
Vai uma bala com o pingüim
da geladeira?
Como as Lojas 1,99 engrenam na
distribuição de confeitos

Sônia Salgueiro

S
ob o chamariz "tudo
por R$1,99", uma fiei-
ra de lojas de utilida-
des e inutilidades do-
mésticas firma-se co-

mo canal de chocolates e can-
dies. Sondagem informal em
pontos-de-venda (PDVs) pau-
l istanos bancada pela 1,99
Brasil Editora e Eventos,
promotora da Feira 1,99 Bra-
sil, constatou que, dos 10 gê-
neros de produtos de maior
giro nesse segmento, sete se
encaixam em al imentos. As

1,99 em São Miguel giro alto é atrativo para fabricantes de confeitos.

balas, indica o levantamento, lideram o ran-
king. Candies já respondem por metade dos
negócios de várias dessas lojas, deixa cla-
ro Eduardo Todres, diretor da 1,99 Brasil.

No Lojão do Real, rede paulista de oito
estabelecimentos sob controle familiar, a
venda de confeitos já supera a procura de
artigos para presente e bugigangas para o
lar. Na unidade de São Miguel Paulista, por
exemplo, 60% do mix é encorpado por pro-
dutos alimentícios, informa o diretor Mi-
guel Ferrari. Doces abocanham 15% do giro
geral e os aperitivos salgados (snacks) res-
pondem por 10%, crava ele. "Começamos
a operar com produtos desse gênero há cin-
co anos, em resposta à procura deles por
muitos clientes", repassa o porta-voz do es-
tabelecimento, localizado em zona de for-
te concentração de consumidores das clas-
ses C, D e E.

Aos poucos, conta Ferrari, a rede am-
pliou a gama de guloseimas ofertadas e
hoje os volumes são tão expressivos quan-
to o de cadeias de médio porte de super-

mercados. Além de se abastecer com dis-
tribuidores especializados no canal 1,99, o
Lojão é atendido diretamente pelo forne-
cedor, como acontece nos casos da Dori,
Elma Chips e Piraquê, ilustra o dirigente.
"A indústria tem demonstrado interesse
crescente pelo nosso tipo de comércio",
avalia ele.

O consultor de varejo Francisco Rojo,
titular da FR Marketing de Alimentos,
sustenta que as lojas 1,99 não chegam a
ser tão significativas para a indústria do-
ceira quando o parâmetro em jogo é o vo-
lume de compra e venda. "Mas é um canal
alternativo importante, que não pode ser
desprezado", recomenda. Comparado às
utilidades domésticas, o alimento é artigo
de alto giro e gera fluxo na loja, argumen-
ta o especialista. Além disso, ao ampliar a
oferta de candies o estabelecimento eleva
o sortimento da loja, trunfo para atrair a
freguesia. "Hoje em dia não é fácil encon-
trar artigos na faixa de R$ 1,00 a R$ 2,00
que não sejam guloseimas e essa é a pro-

posta original do comércio
movido ao preço mínimo,
assinala Rojo.

Balcão pioneiro
Ol iva r Lorena V i ta le ,

que comanda as lojas de
1,99 O Verdadeiro e Ana
Maria Presentes, ambas
no bairro paulistano da Pe-
nha, observa que a venda
de confeitos ajuda a elevar
o tíquete médio de compra.
"O cliente entra na loja pa-
ra comprar uma utilidade e

sempre acaba levando um doce para
casa", comenta.

Vitale sustenta que foi um dos pionei-
ros a adotar a fórmula de encorpar as pra-
teleiras e o faturamento com guloseimas e

Ferrari doces respondem por 15% dos
negócios da rede.
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Pacotes customizados batas no pódio das guloseimas mais vendidas.

doces. Ele destaca, entretanto, que a mu-
dança no mix não foi algo planejado. Há
cerca de oito anos, com seis meses de ex-
periência no ramo, um d is t r ibu idor de
confeitos propôs então a exposição na loja
de alguns itens que, inicialmente, foram
recusados. A resistência foi quebrada com
a colocação de potes de cocada. "Ao cons-
tatar a boa receptividade, incrementamos
a comercialização com outras variedades
de doces", conta.

Hoje em dia, as linhas de confeitos
abocanham 8% do menu das lojas de Vitale,
ocupando 5% da área de vendas. Balas,
chicles, pirulitos e doces populares como
cocada, pé-de-moleque e maria-mole são
os itens de maior giro nos dois pontos do
varejista. Ele não amplia ainda mais a ofer-
ta dessas guloseimas por falta de espaço
e pelo temor de descaracterizar o estilo de
comércio. "Seria complicado abandonar a
minha origem", pondera.

O abastecimento das lojas de Vitale é
feito em grande parte por distribuidores
que cobrem a zona norte paulistana. Em
alguns casos, informa, os pedidos são fa-
turados diretamente pela indústria, a exem-
plo das linhas de balas e confeitos da Boa-
vistense. Para o comerciante, a venda de
candies no canal 1,99 oferece muitas van-
tagens também para os fabricantes. "Como
o giro é alto, nossos volumes superam os
de bares e padarias, que compram picado".

Margem empatada
Já para Miguel Ferrari, do Lojão do

Real, não há maiores diferenças, em ter-
mos financeiros, entre a venda de utilida-
des domésticas e a de alimentos. A mar-
gem de contribuição é similar e oscila en-
tre 10% e 20%, crava o dirigente. Apesar

disso, ele reitera que
não pode se dar ao
luxo de abrir mão dos
confeitos. São, dispa-
rado, os itens de mai-
or saída nos oito PDVs
da família. "Doces em
barra e os cremosos
são campeões de ven-
da em nossas lojas".

Boa parte do su-
primento de gulosei-
mas do Lojão do Real
provém da distribuido-
ra Jaya Trade Center,

de Santo André, Grande São Paulo. A dire-
tora Sandra Djajarahardja abre que a em-
presa largou em 1996 e, de início, focava
apenas a r t igos impor tados . À época,
rememora, a vedete das prateleiras era a
bala indonésia de frutas Tango. Três anos
depois, com a maxidesvalorização do real
perante o dólar, emenda Sandra, as linhas
importadas foram desbancadas pela distri-
buição de produtos nacionais. Foi nesse pe-
ríodo, completa, que a Jaya se especializou
no canal 1,99.

A Jaya opera em escala nacional com
balas, biscoitos, chocolates, salgadinhos,
amendoim, chocolates, biscoitos e doces
caseiros, alinha Sandra. O catálogo inclui
grifes de candies, biscoitos e snacks como
Riclan, Itamaraty, Cory, Dalla Costa,
Lucky, Maritucs, Dan Top, Pietrobon e
Nabisco. Ela confirma que os pedidos do
fi lão 1,99 têm crescido, tanto em quanti-
dade por cliente como em número de esta-
belecimentos. "Há quatro anos, vendíamos

Forti, da Toffano demanda ganha força e puxa
desenvolvimentos.

metade do volume atual", confronta. Além
disso, as entregas são bem mais freqüen-
tes. PDVs que figuravam nos talonários com
compras mensais agora comparecem com
encomendas quinzenais, exemplifica.

Embalagem sob medida
Apesar de não dedicar especial aten-

ção ao canal 1,99, o a tacado doceiro
Mano's lida com várias linhas adequadas
a essa via de varejo. "É bastante perceptí-
vel o crescimento da oferta de itens dire-
cionados às lojas 1,99, principalmente na
forma de embalagens ou displays específi-
cos para esses PDVs", confirma Fausto Ro-
drigues Cruz, sócio-proprietário do estabe-
lecimento paulistano. Ele explica que é qua-
se impossível mensurar o peso dessa cli-
entela em seu negócio, mas nota que a loja
recebe cada vez mais pedidos do ramo. "É
um nicho muito bom pois o giro é rápido".
Para o atacadista, o formato 1,99 casa bem
com o comércio de confeitos porque eles
asseguram freqüência na área de vendas,
gerando compra por impulso.

"O canal 1,99 está virando firme alter-
nativa para a comercial ização de candies,
a ponto de justificar desenvolvimentos sob
medida para essa demanda", endossa Otá-
vio Galrão Forti, diretor da Toffano, fabri-
cante de balas e refrescos em pó de Jaú
(SP). Reforçando a percepção no Manos,
ele ilustra com a recente introdução de de-
terminada linha de embalagens menores,
justo para atuar no segmento com preços
ao consumidor ao redor de R$ 1,00.

A linha mastigável Lassie, por exemplo,
apresentada em pacotes de 900 e 700 gra-
mas para os atacados e em versão de 150
gramas para o canal de SM, ganhou ver-
são de 400 gramas. Além de atender às lo-
jas 1,99, a novidade tem espaço em super-
mercados do interior paulista, onde as se-
ções de itens ofertados a R$ 1,00-1,99 vêm
despontando, observa Forti. Na Toffano, as-
sinala, as vendas no segmento são feitas
loja a loja por representantes da marca e a
participação no resultado da empresa ron-
da, por ora, a faixa inferior a 10% do fatu-
ramento total.

Tabela fixa
Para a indústria de balas Dalla Costa,

as freqüentes reformulações na gramatura
das embalagens têm como endereço certo
o canal 1,99. Se essa demanda não exis-
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tisse, a indústria não promoveria ajustes
nos seus custos e simplesmente repassa-
ria os aumentos aos preços para os ataca-
dos, infere o diretor comercial Paulo Dalla
Costa. "O que não é possível quando o pro-
duto tem que chegar ao consumidor cus-
tando até R$ 1,99".

Fincada em Jacutinga (RS), a Dalla Cos-
ta transita há pouco mais de cinco anos por
essa pista do varejo. De início, ela circula-
va com balas acondicionadas em potes para

esse canal mas, com a elevação dos cus-
tos, desdobrou o produto em versões de pa-
cote. No período de introdução, as balas
atingiam apenas estabelecimentos de San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul, mas há cer-
ca de um ano estrearam em São Paulo, mer-
cado bem mais fornido de lojas 1,99. Essa
cobertura fica por conta de distribuidores
especializados, enquanto as vendas no Sul
são feitas diretamente pela fabricante.

Para ajustar os custos crescentes à ca-
misa de força do preço fixa-
do em R$ 1,99, as embala-
gens da Dalla Costa vêm en-
colhendo. "Na virada do ano
diminuímos o saco de 400
gramas para 350 gramas e já
estudamo a redução para 330
gramas", antecipa Dalla Cos-
ta. Pela sua lupa, a represen-
tatividade do canal tende a
aumentar. No balanço atual,
a demanda de lojas 1,99 mor-
de de 15% a 20% das ven-
das totais da Dalla Costa,

Dalla Costa menos gramas e avanço trimestral
de 10% em São Paulo.

graças principalmente à penetração da mar-
ca no Sul. Em São Paulo, situa o diretor,
embora a participação seja menor, as ven-
das são ascendentes, pulando em média
10% a cada trimestre.

Anúncio
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