


e nquanto alguns seg-
mentos da cadeia pro-
dutiva padecem sob
os efeitos da cr ise

financeira mundial, outros fazem
graça. Um exemplo do primeiro
caso é a industria automobilís-
tica, que com os pátios lotados
de carros recorre aos megafeirões
para desovar o estoque acumulado
pela queda de 30% nas vendas.
Por outro lado, fabr icantes e
comerciantes do setor infantil
dão risada, comemorando os re-
sultados positivos e até mesmo
satirizando a tática empregada
pelo varejo de veículos, como está
fazendo a Mattel com a promoção
"Leve 3, Pague 2: Megafeirinha Hot
Wheels". A campanha brinca com
a idéia de que a Mattel é o maior
fabricante de carros do mundo,
com sete unidades vendidas a cada
segundo. "Foi muito divertido fa-
zer porque satiriza o que já existe.
Sempre tem megafeirões, então,
resolvemos fazer a megafeirinha",

diz Henrique Mattos, diretor da
campanha. O Brasil é o segundo
maior comprador de Hot Wheels.
Fica atrás apenas dos Estados
Unidos.

Mais exemplos dos bons resulta-
dos apresentados pelo setor infantil
e teen foram vistos na 32a edição se-
mestral da FIT- Feira Internacional
do Setor Infantil-Teen e Bebê - que

aconteceu entre 20 e 23 de janeiro
em São Paulo. Para o organizador
do evento, Dieter Brokhausen, a
chegada da crise, há cinco meses,
criou uma enorme interrogação
quanto ao sucesso desta edição da
feira. "Nós organizamos a FIT com
seis meses de antecedência, então
estávamos realmente curiosos para
saber como os expositores estariam.
Com a crise, começamos a divul-

gar informações mais comedidas
quanto às previsões de resultados
do evento", afirma. Segundo ele,
foram revistas as estimativas de

participação de público e volume
de vendas, que acabaram fechando
em R$ 100 milhões e cerca de 12
mil lojistas visitantes - acima do

previsto."Foi natural para nós. Já
no segundo dia comecei a conver-
sar com os expositores e vi que em
alguns deles havia fila, o que nunca

havia acontecido antes. Tinha dez,
20 pessoas esperando atendimento.
Isso foi uma grata surpresa."

distração

Para Regiane Scudeler, só-
cia-proprietária da fabricante de
roupas infantis Camú-Camú, os

percalços da economia são apenas
distração. "Aqui nem se fala em
crise. Em outubro e novembro,
quando já havia todo este alarde

em torno da crise, nós trabalha-
mos na criação da coleção de in-

verno que acabou de ser lançada",
conta. As vendas começaram em
janeiro e, segundo ela, mantêm os

mesmos números obtidos no ano
passado. "Pelo que já sentimos

do mercado varejista, não acredito
que haverá diminuição do volume
de vendas. Mesmo que não ocorra
um crescimento, teremos um bom
resultado em 2009", cogita a em-

presária, afirmando que de 2007
para 2008 o salto na produção
foi de 50%. No mercado há 35
anos, a Camú-Camú distribui suas
coleções sempre através de lojas
multimarcas.

Também o setor calçadista
passa por um bom momento neste
início de ano. O fabricante Kidy
atua no mercado infantil há 18
anos, e há três criou uma marca
específica para adolescentes, a
Magia Teen. A previsão para 2009
é repetir o volume de vendas do
ano passado, que apresentou cres-
cimento de 7% em relação a 2007.
O diretor comercial do Grupo Kidy,
Sérgio Gracia, destaca que houve
um momento em que as vendas
caíram e muito. "Os pedidos quase
pararam entre outubro e dezem-
bro, devido ao receio causado pela
crise financeira, mas após o Natal
as encomendas normalizaram e
já estão crescendo em relação ao
mesmo período de 2008", afirma.
O principal canal de distribuição
dos produtos é através de lojas de
calçados multimarcas e magazines
como C&A, Renner e Riachuelo. E
com a valorização do dólar, a meta
de exportações para este ano foi
aumentada em 50% em relação a
2008, comprometendo 15% do
total produzido.

A rede Magic Feet, criada em
abril de 2008, encerrou o ano com



seis lojas abertas. A perspectiva
para 2009 é inaugurar dez unidades
até o fim do ano. Antes de criar a
rede voltada ao público infantil e
teen o grupo Authentic Feet, que
atua no ramo de calçados há 16
anos, fez uma extensa pesquisa
de mercado que detectou a falta

de foco no segmento. Segundo o
consultor de compras da marca e
franqueado da Magic Feet, Marcelo
Vespa, "o infantil normalmente é
um pequeno braço das operações
nas lojas de tênis e sapatos. Este
público representa 40% do mer-
cado de calçados, e 50% dos pais

compram um par de tênis novos
para seu filho a cada seis meses."

pais sem voz
Vespa explica que há diferenças

no atendimento e na comunicação
com este cliente que tem cada vez
mais o poder decisório em suas
mãos. "Cada vez mais precoce-

mente a criança é quem determina
o que vai comprar. Os pais estão
interferindo pouco na perspectiva
de compra dos filhos." Houve uma
preocupação no projeto da loja
para que não parecesse um display
infantil. "Isso restringiria o espaço
de compras. Nós adotamos um
layout bem clean, que agrada tanto
aos pais quanto às crianças", diz. A
solução traz ainda outra vantagem:
não afasta o público adolescente.
"O público-alvo são crianças até
12 anos, então chegamos a temer
uma rejeição do adolescente. Mas
se tiver um produto para ele, o
teen de l 3 até 19 anos vai entrar
e comprar sem restrição nenhuma,
mesmo na loja infantil." Vespa cita
que esta faixa etária responde a
menos de l 5% das vendas, mas é
fundamental na hora de aumentar
o tíquete médio das lojas.

A estratégia comercial da Magic
Feet muda de acordo com a faixa
etária do cliente. Até três anos,
concorre no preço, buscando a fi-
delização com produtos escolhidos
pelos pais e padrinhos. De três a
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seis anos, a maior parte do mix
é de produtos licenciados, como
Disney e Hélio Kitty. E para as
crianças entre seis e 12 anos e
também entre os adolescentes, o
carro-chefe das vendas é a linha
de lançamentos e importados das
grandes marcas esportivas como
Adidas, Puma e Nike, com menção
honrosa para os calçados específi-
cos para prática de esportes como
chuteiras, por exemplo.

espaço aberto
Com menos de um ano de exis-

tência, a Magic Feet deve partir agora
para um marketing mais agressivo, em
mídias segmentadas, com o objetivo de
se tornar a primeira cadeia de calçados
infantis de dimensão nacional. Para
Mazhar Obeid, executivo de franquias
do Grupo Authentic Feet, "há falta de
pontos-de-venda para atender este
público. Mas vai acontecer com este

segmento o mesmo que aconteceu
há 25 anos com os tênis para adultos.
Não havia loja especializada, eles eram
encontrados nos grandes calçadistas."
Segundo ele, a própria carência do
mercado já sinaliza para o sucesso nos
negócios voltados a atender crianças.
"Há pelo menos dez redes nacionais
de confecção infantil, enquanto nós
estamos propondo ser a primeira rede
nacional de tênis infantil. Até o fim do
ano estaremos em Porto Alegre, Ma-
ceió, Recife, Brasília, Belo Horizonte",
diz, citando que a rede busca parceiros
para abrir mais dez lojas em 2010.

O pioneirismo da Magic Feet faz
com que aproximadamente 40% dos
produtos oferecidos na linha de impor-
tados sejam exclusividade da rede, pela
própria demanda criada. "Nossa res-
ponsabilidade é confirmar a parceria
abrindo mais lojas", ressalta Obeid.
Segundo ele, a situação econômica
delicada que se vive no momento
ainda não trouxe reflexos para a Magic
Feet. "A natureza do nosso produto
e o tíquete médio nos favorecem.
Nossos preços são acessíveis, e con-
seguimos juntos aos importadores
um compromisso para manter os
preços em 2009, independentemen-
te da variação do câmbio", explica.
"Desde 1992 nós já enfrentamos pelo
menos quatro crises e momentos de
superinflação e nós, com o nosso
trabalho, continuamos crescendo e
gerando empregos." E nada melhor
do que contar com consumidores em
fase de crescimento. ?!
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