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oi-se o tempo em que a gestação era sinônimo de mal-estar com o espelho e
o guarda-roupa. Hoje, os novos contornos proporcionados pela gravidez estão
sendo alvo de empresários que direcionaram
seus investimentos em moda para gestante, um
nicho cada vez mais promissor. "Fiquei grávida do meu primeiro filho e tive grandes dificuldades de me vestir bem nesse período, seja por
causa do estilo das lojas da época, seja pela modelagem não apropriada e bem feita, sem qualidade e com poucas opções, e como já trabalhava
como estilista de moda feminina, tive a idéia de
fazer uma nova grife direcionada à gestante. Daí,
surgiu a Zazou Moda Gestante, em novembro de
2001", conta a estilista e proprietária da marca,
formada em Desenho Industrial pela PUC-Rio,
Daniela Bentes Lobo.
Daniela fez diversos cursos na área de moda
no Senai-Cetiq e na Faculdade Cândido Mendes,

já estão apontando nesta direção, em
especial na loja no Rio de janeiro, já
trabalhando depois de três meses acima do 'break-even'", diz Daniela. Além
disso, a Zazou desenvolveu o projeto
Roteiro das Grávidas, que consiste em
um encontro, que acontece na Vila
Olímpia, com as principais lojas do
segmento de gestante e bebê. "A idéia
é trabalharmos juntos esse mercado,
criando diferenciais e eventos conjuntos. Queremos crescer aqui também
e trazer mais lojas de mesmo nível e
perfil para o grupo", garante Daniela.

Experiência única

ambos no Rio de Janeiro. Hoje, a empresária possui duas lojas próprias,
uma em São Paulo (Vila Olímpia) e outra no Rio de Janeiro (Galeria do Fórum
de Ipanema), além de lojas representantes em mais de vinte cidades por todo o Brasil do norte (Manaus), até o sul
(Porto Alegre). "A perspectiva para este
ano é positiva, em especial para a nova loja no Rio, inaugurada no final do
ano passado. A previsão de crescimento é de 15 a 25% em relação a 2009, que
foi um ano que começou bem, mas
teve um segundo semestre mais fraco
diante da crise e da gripe H1N1. Mas,
felizmente, os primeiros meses do ano

Outra marca voltada para a gestante é
a Baby Moment, fundada em agosto de
2008 por Samanta Puglia, formada em
Administração de Empresas e pós-graduada na FGV com MBA em Business
na FIA - SP e especialização em marketing no exterior. "O carro-chefe da
marca é a capa de amamentação, cuja
idéia surgiu da minha experiência como mãe. Após o nascimento da minha
filha Nicole, me sentia muito constrangida em amamentar na frente de pessoas da família e amigos, ou mesmo
em locais públicos. Até tentei usar uma
fraldinha de pano para me cobrir, porém, não achei nada prática, pois, além
de ficar caindo e me deixando exposta,
ficava sufocando o bebê", conta.
Foi a partir disso que ela desenvolveu
a capa de amamentação Baby Moment
e começou a utilizá-la nas reuniões de
família, em restaurantes, shoppings,
entre outros locais. "O interessante é
que toda vez que eu parava para amamentar a Nicole, sempre vinha alguém
me perguntar onde havia conseguido
uma capa dessa e elogiava a idéia. E
muitas mães falavam que haviam parado de amamentar mais cedo do que
gostariam pois se sentiam muito cons-

trangidas de amamentar em público.
Como sempre fui defensora da amamentação materna e de seus benefícios, tive um estalo de criar a empresa
Baby Moment para começar a vender
para as mães que se sentiam na mesma situação. Com a peça piloto desenvolvida e os devidos desenhos industriais, registrei a capa de amamentação
no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI). O sucesso foi imediato. Criamos uma nova categoria de
produto que não existia. Outro ponto
legal da Baby Moment foi encontrar
uma Cooperativa de Costureiras na periferia de Curitiba para produzir as peças, e dessa maneira contribuir para o
desenvolvimento da comunidade local, ajudando incluir mais pessoas no
mercado de trabalho", conta Samanta.
Segundo ela, o foco atual da marca é
a capa de amamentação, mas há projetos novos em vista. "Já estão saindo
do forno produtos que complementam essa etapa maravilhosa da vida das
mulheres que é a maternidade, mas
ainda não posso adiantar quais são esses lançamentos", afirma Samanta, que
conta com lojas parceiras nas principais cidades do Acre até Porto Alegre,
além de vender pelo site. "Estamos em
mais de setenta pontos de vendas, mas
nossa meta é disponibilizar nosso produto nas principais cidades do Brasil,
visto que muitas consumidoras nos ligam perguntando onde encontrar nosso produto em sua região."

O segredo do sucesso
Para conquistar um espaço nesse
mercado, a estratégia é criar peças bonitas que valorizem os pontos fortes da
gestante e mostrem que a gravidez não
é empecilho para que a mulher esteja
bem vestida e elegante. "Não é porque
está grávida, que a mulher precisa mu-

dar seu estilo. A partir de uma marca
direcionada à gestante, é possível continuar a seguir as mesmas tendências
da moda para a estação, porém, com
peças que tenham uma modelagem
especializada, até para garantir um
perfeito caimento", explica Daniela.
Entretanto, a empresária lembra que
a estética da peça deve estar impreterivelmente atrelada ao conforto e à
segurança. "Não adianta apenas uma
peça bonita, tem que ser uma peça
feita para as necessidades das mudanças do corpo das grávidas, e que ela
possa usar do início ao fim da gravidez. A roupa precisa acompanhar de
forma natural essas mudanças. Este
é o maior desafio da moda gestante e
não tanto o estilo em si."
Para Samanta, da Baby Moment,
a estratégia é seguir as tendências
mundiais da moda, buscando tecidos diferenciados, de preferência,
de qualidade. "Na capa de amamentação Baby Moment, além do tecido

100% algodão para não causar alergia nos bebês, a peça foi desenvolvida para dar o maior conforto para a
mãe nesse período, com uma abertura que permite a criança respirar normalmente, além de manter o importantíssimo contato visual da mamãe
com seu filho. No verso da peça, desenvolvi um bolso atoalhado que serve para limpar a boca da criança ou
para guardar o absorvente de seios e
a chupeta da criança", diz.
Um dos desafios para quem investe nesse tipo de empreendimento é o
preconceito em relação a roupa para
gestantes. Muitas vezes, até a primeira visita à loja, a própria grávida tem
um certo receio de conhecer os produtos por achar que são fora de moda e sem charme. Essa visão, segundo Daniela, é conseqüência da falta
de informação e experiência, em especial, das que estão na sua primeira
gestação. Por isso, um dos fatores que
garante a aproximação da grávida às

marcas segmentadas é a indicação,
normalmente, de amigas que já tiveram a experiência com a moda gestante e acabam despertando o interesse da mais nova grávida. Outro desafio é fidelizar clientes que, a princípio, só precisarão desses produtos ao
longo da gravidez. Para enfrentá-lo,
a saída é apostar em peças modernas, de qualidade, com modelagem
especializada e desenvolvidas para
diferentes ocasiões. "O ideal é oferecer produtos para todo tipo de estilo:
desde uma supermoderna e antenada até uma mais clássica", aconselha
Daniela. Outro diferencial desse mercado está no atendimento personalizado, condição básica para quem
quer fidelizar uma gestante que, na
maioria dos casos, se sente exclusiva
e quer ser vista como tal.
Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, São Paulo, n. 22, p. 28-30, 2010.

