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» BIANCA MELLO

C om clientes exigentes
e de personalidade for-
te, as lojas de roupas
infantis precisam sa-

ber lidar com a autonomia
cada vez maior do seu públi-
co-alvo – as crianças. A quan-
tidade de informação faz com
que os pequenos adquiram
seus gostos e criem seu estilo
pessoal desde cedo. De acor-
do com consultores de negó-
cio, este é um segmento com
vida útil bem menor do que o
voltado para adultos, por isso
é preciso investir em atendi-
mento de qualidade para fi-
delizar a clientela. Ainda as-
sim, apesar da concorrência
dos produtos importados e
das grandes magazines,  o
mercado de varejo infantil
continua crescendo. 

Atualmente, o apelo da mo-
da é muito forte para esse seg-
mento do que no passado, co-
mo demonstrou pesquisa do
Ibope Inteligência, núcleo es-
pecializado em estudos cus-
tomizados do Grupo Ibope. O
levantamento mostrou que o
consumo de artigos infantis
teria movimentado cerca de
R$ 26,2 bilhões no ano passa-
do, dos quais R$ 16,17 bilhões
seriam destinados ao seg-
mento de vestuário infantil,
R$ 5,26 bilhões para o de brin-
quedos e R$ 4,75 bilhões para
o de calçados. Por meio de
sua assessoria, a empresa in-
formou que a ferramenta faz
apenas estimativas de consu-
mo e ainda não havia nenhu-
ma verificação de 2011, tam-
pouco nova análise do ano
corrente.

O levantamento aponta
ainda que o nicho social que
apresenta maior potencial de
consumo em vestuário infan-
til é a classe C, com 42,50%.
Individualmente, a média de
gastos com esse tipo de pro-
duto é de R$ 99,26 per capita.
Os brasileiros da Região Su-
deste são os mais consumis-
tas, com média superior à na-
cional  e equivalente a R$
113,16 por pessoa. Em segui-
da, estão as regiões Sul (R$
111,99),  Centro-Oeste (R$
103,42), Norte (R$ 83,31) e
Nordeste (R$ 68,44).

Segmentação 

Segundo o professor de
marketing de varejo da Escola
Superior de Propaganda e
Marketing do Rio de Janeiro
(ESPM-RJ), Ricardo Scaroni,
as crianças de hoje gostam de
acompanhar os pais na hora
das compras, pois se preocu-
pam bastante com a própria
aparência. Uma dica do pro-
fessor para os lojistas é que
ofereçam atividades que atra-

iam as crianças. De acordo
com ele, a partir de dois ou
três anos elas já têm influen-
cia na decisão de compra.
"Colocar uma mesinha com
papéis e lápis para as crian-
ças desenharem enquanto
opinam sobre as roupas é
uma opção simples e barata",
exemplifica.

Esse é um mercado que se
restringe a um público com
idade entre zero e 15 anos.
Hoje em dia, as empresas pre-
ferem escolher uma faixa etá-
ria específica para trabalhar
e investem em locais meno-
res. De acordo com Scaroni,
salvo as grandes magazines,
dificilmente o empresário
possui espaço para estocar
peças desde o recém-nascido
até os adolescentes.  "Para
cobrir todas as idades, é pre-
ciso ter  mais  espaço para
guardar e expor as peças. O
custo operacional será maior
e demandará mais investi-
mento", observa.

Concorrência

Segundo o consultor, é im-

portante o lojista identificar
os hábitos de seus clientes. As
classes A e B têm grande faci-
lidade de viajar e comprar
roupas com preços mais em
conta no exterior. Já os lojis-
tas que vendem para um pú-
blico C, D e E enfrentam a
concorrência das grandes ma-
gazines. O professor Ricardo
Scaroni indica que a partir daí
o lojista deve buscar alterna-
tivas de fornecedores em po-
los de confecção que ofere-
çam melhores preços e pro-
dutos diferenciados. 

Ao mesmo tempo, o con-
sumo dentro deste segmento
tem um grande apelo emo-
cional envolvido. Pais, avós e
tios não costumam economi-
zar, nem comparar preços,
antes de comprar, afirma Sa-
caroni. "Quando uma peça
os encanta,  eles compram
sem ficar fazendo pesquisa",
cita  o professor.  "Como o
cliente tem vida útil mais cur-
ta, a maximização do lucro
por meio dos preços das mer-
cadorias é uma saída viável",
completa o consultor. 

Nesse t ipo de negócio,
avalia  Sacaroni,  não pode
faltar a visão da criança. Para
isso, ele recomenda aos em-
presários se aproximarem do
mundo infantil para enten-
der como se comportam, o
que assistem, ouvem e gos-
tam. Além disso,  é preciso
criar apelos que fidelizem o
verdadeiro comprador. " É
essencial  fazer  com que o
pai, a mãe, a avó entrem na
loja e se encantem com as
roupas. Isso só se consegue
com bom atendimento", res-
salta Scaroni. 

Vestuário

Em 2005, a empresária Ni-
na Benchimol decidiu reali-
zar um sonho antigo de tra-
balhar com esse público. De-
pois de pesquisar bastante,
abriu a loja Casual Kids em
parceria com a filha. Ela con-
ta que o investimento inicial
para a abertura da unidade,

que fica em Ipanema, Zona
Sul do Rio de Janeiro, foi de
aproximadamente R$ 60 mil
e  o  retor no só começou a
aparecer depois de quatro
anos. 

Segundo a empresária, o
público-alvo da marca é das
classes A e B, e o maior desa-
fio da empresa é a concor-
rência de produtos importa-
dos. "O turismo, principal-
mente para os Estados Uni-
dos, faz com que muitos pais
tragam de lá roupas e aces-
sórios, que são indiscutivel-
mente mais  baratos",  co-
menta a empresária. 

Nina explica que a Casual
Kids vinha amargando queda
nas vendas de 2010 a 2011. Pa-
ra ela, o motivo foi à baixa do
dólar ante ao real, o que possi-
bilitou aos consumidores via-
jar para comprar roupas e
acessórios infantis no exterior.
Segundo a empresária, este
cenário tem se modificado ao
longo de 2012. “Estimamos fe-
char 2012 com aumento de
15% nas vendas em relação ao
ano passado”, revela. 

Para Nina, o lado positivo
de trabalhar com crianças é
que elas são muito sinceras.
"Não adianta a mãe dizer que
tal peça é linda. Quando eles
não gostam, não compram!",
conta. A empresária explica
também que roupas infantis
seguem a moda, mas é im-
por tante  oferecer  sempre
opções mais básicas como
camisetas e jeans. "Tem mui-
ta mãe por aí que adora ser
fashion e passa esse gosto
para a fi lha,  então, as ten-
dências devem estar presen-
tes em todas as coleções",
afirma.

Classes C e D

A Silhueta Infantil é uma
rede de lojas de médio porte
focada nas classes C e D. Cria-
da em 1955, a empresa sem-
pre buscou se adaptar às mo-
vimentações do mercado,
conta o diretor executivo do
grupo, Aldo Gonçalves. Ele,
que também é presidente do
Clube de Diretores Lojistas
(CDL - Rio) e do Sindilojas no
Rio de Janeiro, explica que a
marca tem o desafio de con-
correr com o poder de com-
pra e o marketing pesado das
grandes magazines e com a
agilidade de resposta das pe-
quenas, que conseguem, por
exemplo, fazer remarcação
de preços quando querem.

Gonçalves chama atenção
para o fato de como a mu-
dança no perfil das crianças
modif icou esse  nicho de
mercado. O empresário con-
ta que, no passado, as lojas
se concentravam nas regiões
centrais das cidades, longe
do acesso desse público in-
fantil.  Hoje, as marcas mi-
graram para as  áreas resi-
denciais e ao alcance dos ol-
hos das de seu público-alvo.
"Aliado ao bom atendimen-
to,  a  proximidade faz com
que a marca consiga fidelizar
todas as gerações de uma fa-
mília", afirma.

No último ano a Silhueta
Infantil conseguiu aumentar
em 10% as vendas em relação
a 2010, conta Gonçalves, que
espera manter esse percen-
tual de crescimento em 2012.
O empresário conta ainda
que, normalmente, o último
trimestre corresponde a 40%
da receita anual da marca. "É
importante oferecer sempre
alguma novidade, pois o nos-
so cliente compra muito por
impulso", cita. "Muitas pes-
soas entram na loja sem um
objetivo de compra concreto,
só para ver o que tem de no-
vo", acrescenta Gonçalves.

Pequenos no tamanho e 
gigantes na personalidade

LOJAS INFANTIS

LEITOR PERGUNTA

Oba! Sexta-feira a primavera bate à porta. A natureza se
enfeita pra recebê-la. As plantas florescem. Cores e odores
invadem o ar. Roupas leves e alegres circulam por ruas,
praças e shoppings. No meio da festa dos sentidos, vale a
pergunta. Qual a etimologia da estação das flores?
Primavera vem do latim. Tem duas partes. Uma: prima.
Quer dizer antes. A outra: vere. Significa verão. Em bom
português: primavera é a estação que antecede o verão.
Bem-vinda!

Primavera na mitologia
Perséfone era filha de Zeus, o deus dos deuses, e de De-
méter, a deusa da agricultura. Um dia, ela veio à Terra dar
uma voltinha. Hades, o senhor dos mortos, a viu. Apaixo-
nou-se. Então, sem mais nem menos, o chão se abriu e
engoliu a garota. Ela soltou um grito desesperado. Demé-
ter procurou a filha durante nove dias e nove noites. Não
a encontrou. Inconformada, consultou Hélio, o sol, que
tudo vê. Ele lhe falou do rapto. Ela se indignou. Disse que
não voltaria ao Olimpo sem a filha. 
A deusa deixou de cumprir os deveres. Não alimentava a
Terra. Faltou comida. Os homens passaram fome. Her-
mes, mensageiro de Zeus, prometeu devolver Perséfone.
Com uma condição: que ela não tivesse provado alimen-
to dos mortos. A moça voltou. Mas havia comido semen-
tes de romã. Hades a levou de volta. Zeus arranjou uma
saída. Todos os anos, Perséfone fica com a mãe durante
nove meses. A Terra festeja com a primavera, o verão e o
outono. Nos outros três, fica com o marido. A Terra se co-
bre de gelo. Os grãos não crescem. É o inverno.

Adjetivo caprichoso
O adjetivo é cheio de caprichos. Mimado, vive trocando
de lugar. Às vezes aparece antes do substantivo (bela
flor). Outras, depois (flor bela). De vez em quando, exige
uma ponte (verbo) para ser alcançado (a flor é bela). Há
ocasiões em que o adjetivo é generoso. Caracteriza mais
de um substantivo. Aí, tem manhas. Elas têm a ver com a
colocação do arteiro. Quer ver?

Atrás do nome
cravo, jasmim e rosa preta. cravo, jasmim e rosa pretos

Reparou? O adjetivo vem depois de mais de um substan-
tivo. Aí, goza de ampla liberdade. Pode concordar com o
mais próximo ou com os todos: bosques e montanhas
tranquilas (ou tranquilos); livro e caderno novo (ou no-
vos); vestido e meia branca (ou brancos); bolsa, tênis,
cinto e chapéu esportivo (ou esportivos); jardim, bosque
e montanha sossegada (ou sossegados).

Na frente
bela rosa e cravo. belo cravo e rosa

Ops! Saliente, o adjetivo mudou de lugar. Vem antes do
substantivo. No caso, só há um caminho -- concordar
com o mais próximo, ou seja, o primeiro deles: belo filho
e filha, grande alegria e disposição, alta estima e apreço.

Escrevo porco-do-mato ou porco do mato?
CLÁUDIO LOPES, BELÉM

Composições do reino animal ou vegetal escritos com mais de dois
vocábulos e ligados por preposição, conjunção, pronome ganham
hífen. É o caso de joão-de-barro, cana-de-açúcar, castanha-do-brasil,
bem-te-vi. E, claro, porco-do-mato.

A primeirona

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Quem de palavras tem experiência
sabe que delas se deve esperar tudo."

José Saramago

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br

DIVULGAÇÃO

Nina: queda nas vendas em 2011 acompanhou a oscilação do dólar

Pesquisa do Ibope calcula o potencial de consumo de artigos para crianças na casa de 
R$ 26 bilhões. Segmento de vestuário lucra quase três vezes mais do que o de brinquedos

PRATELEIRA

As organizações exigem que seus empregados produzam
cada vez mais e melhor. É necessário trabalhar em
conjunto, aumentar os relacionamentos sociais,
intercambiar ideias, participar de decisões e alcançar
consenso. Para isso, faz-se necessário ter bons líderes, mas
qual a ferramenta administrativa que pode proporcionar
todos esses efeitos? Qual o custo disso? Na obra, Idalberto
Chiavenato aborda o significado do coaching e do
mentoring, suas origens e aplicações nas companhias.

TÍTULO: CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  TTAALLEENNTTOOSS    CCOOAACCHHIINNGG  &&  MMEENNTTOORRIINNGG AUTOR: IIDDAALLBBEERRTTOO
CCHHIIAAVVEENNAATTOO    EDITORA: CCAAMMPPUUSS//EELLSSEEVVIIEERR    PÁGINAS: 225566    PREÇO: RR$$  6699,,9900

Mentoring e Coaching
DIVULGAÇÃO
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