


Estudos desenvolvidos por fabricantes
revelaram a preferência dos clientes por
farmácias e lojas especializadas.
Resultado: o autosserviço foi obrigado a
evoluir para enfrentar a concorrência.

erca de cinco anos atrás a pre-
sença do espaço que reúne
todos os produtos para bebês
começou a ganhar fôlego no
autosserviço, especialmente
nas lojas de grande porte. A
expectativa com relação aos

resultados era grande, considerando-se principal-
mente as boas margens das categorias. Passado esse
período, um maior conhecimento das necessidades
do consumidor levou a adaptações para aprimorar a
área. O principal aprendizado foi a descoberta de que
o espaço, chamado de cantinho, mundo ou sonho do
bebê, precisa tocar as mães sob dois aspectos: o da
funcionalidade e o da emoção. Quem seguiu esse ca-
minho atraiu compradoras para sua área de vendas e
viu o caixa do supermercado ser reforçado.

Pesquisas de indústrias, como a Kimberly-Clark,
fabricante de fraldas e artigos de higiene infantil, de-
ram o alerta. Os supermercados estavam perdendo
vendas para canais especializados e farmácias, prefe-
ridos pelas mães, que são as principais compradoras
dos produtos para bebês. Os estudos mostraram que
as mães queriam uma solução completa na compra

dos produtos e um atendimento
diferenciado. Elas desejavam, por
exemplo, orientação sobre os itens
mais indicados para cada idade e
situações de consumo ou uso. Es-
ses atributos eram associados às
lojas especializadas e às farmácias,
e representavam uma carência no
varejo alimentar.

Em um levantamento feito
há dois anos pela Kimberly ficou
evidente ainda que a compra de
produtos para bebês é emocional.
"Para a mãe, uma rotina como a
troca da fralda representa um mo-
mento de carinho com seu filho",
explica Douglas Oliveira, diretor



de planejamento e desenvolvi-
mento de clientes da Kimberly.
Segundo ele, tal constatação mos-
trou a necessidade de super e hi-
permercados oferecerem um sor-
timento bem mais abrangente. A
loja precisa satisfazer a necessida-
de da mãe de cuidar bem do filho.
Isso se traduz em diversidade de
produtos, facilidade para encon-
trar cada item, além de um aten-
dimento que valorize as escolhas
e a própria compra.

Materiais de PDV e exposição diferente

Para garantir tal funcionalidade, o
primeiro passo é agregar ao espa-

O Carrefour incluiu no mix
roupas, DVDs, brinquedos,

protetores de tomada, babás
eletrônicas, entre outros itens.

As vendas dobraram.

ço tudo o que existir na loja para
o público-alvo, inclusive alimen-
tos - papinhas, farinhas lácteas e
leites de fórmula especial. Depois,
é necessário oferecer informa-

ções. Assim a mãe entende que o
supermercado contribui para que
ela ofereça ao filho o que há de
melhor no mercado.

Como exemplo, Oliveira cita a
utilização de materiais de ponto de
venda para explicar os benefícios de
cada tipo de fraldas. A mãe precisa
saber que uma fralda noturna pro-
porciona uma noite mais tranqüila
para o bebê, já que evita vazamen-
tos. Se ela vai à praia, deve ser avi-
sada sobre os produtos específicos
para essa situação. Tudo isso pode
ser feito com panfletos, wooblers,
stoppers e totens, entre outros. "Re-
comendamos, inclusive, que nos ta-
bloides de oferta, em vez de colocar
a fralda e o preço, o varejista opte
pela descrição dos atributos do pro-
duto", afirma o executivo.

Já o lado emocional pode ser mo-
tivado, segundo Oliveira, associan-
do o uso dos produtos ao momento
de compra. "Tomando novamente
como exemplo a fralda, a mãe pre-
cisa enxergar que está comprando
o sorriso do seu filho de ficar sequi-
nho e a sua própria satisfação de vê-
lo bem", explica. Cartazes ou painéis
com imagens de crianças felizes aju-
dam a compor o ambiente e a sen-
sibilizar a mãe. Uso de cores suaves
na decoração do setor, como os tra-
dicionais rosa e azul-bebê também
criam um clima todo voltado para o
bem-estar da mãe. O próprio chei-
rinho de colônia infantil pode com-
por um bom cenário de compras. A
Kimberly, por exemplo, desenvolveu
expositores emocionais, no formato
de berço. Eles surgiram para substi-
tuir os cestões de ofertas.



Mais produtos e capricho na exposição

Bem aplicado, o conceito do
cantinho do bebê pode alavancar
as vendas de acessórios - mama-
deiras, chupetas, etc - em 47%. Os
produtos destinados à rotina de
troca de fraldas sobem 15%. Já os
de higiene oral crescem 14% e os
de banho e pós-banho, 7%.

Quem embarcou nessa nova for-
ma de enxergar a seção foi o Car-
refour. O espaço já existia há cerca
de dez anos nos hipermercados,
mas resumia-se a agrupar fraldas,
higiene infantil e puericultura
leve e pesada. Também havia uma
preocupação com a ambientação,
porém menos alinhada com o
conceito de mundo do bebê. Des-
de 2006, a história começou a mu-
dar. "A partir de pesquisas com-
partilhadas pelos fornecedores,
identificamos as necessidades das
mães e, a partir delas, realizamos
melhorias", conta Renata Martins,
diretora de mercadoria da rede.
Um comportamento considerado
nessa tarefa foi justamente o de-
sejo da shopper de uma solução
completa de compras. A rede in-
cluiu novas categorias ao espaço,
como roupas, livros, CDs e DVDs,
brinquedos, alimentos, artigos
para segurança, como protetores
de tomada, cintos, babás eletrôni-
cas. A tarefa, entretanto, não é tão
simples quanto parece.
"É preciso analisar as sinergias
entre os diferentes segmentos e
adaptar os espaços. A forma de
gerir algumas categorias também

muda. O responsável pelas com-
pras de brinquedos, por exemplo,
precisa entender que alguns farão
parte apenas do mundo do bebê e
outros ficarão também na seção
tradicional", ressalta a executiva.

Se não dá para vencer as lojas
especializadas com uma orienta-
ção mais detalhada na compra, é
preciso facilitar a escolha permi-
tindo que a shopper interaja mais
com os produtos. Para isso, alguns
itens, como carrinhos de bebê, an-
tes expostos em locais mais altos,
passaram a ficar na parte de baixo
dos expositores. "O mais impor-
tante, no entanto, é não perder
de vista que o universo do bebê
é emocional", enfatiza Renata. E
esse apelo a mãe entende na am-
bientação e também ao encontrar
os produtos que deseja. Por isso,
o Carrefour repensou as cores que
decoram a seção e passou a traba-
lhar com elementos como fotos de
bebês, além de bexigas coloridas
pelos corredores. "A mãe precisa
sentir clareza e segurança no am-
biente", diz a diretora.

A executiva prefere manter em
segredo o número de hipermerca-
dos da rede que transformaram o
Mundo do Bebê em algo mais emo-
cional e amplo, mas garante que nes-
sas unidades as vendas dobraram.

Mais facilidade para as mães

Um dos maiores desafios é encon-
trar uma solução para os super-
mercados médios e pequenos. A
falta de espaço continua sendo o



principal limitador. Por isso, uma
das alternativas tem sido encontrar
formas de fazer com que a mãe
encontre facilmente os produtos.
Com base nas pesquisas com a
shopper realizadas há dois anos, a
Kimberly vem buscando soluções
nesse sentido.

Uma delas foi desenvolver
uma gôndola que na parte infe-
rior possui um cestão para expor
as fraldas de maior giro. Em cima,
permanecem as prateleiras tradi-
cionais, onde ficam as versões
mais caras. Com isso, o consumi-
dor encontra facilmente as linhas
básicas, para o dia a dia, agrupa-
das no cestão. Também identifica
rapidamente os produtos mais
sofisticados que antes se mistura-
vam aos demais.

Vendas de fraldas premium sobem 60%

Segundo Douglas Oliveira, da
Kimberly, com o novo expositor,
as vendas de segmentos premium
sobem até 60%. Já o consumo das
noturnas cresce 80% e as de preço
baixo aumentam apenas 2%. "É

importante observar com esses
resultados que as vendas da bá-
sica não são prejudicadas e que,
com a alta nas demais versões,
toda a categoria cresce. Ou seja,
não há canibalização", diz ele.

Também foram criados dis-
plays para os produtos de banho
infantil. A idéia é levar essas li-
nhas para locais extras sem mexer
no layout do supermercado. "Isso
acontece porque nas lojas meno-
res esses produtos costumam ficar
sempre junto da linha para adul-
tos", explica Oliveira.

Com nove lojas, a rede catari-
nense Giassi optou por reunir o
sortimento completo para bebês
na sua loja maior - 6.500 m2 de
área de vendas - localizada em
Blumenau. Nas unidades me-
nores, o conceito é adaptado de
acordo com o espaço e o público
da região. Para a comunicação
visual, a rede conta com a ajuda
de fornecedores, como a Johnson
& Johnson, que fornecem réguas
para medir as crianças, mobiles de
corredores e imagens para deco-
rar as lojas. "O agrupamento evita
que as mães andem pela loja pro-
curando produtos para seus filhos
e incentiva a compra por impul-
so", comenta Domingos de Souza,
gerente operacional da rede. Em
média, a seção opera com 600
itens por loja e a participação nas
vendas é de 1,3%.

Text Box
MORITA, Alessandra. Mundo do bebê. Supermercado moderno, são Paulo, ano 40, n. 8, p. 38-44, ago. 2009.




