
ue as crianças influen-
ciam os seus pais na
hora das compras do

ercado, não é novidade.
Porém, cada vez mais elas têm
também o poder de decisão na
hora da compra. Uma pesqui-
sa divulgada no Congresso Kid
Power & Tweens revela que a

movimentação anual do merca-
do infanto-juvenil é de R$ 50 bi-
lhões. Seja no setor de vestuário,
educação ou entretenimento, os
pequenos consumidores fazem a
festa. E as empresas já percebe-
ram isso.

A rede de escolas de inglês pa-
ra crianças The Kids Club está
em processo de expansão e bus-
ca franqueados em todo o Brasil.
A diretora geral da rede, SyMa
Helena Barros, afirma que em
muitas regiões do País há carên-
cia de cursos especializados em
crianças. "Além de crescer pa-
ra bairros emergentes, estamos
buscando parcerias com escolas
de idiomas independentes, para

que possam ter a nossa bandei-
ra, sem ter que investir em me-
todologias caras ou em contrata-
ção, treinamento e supervisão de
professores", explica.

Sylvia revela que o investimen-
to inicial para que um empreen-
dedor possa ingressar no siste-
ma de franquias é de R$ 15 mil,
valor que compreende a taxa de
franquia, investimento em com-
putador com banda larga e li-
nha telefônica exclusiva, marke-
ting de inauguração e capital de
giro. "Uma pessoa que atua de
forma terceirizada dentro de es-
colas, sem ponto próprio, tem
um faturamento médio mensal
de R$ 4 mil, podendo chegar ao





Moda
O setor de roupas é um dos

que mais cresce quando se fa-
la de público infantil. Segundo o
balanço da Fit 0/16, feira do setor
que aconteceu em junho, o even-
to movimentou R$ 150 milhões
em negócios em quatro dias, um
aumento de 15% em relação à
edição anterior. "Durante a feira,
as empresas nos procuram para
agendar espaço para a edição se-
guinte. Isso se dá graças ao bom
resultado que a feira propicia ao
expositor em termos de vendas
e prospecção de novos clientes",
comenta um dos organizadores
do evento, Humberto Rebonato.

Um exemplo de franquia bem
sucedida no segmento é a Lilica
& Tigor, do grupo Marisol. A re-
de tem atualmente 130 lojas em
operação. Iniciou este ano com
119 e, até o final de 2007, terá
21 novas operações, completan-
do 140 lojas no Brasil. Para abrir
uma franquia da marca Lilica
& Tigor, é necessário um inves-
timento de aproximadamente
R$ 150 mil.

O gerente de expansão da
Marisol Franchising, Ronaldo
Mattos, fala que, para atuar com
sucesso, é preciso que a operação
esteja atenta a sua rede, crian-
do diferenciais e se atualizando
constantemente. "A inovação é
fator fundamental de sucesso,
e os diferenciais da marca, so-
mados à operação do
negócio, darão a sus-
tentação. O acompa-
nhamento constante,
tanto da franqueadora,
quanto do franqueado,
fará a diferença, inclusi-

ve de pós-venda, o que não é pre-
ciso em uma franquia de alimen-
tação, por exemplo", destaca.

Mattos diz que a maior dificul-
dade do segmento é a incidência
de impostos e, por outro lado, a
sonegação fiscal. "Esse proces-
so faz com que as empresas com
produtos similares tenham di-



ferenças de preços na ponta por
questões fiscais", revela.

Pioneirismo
Há quem perceba as "brechas

do mercado" e invente um novo
nicho. Foi assim com o presiden-
te da Gepeto Movelaria Cênica,
Eduardo Dechichi. A empresa é a
única autorizada no mundo, por
meio de um contrato exclusivo,
a reproduzir personagens Walt
Disney em seus móveis. "O mer-
cado não tinha nada de diferente.
Montei a fábrica em Campos do
Jordão e fui aos Estados Unidos
buscar a licença da Disney, que
demorou quatros anos para vir.
Foi um trabalho de convencimen-
to", conta Dechichi.

O empresário, que em 2006 co-
meçou a exportar para a Europa
e nesse ano vai exportar para os
Estados Unidos, quer expandir o
projeto, por meio de revendas. Já
são oito unidades revendedoras
e uma loja própria. Quem quiser
abrir uma loja com a marca tem
que investir inicialmente R$ 120
mil e poderá faturar, em média,
R$ 250 mil por mês. "O reven-
dedor terá o retorno em pouco
tempo. A exclusividade e a qua-
lidade fazem o sucesso do negó-
cio", garante.

De acordo com Dechichi, o
ponto negativo desse nicho é
tentar convencer as mães a com-
prarem o quarto de acordo com a
vontade das crianças. "Se depen-
der das mães, elas levam uma ca-
ma branca para combinar com a
decoração da casa. O ideal é que
o quarto fique com a cara dos fi-
lhos e não da mãe", finaliza.
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