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Fatores econômicos e l
mudanças no comportamento

de pais e filhos impulsionam
o consumo de produtos de

higiene e beleza para crianças

POR ALESSANDRA MORITA

os últimos seis anos, o mercado de perfumaria
infantil cresceu nada menos de 150% em fatu-

ramento (preço do fabricante) e 60% em volume, de
acordo com a Abihpec (Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).
Em 2005, a categoria movimentou R$ 500 milhões,
com alta de 48% em volume em relação ao ano ante-
rior. Esse faturamento faz do Brasil o segundo maior
mercado internacional nessa categoria, perdendo ape-
nas para os Estados Unidos.

Fatores econômicos, hábitos culturais e mudanças
no comportamento de pais e filhos explicam a expan-
são do consumo.

- O brasileiro dá muita importância à beleza e
transfere isso para o filho - diz João Carlos Basílio
da Silva, presidente da Abihpec.

Os produtos para crianças foram favorecidos pela
redução na carga tributária que beneficiou a indús-
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A perfumaria infantil movimentou R$ 500 milhões no ano
passado. O Brasil é o segundo maior mercado para o segmento.

tria de beleza nos últimos anos e
que estimulou a produtividade e
a redução de preços. Basta visi-
tar um hipermercado para veri-
ficar a variedade de shampoos
disponíveis para a garotada.

O aumento do consumo na
classe C, em função da melhora
na renda, também contribuiu
para a expansão do segmento.
Segundo Luciana Amiralian,
sócia-diretora da"Phisalia, com a
sobra no orçamento, os pais po-
dem comprar produtos voltados
para as crianças.

Além disso, nos dias de hoje,
as crianças se fazem ouvir: pes-
quisa da consultoria Interscience
realizada em 2005 mostra que
82% das crianças influenciam for-
temente as compras familiares.
Isso porque elas têm acesso a in-
formações que vêm da escola, te-
levisão, internet.

Com isso, segundo
Vanessa Mrozowski,
gerente de marketing
da Baruel, crianças de
apenas dois anos já
reconhecem nos pro-
dutos os personagens
que vêem na televi-
são. Ainda que não
saiba falar, a criança
aponta o item que
chamou sua atenção.

- Mas as mães só
compram se confia-
rem na qualidade das
marcas - diz Vanessa.

Se a compra for
para o bebê, a mulher

opta por personagens tradicionais
com os quais identifica sua infân-
cia, diz Márcio Fernandes, dire-
tor comercial da Betulla, empre-
sa para a qual o público infantil
representa 38% das vendas.

VAIDADE DA CRIANÇA

IMPULSIONA COSMÉTICOS
Depois de higiene oral, itens como
condicionador, cremes, loções e
colônias são os segmentos que
mais crescem em perfumaria in-

fantil. A vaidade é
apontada pelos fa-
bricantes como um
impulsionador do
consumo.

- As crianças que-
rem se parecer com
os adultos -- diz
Luciana Amiralian,
da Phisalia.

Por essa razão, a
empresa incorporou
às suas linhas bene-
fícios valorizados
pelos adultos como
a propriedade anti-
frizz e filtro solar.

Além de querer
imitar os adultos, as
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As crianças de hoje têm vida social mais intensa. Isso está
elevando a venda de colônias, loções e maquiagem infantil.

crianças também estão tendo vida
social mais intensa, freqüentando
mais festas de aniversário, even-
tos escolares, entre outros.

- As meninas levam brilhos e
batons quando saem de casa - diz
Fernandes, da Betulla.

Segundo George Papageorgiou,
gerente nacional de trade marke-
ting da Johnson & Johnson, os pri-
meiros traços de vaidade surgem a
partir dos cinco anos, quando a cri-
ança aprende noções de higiene e
começa a desenvolver a auto-esti-
ma. Pensando nisso, a empresa,
que só tinha produtos para bebês,

investiu na linha Crescidinhos,
para crianças maiores.

CUIDADOS PARA TOMAR
NO PONTO-DE-VENDA
A participação do auto-serviço
nas vendas de perfumaria infantil
varia de acordo com o segmento.
Papageorgiou diz que em sham-
poos (categoria de uso diário) o
número chega a 70%. Nos demais
produtos, como em loções, a par-
ticipação é menor em relação a
outros varejos: 45% do total.

No supermercado Kurihara,
com duas lojas em Extrema (MG),

os produtos para cabelos e os sa-
bonetes são adquiridos rotineira-
mente, quando as mães vão com-
prar fraldas. Já as colônias e per-
fumes são itens de impulso. Se-
gundo Kazuko Kurihara, uma das
proprietárias, as lojas trabalham
principalmente com marcas inter-
mediárias, uma vez que o consu-
midor está habituado a comprar as
premium em perfumarias.

Uma ação que vem sendo traba-
lhada pela Johnson & Johnson é a
de expandir o conceito de espaço
do bebê, agrupando nesse local os
itens de perfumaria para o público
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a partir de dois anos. Isso porque
mães com mais de um filho prefe-
rem comprar para eles no mesmo
local. Varejos que adotaram essa
idéia ampliaram as vendas em 30%,
segundo Papageorgiou. A exposi-
ção em um único local respeita a
árvore de decisão das mães. Primei-
ro, elas escolhem os produtos por
faixa etária, depois pela rotina da
criança (banho, troca de fralda, hora
de dormir); em seguida avaliam seg-
mento (shampoo, sabonete, etc); e,
por fim, a marca. •

Text Box
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