
gente grande
Um grande número de categorias para o público infantil desafia crises e se

mantém em crescimento, tendo como principal aliado o varejo de vizinhança

Joana Gonçalves

Mamadeiras, chupetas, achocolatados, fari-
nhas lácteas, xampus, pós-xampus, fraldas... É
grande o número de categorias que, entra cri-
se, sai crise, se mantêm em crescimento. Em
comum está o público-alvo-de recém-nascidos
a pré-adolescentes entre 10/12 anos. Os moti-
vos passam por três vertentes: base de consu-
mo ainda baixa, dinamismo dos fabricantes em
inovações e marketing e, acredite, perda de ren-
da. Presentes em grande parte dessas catego-
rias e sinônimo de cuidado infantil, a Johnson &
Johnson fala de cadeira: a cesta de produtos
Baby cresce a taxas maiores que a de higiene e
Beleza (Hibe) e a economia. Em 2004 x 2003,
evoluiu 17,1%, contra 2,7% de Hibe e 1,7% da
economia. De janeiro até abril, cresceu mais de
17% aponta Graciane Kerbej, gerente de trade
marketing, da Johnson baby.

Pedro Pittella, gerente nacional de trade ma-
rketing da Johnson, explica: nos momentos de
retração, o consumo cai em bens duráveis, e o
pouco da renda vai para itens de Hibe. O con-
sumidor abre mão de trocar geladeira ou de
uma reforma, e cuida mais da aparência, pre-
ocupação que é transferida para o filho: tanto
que no pós-xampu, nicho de base ainda pe-
quena, a evolução foi de 43%, reflexo da pro-
liferação da subcategoria no segmento adulto,
em franca expansão, com condicionadores,
sprays, cremes de pentear etc. Na
cesta infantil Nielsen, pós-xampu é a quinta
em expansão, atrás de fraldas, cremes para
assadura, xampus e sabonetes.

Mais importante, porém, é o papel do varejo
tradicional, farma e alimentar, nessa conta. Ali,
o crescimento de vendas de muitas dessas
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categorias é maior que nas grandes lojas. E não por acaso.
Pittella entende que a equação de valor que o pequeno ofe-
rece é forte, em serviços, promoções, preços acessíveis e en-
tendimento da necessidade do consumidor. Ao se tornar mãe,
a mulher muda o padrão de consumo, melhora a alimenta-
ção, com vegetais, frutas e verduras, e abre espaço no carri-
nho para outras categorias. Geralmente muda de supermer-
cado e busca um que atenda a esse rol de necessidades. É
um momento ímpar para o varejo de vizinhança, pois esses
lares com filhos consomem 30% mais. "Quem tiver uma se-
ção infantil com bom sortimento, uma loja limpa e aconche-
gante e souber montar essa equação de valor tem chances
de atrair e fidelizar essa consumidora", orienta Pittella.

[ Para todos os bolsos ]
A categoria de fraldas é emblemática: apesar da

agressiva disputa (são mais de 200 marcas), até março, as
vendas cresceram 10% sobre igual período de 2004. Tem
tido fôlego suficiente para evoluir à taxa de 5,5% ao ano no
último triênio, ancorado na baixa taxa de penetração nos
lares e em propostas mais atraentes das indústrias às mães.
"Dos lares com bebês, apenas 60% compram fraldas e, des-
tes, só 40% compram com regularidade", aponta Eduardo Aron,
diretor de categoria da Kimberly-Clark. Muitas mães de clas-
ses D e E usam-nas apenas na hora de o bebê dormir, ou quando
o leva ao médico ou a festinhas. "A fralda é status social."

Nos últimos anos, o ritmo de
inovações é alucinante. Re-
sultado: fraldas muito me-
lhores, mais duráveis e fi-
nas, atributos rapida-
mente assimilados pela
mãe. A luta é ferrenha
por qualquer ponto per-
centual de um mercado de
4,5 bilhões de unidades,
perto de US$ 1 bi-
lhão/ano. Haja cri-
atividade. Dona da
Turma da Mônica,
a Kimberly-Clark
trocou a dupla
pela tripla prote-
ção em julho de
2004.

Três fórmulas
sustentam o cresci-
mento da P&G numa
categoria em que a
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concorrência não dá folga. Pelos números do
gerente de marketing, Stefan Feitoza, em três
anos, saiu de 19% para 24% no share. Este
ano, enquanto o setor espera expansão entre
4%/5%, a empresa, dona de Pampers No-
turna, InstanSec e Básica, fala em 20%/30%.
"Não há fórmula melhor do que renovações
relevantes", pontua o gerente. Como segundo
fator, está o reforço na comunicação, com
equipes exclusivas nas lojas. "Metade da ver-
ba de marketing vai para o ponto-de-venda.
Ali, a mãe está muito mais propícia a receber
mensagens", acredita Feitoza.

[ Estes têm chão ]
Se mesmo mercados consolidados crescem a

olhos vistos, o que dizer dos emergentes? O de
lenços umedecidos, de 250 milhões de lenços/
ano (ou 3,2 milhões embalagens/ano), cresce a
10% ao ano, mas a base é baixa: não ultrapassa
a casa dos 20% nos lares com bebês. "Se todos
os usuários de fraldas usassem lenços umede-
cidos, o mercado se multiplicaria por três", calcu-
la Aron, da Kimberly-Clark.

Como 98% do mercado atende o segmento
econômico, a estratégia das fabricantes, ago-
ra, é agregar-lhe valor. O mercado chamou a
atenção de outra gigante das fraldas. P&G lan-
çou em junho a Toalhinha Umedecida Pampers,
de 50 unidades.

Linhas para cabelo, cremes para assaduras,
polvilhos, sabonetes, colônia, lavanda, loção
higienizante, hidratante, lenços umedecidos e
óleo mineral... Produtos para crianças de diver-
sas faixas etárias são os que mais crescem no
mix da Baruel. E como crescem! 76% em 2004.
A empresa atribui o fenômeno ao binômio pre-
ço acessível/qualidade. Este ano não fala em
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crescer menos que 25%. A verba de marke-
ting para todas as categorias da empresa é de
R$ 9 milhões, contra R$ 3 milhões de 2004.
Meta: liderar o mercado infantil. "Já temos 13%
em xampus, segundo Nielsen", alardeia o dire-
tor executivo Dorley Mignon. "Turma da Xuxi-
nha já é a primeira marca em creme para as-
saduras. Em 2004, crescemos 25%, mais que
o dobro do mercado", comenta.

Antenada, a Novartis, dona da Gerber, adqui-
riu há seis anos a marca Lillo, líder em puericul-
tura leve (chupetas, mamadeiras e acessórios),
criando a Lillo by Gerber. Readequou a linha e
incorporou no mix canecas, protetores de seio,
colheres com ponta de silicone e protetor de to-
madas, entre outros que auxiliam a mãe nos
cuidados com o bebê. "Segundo AC Nielse, em
valor, temos 30% do mercado de chupetas, de
R$ 65 milhões; e 46% em mamadeiras, de R$
70 milhões/ano", afirma César Boulos, gerente
de marketing da Novartis divisão Infant & Baby.

[ Papinhas e cereais ]
E, de olho num mercado que evolui 10% ao

ano, a Lillo by Gerber estreou, em 2003, no
apetitoso nicho dos cereais e mingau de arroz,

"Quem tiver uma seção infantil com bom sortimento, uma

loja limpa e aconchegante e souber montar essa equação

de valor tem chances de atrair e fidelizar essa consumi-

dora", acredita Pittella
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apostando na experiência de mais de 70 anos da marca
americana Gerber. "Lançamos uma farinha láctea de alta
qualidade e sem soro de leite", garante César Boulos, so-
nhando com a vice-liderança em cereais infantis, mercado
de 38 mil toneladas ou R$ 350 milhões/ano, já em 2007.
De olho na demanda de atacadistas e distribuidores, res-
ponsáveis por mais de 50% das vendas, pôs a farinha em
saquinhos (bags) de 300 g. "Competitivo, ocupa menos es-
paço no caminhão."

A Feria não quer economizar para mostrar as maravilhas
que a aveia pode fazer. Linha revigorada, site e campanhas
de mídia impressa em revistas, painéis em táxi, backlights e
placas de rua em três regiões do País, além de ações de
degustação se encarregam de levar o recado. "Crianças são
o grande alvo, seguidos dos mais velhos, mas o alimento
cresce também na faixa de 20 a 30 anos pelo apelo saudá-
vel", destaca o diretor Álvaro Ferenczi.

Conveniência a Nestlé também não dispensa na hora de
vender papinhas e alimentar um mercado de 4 mil tons/ano.
O canal indireto representa 19% (ACNielsen FM'05), con-
tra 15% em 2002. "Este canal é fundamental para o
crescimento da categoria, pois é a forma de melhorar sensi-
velmente a disponibilidade de um produto que a mãe preci-
sa encontrar com facilidade. Procuramos estimular as ven-
das com materiais adequados (bandejas, displays, folhetos
explicativos...) e sugestão do mix ideal para cada tipo de loja",
diz Claudia Thuring, Gerente de Marketing de Nutrição In-
fantil da Nestlé Brasil.

Líder em alimentos infantis, mercado de cerca de 4 mil
tons/ano (2004), a Nestlé observa uma retomada em pa-
pinhas desde o segundo semestre e que vem se manten-
do em 2005. Segundo ACNielsen, a categoria cresceu 12%
no ano móvel 2005 x 2004, graças à melhora do poder de
compra e uma oferta adequada do mix no ponto-de-ven-

da, com bom share de exposi-
ção e aumento da distribui-
ção. "Como líder, investimos
com inovação e comunicação

em três eixos: consumidores
trade (mídia impressa, ações

promocionais e material pon-

baixo: 9,6
potinhos/
ano. 

aval cada vez maior do pe-
diatra." Mesmo assim,

o per capita ainda é

to-de-venda) e visitação mé-
dica. O consumo tem tido
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