
MAIS VENDAS PARA SUA LOJA

ODia das Crianças movimen-
ta R$ 600 milhões com a

venda de brinquedos no País, o que
corresponde a 40% do total comer-
cializado no ano, segundo a Abrinq,
Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Brinquedos. Para 2006,
a previsão é obter alta de 5% em
volume. Considerando as vendas
anuais de brinquedos, as lojas es-
pecializadas têm a maior partici-
pação, de cerca de 35%, de acordo
com estimativas da entidade. Já a
fatia de mercado abocanhada pelo
auto-serviço fica em torno de 18%
a 20%. Segundo fornecedores e su-
permercadistas, é possível obter
bons ganhos com brinquedos não
só no período sazonal como ao lon-
go do ano. Para tanto, é preciso ter

uma seção ambientada e organiza-
da, com mix adequado ao perfil da
clientela da loja e atualizado com
os personagens da moda.

No Supermercado Braizinho,
com 13 checkouts em Cambuí
(MG), a data faz o sortimento de
brinquedos crescer pelo menos
50%, segundo Vera Silva, compra-
dora. Para acomodar os novos itens
- na maioria, lançamentos - a loja
diminui o espaço de outros seg-
mentos do bazar, como utilidades
domésticas e papelaria. Como o su-
permercado atende a um público
variado, inclusive de cidades vizi-
nhas, o mix contempla itens a pre-
ços entre R$ 1,99 e R$ 400, caso
de brinquedos eletrônicos e video-
grames. Os artigos mais vendidos
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É importante ficar atento às marcas e personagens preferidos no
momento, porque esses fatores mudam com muita freqüência
na loja ainda são bonecas para
meninas e carrinhos para meninos,
de acordo com a compradora.
Além do tipo de brinquedo mais
desejado pelas crianças cujos pais
freqüentam a loja, é importante
saber marcas e personagens do
momento, uma vez que eles mu-
dam com freqüência. Como lem-
bra Vera, de um ano para o outro
novos licenciados aparecem e sur-
gem modas que altera o desejo in-
fantil. Para se atualizar e saber o
que vai incluir no mix da loja, ela
freqüenta feiras do setor e fica aten-
ta ao que é veiculado na mídia.

Como os supermercados de um
modo geral ainda não são o canal
preferencial para compra de brin-
quedos, é preciso divulgar que a
loja tem um sortimento de brin-
quedos. Uma dica da compradora
do Braizinho é utilizar os folhe-
tos de ofertas. Segundo Vera, a

loja costuma fazer parceria com
fornecedores para incluir ofertas
de brinquedos nos encartes distri-
buídos para o Dia das Crianças,
Natal e também em outras ocasi-
ões durante o ano. Essa estratégia
de ter anúncios de brinquedos em
tablóides fora do período sazonal
fortalece a imagem da seção.

- Nosso supermercado já é uma
referência em brinquedos para os
consumidores da cidade e dos
municípios vizinhos que recebem
os folhetos de ofertas - afirma a
compradora do Braizinho.

Contratação de funcionários tem-
porários, parcelamento sem juros de
brinquedos em cartão de crédito,
promoção tipo pague-2-leve-3 nos
firmes e desenhos infantis em DVD.
Essas foram algumas ações do Dia
das Crianças em 2005 nos hiper-
mercados Extra, cujo sortimento
médio nas lojas foi de 1.200
itens, volume 20% superior
ao ano anterior. Para distra-
ir a criançada, a rede rece-
beu a visita de promotores
fantasiados de personagens. Nos
dois últimos anos, as vendas de
brinquedos no Extra cresceram
entre 20% e 35%. Em 2005, no
Comprebem, houve distribuição de
algodão doce e de uma revistinha
no dia 12 de outubro para as crian-
ças que visitassem as lojas. Em al-
gumas das unidades da bandeira, foi
incluído um mix sazonal de brin-
quedos e DVDs infantis, que con-
tou com mais de 40 itens a preços
entre R$1,99 e R$39,90.

Segundo a Abrinq, cerca de
70% dos lançamentos em brin-

quedos têm preço final de até R$
30. Para este segundo semestre, a
entidade estima que as indústrias
lançarão cerca de 800 novidades,
como os licenciados de persona-
gens dos filmes X-Men 3, Os
Sem-Floresta, Carros, Superman
e Piratas do Caribe 2.

Saber quais personagens estarão
na moda é um desafio permanente
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Para atualizar e saber o que incluir no sortimento, visite feiras
de negócios e fique atento ao que é divulgado na mídia

para a indústria e, conseqüente-
mente, para o varejo. Segundo in-
formações da Troiano Consultoria,
60% dos licenciados são compra-
dos por crianças e adolescentes.

- Brinquedo dura pouco hoje em
dia. A criança logo substitui o que
ganha em função dos novos filmes,
desenhos e do que está na mídia -
lembra Paulo Benzatti, gerente
nacional de vendas da Gulliver.

Segundo estimativa de Benzatti,
a participação dos licenciados já é
superior a 70% no portfólio da
empresa. Para divulgar os últimos
lançamentos, a empresa deve in-

Adultos decidem a
compra de brinquedos
por marca e valor. Já as
crianças levam em
conta a diversão que
eles proporcionam.

vestir cerca de R$ 2,2 milhões,
valor aproximadamente quatro ve-
zes superior ao de 2005. Segundo
o gerente, a Gulliver fará divulga-
ção de 13 itens em canais de TV a
cabo infantis e pretende investir R$
300 mil em material de divulgação
no ponto-de-venda. A expectativa
é obter vendas 12% superiores.

Além de licenciados, outra ten-
dência dos fornecedores é apre-
sentar mais opções de brinquedos
eletrônicos. Segundo Aires José
Fernandes, diretor de marketing
da Estrela, 40% dos lançamentos
da empresa este ano foram de
itens com algum componente ele-
trônico. Entre as novidades estão
o Multi-Game Player, com 59
opções de jogos eletrônicos que
utilizam a TV como monitor, e a
linha Extreme, de minigames. De
acordo com o executivo, a aposta
nos brinquedos interativos e com
tecnologia embutida é uma tenta-
tiva de aumentar a presença entre

o público de meninos a partir da
fase escolar, cada vez mais inte-
ressados nesses brinquedos.

No caso das meninas, o interes-
se por bonecas e por artigos de
moda e beleza ainda predomina
segundo o diretor, apesar da cres-
cente influência dos jogos eletrô-
nicos. Por isso, um dos lançamen-
tos da empresa é a boneca Jessie
que fala e convida a menina a tirar
fotos dela. Do sortimento da Es-
trela, as bonecas e seus acessórios
representam 38%, e os jogos em
geral, 25%. Fernandes acrescenta
que o auto-serviço vem obtendo
crescimento, já representando um
terço do total comercializado.

Segundo Robério Esteves, dire-
tor da M. Cassab, que distribui a
marca LEGO no Brasil, a decisão
pela compra de brinquedos ocorre
de duas formas. Se é dos adultos,
são avaliados marca e desembol-
so. Já quando a criança decide, ela
avalia o valor de diversão do brin-
quedo. Para este dia das crianças, a
marca LEGO terá cerca de 150 no-
vos itens, segundo Esteves. Outra
novidade da empresa é a realização
de um programa de treinamentos
destinado a repositores e promoto-
res do varejo, inclusive de super-
mercados, para orientar sobre aten-
dimento e escolha de produtos.

MAIS INFORMAÇÕES

ABRINQ: www.abrinq.com.br
BRAIZINHO: www.superbraizinho.com.br
ESTRELA: (11) 2102-7000
EXTRA (CBD): www.extra.com.br
GULLIVER: (11) 4233-3500
M. CASSAB (LEGO): (11) 2162-7788
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C R I A N Ç A S

CONHEÇA O CONSUMIDOR INFANTIL
Pesquisas ajudam a entender hábitos, gostos e valores

das crianças, que mudam de acordo com a idade

O universo infantil não é homogê-
neo. Segundo Cecília Russo, direto-
ra da Troiano Consultoria, há pelo
menos duas segmentações que defi-
nem esse consumidor: sexo e idade.
A divisão entre brinquedos e produ-

tos para menina e para meninos é
mais fácil de se fazer. Já a por faixa
etária esbarra em sutis diferenças de
comportamento que mudam cons-
tantemente. "Existe uma multidão
de crianças com gostos e valores di-

ferentes e, por isso, a segmentação
por idade é a melhor forma de en-
tender essa complexidade", diz Ce-
cília. Veja o estudo da Troiano Con-
sultoria a respeito e outras informa-
ções sobre o universo infantil:
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Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, ano 37, n. 8, p. 49-54, ago. 2006.




