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Seguindo os passos daquelas crianças maio-
res, que não são mais bebês e já manifestam
seus desejos de consumo, a indústria amplia
a oferta de produtos para atender necessida-
des específicas de um público que, em maté-
ria de beleza, se arruma como gente grande
sem querer perder o tom da brincadeira. Esti-
ma-se que o segmento de produtos de higie-
ne pessoal e cosméticos infantis gera negó-
cios da ordem de R$ 500 milhões, uma nú-
mero ainda modesto perto do mercado como
um todo que movimentou R$ 15 bilhões em
2005. Em ritmo acelerado, acima do PIB, as
indústrias do ramo esperam manter em 2006
a média de crescimento dos últimos anos,
entre 11 % e 13%.

E há demanda para isso. Meninos e meni-
nas de zero a 14 anos representam 28% da
população brasileira, cerca de 39 milhões de
crianças. Desse total, a garotada de quatro a
nove anos representa 34% enquanto as cri-
anças de nove a 14 anos significam 6%. Em

termos de renda mensal familiar, a maioria das
crianças brasileiras, 64%, são das classes CD
com ganhos entre dois e dez salários mínimos
(SM). Os consumidores mirins da classe AB,
cuja renda da casa supera dez SM, somam
24%. Na outra ponta estão as crianças da
classe E, 1 2%, em famílias com ganhos infe-
riores a dois SM.

"O mercado de cosméticos infantis cresceu
muito nos últimos anos porque os pais come-
çaram a entender que o produto para criança
é diferenciado em termos de formulação cos-
mética e mudaram sua atitude de compra", diz
Juracy Monteiro, diretora da área de cosméti-
cos do grupo Silvio Santos, que acaba de in-
gressar nesse segmento. "Criou-se o hábito de
comprar xampu para a criança, antes era um
para toda família", completa Paulo llbes Giber-
toni, diretor comercial da Betulla Cosméticos.

A ordem é segmentar. Cada vez mais au-
mentam as opções de produtos para todos
os tipos de cabelos e peles, aromas diversos
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etc. Segundo Dorlei Mignon, diretor exe-
cutivo da Baruel,dona das marcas Snoo-
py, Turma da Xuxinha e Baruel Kids, o

mercado infantil ainda vai se remodelar
em termos de segmentação para atender

necessidades específicas, assim como acon-
teceu com os produtos para adultos.

A maior oferta de produtos, conseqüência do
fim da inflação alta e do aumento da renda da
população, é percebida nos números da
ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).
Segundo a entidade, várias categorias infantis
cresceram mais de 50%, em valor, entre 1999
e 2005. Destaque para escova dental (55%),
xampu (72%), condicionador (392%), cremes
e loções (294%) e colônias (156%).

A receita das indústrias para conquistar o pú-
blico kids envolve licenciamento de persona-
gens consagrados, distribuição e investimen-
tos no mercado nordestino, o segundo maior
consumidor de cosméticos, segundo Eduardo
Amiralian, diretor comercial da Phisalia Produ-
tos de Beleza.

Trabalhar com personagens famosos
para despertar o interesse das crianças
e alavancar vendas é uma das premissas
da indústria. "A vantagem é que a propa-
ganda já está feita pela própria mídia, por meio
de filmes, desenhos animados etc", diz o pre-
sidente da Associação Brasileira de Licencia-
mento (Abral), Sebastião Bonfá. Para 2007 a
Abral estima que as indústrias venderão R$ 3
bilhões em produtos licenciados para os diver-
sos canais do varejo e para o atacado.

[ Negócios de gente grande ]
As oportunidades são inúmeras em vários

Phisalia, dona das marcas

Joanita Kids e Trá Lá Lá,

distribui 70% de seus pro-

dutos via atacado distri-

buidor

segmentos. Números da ACNielsen mostram
que as categorias que mais cresceram em vo-
lume, entre 2004 e 2005, foram condiciona-
dor (22%), xampu (15%) e escovas dentais
(13%). Gibertoni, da Betulla, comenta que o
segmento de colônias também tem boas pers-
pectivas de negócios. Esmaltes infantis pouco
a pouco ganham espaço, segundo Victor Mu-
nhoz , gerente de produto da Impala, que fabri-
ca o Impala Kids. "A linha de esmaltes infantis
ainda tem uma participação acanhada, já que
apresenta um conceito diferente de brinque-
do-cosmético, mas aos poucos esta idéia esta
sendo assimilada. Embora tímidos, os núme-
ros são otimistas", afirma.

A Colgate-Palmolive, por exemplo, acaba de
lançar a linha Fashion Girl com xampu, condi-
cionador, creme para pentear e creme para tra-
tamento, direcionada para meninas-de sete a
14 anos. "Ao estudarmos a linha, notamos que
havia um nicho que não era atendido por ne-
nhuma marca. Meninas de sete a 14 anos ain-

da não tinham uma variante que se ade-
quasse inteiramente às suas necessida-

des", explica Juliana Werdesheim, geren-
te de marcas da empresa.

A Johnson & Johnson, pioneira no de-
senvolvimento de produtos infantis, também

inovou recentemente com a linha Crescidinhos
para crianças a partir de dois anos. Xampu e
condicionador para cabelos cacheados e lisos,
spray desembaraçante e gel para os cabelos
compõem a nova linha.

Quem também está apostando em cosméti-
cos com foco no público kids é o Grupo Silvio
Santos, que comprou a SSR Cosméticos, dona
da marca Hydrogen. O tamanho do mercado
de cosméticos e os índices de cres-
cimento foram definitivos para a en-
trada da empresa no novo negó-
cio. "O mercado kids tem grande
potencial mas é preciso trazer novi-
dades, afinal os gostos e a identificação
com personagens são diferentes nas crian-
ças de quatro e nove anos, por exemplo," diz
Juracy Monteiro, diretora da área de cosmé-
ticos do grupo Silvio Santos, completando que
o plano é atuar com produtos licenciados dos
personagens da Disney.
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Segundo ela, além de manter os 27 produ-
tos da linha Turma do Mickey, a empresa irá
lançar mais três itens em julho. Neste mês tam-
bém colocará no mercado 13 produtos com
os personagens Ursinho Pooh, para bebês e
crianças, e Princesas, para meninas (xampu,
condicionador, colônia, loção corporal, sabonete
em barra e maquiagem). Para setembro estão
previstas dez novidades.

O objetivo do Grupo Silvio Santos é saltar de
um market share de 1% para 10% no merca-
do de cosméticos infantis num prazo de cinco
anos. Para isso investiu R$ 16 milhões em pu-
blicidade, comerciais de TV e ações nos pon-
tos-de-venda. "Vamos investir também na for-
ça de vendas para que o produto seja mais co-
nhecido e distribuído", declara Juracy. Atual-
mente a empresa trabalha com 100 atacadis-
tas e distribuidores que representam 50% do
faturamento. A diretora afirma que a compa-

nhia tem grande interesse em tra-
balhar com distribuidores especi-
alizados em cosméticos e canal
farma.
Já a Betulla Cosméticos tem a

meta de crescer 20% nas linhas in-
fantis, apoiada principalmente, na

marca Turma da Mônica, informa Gibertoni, di-
retor comercial. Os recursos de marketing es-
tão concentrados em mídia televisiva nas regi-
ões Norte e Nordeste e em promoções nos
pontos-de-venda. A Betulla produz também
xampu, condicionador, creme dental, gel para
cabelo com os personagens Meninas Super-
poderosas e Bob Esponja. Ao todo as linhas

infantis representam 70% do
faturamento da com-

panhia. Para distri-
buir seus produtos,
trabalha com cerca
de 40 distribuido-
res, entre exclusi-
vos e DECs (Distri-
buidores Especi-

alizados Catego-
rizados), res-
ponsáveis por

95% das
vendas.

Categoria de escovas

dentais infantis é uma das

promissoras.- Dental Clean

pega carona no filme Gar-

field 2 para lançar novos

modelos e incrementar os

negócios

Há 32 anos no mercado a Phisalia tem duas
marcas para crianças a partir dos três anos:
Trá Lá Lá Kids, carro-chefe de vendas com
xampu, condicionador, creme para pentear, gel
fixador, creme dental e enxagüante bucal, e Jo-
anita Kids, para meninas na faixa etária de seis
a nove anos, composta por xampus, condicio-
nadores, cremes para pentear e hidratante para
os cabelos. Com o aumento da concorrência
no segmento infantil, a Phisalia resolveu forta-
ecer sua atuação e se concentrar nesse nicho
de mercado. Assim, recentemente vendeu a
marca Tênis SEC, de talcos e desodorantes
para os pés, para a Perfumes Dana. Segundo
Eduardo Amiralian, diretor comercial, neste ano
a empresa irá aumentar a equipe de merchan-
dising no varejo e lançar produtos em setem-
bro.

As vendas da Phisalia para atacadistas dis-
tribuidores totalizam 70% do faturamento. A es-
tratégia conjunta com o canal indireto é reali-
zar promoções e treinamentos. Amiralian des-
taca que treinamento é essencial para a força
de vendas do atacado distribuidor entender o
nicho de mercado infantil e, é claro, vender
mais."É preciso um argumento bom para o pe-
queno varejo. Produtos infantis têm maior va-
lor agregado, porque os testes e as formula-



ções são diferenciados. Isso precisa ser explica-
do para o varejista, além de mostrar a segmenta-
ção dentro da própria linha infantil", diz. A dica é
enxergar as categorias infantis como segmen-
tos rentáveis. "Produtos infantis têm rentabilida-
de melhor que os cosméticos para adultos, um
mercado que tem mais marcas", argumenta.

Na opinião de Juracy, do Grupo Silvio San-
tos, o canal indireto precisa aprimorar sua for-
ça de vendas e ter flexibilidade para disponi-
bilizar quantidades reduzidas para o pequeno
varejo. "Nossa intenção é usar o canal indire-
to para chegar ao pequeno e médio varejo.
Quando fazemos um investimento grande em
TV, em rede nacional, atingimos o consumi-
dor que vai procurar o produto na lojinha ao
lado da sua casa. O canal indireto é também
responsável por isso".

[ Oportunidade em higiene oral ]
No mercado de higiene oral, o segmento

de escovas dentais infantis cresce mais rá-
pido que os produtos para adultos, 13% con-
tra 8%, informa Icassati, gerente de produ-
tos da Gillette. As indústrias que atuam na
área apostam nesse nicho pensando nos fu-
turo; fidelizar o consumidor desde pequeno
é a estratégia. E para conquistar os peque-
nos oferecem escovas que são verdadeiros
brinquedos colecionáveis.

Para o varejo também é uma boa oportuni-
dade trabalhar com escovas de dentes para
crianças, afirma Olegário Araújo, gerente de
atendimento ao varejo da ACNielsen. Sua
opinião é apoiada no avanço crescente da
categoria e no desempenho, sobretudo, do
pequeno varejo. Enquanto nas grandes re-
des a categoria cresceu 1 2%, de 2004 para

005, nos estabelecimentos de um
a quatro chek outs o aumento foi
de 1 4% e nas lojas de quatro a
nove check outs, 1 7%.

A novidade da Colgate-Pal-
molive é a escova dental elé-

tr ica Motion Bratz, baseada
nas famosas bonecas, para a faixa

etária sete 7 a 1 2 anos. Em seu por-
tfólio a empresa já disponibiliza a linha

Smiles com personagens di ferentes para

De olho no tamanho

do mercado kids,

Grupo Silvio Santos

entra no segmento

e amplia lançamen-

tos de produtos li-

cenciados da Disney

cada idade como Barbie, Bob Esponja e Ro-
cket Power. Os produtos apresentam limpa-
dor de língua no verso da cabeça da escova
e cerdas coloridas no centro que indicam a
quantidade correta de creme dental.

No início do ano a Gillette, dona da marca
escovas dentais Oral B, entrou no segmento
infantil com a Zooth, escova com os'persona-
gens Homem Aranha e Hélio Kity. Recente-
mente incrementou a família com dois mode-
los - Batman e Hot Wheels. "Esperamos cres-
cer 50% em 2006 com essa linha", afirma
Icassati. De acordo com ele, esses persona-
gens são importantes para divulgação e ex-
posição da nova marca, além de ter boa visi-
bilidade no ponto-de-venda.

Já a Dental Clean, do Paraná, aposta no Gar-
field para incrementar o negócio de escovas
dentais. Com a estréia do filme Garfield 2, em
junho, a empresa apresentou neste mês dois
modelos de escovas dentais infantis. "A ex-
pectativa é muito boa. Esperamos quê o filme
gere resultados no período de um ano", ex-
põe o diretor de marketing, Lincoln Castro. Já
estão no forno mais novidades. Até o fim de
2006 lançará haste flexível, fio dental e anti-
séptico bucal infantil do personagem.

Recentemente a Dental Clean reformulou o
design das escovas Doctor Duck com o siste-
ma Sleev, um rótulo que adere à embalagem,
"vestindo-a". Agora a "roupinha" da escova
que ficava somente na parte da frente, envol-
ve todo produto.São seis versões diferentes -
com roupinha cor-de-rosa, seleção de futebol
(o carro-chefe de vendas), marinheiro etc.
Segundo Castro, 70% dos produtos fabrica-
dos pela Dental Clean estão no pequeno va-
rejo, distribuídos pelo canal indireto. 
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