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A Fnac começou a reforçar no Brasil a sua divisão de produtos infantis, mercado em que a 
varejista é líder na França. Em seu país de origem, a companhia possui uma rede de 27 
pontos-de-venda especializados em artigos para crianças, reunidos sob uma bandeira própria, 
a Fnac Eveil et Jeux. Com sete lojas brasileiras, a multinacional não tem musculatura suficiente 
para abrir por aqui unidades exclusivamente voltadas ao público mirim, mas decidiu trazer o 
mesmo conceito da rede francesa para dentro das megalojas existentes  
 
Segundo Benjamin Dubost, diretor comercial da Fnac Brasil, a rede dobrou neste mês o espaço 
dedicado às crianças de até seis anos nas sete filiais, passando a dedicar em média 100 
metros quadrados de área de vendas ao público infantil. Na França, as lojas da Fnac Eveil et 
Jeux possuem em média 250 metros quadrados.   
 
Nas prateleiras nacionais, além de incluir categorias de produtos, como brinquedos, todos os 
itens infantis, desde livros a televisores, estão reunidos agora em um mesmo espaço, chamado 
Fnac Kids. A oferta de títulos de livros que podem ser levados ao banho, por exemplo, foi 
multiplicada por dez.   
 
Tanto interesse no consumidor mirim tem um motivo. Trata-se de um mercado crescente e 
com margens atraentes de lucro. "No segmento infantil, nossas vendas estão aumentando 
60% neste ano", diz Dubost. O setor, afirma, é o que mais cresce na Fnac. Em segundo e 
terceiro lugar, vêm os mercados de informática e televisores de LCD e plasma.   
 
É esperado que alta repentina do dólar tenha um forte impacto sobre os produtos eletrônicos, 
que dependem de componentes importados. A Fnac também importa diretamente livros, o que 
pode forçar a rede a rever seus preços. "Absolutamente nada mudou até agora", afirma 
Dubost. Segundo ele, as negociações com os fornecedores estão transcorrendo sem problemas 
e não há a perspectiva de aumentos expressivos de preços num horizonte de curto prazo. As 
condições de pagamento parcelamentos nos cartões e prestações com juros também não 
foram alteradas.   
 
Para o Natal, a Fnac ainda prevê um cenário de normalidade e tranqüilidade, pelo menos na 
seara do consumo. A rede, que só abrirá uma loja nova em 2008, no shopping BarraSul, em 
Porto Alegre, registra neste ano um crescimento de 30% nas vendas.   
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