
Empresária inova no 
segmento infantil por 
meio do atendimento 
personalizado 

Abrir uma loja no ramo de pueri-
cultura no Brasil não é um ne-
gócio para amadores, além de 
ser um nicho de mercado pou-

co atendido, é um segmento delicado, 
pois embora trabalhe atendendo pais, 
avós, tios e amigos, são produtos em que, 
os consumidores finais, são os bebês. Ou 
seja, é preciso ter cuidado redobrado pa-
ra não comercializar produtos que colo-
quem em risco a vida das crianças. 

Empreender nessa área é um gran-
de desafio, exige, além de vontade e co-
ragem, muita criatividade para inovar 
e vencer os obstáculos do dia a dia por 
meio, não só de produtos, mas de ser-

viços diferenciados. Quem teve esse es-
pírito inovador foi a empresária Helena 
Toledo, que inaugurou, em março des-
te ano, no bairro do Itaim Bibi em São 
Paulo, a Baby Stuff, uma loja voltada para 
puericultura leve - chupetas, mamadei-
ras, copos etc - e brinquedos para crian-
ças de até oito anos de idade. 

Helena era advogada no ramo finan-
ceiro e, assim como ocorre com algu-
mas mães, sentiu a necessidade de ter 
mais tempo disponível após o nasci-
mento do seu filho. "Aliado a isso, sem-
pre tive a vontade de ter o meu próprio 
negócio. Quando meu primeiro filho 
nasceu, uni o desejo de estar com ele, 
com o meu lado empreendedor e perce-
bi que era o momento ideal de dar asas 
ao meu sonho", revela. 

Segundo a empresária, a escolha de 
abrir uma loja nesse segmento surgiu a 
partir dos obstáculos que enfrentou du-
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rante a própria gravidez e nascimento do 
seu filho. "Apesar de ser cliente de lojas 
especializadas, senti dificuldades desde 
o atendimento até as necessidades bási-
cas, como trocar a fralda, que invariavel-
mente me levavam a um trocador dentro 
de um banheiro comumente utilizado 
pelos demais clientes", conta. 

A partir desse momento, ela passou 
a conhecer bem a linha de puericultura 
diante dos produtos e brinquedos que 
comprava e desejava para o seu filho, e 
seus sobrinhos, com a mesma faixa etá-
ria. Identificou as situações que não a 
agradavam nas lojas semelhantes no 
mercado, para justamente fazer diferen-
te em seu empreendimento. 

MUITO MAIS QUE UMA LOJA 
De acordo com Helena, muito mais 

que abrir uma loja com produtos pa-
ra bebês e crianças, ela idealizou pa-
ra a Baby Stuff alguns espaços que são 
úteis aos clientes. Um deles é o "Espaço 
Mamãe" que, em um ambiente reser-
vado, é possível alimentar o bebê com 
conforto e tranquilidade, descansar, 
além de realizar a troca de fraldas em 
um trocador apropriado. 

Outro local criado é o "Espaço 
Infantil", no qual, as crianças podem 
brincar e assistir desenhos durante o 
período em que seus pais realizam as 
compras. Sem contar que, durante as 
férias escolares, o espaço é utilizado 
também por contadores de histórias, te-
atros, marionetes e muitas outras novi-
dades para os pequenos. 

A Baby Stuff conta ainda, com um 
terceiro ambiente, o "Stop Dog", reser-
vado exclusivamente para os animais 
de estimação. "Observei que nos bairros 
que atendemos como Itaim Bibi, Vila 
Olímpia e Vila Nova Conceição, existe 
um grande público passeando com seus 
animais. Por isso, esse espaço foi criado 
a partir da necessidade dos clientes em 
deixar os seus bichinhos em um local 
em que eles podem descansar e tomar 
água, enquanto os donos fazem as suas 
compras", descreve a empresária. 

Helena diz que, além desses ambien-
tes, a empresa investiu em uma tecnolo-
gia que permite identificar as compras 
efetuadas por seus clientes. "É um siste-

ma que nos dá condições de saber se o 
cliente ficou satisfeito com os produtos 
que comprou e de quais os outros que 
ele precisa. Assim, podemos informá-lo 
sobre o recebimento de novos artigos pa-
ra a mesma faixa etária que ele está acos-
tumado a comprar", define. 

NO CAMINHO CERTO 
A proprietária da Baby Stuff considera 

que, apresentar um ambiente confortá-
vel, um atendimento impecável e preços 
competitivos com o mercado é o mínimo 
que a lojas do segmento precisam ofere-
cer aos clientes e, por isso, além do aten-
dimento personalizado que a sua empre-
sa proporciona, outro diferencial é a pre-
ocupação com o treinamento dos colabo-
radores e a forma de atendimento. 

Segundo Helena, a maioria dos clien-
tes não gosta de vendedores que tentam 
empurrar produtos a todo custo ou fi-
cam seguindo-os pela loja, e para mo-
dificar essas características dos vende-
dores, ela acredita que é importante re-
alizar constantemente o treinamento in-
terno. "O vendedor tem que estar sempre 
com o sorriso no rosto, à disposição para 
esclarecer dúvidas e apresentar merca-
dorias da loja, mas sempre na medida 
certa. O importante é deixar o cliente à 
vontade", avalia. 

Outro fator que afugenta os consu-
midores de uma loja, de acordo com 
ela, é encontrar os produtos empilha-
dos, ter um espaço de circulação pe-
queno, com caixas sujas ou rasgadas, 
produtos encostados ou sobrepostos 

no outro. Ou seja, não permitir um local 
aconchegante para a realização de com-
pras. "Tivemos uma grande preocupa-
ção com esse fator quando criamos a 
nossa loja: o objetivo era que o cliente 
se sentisse em um ambiente espaçoso e 
agradável, como se estivesse na própria 
casa", afirma a empresária. 

FUTURO PROMISSOR 
Para a abertura da empresa, a pro-

prietária Helena Toledo, investiu apro-
ximadamente R$150.000 e espera fatu-
rar por mês, neste primeiro ano, em tor-
no de R$30.000. "Tivemos muita sorte 
na escolha do ponto. Apesar de exigir 
pouca reforma, optamos em dar um 'to-
que pessoal' na loja para que atingisse o 
nosso objetivo de ter uma clientela pró-
pria", conta. 

Com um público-alvo focado em ges-
tantes e mães com filhos de até oito anos 
de idade, a Baby Stuff recebeu, no primei-
ro mês de funcionamento, em média 150 
pessoas. "A loja é recente, existe só há qua-
tro meses, mas certamente, com o passar 
do tempo, esse número crescerá expo-
nencialmente", confia a proprietária. 

Ela expõe que, para o segundo semes-
tre de 2011, a Baby Stuff já estará com o 
seu site preparado para vendas on-line e 
pretende, ainda, abrir filiais em bairros 
estratégicos, sempre focando em estabe-
lecimentos com atendimento personali-
zado e todas as demais características da 
matriz. "Isso no futuro, pois não temos a 
intenção de crescer rapidamente e per-
der o DNA da nossa loja", conclui. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 33, p. 22-23, jul. 2011.




