
O Brasil tem sido o princi
pal destino das viagens de 
Steve Colombo, diretor in

ternacional do grupo italiano Artsana, 
nos últimos meses. Na programação, 
nada de circular pelas praias ou apro
veitar algum roteiro gastronômico. O 
executivo vem acompanhar no país o 
andamento dos negócios da principal 
marca do grupo, a Chicco, fabricante 
de produtos para crianças de até 3 anos 
que, no ano passado, faturou 700 mi
lhões de euros. 

O Brasil, onde a companhia já atua 
com 13 lojas próprias, foi escolhido pa
ra receber o primeiro modelo de fran
quias da rede na América Latina. 

O plano da direção da Artsana é 
inaugurar a primeira unidade fran
queada em 2012 e chegar a 16 pontos 
de venda até 2015. Argentina e México 
também devem seguir esse modelo de 
negócio para expandir a marca. 

A escolha do Brasil para lançar a 
operação por meio de franquias não 
foi à toa. Embora os dados do Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatís
tica (IBGE) mostrem uma leve redu
ção da população infantil no país - de 
32,5 milhões de crianças de até 9 anos 
em 2000 para 28,7 milhões em 2010 -, 
o mercado de produtos para esse pú
blico registrou um avanço de 139% en
tre 2005 e 2010, enquanto na Améri-
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ca Latina o percentual foi de 78% e, 
no mundo, de 33% no mesmo período. 
Os dados são da consultoria Euromo-
nitor International. No ano passado, o 
setor movimentou cerca de US$ 15 bi
lhões no Brasil. 

Com vendas anuais na casa dos 
US$ 4,5 bilhões, o segmento de moda 
infantil também tem se mostrado pro
missor por aqui. De acordo com a As
sociação Brasileira da Indústria Têxtil 
(Abit), a previsão de crescimento é de 
6% nas vendas em 2011. Já o setor de 
moda de uma forma geral não deve ter 
alteração em relação a 2010. 

O Brasil também tem registrado 
um dos crescimentos mais expressi
vos dentro do grupo Artsana, ao lado 
de Estados Unidos, Turquia e Rússia. 
"Nos últimos cinco anos, temos cres
cido, em média, 25% ao ano no Brasil. 
E nossa meta é avançar 85% nos próxi
mos três anos", planeja Colombo. 

PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS 
Além do sistema de franquias, a rede 
pretende aumentar o portfólio de pro
dutos com a importação de artigos vol
tados à parte cosmética, como cremes 
contra assaduras, lenços umedecidos e 
creme dental. "Estamos buscando par
cerias com o varejo. Nossos produtos já 
estão sendo comercializados por redes 
regionais, a exemplo da Tool Box [de 
Minas Gerais], do Zaffari [do Rio Grande 
do Sul] e da Jurandir Pires [com atuação 
no Nordeste]. Estamos em negociação, 
agora, com algumas redes nacionais", 
conta Colombo, salientando que fran
quias, varejo e lojas próprias não se-

rão negócios concorrentes, mas sim 
complementares. 

Entre as novidades, estão também 
produtos com preços mais baixos, já 
que, atualmente, a linha da Chicco 

O mercado nacional 
de produtos 

infantis cresceu 
139% entre 2005 
e 2010, segundo 
a Euromonitor 

ainda é voltada aos consumidores com 
maior poder aquisitivo. Novos modelos 
de carrinhos devem chegar às lojas ain
da no segundo semestre, com valores 
até 30% mais baixos que os habituais. 

Com relação às franquias, o foco 
será na área de vestuário, e a cobertura 
deve se concentrar inicialmente em re
giões onde a marca ainda não está pre
sente com lojas próprias. Cerca de 30% 
das peças serão fabricadas no Brasil. 
Até o momento, oito fornecedores es
tão contratados pela rede. O objetivo é 
que o país exporte esses produtos para 
a América Latina. Segundo o diretor 
internacional da Artsana, a negocia
ção com os franqueados não teve parti
cipação de consultorias especializadas. 
Já o modelo de franquia usado no país 
deve ser o mesmo que o da Itália. "Nós 
temos a expertise", afirma. 

Diante de tantos números positi
vos, o que poderia atrapalhar a estraté
gia da Artsana? As indefinições quan
to ao câmbio não são descartadas pelos 
executivos da companhia italiana. "O 
que nos preocupa é que, até agora, o go
verno Dilma não disse a que veio nessa 
área", dispara Paulo Solimeo, diretor-
-geral da Artsana Brasil. Mesmo com 
a instabilidade cambial, Solimeo afir
ma que construir fábricas em cada país 
para fugir da volatilidade não está nos 
planos da empresa. "Fazer investimen
tos pulverizados é algo muito custoso 
por causa da necessidade de economia 
de escala. Então, se o dólar é algo que 
nos preocupa, também é algo com o 
qual temos de lidar." • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 402, p. 46-47, ago. 2011.




