$000 

3 kilos de café 3$000 

15 litros de leite 9$000 

Verduras 6$000 

Cebola, alhos, sal, pimenta, vinagre, 
etc. 

28$000 

Total: Rs. 89$000 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.19-20. 

 

Anexo 9. Despesas com alojamento de uma família operária de 4 pessoas – Edgard 

Leuenroth e Hélio Negro. 

Alojamento Ano de 1919 

Aluguel de 2 cômodos com cozinha 45$000 
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Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.20. 

 

 

Anexo 10. Despesas com outras necessidades de uma família operária de 4 pessoas – 

Edgard Leuenroth e Hélio Negro. 

Outras Necessidades Ano de 1919 

Sabão 6$000 
3 sacos de carvão 9$000 
Fósforos, querosene, mensalidade ao 
barbeiro e à sociedade de socorros 
mútuos. 

17$000 

Total: Rs. 32$000 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.20 

 

 

Anexo 11. Despesas com Vestuário de uma família operária de 4 pessoas – Edgard 

Leuenroth e Hélio Negro. 

Vestuário (em um ano) Ano de 1919 

Homem:  

2 ternos de brim 80$000 

2 pares de botins 24$000 

2 chapéus 14$000 

3 camisas 12$000 

3 ceroulas 9$000 

12 pares de meias 12$000 

Mulher:  

3 vestidos de chita 60$000 

2 pares de botinas 24$000 

3 camisas 15$000 

3 saias brancas 21$000 

12 pares de meia 18$000 

Duas Crianças:  

Roupas e calçado 100$000 

Total: 389$000 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.21. 
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Anexo 12. Despesas com Outras Necessidades de uma família operária de 4 pessoas – 

Edgard Leuenroth e Hélio Negro. 

Outras Necessidades Ano de 1919 

Mobília, louça e outros objetos gastos 
durante 1 ano. 

100$000 

Total anual 489$000 

Em 1 mês 40$750 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.21. 

 

Anexo 13. Resumo de despesas de uma família operária de 4 pessoas – Edgard 

Leuenroth e Hélio Negro. 

Resumo Ano de 1919 

Alimentação 89$900 
Alojamento 45$000 
Outras Necessidades 32$000 
Vestuário, calçado e outras 
necessidades calculadas em 1 ano, 
ou seja, por mês 

40$750 

Total: 207$650 

Fonte: LEUENROTH, E.; NEGRO, H., ―O que é Maximismo ou Bolchevismo: programa comunista”, 

1919, p.22. 

 

3) Anexo 14. Brasil – Índice de Custo de Vida – Olivier Ónody. 

 

Anos Índice 
Variação 

Percentual 

1829 100 - 

1900 460 - 7,4 

1912 455 - 1,1 

1913 464 +2,0 

1914 441 -5,0 

1915 457 +9,0 

1916 486 +6,3 

1917 536 +10,2 

1918 478 -10,8 

1919 624 +30,5 



283 
 

 

1920 687 +10,1 

Fonte: ÓNODY, O. ―A inflação brasileira”. Rio de Janeiro: Ed. B&F, 1960, p.22. 

 

4) Anexo 15 .Cálculos de despesas de uma família de 4 pessoas, segundo os 

dados de Leuenroth e Negro (1919) com índices de custo de vida 

aplicados por ano. 

Anos Alimentação Aluguel 
Outras 

Necessidades 
Vestuário Índices 

1914 63$535 314802 22$615 274$918 441 
1915 65$840 32$956 23$436 284$893 457 
1916 70$018 35$048 24$923 302$971 486 
1917 82$984 38$653 27$487 334$141 536 
1918 68$866 34$471 24$512 297$984 478 
1919 89$900 45$000 32$000 389$000 624 
1920 98$976 49$543 35$230 428$274 687 

 

 

Vestuário Edgard Leuenroth 1919 

Homem 
2 chapéus 14$000 7$000 cada 

3 camisas 12$000 4$000 cada 

Mulher 3 Vestidos 60$000 20$000 cada 

 

 

Anos Camisas Vestidos Chapéus Índices 

1914 2$827 14$134 4$497 441 

1915 2$929 144674 5$196 547 

1916 3$115 15$576 5$451 486 

1917 3$436 17$179 6$012 536 

1918 3$064 15$320 5$362 478 

1919 4$000 20$000 7$000 624 

1920 4$043 22$019 7$707 687 
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5) Anexo 16. Preços de varejo, nos armazéns da Capital, dos gêneros de 

primeira necessidade, retirado do Departamento Estadual do Trabalho de 

São Paulo durante dos terceiros trimestres de 1914 e 1920. 

 

Número Gêneros Quantidade 
1914 1920 

Min. Máx. Mín. Máx. 

1 Aguardente garrafa ...... $400 $800 1$000 

2 Arroz litro $433 $600 1) $500 $600 

3 Açúcar refinado, de 2ª kilo $450 $700 1$200 1$400 

4 Azeite doce litro 1$000 2$000 
2) 

5$500 
6$000 

5 Bacalhau de tina kilo $900 1$200 2$000 2$500 

6 Banha de lata kilo 1$250 1$750 2$000 2$2500 

7 Batatas litro $180 $250 1) $300 $360 

8 Café moído kilo 1$100 1$200 2$000 2$600 

9 Carne secca kilo 1$100 1$400 2$200 2$500 

10 Cebolas kilo $550 1$200 $800 1$000 

11 Farinha de mandioca litro $180 $400 $300 $400 

12 Farinha de milho pacote $300 $500 $300 $400 

13 Farinha de trigo kilo $300 $500 1$200 1$300 

14 Feijão litro $200 $300 $200 $240 

15 Kerozene litro $300 $350 $800 1$200 

16 Leite litro $500 $600 $550 $650 

17 Ovos duzia 1$300 1$600 1$200 1$300 

18 Pão Italiano kilo $350 $500 ...... 1$000 

19 Phosphoros pacote $400 $500 $700 $800 

20 Sabão ordinário kilo $200 $600 2)$800 1$200 

21 Sal moído kilo $100 $500 $200 $250 

22 Toucinho salgado kilo 1$100 1$500 ..... 1$800 

23 Vellas de estearina pacote $900 1$300 1$800 2$400 

24 Vellas ordinários pacote $500 1$000 1$200 1$800 

25 
Vinho Commum, estrangeiro 

nacional 
garrafa $950 1$000 1$300 1$600 

26 Vinho, commum, nacional garrafa $500 $800 $600 $900 

27 Carne de vacca de 1ª kilo $600 1$200 1$400 1$500 

28 Carne de vacca de 2ª kilo $600 $700 ...... 1$200 

29 Carne de porco kilo 1$200 1$300 1$800 2$000 

30 Toucinho fresco kilo 1$100 1$300 ...... 2$000 

31 Frangos um 1$750 1$900 2$500 3$000 

Legenda: 1) Preço por litro calculado; 2) Provavelmente marca diferente. Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria 

e Comércio– Boletim do Departamento Estadual do Trabalho; Gêneros Alimentícios, Ano IX, nº37, 4º Trimestre 
1920. 
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6) Anexo 17.  Orçamento mensal de uma família de 7 pessoas nos anos de 

1893, 1914 e 1919, na cidade do Rio de Janeiro segundo Leo de 

Affonseca Júnior. 

Artigos Quantidades Mensaes 
Anos 

1893 1914 1919 

Gêneros Alimentícios 
    

Arroz 18 kilos 6$300 13$446 17$280 

Assucar refinado 30 kilos 15.000 26$760 31$800 

Azeite Doce 1 kilo 1$700 2$541 7$000 

Bacalhao 4 kilos 2$800 3$624 10$800 

Banha 12 kilos 10$800 16$800 24$000 

Batatas 15 kilos 3$600 4$740 8$400 

Café em pó 5 kilos 12$000 6$000 10$000 

Carne fresca 60 kilos 48$000 54$000 72$000 

Carne secca (xarque) 10 kilos 6$000 15$250 24$000 

Cebolas 3 kilos 1$800 2$400 3$300 

Chá 1 kilo 7$000 12$000 18$000 

Farinha de Mandioca 10  kilos 2$300 3$300 4$200 

Farinha de Trigo 2 kilos $600 $984 1$600 

Feijão preto 12 kilos 3$840 4$560 4$560 

Leite fresco 30 Litros 9$000 12$000 18$000 

Leite condensado 2 latas 1$400 2$000 3$000 

Manteiga 6 kilos 15$000 18$000 43$200 

Mate 1 kilo $500 1$000 1$200 

Milho 10 kilos 2$000 1$800 2$800 

Sal grosso 4 kilos $200 $400 $800 

Toucinho 2 kilos 1$600 2$440 3$000 

Despesas diversas: 
verduras, ovos, peixe, etc.  

55$000 75$000 100$000 

Totaes:   206$440 279$045 408$940 

Combustível e Luz 

Coke 1/2 tonelada 13$100 14$300 51$000 

Phosphoros 3 pacotes $600 1$500 2$160 

Kerozene 1 garrafa $230 $333 $520 

Gaz 70M³ 24$220 19$670 _ 

Luz Elétrica 40 K.W. _ _ 16$400 

Velas 1 pacote 1$100 1$200 2$300 

Totaes:   39$250 37$003 72$380 

Vestuário 
 

60$000 90$000 150$000 

Casa (aluguel mensal) 
 

130$000 200$000 260$000 

Criados tres  60$000 80$000 100$000 

Móveis e utensílios, roupas 
de cama, etc.  

15$000 30$000 40$000 

Despesas diversas 
 

50$000 80$000 120$000 
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RESUMO 
  
  
  
  

Gêneros alimentícios 
 

206$440 279$045 408$940 

Combustível e Luz 
 

39$250 37$003 72$380 

Vestuário 
 

60$000 90$000 150$000 

Casa (aluguel mensal) 
 

130$000 200$000 260$000 

Criados 
 

60$000 80$000 100$000 

Móveis e utensílios, roupas 
de cama, etc.  

15$000 30$000 40$000 

Despesas diversas 
 

50$000 80$000 120$000 

Totaes:    560$690 796$048 1.151$320 

Fonte: AFFONSECA JÚNIOR, L. O Custo da Vida na Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1920, p.15-16. 
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Anexo 18 ) Condições Gerais nas Indústrias de Vestuário no Estado de São Paulo  (1919)-  Boletim do Departamento Estadual do Trabalho 

 

 

Obs.: Os pagamentos diários foram multiplicados por 25 dias de trabalho para obter um salário mensal. 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do Departamento Estadual do Trabalho; Salários, Ano XI, Vol.2, nº 31 e 32, pág. 202. anexo nº6. 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 Chapeus de palha e de feltro 30$000 225$000 20$000 145$000 30$000 100$000 Dante Ramensoní São Paulo

2 chapeus 100$000 375$000 100$000 150$000 50$000 87$500 Italo Brasileira São Paulo

3 chapeus de palha, lan e pello 62$500 500$000 40$000 50$000 15$000 62$500 Brasileira Mogy das Cruzes

4 chapeus panamá-linho 62$500 (7) 110$000 35$000 110$000 _ _ Panamá- Linho São Paulo

5 chapeus de palha 112$500 325$000 50$000 225$000 37$500 100$000 Prada & Cia São Paulo

6 chapeus para senhoras 100$000 200$000 50$000 125$000 _ _ Lacopria São Paulo

7 roupas brancas, vestidos, manteaux, etc 200$000 450$000 80$000 350$000 30$000 _ Mappin Stores São Paulo

8 alfaiataria e camisaria 120$000 500$ (11) 80$000 120$000 80$000 Mappin Stores São Paulo

9 vestidos para senhoras _ _ 20$000 150$000 _ _ Casa Mme. Martins São Paulo

10 colletes para senhoras _ _ _ _ _ _ Said Antonio São Paulo

11 calçados 125$000 300$000 75$000 150$000 37$500 112$500  Clark São Paulo

12 alpargatas e chinelos de lona 112$500 200$ (15) 75$000 250$000 50$000 87$500 Alpargatas Co. São Paulo

13 calçados 125$000 250$000 75$000 125$000 37$500 75$000 Melillo São Paulo

14 calçados 125$000 225$000 62$500 100$000 30$000 62$500 Bébé São Paulo

15 calçados em geral 100$000 250$000 75$000 130$000 50$000 95$000 Rocha São Paulo

16 chinellos 112$500 175$000 _ _ 37$500 100$000 Mutesu São Paulo

17 chinellos 130$000 300$000 _ _ _ 55$000 Jorgê Rassí São Paulo

Masculino Feminino

Legenda: (7) A maior parte dos operários trabalho por peça ;(11)O chefe ganha 1:200$ mensaes ;(15) Os mestres e contra-mestres ganham mais.

Condições Geraes nas Indústrias de Vestuário no Estado de São Paulo 1919

Número Natureza da Produção

Salários

Nome do Estabelecimento Localidade

Adultos Menores

Masculino Feminino
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Anexo 19 ) Condições Gerais nas Indústrias de Tipografia, Papel e Artes Gráficas no Estado de São Paulo  (1919)-  Boletim do Departamento 

Estadual do Trabalho 

 

Obs.: Os pagamentos diários foram multiplicados por 25 dias de trabalho para obter um salário mensal. 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do Departamento Estadual do Trabalho; Salários, Ano XI, Vol.2, nº 31 e 32, pág. 202. anexo nº7. 
 

 

Número Natureza da Produção

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1

trabalhos graphicos em geral, com cartographias 

encadernação, pautação, envelopes, folhinhas 67$500 28$900 42$500 220$000 37$500 75$000 Wieiszflog São Paulo

2 trabalhos litographicos em geral, cartazes, rotulos, impressos 150$000 500$000 62$500 125$000 37$500 112$500 Ipiranga São Paulo

3 artes graphicas em geral 75$000 350$000 47$500 150$000 25$000 95$000 Artes Graphicas São Paulo

4 typ. Encadernação, pautação, douração, stereotypia, linotypia 70$000 375$000 25$000 100$000 20$000 50$000 Siqueira São Paulo

5 typographia , encadernação, gravura, carimbos , envelopes 75$000 225$000 50$000 80$000 20$000 50$000 Vanorden São Paulo

6 typographia, encadernação etc 100$000 300$000 _ _ 60$000 _ Diário Official São Paulo

7 industria da publicidade 200$000 675$000 _ _ _ _ Commercio de S. Paulo São Paulo

8 typographia, encadernação, pautação, envelopes 85$500 325$000 75$000 105$000 20$000 87$500 Manderbach São Paulo

9 typographia e jornal diário 125$000 750$000 _ _ _ _ Fanfulla São Paulo

10 typographia para impressão em branco 167$500 18$400 _ _ 125$000 150$000 Correio Paulistano São Paulo

11 typoraphia e livros em branco 50$000 275$000 _ _ 25$000 87$500 Heitor & Alves São Paulo

12 typographia e encadernação 145$000 280$000 _ _ 30$000 125$000 Brasil São Paulo

13 typographia e encadernação 130$000 235$000 _ _ 22$500 55$000 Levi São Paulo

14 impressos em geral e livros em branco 100$000 200$000 _ _ 20$000 125$000 Asbahr São Paulo

15 typographia, encadernação, livros em branco 80$000 170$000 20$000 _ 10$000 (22) 62$500 Genoud Campinas

16 impressos em geral 150$000 200$000 _ _ 50$000 87$500 R. Lobato & Comp. Lda. São Paulo

17 impressão em jornal, etc 137$500 300$000 _ _ 62$500 112$500 Diario Hespanhol São Paulo

18 typographia e livros em branco 62$500 115$000 _ _ 17$500 50$000 Paulicea São Paulo

19 typographia 62$500 170$000 _ _ 17$000 95$000 Mascotte Campinas

20 papel, papelão, cartão, confetti, serpentinas 100$000 500$000 50$000 82$500 50$000 90$000 Klabin São Paulo

21 papel, papelão, e papel pintado 87$500 300$000 62$500 105$000 30$000 87$500 Papeis e Cartonagem Salto

22 papel, papelão e papel pintado 87$500 300$000 62$500 100$000 30$000 87$500 Papeis e Cartonagem São Paulo

23 caixas de papelão 75$000 225$000 45$000 82$500 20$000 37$500 Victoria São Paulo

Masculino Feminino

Legenda: (8) Sem prática no serviço; (22) Aprendizes.

Condições Geraes do Trabalho nas Indústrias de Papel e  Artes Graphicas do Estado de São Paulo 1919.

Salários Mensais

Nome do Estabelecimento Localidade

Adultos Menores

Masculino Feminino
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Anexo 20 ) Condições Gerais nas Indústrias Têxteis no Estado de São Paulo  (1919)-  Boletim do Departamento Estadual do Trabalho 

 

Obs.: Os pagamentos diários foram multiplicados por 25 dias de trabalho para obter um salário mensal. Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do 

Departamento Estadual do Trabalho; Salários, Ano XI, Vol.2, nº 31 e 32, pág. 202. anexo nº2. 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 Fiação, tecelagem, malharia, tinturaria ecascamificio de algodão 120$000 250$000 (1) 90$000 200$000 50$000 100$000 40$000 150$000 Mariângela Capital

2 tecidos de algodão em geral 50$000 125$000 25$000 50$500 15$000 50$000 15$000 50$000 Taubaté Industrial Taubaté

3 algodões, morins, chitas, brins, zephirs, lenços flanellas, toalhas 82$500 (1) 250$000400 40$000 195$000 25$000 87$500 17$500 87$500 Votorantim Sorocaba

4 tecidos e fios crus de algodão e etc 92$500 200$000 57$500 200$000 27$500 70$000 27$500 70$000 Santo Antonio Sorocaba

5 Fiação e tecelage de algodão 95$000 200$000 95$000 200$000 30$000 125$000 30$000 125$000 Carioba Villa Americana

6 tecidos e fios de algodão, crus, alvejados e tintos 72$500 500$000 72$500 100$000 15$000 87$500 15$000 105$000 São Bento Jundiahy

7 tecidos de algodão em geral 75$000 7$600 (1) 52$500 132$500 32$500 70$000 35$000 52$500 Lusitaba São Paulo

8 tecidos de fios de algodão em geral 95$000 122$500 82$500 95$000 45$000 57$500 42$500 57$500 Man. Ital. De Tecidos São Paulo

9 fiação, tecelagem, tinturaria e preparação 105$000 300$000 85$000 200$000 50$000 130$000 50$000 130$000 Labor Mogy das Cruzes

10 tecidos de algodão em geral 112$500 (1) 242$500 95$000 140$000 50$000 112$500 50$000 112$500 Belemzinho São Paulo

11 tecidos de algodão em geral 105$000 150$000 50$000 125$000 20$000 75$000 20$000 50$000 Mogyana São Paulo

12 tecidos em geral 125$000 300$000 125$000 150$000 105$000 87$500 105$000 87$500 Victoria São Paulo

13 linhas para coser 107$500 (1) 350$000 75$000 175$000 47$500 92$500 35$000 175$000 Com. Bras. Lin. Para Coser São Paulo

14 fios de algodão 112$500 (1) 200$000400 80$000 150$000 50$000 112$500 50$000 112$500 Belemzinho São Paulo

15 fios de algodão e tinturaria 90$000 375$000 75$000 120$000 105$000 87$500 50$000 75$000 Fiação da Saúde São Paulo

16 alvejamento, tinturaria e estamparia de tecidos de algodão 100$000 8$500 87$500 112$500 60$000 115$000 72$500 90$000 Belemzinho São Paulo

17 Meias de algodão 87$500 19$500 70$000 175$000 105$000 87$500 45$000 _ Assad e Cia São Paulo

18 camisas e meias 75$000 125$000 50$000 125$000 25$000 105$000 25$000 105$000 Licia São Paulo

19 meias e rendas _ 150$000 105$000 150$000 _ 105$000 50$000 75$000 Minerva São Paulo

20 meias _ 125$000 75$000 125$000 _ _ 25$000 37$500 Franceira São Paulo

21 tecidos de lan e algodão 50$000 250$000 30$000 170$000 25$000 110$000 30$000 110$000 Corezzi Guaratinguetá

22 fios de algodão e de lan 50$000 117$500 45$000 75$000 37$500 105$000 37$500 105$000 Indústrias Textis São Paulo

23 tecidos de meia de lan 180$000 200$000 80$000 140$000 _ _ 55$000 140$000 Belem São Paulo

24 tecelagem de aniagens para saccos e enfardamentos 60$000 500$000 30$000 100$000 30$000 60$000 45$000 60$000 Santista Santos

25 tecelagem de baixeiras e passadeiras 112$500 300$000 _ _ 37$500 _ _ _ Stella São Paulo

26 tecidos, cordões, elásticos e passamanarias de seda 142$500 262$500 50$000 200$000 37$500 105$000 55$000 140$000 Italo Brasileira São Paulo

27 tecidos de seda e algodão 125$000 500$000 37$500 125$000 _ _ 105$000 125$000 Abão Andraus São Paulo

28 lonas de algodão, alpagartas e chinellos 112$500 (11) 200$000 75$000 250$000 50$000 87$500 105$000 200$000 S. Paulo Alpargatas Co. São Paulo

29 benefficio de algodão 80$000 125$000 _ _ _ 70$000 _ _ Pentagua Nogueira Piracicaba 

30 benefficio de algodão 75$000 125$000 _ _ _ _ _ _ Pompeu Pennapolis

Mínimo 50$000 117$500 25$000 105$000 15$000 50$000 15$000 37$500

Máximo 180$000 500$000 125$000 250$000 105$000 130$000 105$000 200$000

Número Natureza da Produção

Condições de Trabalho nas Indústria Têxtil do Estado de São Paulo 1919

Masculino Feminino Masculino Feminino

Salários Mensais

Nome do Estabelecimento Localidade

Adultos Menores
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Anexo 21) Médias Salariais das Indústrias do Estado de São Paulo  (1919)-  Boletim do Departamento Estadual do Trabalho 

 

 

 
 

 OBS: Os valores são de pagamentos diários. 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio– Boletim do Departamento Estadual do Trabalho; Salários, Ano XI, Vol.2, nº 31 e 32, pág. 202. Anexo nº 11. 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 Transportes, Comunicações, Força e Luz 3$840 10$560 2$330 6$580 1$470 4$050 2$000 4$000

2 Textil 3$810 9$900 2$650 5$910 1$950 3$450 1$600 4$000

3 Metallurgica 3$770 9$930 1$920 3$200 1$470 3$340 1$320 2$800

4 Alimentação 3$500 9$760 2$350 3$750 1$800 3$670 1$480 2$720

5 Extractiva e Cerâmica 3$650 9$150 1$800 2$980 1$550 3$180 1$600 2$780

6 Vestuário 4$240 11$800 2$400 6$230 1$480 3$390 1$100 3$750

7 Papel e Artes Graphicas 4$280 13$320 1$830 5$200 1$350 3$580 1$100 2$380

8 Chimicas e Pharmarceuticas 3$420 7$780 2$780 4$200 1$640 3$040 1$750 2$380

9 Madeira e Móveis 4$300 7$870 3$300 6$000 1$140 2$620 _ _

10 Várias Indústrias 3$800 9$500 2$950 5$280 1$460 3$040 1$540 2$940

Masculino Feminino

Salários Médias 1919

Salários

Adultos Menores

Masculino Feminino

Indústrias Número
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