
Omercado brasileiro de produtos para crian-
ças está em expansão e deverá ficar mais

aquecido neste segundo semestre. A indústria
de alimentos e de produtos destinados a be-
bês e crianças procura lançar itens com ape-
los baseados em imagens de desenhos anima-
dos e de personagens de filmes que não só
povoam a imaginação infantil, mas também sen-
sibilizem as mães.

"O Brasil é o segundo mercado mundial de
produtos de higiene infantil, que no ano pas-
sado cresceu 26% em volume", explica a ge-
rente de marketing da linha Acqua Kids da
Nazca Cosméticos, Andréa Ruriko Nishijima.
Dados da Latin Panei corroboram a pujança
desse mercado, que no ano passado cresceu
quase sete vezes mais que o os 3,7% do mer-
cado de xampu para adultos.

Essas informações, por si só, já seriam su-
ficientes para estimular o supermercadista a
ampliar o mix desses produtos em suas lojas,
mas o sucesso desse investimento só se con-
cretiza com profundo conhecimento do com-
portamento do shopper (pessoa que compra o
produto) e de ações que já mostraram bons
resultados, como os Cantinhos do bebê.

"Quem compra produtos para bebês e cri-
anças é muito exigente em questões como se-
gurança e qualidade e geralmente fica pouco
tempo dentro das lojas", acrescenta Andréa.

Sintonizada com esse mercado, a Nazca, que
atua nos segmentos infantis de xampus, con-
dicionadores, creme para pentear e colônias,
este ano lançou a plataforma Acqua Kids Na-
turais, que une ingredientes naturais e ativos
orgânicos sem ingredientes químicos e sem
conservantes desnecessários. Essa linha de



produtos, de acordo com Andréa, segue a ten-
dência crescente, no Brasil, de consumo de pro-
dutos naturais e orgânicos, que é mais conhe-
cido no segmento alimentar.

"Embalagens com personagens e formatos
diferenciados são o grande diferencial desse
segmento também. Além disso, as crianças es-
tão muito sensíveis a questões como ecologia
e cidadania, assuntos antes de domínio quase
que exclusivo dos adultos, e por isso mesmo
exercem muito mais influência nas decisões
de compra de seus pais."

No entanto, a gerente de trade da Nazca
sugere que as gôndolas das seções de pro-
dutos infantis sejam mais baixas, para facili-
tar o acesso dos pequenos aos produtos da
categoria. Principalmente porque quando as
mães vão às compras nos supermercados é

muito comum colocarem os filhos pequenos
dentro dos carrinhos.

As lojas Extra, Wal-Mart Sul, Zaffari e An-
geloni, de acordo com Andreia, são boas re-
ferências na exposição de produtos destina-
dos às crianças.

"As crianças escolhem seguindo os estímu-
los das embalagens e seus pedidos costu-
mam ser atendidos pelas mães, desde que
elas não percam seus referenciais de quali-
dade. O processo de escolha de produtos de
higiene é coerente com a segmentação ela-
borada para a categoria", define o gerente
por Categoria Trade Marketing da Johnson-
&Johnson, Tiago Ciampone.



Pioneira na implantação dos
"Cantinhos do Bebê" em 2002,
a Johnson & Johnson atua em
todos os segmentos da catego-
ria de perfumaria infantil, com
as linhas Johnson's Baby;
Johnson's Crescidinhos, para
crianças na faixa de 2 a 5 anos
de idade, Johnson's baby Hi-
dratação Intensa, composta de
xampu que desembaraça os
cabelos de maneira eficaz e
segura sem irritar os olhos, e
Johnson's baby Hora do Sono, composta pela
exclusiva essência NaturalCalm, que ajuda o
bebê a dormir melhor e por mais tempo. Hoje,
nesses espaços as mães encontram toda linha
de produtos para bebê, de "papinhas" a deri-
vados de leite e produtos de higiene.

"O Cantinho do bebê é um conceito de loja
dentro de loja que evoluiu muito, mas não per-
deu sua essência. A principal evolução foi per-
ceber que o modelo se aplica a todos os tipos
e tamanhos de loja. Além disso, o dia-a-dia nos
permitiu criar caminhos para ganhar multipli-
cadores do conceito dentro de nossa própria
equipe, e com isso possibil i tar ganhos de
abrangência e massa crítica. Ao longo do tem-

po outros aspectos importantes foram forma-
tados, como a comunicação visual, o modelo
de mensuração de resultados e outros", defi-
ne Tiago, que cita como referências em expo-
sição o Wal-Mart Pacaembu e o D'Avó do Itaim
Paulista, em São Paulo, e a Loja Casa Avenida,
em Assis (interior do estado).

A Kimberly-Clark é outra empresa que se des-
taca pela linha de produtos destinados ao pú-
blico infantil, com ênfase mais acentuada para
bebês. Sua linha Turma da Mônica e Huggies
inclui fraldas destinadas para uso no mar e



em piscinas, fraldas de treinamento que pre-
param o bebê para a fase de deixarem de usá-
las, xampus, sabonetes líquidos, creme para
assaduras, e colônia sem álcool. A empresa

também produz lenços ume-
decidos Huqgies e Baby
Wipes, para higieniza-
ção do bebê.

Um dos mais recentes
lançamentos da empresa
é a linha Huggies Turma
da Mônica de cuidados
com o sol, que contém
bloqueadores solares
brancos e coloridos, gel
pós-sol e sensor solar.
Um adesivo que muda de
cor conforme a intensi-
dade da radiação solar
"avisa" as mamães so-
bre a hora que devem ti-
rar seus bebês do sol.

"Pesquisas de comportamento do shopper
são a base para o supermercadista adequar
a exposição de produtos destinados a crian-
ças nos diferentes tipos de loja", explica a ge-
rente de Gerenciamento de Categoria da Kim-
berly-Clark, Lillian Carelli.

Com o intuito de auxiliar o supermercadis-
ta a vender mais, a empresa desenvolveu es-
paço dentro das lojas denominado "Sonhos de
Bebê", destinado a tornar mais fácil, prática e
prazerosa a compra de produtos para crian-
ças na primeira idade.

"Esse conceito é muito importante, pois
além de estimular a compra por impulso, in-
forma, atrai e fideliza o shopper ao ponto-de-
venda. Mas é preciso que todos os itens de
cada categoria estejam próximos uns dos ou-
tros e proporcionem para o shopper a sensa-
ção de variedade e de solução de compra",
sintetiza Lillian.

A oferta de mama-
deiras, chupetas e ou-
tros itens também aju-
da a alavancar as ven-
das das seções de su-
permercados destina-
das a produtos para os
pequenos. Um estudo
qualitativo e quantitati-
vo fei to pela Ipsos e
Data Popular para a
Lillo mostra que 95%
dos shoppers de mama-
deiras e chupetas são
do sexo feminino. Des-
se universo, 10% per-
tencem à classe A, 10%
à classe B, 35% à clas-
se C e 45% à classe D.

A gerente de produ-
to da Lillo, Márcia Pitta, explica que esses itens
devem ser expostos na posição horizontal, pri-
meiro os itens em látex e depois os fabrica-
dos com silicone. A exposição das chupetas
deve seguir a ordem de idade do bebê, pri-
meiro as destinadas à faixa de zero a seis
meses e depois aos bebês com mais de seis
meses, sempre começando pelas chupetas tra-
dicionais, seguidas pelas ortodônticas.



As mamadeiras também
devem ser expostas na ordem
das menores para as maiores,
partindo das coleções de pre-
ço mais baixo para as de pre-
ço mais alto, e os itens da mes-
ma coleção devem ficar sem-
pre juntos, para facilitar as
vendas por impulso.

O cross merchandising é
outra forma de aumentar as
vendas. Assim, colheres para
bebês devem ficar próximas
de papinhas, copos e canecas próximos de
sucos e água de coco e os pratinhos perto da
seção de alimentos.

"Nas lojas, a decisão de compra do shop-
per varia conforme sua classe social. Pela or-
dem, integrantes da classe AB decidem suas
compras com base na eficiência do produto,
recomendação médica e preço. Já os integran-
tes da classe CD são motivados a comprar com
base em preço, eficácia e recomendação mé-
dica", complementa Márcia.

Toda a seção de produtos alimentícios infan-
tis deve frisar, por meio de cartazes e outras
formas de comunicação visual, que o aleita-
mento materno é o principal alimento dos be-

bês pelo menos até os seis meses de idade,
conforme recomenda o Ministério da Saúde.

É um papel social que o supermercado deve
cumprir para incentivar o aleitamento.

No entanto, voltando à questão comercial
do setor, qualidade e praticidade são requisi-
tos imprescindíveis para transformar em su-
cesso as vendas de alimentos destinados ao
público infantil. Tradicional nesse mercado, a
Nestlé Nutrition tem 30 variedades de papi-
nhas, compostas por Cereal Infantil e Mucilon
Cereal nas versões Arroz, Milho e Aveia e Mul-
ticereais, apresentados em latas e em sachês,
linha de produtos voltados para o primeiro ano
de vida das crianças.

Recentemente, dentro da linha Cereais In-
fantis a Nestlé Nutrition lançou a bebida lác-
tea à base de cereais Mucilon Prontinho, de-



senvolvida para crianças com mais de seis
meses de vida, nos sabores Original, Frutas
Sortidas e Banana e Pêssego, que pode com-
plementar o aleitamento materno, mas não
substituí-lo. E o segmento Papinhas ganhou
três novos sabores: Frutas Tropicais, Mamão
& Laranja e Manga & Pera.

Uma das sugestões da empresa para ampli-
ar a oferta dessa categoria de produtos é tra-
balhar a exposição no ponto-de-venda de for-
ma muito organizada, para que as mães, prin-
cipalmente as mais jovens, não se sintam per-
didas diante das gôndolas (veja boxe). Nessas
seções, exposições bem organizadas reduzem
perdas e rupturas e podem aumentar as ven-
das em até 25%, em média.

A Danone, outra empresa de destaque no
mercado de alimentos infantis, tem entre seus
produtos o petit suisse Danoninho, a linha Da-
nito, destinada a crianças e pré-adolescentes
com idade de 7 a 12 anos, e os leites fermenta-

dos Activia e Paulista. A empresa acaba de lan-
çar Danoninho para Beber em garrafa de 900
ml, com todos os nutrientes da versão original
do petit suisse.

O gerente de trade marketing da empresa,
Marcelo Costa, explica que a melhor forma de
expor os produtos Danone é por agrupamento
de marcas, formando um "paredão" na área
de vendas refrigerada destinada a alimentos
para crianças.

Costa ressalta que o shopper desses pro-
dutos geralmente são mães preocupadas
com a boa alimentação de seus filhos e su-
gere que Danoninho fique posicionado pró-
ximo de Activia. "Dessa forma, o varej ista
estimula a compra de petit suisse e de io-
gurtes para toda a família e aumenta o tí-
quete médio da loja. A rede Carrefour é uma
das referências de mercado na exposição
desses produtos destinados ao público in-
fantil", complementa.
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