


Brincadeira que
deu certo

Depois de mais de uma década atuando como pediatra, Ricardo Sayon decidiu "brincar"

de ser varejista e montou a primeira loja da RiHappy. Dezenove anos depois, o negócio que

começou de forma amadora se tornou uma das maiores redes de brinquedos do país

por camila stáhelin fotos lio simas

a ntes de ser um empresá-

rio bem-sucedido do seg-

mento de brinquedos,

Ricardo Sayon traba-

lhou por l 5 anos como

pediatra. Foi no final dos anos 1980

que o médico decidiu trocar o con-

sultório pelo comércio. O negócio

começou quase como uma brinca-

deira. Sayon tinha um imóvel vazio

na capital paulista e incentivou sua

esposa a montar algo, apenas para

ocupar o espaço. Sem saber em qual

ramo se aventurar, a mulher pediu

sugestões. "Era um pediatra falan-

do, não tive dúvidas, a primeira coi-

sa que veio à minha cabeça foi: Ven-

de brinquedos'", afirma o paulista

de 55 anos. Mas, aquilo que, no

início, era para ser uma brincadei-

ra, logo tornou-se coisa séria. Hoje,

a empresa conta com l ,3 mil funci-

onários distribuídos por 78 unida-

des espalhadas em 39 municípios de

13 Estados brasileiros.

Foi da mistura de loja de brin-

quedos com parque de diversões

que o médico descobriu a receita

para a marca crescer. Mas o em-

presário afirma que é preciso ter

muito cuidado para não deixar a

criança tomar conta do homem de

negócios. "Na minha infância, nin-

guém tinha' muitos brinquedos.

Então, cada vez que chega um novo

conceito aqui na empresa, fico im-

pressionado, maravilhado. O brin-

quedo é encantador e viciante. Cos-

tumo falar que um dos grandes er-

ros que cometo na empresa é

quando esqueço que sou empre-

sário do setor e acabo escolhendo

aquilo de que gosto, e não aquilo

de que as crianças de hoje gostam."

era uma vez...
A história da RiHappy teve iní-

cio em 1988, quando a fonoaudió-

loga Juanita resolveu aceitar os con-

selhos do marido e montou a pri-

meira loja da marca, na capital pau-

lista. O nome escolhido foi uma
homenagem ao companheiro. "Mi-

nha mulher não queria montar a

loja, relutou um pouco com a idéia,

então RiHappy significava fazer o

Ricardo feliz." Depois de cerca de um

ano de funcionamento, Sayon cha-
mou um amigo, o administrador

Roberto Sabá, dono de um bureau

de informática, para entrar como

sócio na empresa. O objetivo era a

realização de um projeto de solidifi-

cação da marca, que, apesar das di-

ficuldades, estava crescendo.

"No começo, eu dedicava meia

hora por dia para ajudar a minha

mulher na administração", lembra

Sayon. "Tínhamos uma proposta

de comércio tradicional. Uma có-

pia de auto-serviço malfeita e de

baixa qualidade", afirma o ex-pedi-

atra. A dinâmica não tinha como

ser diferente, afinal, tratava-se de

pessoas que desconheciam total-

mente o mundo dos negócios.

Em 1 9 9 1 , depois de perderem

muito dinheiro, os sócios se deram

conta, definitivamente, de que não

estavam sabendo como adminis-

trar a empresa. Até então, Sabá

ainda mantinha o bureau, e Sayon,

o consultório. "Percebemos que a

opção por um comércio tradicio-

nal, no nosso caso, era equivoca-

da. O que tínhamos que fazer era

uma prestação de serviço, já que

era isso que sabíamos fazer", afir-

ma o executivo.

Foi nesse momento que os só-

cios abandonaram suas carreiras e

passaram a se dedicar exclusiva-

mente à RiHappy. Desistiram de co-

piar as outras lojas de brinquedos

e resolveram apostar no que podi-

am fazer de melhor: o atendimen-



to personalizado. Afinal, Ricardo

Sayon era pediatra, e, mais do que

qualquer um, conhecia bem o pú-

blico que pretendiam atingir. "Meu

consultório era bastante lúdico,

com playground e blocos de mon-

tagens. Já tinha muito da RiHappy

lá dentro." Foi dentro desse con-

ceito de abordar a criança que a

marca se desenvolveu. "Falamos

sempre para o nosso pessoal que

somos prestadores de serviço, e

não comerciantes."

Sayon destaca que os atenden-

tes passaram a ter um papel essen-

cial na relação com a criançada. Eles

auxiliam os clientes a encontrar o

brinquedo mais adequado para suas

idades, obedecendo ao desenvolvi-
mento psicomotor de cada um, além
de realizarem atividades de recreação
no interior das lojas e aprenderem téc-
nicas de atendimento, como ficar de
cócoras, mesmo nível dos olhos da
criança. "O que importa é o consu-
midor final, ou seja, a criança. En-
tão, procuramos estabelecer ações
específicas para esse público e pas-
samos a nos comunicar diretamente
com ele."

comunicação direcionada
Uma estratégia adotada pelos só-

cios foi o lançamento de uma peque-
na publicação com historinhas, ati-
vidades educativas, informações

como os riscos de as crianças fica-
rem muito tempo expostas ao sol,
além de anunciar os produtos dis-
poníveis na loja. Nessa publicação
- que atualmente corresponde a
uma revista trimestral e está no seu
9° ano -, surgiram vários persona-
gens, dentre eles, o Solzinho. Por
sua aceitação e sucesso com os lei-
tores, o personagem foi adotado
como logomarca da rede e acabou
virando uma espécie de mascote da
empresa, dando origem a uma linha
de produtos próprios e a uma série
de outras iniciativas.

Aos poucos, a variedade de brin-
quedos aumentou, os preços fica-
ram mais competitivos, e a RiHa-



"Hoje, o faturamento com o comér-
cio eletrônico corresponde a uma loja
da RiHappy, apenas. Ainda temos
muitos problemas em relação à dis-
tribuição, que é muito cara e sendo o
brinquedo um produto de baixo va-
lor agregado. Se uma mercadoria cus-
ta R$ 30, por exemplo, é inviável des-
pachá-la para o interior do Piauí. O
custo de distribuição é enorme", diz
Sayon, acrescentando que, apesar
das dificuldades, o canal virtual não
deve ser descartado.

parcerias para crescer
As inúmeras parcerias com os

mais importantes fornecedores do
segmento foram indispensáveis para
o crescimento da marca, assim como
as diversas campanhas feitas entre
a RiHappy e outras organizações ou
entidades. Sayon considera essas
ações importantes instrumentos
para a consolidação e o reconheci-
mento da empresa. "É uma prática

rotineira nossa. Todos os anos, fa-
zemos, pelo menos, uma campa-
nha de marketing social."

Dentre as ações já realizadas, es-
tão as parcerias com a WWF Brasil,
a Fundação Dorina Nowill, a Fun-
dação Gol de Letra, a ONG. Viver e
Sorrir, entre outros, por meio da
doação de parte das vendas de de-
terminados produtos. "É claro que
não somos piegas o suficiente para
dizer que fazemos algo e queremos
ficar escondidos. Queremos anun-
ciar e que todo mundo saiba o que
estamos fazendo. Costumo dizer
que, na pior das hipóteses, se isso
servir para que outras empresas
façam a mesma coisa, já cumprimos
uma função."

A comunicação é outra grande
preocupação do proprietário da
RiHappy. Desde dezembro do ano
passado, todas as lojas contam
com uma rede de TV corporativa.
O objetivo é entreter e anunciar

produtos para os clientes, e reali-

zar reuniões e treinamento de

funcionár ios. "Agiliza muito a

comunicação e aproxima os diferen-

tes setores da empresa, além de

desempenhar um papel lúdico com

os clientes, que é maravilhoso."

Dezenove anos depois de fun-

dar a empresa, Ricardo Sayon pa-

rece ter descoberto a fórmula má-

gica para encantar cr ianças e

potencializar lucros. Para o empre-

sário, o segredo talvez esteja no fato

de poder estar sempre em contato

com a criança que há dentro dele.

"Tem uma frase do poeta Pablo

Neruda em que ele diz sentir muita

pena de quem perde o seu lado cri-

ança. Acho que isso é um pouco

de todos nós. E pobre de quem não
sabe brincar."
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