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Eles não têm cartão de crédito nem talão de cheque no bolso. Às vezes, ainda nem sabem falar, 
mas já são consumidores vorazes. As crianças de até 12 anos formam um mercado poderoso. 
Escolhem o que vão vestir e influenciam os pais na decisão de qual produto comprar.  
 
As empresas que apostaram no público mirim estão conseguindo bons lucros. Cortina, almofada, 
colcha, papel de parede, cesto de lixo: Tudo combinando!  
 
Olívia Machado passou seis meses decorando o quarto da filha Caroline. Ela gastou R$ 8 mil e 
ainda acha que há muito o que fazer. “Mãe é boba. Tudo o que ela vê, quer comprar”, diz Olívia 
Machado.  
 
Quem aproveita toda essa impulsividade é a empresária Márcia Bellentani. Ela era gerente de uma 
loja de decoração. Quando o filho nasceu, saiu do emprego para se dedicar à família. Atenta aos 
mínimos detalhes, Márcia percebeu que ninguém fabricava pantufas para bebês e decidiu começar 
uma pequena confecção, apostando nesse único produto. “Com as pantufas nós conseguimos uma 
grande rede para distribuição. Foi a nossa alavanca inicial”, revela Márcia.  
 
Das pantufas para as almofadas, foi um passo natural para a ex-decoradora. O salto seguinte foi 
fabricar tapetes. Hoje, eles representam 70% do faturamento. Uma das vantagens é que, mesmo 
variando os produtos, a matéria-prima é sempre a mesma.  
 
- Eu consigo condensar a compra em maior quantidade. Comprar mais barato e usar esses 
produtos em todos os segmentos porque todos os produtos que eu compro, eu uso em tudo, 
conta Márcia.  
 
Márcia calcula que, para uma produção de 200 tapetes por mês, é preciso investir R$ 40 mil. O 
dinheiro é para comprar matéria-prima e seis máquinas de costura. Para reduzir custos, a 
empresária montou a oficina na casa dos dois únicos funcionários da empresa. Eles recebem um 
salário fixo mais comissão de 20% sobre as vendas. É um trabalho que exige muita atenção.  
 
- Tem bastante detalhe. Bastante mesmo porque se a gente descuidar, alguma coisinha fica, diz a 
costureira Alice de Sousa.  
 
A fábrica Pim Pam Pum cresce 30% ao ano. De acordo com Márcia, nesse ramo, o fundamental é 
inovar. “Tem que ter um designer porque se você não detém a criação você não vai pra frente”, 
revela a empresária.  
 
Mais de 50 lojas em todo o país vendem hoje os produtos feitos pela empresária. Ao menos duas 
vezes por ano ela visita os pontos de venda. A idéia é pesquisar o que o público prefere, antes de 
lançar novos modelos. Uma técnica importante para atrair os compradores é formar conjuntos, 
com os mesmos padrões.  
 
- A pessoa vem querendo levar os móveis, aí ela acaba vendo o kit, acaba vendo a parte de 
higiene e acaba levando o tapete, diz a gerente de loja Meire Gonzaga.  
 
Já em uma outra loja, é mais importante chamar a atenção da própria criança do que agradar os 
pais. Quando se trata de sapato, o pequeno consumidor usa todos os argumentos para defender o 
seu ponto de vista.  
 
- As crianças procuram e querem usar calçados parecidos com o dos pais. A gente põe uma coisa 
mais rosinha para ficar mais infantil. É praticamente um sapato que a mãe usa ou que o pai usa, 
conta a lojista Sabrina Tenenbaum.  



 
- Eu ajudo ela na escolha, mas a palavra final é dela, diz uma cliente.  
 
Entre os 20 fornecedores da loja está a fabricante Marly Duobles. Ela começou há 12 anos, 
fabricando calçados para adultos. Não deu certo. Os sapatos encalhados estão até hoje no 
estoque.  
 
- Eu fui obrigada a comprar mil pares de solado, só que não idealizei que eram mil solados para 
mil pares de sapatos. Era produção para chuchu! Hoje eu tenho um estoque de todos esses 
solados, diz a empresária Marly Duobles.  
 
Em 1993, ela resolveu tentar a linha infantil. Apostou num estilo colorido e original, para se 
diferenciar dos concorrentes. Desde então, a fábrica cresce 30% ao ano. Dos 8 mil pares de 
sapatos que produz todos os meses, 5% são exportados para os Estados Unidos.  
 
A empresária calcula que para produzir 300 pares por mês, é preciso investir cerca de R$ 250 mil. 
Os principais equipamentos são facas de corte, formas, prensas, máquinas de costura e de 
montagem.  
 
Outra dica é ter sempre modelos novos. Marly explica que, até os três anos de idade, a criança 
muda de número de sapato a cada quatro meses, em média. Uma embalagem atraente também 
ajuda a vender.  
 
- A nossa embalagem particular vira uma lancheirinha e faz parte da brincadeira. A criança se 
atrai também para isso, conta Marly.  
 
Mas, o mais importante é o conforto do sapato. O couro tem que ser macio e as formas são 
criadas com a assessoria de ortopedistas. Depois de pronto, o sapato passa pelo crivo exigente do 
futuro consumidor.  
 
A empresária tem um curioso laboratório de teste para seus produtos. Toda vez que vai lançar um 
modelo, ela primeiro doa alguns pares para escolas e creches. Lá ela passa tardes inteiras de olho 
para ver se nenhuma criança tira o sapato do pé.  
 
- É isso que importa para nós, a opinião da criança. A criança, se não gostar, se não estiver 
confortável, a primeira coisa que ela faz é arrancar do pé, fala Marly.  
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