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Crianças mais consumistas e pais dispostos a arcar com os custos estão gerando um 
crescimento acelerado do mercado de produtos e serviços especializados no público infantil. 
Redes como Authentic Feet, de calçados esportivos, e VR Menswear, de vestuário masculino, 
atenderam a demanda da clientela adulta por lojas focadas nos filhos muitas vezes com 
tíquete médio superior ao dos pais.  
 
Enquanto a VR aposta na marca VR Kids, a varejista de calçados vai inaugurar no próximo dia 
15 a primeira loja da marca Magic Feet, exclusiva para o público infantil. "Os produtos desse 
segmento respondem por 19% do faturamento das nossas lojas Authentic Feet", diz Nelson 
Valente, gerente de marketing da empresa, sobre o que levou à criação da rede especializada.  
 
Até o final do ano deverá somar 10 unidades, preferencialmente em shopping centers, 
dobrando o número de lojas em 2009. "Pesquisas mostram que o segmento infantil é escasso 
dentro de shoppings. O máximo que existe são representações regionais", afirma Valente. 
Cada unidade da Magic Feet vai trabalhar com 400 modelos de calçados para crianças de zero 
a 12 anos, entre marcas mundiais como Nike, Puma, Reebok e Asics.  
 
O cenário é favorável às vendas. Conforme estudo da Faculdade de Economia e Administração 
(FEA) da Universidade de São Paulo (USP), realizado em 2006, o mercado infantil cresce cerca 
de 14% ao ano, o dobro do crescimento do mercado adulto. Entre alimentos, roupas, 
brinquedos, eletrônicos, propaganda e outros itens, movimenta R$ 50 bilhões/ano no País.  
 
Para Cristiane Bersan, gerente de marketing do salão Splash Boom, de São Paulo, não se trata 
apenas do aumento do consumo mas também de poder de decisão. No salão, especializado no 
público infantil, não faltam exemplos de crianças que escolhem não só o serviço, mas o 
profissional do quem querem receber atendimento, conta . "As crianças hoje são formadoras 
de opinião, dão a última palavra dentro de casa", diz Cristiane.  
 
Inaugurado em dezembro, o salão oferece serviços que vão além do simples corte de cabelo. 
As meninas podem fazer hidratação nos cabelos (a partir de R$ 35) e até maquiagem com 
produtos hipoalergênicos. Serviços de manicure e pedicure custam R$ 8 e R$ 9, 
respectivamente. Para entreter os clientes e mantê-los quietinhos, é equipado com DVDs, 
brinquedoteca e videogames.  
 
Guarda-roupa de grifes  
O setor de vestuário é uma das principais alavancas da expansão do segmento. No Grupo 
Hering, o carro-chefe é a marca homônima, voltada para jovens adultos. Mas é a marca 
infantil que representa o maior valor agregado: a rede PUC registra um tíquete médio de R$ 
126, contra R$ 82 nas lojas Hering.  
 
PUC e outras cinco marcas infantis exibem suas coleções duas vezes por ano nas passarelas do 
Fashion Weekend Kids, evento de moda inspirado no São Paulo Fashion Week. A idéia é criar 
um programa familiar, mas a conseqüência em vendas é direta. "O relatório das marcas 
mostra que vendem até 40% mais no mês do evento que em meses tradicionais", diz Ana 
Cury, empresária à frente do Fashion Weekend Kids, que realizou em março sua 6a edição.  
 
No Grupo Maria Bonita, a criação de uma marca específica para o público de 2 a 10 anos foi 
uma resposta à demanda da clientela mais fiel. A Maria Bonitinha foi lançada ao final de 2007, 
com coleção vendida dentro das lojas Maria Bonita Extra. "A marca está ganhando vida 
própria. Já é vendida no atacado e deve ganhar uma loja conceito em 2009", diz Alexandre 
Arquino, proprietário do Grupo Maria Bonita.  
 
O tíquete médio não chega a ultrapassar a média das compras adultas segundo Arquino, é 
30% inferior, mas é considerável: R$ 196. Este ano serão 10 mil peças produzidas da linha 
infantil, num grupo que fabrica 300 mil peças/ano. "As coleções infantis são inspiradas na 



coleção das mães. A maior venda é dos modelos iguais", conta Arquino. A estimativa é que 
chegue a 15% das vendas do grupo.  
 
Para Marcos Cortez Campomar, professor de marketing da FEA-USP, esse mercado pede uma 
visão crítica de comportamento. "Os produtos e serviços infantis cresceram muito porque 
nosso mercado é cada vez mais consumista", avalia. "A evolução da oferta cria a maior 
demanda. Não é uma questão de necessidades, mas de desejos."  
 
O professor reforça que a demanda é produto do prazer dos pais em comprar coisas e serviços 
para exibir os filhos aos olhos alheios, e não de fato em fazer a criança mais feliz. "Para a 
criança não faz diferença a marca da roupa. Mas para os pais faz."  
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