




de mercadorias nos corredores quan-
do tinham que encarar longas filas no
caixa" diz. Para resolver o problema,
o empresário reorganizou os turnos
de trabalho dos atendentes para evitar
esperas nos horários de pico.
"O cliente não aceita mais enfrentar
desconforto só para pagar mais bara-
to", afirma Costa.

CUIDADO COM O ESTOQUE
Estima-se que existam atualmente no
Brasil cerca 60.000 pontos-de-venda
de produtos populares importados,
de acordo com Dedivitis, da ABIPP.
"No início de 2006 eram no máximo
40.000" afirma. Mas isso não signifi-
ca saturação, segundo os próprios em-
presários do ramo. Costa, da MultLoja,
planeja para breve a abertura de sua
quarta loja. "De preferência em algum
bairro longe dos centros comerciais",
diz. "Acredito que nesses locais ainda
haja muito espaço para esse tipo de
comércio." Mas seja em uma loja nova
especializada em produtos popula-
res ou em um estabelecimento já em
operação, a introdução dos importa-
dos nos estoques deve ser feita com
cautela. Os lojistas bem-sucedidos
ressaltam que é importante mesclar
esses itens com outros nacionais de
preços acessíveis. Assim, a loja não fi-
ca só na dependência dos importados,
o que seria um risco para o negócio,
caso o dólar suba. Nas três unidades

da MultLoja, a relação é de 60% de
nacionais para 40% de importados,
uma média comum no mercado.

Ex-bancário, Costa conta que mon-
tou a primeira loja de produtos po-
pulares em 2000, com um sócio, sem
qualquer experiência em comércio.
Em seis anos, eles abriram seis unida-
des, todas em São Paulo. "Logo depois
terminamos a sociedade e cada um
ficou com três pontos comerciais" diz.
Seu caso pode ser considerado de su-
cesso e reflete a grande demanda por
produtos importados populares. Ain-
da mais se levarmos em conta que o
empresário não era o que se pode cha-
mar de gestor exemplar. Ele conta que
já cometeu deslizes que podem servir
de alerta para quem pretende investir
nesse mercado. Um deles foi o equí-
voco na escolha de produtos que ele'
considerava novidade. Na hora das
compras, tomou como base apenas
o seu gosto pessoal. "Não deu outra.
Fiquei com mercadorias encalhadas
e acabei registrando um crescimento
bem abaixo do esperado", diz. Ele afir-
ma que agora fica mais de olho no que
os consumidores desejam e só compra
pequenos lotes de novos produtos
para primeiro testar a receptividade
junto à sua clientela. Mesmo que a
nova mercadoria venda rapidamente,
o empresário garante que toma cui-
dado para não se empolgar demais ao
fazer o pedido da segunda remessa.
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"Uma novidade hoje pode virar um
mico em poucos meses" afirma.

Nas lojas de produtos populares,
as novidades envelhecem mais rapi-
damente que em outros modelos de
comércio. O presidente da Feira 1,99
Brasil explica: "Se num shopping um
cliente entra na loja uma vez por mês,
em média, numa loja de produto po-
pular ele vai oito vezes por mês. Daí
a necessidade de se oferecer sempre
novidades" afirma Todres. Mesmo
um produto de pouca utilidade e de
gosto duvidoso pode virar um lança-
mento de sucesso nesse ramo. Não
importa. O freguês é quem manda.
Aparecido de Oliveira Cruz, dono
da importadora Mini Price, de São
Paulo, por exemplo, diz que certa vez
trouxe da China uma grande remes-
sa de botões de rosa feitos de vidro
colorido e ficou admirado com o
sucesso do produto. "Vendi mais de
200.000 peças em poucas semanas."

Mas como saber exatamente o que
vende mais ou menos? Uma tática
simples, que vale para qualquer ne-
gócio e que costuma dar bom resul-
tado, é circular pela loja no meio dos
clientes, observando as diferentes
reações diante das diversas mercado-
rias, acredita o empresário Fernando
Assad Abdala, dono da Dourai, loja de
artigos para a casa na rua 25 de Março.
"Foi dessa forma que percebi que os
consumidores achavam os corredores

da minha loja apertados. Também me
dei conta de que eles queriam que as
novidades estivessem em locais sina-
lizados com destaque na loja, assim
como os produtos mais vendidos e os
que estão em promoção" diz. A partir
dessas observações ele promoveu mu-
danças no estabelecimento e garante
que elas resultaram em aumento de
vendas, embora não revele números.

GANHE NO GIRO
Mas, afinal, como classificar se uni
produto pode ser considerado popular
ou não? Essa é uma dúvida freqüente
— e que não tem consenso — entre
os empresários do setor. Alguns con-
sideram populares apenas os produtos
que custam até R$ 20. Outros, os que
chegam a R$ 100. "Em caso de dúvi-
da, aconselha-se ampliar o mix para
mercadorias até R$ 35, o que permite
a elaboração de um portfólio com uma
boa variedade de itens" afirma o em-
presário John Lu, dono da China
Shopping, uma das maiores impor-
tadoras de produtos chineses do país,
localizada em São Paulo. Fernando
Alves Costa, da MultLoja, diz que pro-
cura comprar mercadorias que variem
entre R$ 0,50 e R$ 49,90, de forma
que o cliente tenha sempre uma gran-
de gama de opções e a loja nunca fique
com prateleiras vazias, mesmo quando
um ou outro item encomendado de-
mora para chegar. Um detalhe impor-

tante: nesse ramo é comum a prática
de estabelecer preços quebrados em
centavos, o que ajuda a atrair a aten-
ção dos clientes, segundo os empresá-
rios mais experientes.

Em geral, um cliente que entra em
uma loja de preço popular costuma
comprar duas ou três mercadorias que
somam aproximadamente R$ 10, con-
forme cálculos do organizador da Feira
1,99 Brasil. "É um negócio no qual se
ganha no giro de produtos, já que
a margem de lucro líquida dificilmente
passa dos 10%" diz Todres. Não chega
a ser um retorno desprezível.
Uma loja de 200 m2 com aproximada-
mente 3.000 itens numa cidade como
São Paulo, de acordo com especialis-
tas, recebe entre 600 clientes por
dia, se ficar em um bairro, e 1.500, se
for na região central da cidade. Fazen-
do as contas, com estimativas conser-
vadoras, a receita bruta seria de
R$ 150.000 mensais, com lucro líquido
de R$ 15.000. Nada mal. <^
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