
As lojas de R$ 1,99 mudam o foco e vendem até arroz e feijão 
Stella Maya 
 
 
Os alimentos, que até o ano passado representavam cerca de 15% da receita das lojas 
de R$ 1,99, chegaram a 40% do faturamento anual destes estabelecimentos este ano. 
A expectativa é fechar 2003 com um ganho de 15% frente ao faturamento de 2002, 
estimado em R$ 5 bilhões. “Pelo menos na capital paulista, notamos uma tendência ao 
incremento no mix de itens oferecidos pelas lojas de R$ 1,99”, afirma Eduardo Todres, 
organizador da feira de 1,99 que acontece em São Paulo.  
 
As balas, salgadinhos e chocolates deram espaço a biscoitos, macarrão e até arroz e 
feijão que agora também são vendidos neste varejo. “Pretendemos criar um hábito nos 
consumidores de procurar tais produtos nos nossos est abelecimentos”, ressalta 
Todres. Para ele, o preço fixo oferecido por estas lojas pode ser o chamariz para que 
os freqüentadores criem esse costume. 
 
“Para o Natal, é certo que todas as lojas de R$ 1,99 irão oferecer boa quantidade e 
variedade de panetones para atrair um maior número de visitantes”, afirma Todres. A 
expectativa é de que nas festas de final de ano, as vendas cresçam cerca de 60% a 
80% se comparada aos outros meses. “Em relação a 2002, o faturamento natalino terá 
acréscimo de 15%”, diz. Todres explica que o setor sofreu queda nas vendas no 
começo do ano, mas a partir de março conseguiu reverter o quadro investindo 
principalmente em produtos alimentícios. 
 
Alexandre Endo, proprietário da Ponto Um Sabará , localizada em Interlagos, acredita 
na substituição de outros produtos por alimentos nas lojas de 1,99. “Cerca de 60% do 
que nós oferecemos são alimentos”, diz. Há 6 anos no mercado, Endo pretende 
incrementar as vendas de Natal com bolos e doces tradicionais da época.  
 
“Apesar dos enfeites e brinquedos serem maioria, a linha de alimentos também será 
acrescida para as festas de final de ano”. A informação é de Nelson Dib Junior, 
proprietário de 5 lojas do ramo, que já comprou 40% das mercadorias de Natal.  
 
 
Para Todres, as lojas de 1,99 estão sendo cada vez mais procuradas nas festas de final 
de ano. “Com a falta de dinheiro, muitos optam por comprar ‘lembrancinhas’ que são 
facilmente encontradas em nossos pontos de venda. Aqueles que estavam 
acostumados a levar 2 ou 3 produtos por mês, passam a comprar 6 a 8 mercadorias. 
Corremos na contramão da economia; quanto maior for a crise, vendemos mais”, 
afirma. Além disso, Todres conta que um antigo preconceito quanto à qualidade dos 
produtos oferecidos pelas lojas de 1,99 não existe mais. “Estamos observando uma 
migração da clientela de lojas convencionais para este segmento”, diz.  
 
Esta mudança também tem sido incentivada pela volta dos produtos importados às 
prateleiras de estabelecimentos comerciais deste nicho. “Com a estabilidade do dólar, 
os lojistas voltaram a investir nos importados, oferecendo mais variedade aos 
consumidores”, acredita Todres. Enquanto em 2002 cerca de 80% dos produtos 
comercializados eram nacionais, neste ano o número caiu para 65%. Os importados 
somam 35%. “A maioria dos enfeites de Natal são importados, o que poderia 
prejudicar as vendas de fim de ano”, afirma Daniel Toteno, proprietário da Tsuru 
Center , onde 40% dos produtos são comprados da China.  



Com o bom resultado dos últimos 6 meses, as lojas passaram a repor seus est oques. 
“Muitos estabelecimentos estavam trabalhando com acervos reduzidos devido a queda 
das vendas em janeiro e fevereiro. Só agora estão seguros para comprar mais, visando 
o Natal e, um pouco antes, o Dia das Crianças”, observa Todres. Os lojistas esperam 
que as vendas no mês das crianças seja 10% maior do que o registrado em 2002. “Em 
datas comemorativas, o movimento em estabelecimentos do ramo dobra”, acrescenta 
Todres. 
O Brasil conta com 18 mil lojas de R$ 1,99. Só na capital paulista, são 1.500 espaços 
destinados a este segmento. 
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