
Na hora de vestir filhos e cães, não há pudor em gastar 
Andrew Roberts  

 
Quando se trata de vestir seus três filhos, não há marca fora de alcance para Loretta Lazar, 
mãe em tempo integral em Paris. Sophia, de dez anos, Noah, de dois, e a recém-nascida 
Katarina têm armários repletos de roupas de grife. "Eles não usam Gucci ou Dior todos os 
dias", ressalta. "Mas quero minhas crianças bem vestidas." 
 
A marca italiana Gucci, pertencente ao grupo parisiense PPR, e o Burberry Group, maior 
varejista de luxo da Grã-Bretanha, voltaram as atenções para os pais preocupados com status 
e agora oferecem produtos como botas infantis de camurça de US$ 340, roupas de casimira 
para bebês de US$ 375 e capas de chuva de gabardina com duas fileiras de botões para 
garotas de US$ 750. 
 
A moda infantil representou 5% das vendas totais de 1,28 bilhão de libras (US$ 1,99 bilhão) 
da Burberry em 2009 e pode dobrar para 10% "com o tempo", já que a empresa possui oito 
lojas exclusivas para crianças, mas pretende aumentar o número, segundo a executiva-chefe 
da empresa, Angela Ahrendts. "Há um potencial excelente para roupa infantil nos canais de 
varejo e atacado, inclusive no comércio eletrônico, cujas vendas são particularmente fortes." 
 
As vendas de jaquetas e casacos infantis de grife aumentaram 13%, para US$ 3,69 bilhões, 
entre 2007 e 2009, de acordo com a empresa de pesquisas Euromonitor International. Em 
comparação, o mercado total de artigos de luxo, de US$ 195 bilhões, teve declínio de 10% nas 
vendas no mesmo período, com alguns consumidores tendo restringido os gastos durante a 
crise mundial, segundo a empresa de consultoria Bain & Co. 
 
As vendas mundiais de artigos de luxo deverão aumentar 10% neste ano, segundo os analistas 
Antoine Belge e Erwan Rambourg, do HSBC. Já as roupas infantis de alto padrão deverão 
superar esse ritmo: a Euromonitor estima que as vendas de jaquetas e casacos infantis feitas 
por estilistas deverão aumentar 12%, para US$ 4,13 bilhões neste ano. É mais que o triplo do 
crescimento previsto para as vendas desse tipo de peças de luxo para homens e mulheres. Até 
2015, o mercado de jaquetas e casacos infantis de alto padrão poderia chegar a US$ 8,6 
bilhões, segundo a Euromonitor. 
 
Grupos de luxo, como o francês PPR e o inglês Burberry, voltam as atenções para pais 
preocupados com status 
 
Parte do apelo de comprar artigos de luxo para crianças é o preço, de acordo com Lazar. As 
roupas infantis da Christian Dior "não tem o mesmo preço que um Dior adulto", afirma Lazar. 
"Você pode ter um modelo por € 200, enquanto para adultos mal se conseguiria uma 
camiseta" por esse preço. 
 
A Gucci lançará roupas, artigos pequenos de couro, calçados, joias, óculos de sol e cobertores 
para crianças com menos de 8 anos para a temporada da primavera no hemisfério Norte em 
2011. "Estamos cada vez mais convencidos de que nossa marca tem a reputação, autoridade e 
adaptabilidade para ser bem-sucedida em várias áreas", disse o executivo-chefe da Gucci, 
Patrizio di Marco. A coleção, produzida na Itália, começa a ser vendida em novembro. 
 
A cultura das celebridades e a busca por status puxam o crescimento segundo Fflur Roberts, 
gerente de pesquisas da Euromonitor no setor de luxo. Suri Cruise, filha de quatro anos dos 
atores Tom Cruise e Katie Holmes, foi fotografada usando uma parca da Burberry com pele 
nas bordas. "Muitas crianças vão imitar a Paris Hilton ou a Victoria Beckham e querer ter suas 
roupas ou ser como elas", diz Roberts, da Euromonitor. 
 
Sarah Peters, analista sênior de varejo da consultoria Verdict Research, diz que também há um 
pouco de narcisismo paternal em ação: "Cada vez mais, os país veem seus filhos como reflexo 
deles próprios, portanto querem certificar-se de que tenham boa aparência e estejam por 
dentro das novidades." 
 



Na Gucci, uma coleira pode custar US$ 450, enquanto uma bolsa Louis Vuitton para levar pets 
sai por US$ 1.365 
 
Os bebês e as crianças não são os únicos beneficiários da tendência. Os animais de estimação 
também vêm ganhando um "banho de loja", com pessoas sem filhos buscando um substituto 
para mimar e outras formas de exibir seu status, segundo Roberts.  
 
Houve um salto nos gastos com roupas e acessórios de grife para bichos de estimação. As 
vendas de artigos como coleiras com logotipos, roupas, cobertores e as chamadas bolsas de 
cachorro, para carregar os próprios, quase dobraram, para US$ 1,73 bilhão, entre 2004 e 
2008, de acordo com estimativas da Euromonitor. Após terem ficado estagnados em 2009, os 
gastos no segmento podem subir 4,3%, para US$ 1,8 bilhão, em 2010, e chegar a US$ 9,14 
bilhões até 2014, prevê a empresa.  
 
"Seus donos não se sentem mal a respeito porque não é para eles", diz Roberts. "O sentimento 
de culpa é apagado se a compra for para seus filhos ou animais de estimação." 
 
É claro, todo essa preocupação para deixar o Rex na moda tem um custo. Uma bolsa "Baxter" 
de lona com monogramas da Louis Vuitton para carregar cachorros sai por US$ 1.365. A bolsa 
carregadora canina da Gucci custa US$ 1.430, enquanto uma coleira média da casa de moda 
italiana sai por US$ 450. 
 
A mãe parisiense Lazar, de 40 anos, não tem cachorro. Algumas de suas amigas americanas e 
asiáticas, no entanto, têm. "Vamos colocar assim", explica. "Se o cachorro está usando Gucci, 
os filhos não vão usar GAP." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 set. 2010, Empresas, p. B3. 


