
Não é brincadeira
AQUELES QUE

DESCOBRIRAM

AS BOAS

OPORTUNIDA-

DES DE VENDER

BRINQUEDOS EM

SUPERMERCADOS

NÃO SE

ARREPENDEM.

CONFIRA

COMO PODE SER

INTERESSANTE

TRABALHAR COM

ESSES PRODUTOS

Luciene Carvalho

Boneco Batman, bolas coloridas, carrinhos
de vários modelos e bonecas para todos
os gostos. Quando você pensa na varie-

dade e nas opções, nem de longe imagina que
estamos falando de supermercado, isto mesmo,
supermercado. Os brinquedos vêm ganhando
cada vez mais espaço nas gôndola, e, apesar
de o volume ainda ser pouco representativo,
dentro do supermercado, existe uma tendência
de crescimento, já que as lojas buscam cada vez
mais alternativas e segmentos que aumentem
as vendas e completem o mix geral, fidelizando
clientes.

Consultores garantem que tudo pode estar a
favor da seção de brinquedos, se ela for bem, tra-
balhada e oferecer um mix variado. As margens
são elevadas, maiores do que em alimentos,
além disso "no brinquedo não há comparação
de preço, as pessoas compram na hora, por im-
pulso", explica José Augusto Domingues, sócio
diretor da Sense Envirosell, empresa de pesquisa
e consultoria especializada em estudos merca-
dológicos e em comportamento do consumidor.

O consultor em marketing infantil, Arnaldo
Rabelo, concorda e afirma que independente-

mente do tamanho da loja, o importante é ter
um sortimento de produtos que atenda aos con-
sumidores da loja. "O tipo e a faixa de preços dos
produtos que a loja oferece devem ser adequa-
dos ao público.

Tanto os hipermercados quanto os super-
mercados já perceberam que é importante tra-
balhar com brinquedos ao longo do ano. "Todos
ganham quando o mix de um supermercado é
o mais completo possível", conta Domingues,
explicando que o consumidor fica satisfeito por-
que encontra de tudo em um único lugar, e o
supermercadista vende mais.

MIX
O supermercadista deve lembrar que a seção

de brinquedos tem que chamar a atenção dos
consumidores. "É importante lembrar que o foco
da compra de quem freqüentar um supermer-
cado não é brinquedo, por isso, é importante
aumentar a percepção dos consumidores com
uma exposição adequada e bom posicionamen-
to", garante Domingues.

Os supermercadistas trabalham com um mix
pequeno de brinquedos, quando comparado com



Tão importante quanto o mix, é o ambiente em que os brinquedos estão
expostos. Capriche na decoração, que deve ser alegre e lúdica.

Abuse da criatividade. Pessoas vestidas como personagens de histórias
infantis, distribuição de pipoca, algodão-doce e pirulitos atraem o público
para a seção.

A parceria com os fornecedores é fundamental. Invista em promoções e
na divulgação delas.

Aposte nos brinquedos que estão na mídia. Personagem consagrado pe-
lo cinema ou pela TV tem venda garantida.

Venda somente brinquedos que tenham certificação do INMETRO, pois o
selo garante que o produto passou por testes que comprovam sua segu-
rança e qualidade.

as lojas especializadas em brinquedos. Elas ofe-
recem um mix bem maior, em média têm 4 mil
itens nas especializadas, mas podem chegar
até a 12 mil, dependendo do período. Por isso é
imprescindível investir na seção.

José Augusto Domingues ensina que o su-
permercado não deve sair misturando um pouco
de cada brinquedo. "É importante entender a
lógica e optar bom um tipo. O supermercadista
deve pensar na idade da criança, se o brinquedo
é para menino ou menina, entre outros. Isso
ajuda a construir o espaço e cria alternativas de
compras".

É fundamental criar critério de exposição pa-
ra aumentar a percepção, organização. "O con-
sumidor deve interagir com o espaço e com
os brinquedos, não é possível deixar todos os

O trajeto dos clientes deve sempre ser ana-
lisado caso a caso, para determinar melhor a
localização dos brinquedos. Para isso, diferentes
testes de layout podem ser feitos. "Normal-
mente as pessoas entram na loja pela direita
e fazem um percurso no sentido anti-horário.
Para incentivar que os clientes andem por toda
a loja, os produtos considerados essenciais são
colocados mais ao fundo. Produtos de compra
por impulso são colocados no caminho para a
saída", ressalta o consultor em marketing infan-
til, Arnaldo Rabelo.

Arnaldo lembra-se de um conceito interes-
sante, que é o de "loja dentro da loja", uma
pequena loja de brinquedos dentro do super-
mercado. "Isso pode ser utilizado também por
um fabricante, que oferece um corner da marca
dentro do supermercado", aponta.

MONTANDO A SEÇÃO
Mesmo que sua loja seja pequena, é possível

montar uma seção de brinquedo. Para começar,
você precisa definir qual o espaço disponível a
loja tem para a seção, e qual o mix adequado
para atender aos clientes.

Afinal, qual a melhor forma de obter os pro-
dutos? É melhor comprá-los dos atacadistas,
distribuidores, direto na indústria ou por meio de
representantes? Consultores afirmam que não
existe regra para a compra. O supermercadista
deve identificar os melhores fornecedores de
brinquedos para fazer a aquisição mais adequa-
da. É importante avaliar preço, condições de pa-
gamento, sortimento e prazos de fornecimento.

Outro ponto importante é a organização. O
consultor em marketing infantil, Arnaldo Rabelo
ressalta que deve ser dada uma atenção espe-
cial à disposição dos produtos. "É importante
que a criança consiga vê-los e, alcançá-los. A
loja também deve dividir a seção por faixa de
idade. Os brinquedos para crianças de O a 2 anos
devem chamar a atenção das mães. Atributos
como conforto e segurança são os mais valo-
rizados por elas. Os produtos para crianças de

brinquedos fora da caixa, mas poder deixar um
carrinho funcionando, por exemplo, já é um atra-
tivo e ajuda na venda por impulso".



do sazonal. O Hiper Minas investe em estratégias de
marketing para vender mais.

"É importante ter um diferencial, um carrinho
que é lançamento e tem controle remoto, por exem-
plo", é um atrativo" diz o gerente. Moreira completa
que é importante oferecer os brinquedos que estão
na mídia. "Se um filme do Batman está em cartaz,
os bonecos do Batman serão muito procurados".

Além de estar atento aos produtos que estão
mídia, Moreira afirma que o supermercadista pode
tirar vantagens de outras situações. "No início do
ano investimos em brinquedos pedagógicos, e por
causa da volta às aulas eles são procurados, pois
algumas escolas até colocam o produto na lista de
material escolar".

HÁ MUITO TEMPO
Na loja do Supermercado do Irmão, em Caratin-

ga, Vale do Rio Doce, os brinquedos sempre tiveram
espaço. Na opinião do sócio-proprietário Ari Soares
Silva é uma questão estratégica. "Tudo que você
puder fazer para atender ao cliente é positivo, por
isso trabalhamos com brinquedos o ano todo. A
margem de lucro é boa, e o produto tem demanda o
ano todo", garante.

Ari Silva conta que desde a inauguração da
loja, 25 anos atrás, os brinquedos sempre tiveram
espaço. "Quando começamos, o mix era pequeno
e o espaço para exposição também, e com o tem-
po fomos investindo, ampliando a exposição e o
sortimento".

A loja faz a compra com atacadistas e trabalha
com produtos que tenham preço mais acessível
para os consumidores. "No mix trabalhamos com
carrinhos, bonecas e jogos. O preço varia em até
R$ 30,00 e não trabalhamos com eletrônicos por-
que eles exigem trocas constantes".

"Mesmo que seja uma seção pequena, é im-
portante oferecê-la, pois é um atrativo a mais para
o cliente, e ajuda a loja a incrementar as vendas.
Muitas vezes os pais entram na loja com seus
filhos, principalmente aos sábados, e acabam le-
vando um brinquedo para eles", finaliza Ari.

SAZONALIDADE
Alguns supermercados apostam apenas na sa-

zonalidade para alavancar as vendas, ou seja, eles
trabalham com brinquedos apenas nos meses de
outubro e dezembro. Após a passagem da data
comemorativa, o produto é retirado da loja.

É o caso do Super Box Supermercado, com
duas lojas em Contagem e uma em Betim,
Região Metropolitana de Belo Horizonte. De
acordo com o proprietário da loja, José Flávio
Moreira de Castro, este será o primeiro ano
que a loja irá trabalhar com os produtos. "A loja
contratou um consultor recentemente, ele tem
reforçado a importância das datas comemorati-
vas, e por isso estamos nos preparando para o
Dia das Crianças".

A loja está em fase final de preparação. "Já fize-
mos um planejamento para a compra de brinquedos,
ela será realizada no final do mês de agosto".

O proprietário conta que está otimista com as
vendas. "A expectativa é de boas vendas, com cer-
teza. É uma oportunidade de vender mais e estamos
trabalhando para isso, vamos ambientar a loja, ex-
plorar pontas de gôndolas, criar ilhas e campanhas
para divulgação".

José Flávio reconhece que é importante investir
na seção, mesmo que seja apenas por um período.
"Agora vamos dar mais ênfase às datas comemora-
tivas, como o Dia das Crianças".

IMPORTADOS
"Cerca de 80% dos brinquedos vendidos no Bra-

sil são importados", diz o gerente de compras do
Hiper Minas, Washington Moreira. A China é o maior
exportador de brinquedos do mundo. Em 2006, o



país vendeu US$ 22 bilhões, que significam 60% da
produção mundial.

Com a chegada dos brinquedos chineses, o mix
de produtos expandiu muito e os preços ficaram
mais acessíveis com boas oportunidades para
investimentos. O consultor Arnaldo Rabelo alerta
que os importados são uma boa opção, mas deve
ser dada uma atenção especial a algumas regula-
mentações.

"A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) obriga que as embalagens descrevam a
procedência e tenham recomendação de idade e
segurança em Português. Evite fornecedores de
produtos de qualidade duvidosa, pois vários proble-
mas podem ser gerados para o lojista".

ESTRATÉGIAS PARA O SUCESSO
Falta pouco para o Dia das Crianças, 12 de ou-

tubro, e para atrair a atenção da garotada o super-
mercadista deve caprichar na decoração e apostar
nos lançamentos. A data, juntamente com o Natal,
é o momento de maior venda de brinquedos.

O supermercadista deve reforçar o estoque
com antecedência, já que a expectativa de vendas
é maior em comparação com o mesmo período
do ano anterior. O consultor em marketing infantil,
Arnaldo Rabelo, reforça alguns cuidados que o
supermercadista deve ter ao organizar a loja. "Os
adultos devem ter informações acessíveis quanto
aos preços, procedência, características, adequa-
ção à idade, segurança, etc.".

Para o consultor, atendentes bem-informados e
demonstradores prestativos podem ajudar bastan-
te na decisão de compra. Arnaldo ressalta também
que quando a loja tem espaço é bom ter uma área
para que os pais possam esperar sentados, "pois
muitas vezes não têm a paciência de esperar mui-
to, ao contrário das mães, que costumam analisar
várias opções antes de se decidir".

Hoje a garotada tem um interesse muito
grande por tecnologia. Aparelhos de MP3, câ-
meras digitais, celulares e laptops fazem parte
da lista de presentes solicitados. O supermer-
cadista pode explorar estes produtos para ven-
der mais. "A loja deve ter uma seção específica
para estes produtos. É importante também que
haja vendedores treinados sobre o funciona-
mento dos produtos, e que se permita aos

clientes experimentá-los", explica o consultor
Arnaldo Rabelo.

EXIGÊNCIAS
Os supermercadistas que comercializam brin-

quedos devem observar as normas de proteção ao
consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa
do Consumidor (CDC). Todos os brinquedos devem
trazer em Português todas as informações necessá-
rias, claras e precisas, para o consumidor saber o
que está comprando, e a sua utilização.

A gerente Jurídica da Amis, Andréa Gilbert, explica
que o supermercadista deve ter precauções antes de
fazer a compra. "Todo brinquedo comercializado no
Brasil deve ser certificado pelo INMETRO, independen-
temente de o produto ser nacional ou importado".

Outra situação que pode gerar dúvida é a troca.
Andréa esclarece que não existe obrigatoriedade
de efetuar trocas de presentes. "O CDC só obriga
o fornecedor a trocar produtos em caso de vícios,
chamados popularmente de defeitos. Neste caso, o
consumidor tem até 90 dias, contados da compra,
para fazer sua reclamação".

A gerente conta que, quando houver defeito
de fabricação do produto, o fornecedor tem 30 dias
para corrigir o defeito. "Só após esse prazo, e não
corrigida a falha, é que o consumidor passa a poder
exigir a troca do produto, ou o abatimento no preço,
ou o dinheiro de volta corrigido monetariamente",
completa Andréa.
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