36

marketing

MERCADO

afirma que os brasileiros se antecipam às
compras e buscam muito mais informações na internet do que consumidores de
outros países, tornando o varejo de artigos infantis um setor altamente suscetível às recomendações.

Lojas online acirram concorrência com o varejo físico de artigos infantis e para bebês

Novas fontes de informação
O cenário relatado por In Hsieh é comprovado por pesquisa da M.Sense a pedido da empresa de mídia digital Hi-Mídia. De acordo com o estudo, aproximadamente metade das mães brasileiras segue páginas que falam sobre infância, trocam informações com amigos ou buscam
dicas ligadas ao desenvolvimento dos filhos. Para 82% delas, as redes sociais são
uma ótima forma de se relacionar com
as marcas que cercam o universo infantil
(veja mais no quadro em destaque). Mas
o estudo deixa um alerta. A expectativa
das mães é que os produtos forneçam
conteúdo sobre saúde (76%); educação
(74%); alimentação (55%); e entretenimento (53%). “Investir em informação é
primordial”, confirma Bruno Maletta, diretor da M. Sense.
Com um corpo de especialistas que
chancelam o slogan “Nós amamos mamãe”, o Baby.com nasceu envolto nestas tendências, seguidas por rivais como
o Tricae. Fundado há pouco mais de um
ano, o portal promete passar dos atuais 15
mil para 25 mil itens até o fim de 2013 —
apoiada em aporte de R$ 20 milhões feito em 2012 pela alemã RocketInternet. A
busca dos pais em encontrar espaços capazes de facilitar a compra de artigos para
crianças de zero a 12 anos de idade embala a expansão. “O varejo online infantil deve quadruplicar em 2013”, acredita
o diretor de marketing Germano Batista.
A cinquentenária Chicco, marca do
grupo italiano Artsana presente no Brasil desde 1998, ratifica as projeções da
Tricae. “Nunca houve tantos produtos e
tanta informação. A venda de brinquedos cresceu 13% no último ano e o Brasil já detém quase 18% do mercado global de artigos infantis no setor de higiene. Toda a família tem força de compra”,
analisa Daisy Santos, gerente de marketing
da grife cuja conta é atendida pelo Havas.
A intenção da Chicco é acrescentar até o
fim de 2013 três lojas próprias à sua rede,
composta por 16 estabelecimentos concentrados principalmente em São Paulo.
A busca por especialização “incentiva
o compromisso em oferecer produtos de
qualidade”, frisa Evelin Giometti, gerente
de marketing de Johnson’s Baby. A palavra de um dos fabricantes mais tradicionais do setor dá pistas sobre a postura a
ser fortalecida pelo varejo. “Marcas reconhecidas dão maior segurança”, destaca a
executiva. A Babycottons é um exemplo.
Lançada em 1999 na Argentina e pertencente ao grupo Vierci, abriu sua primeira
loja no Brasil no shopping Iguatemi, em
São Paulo, no mês de março, e planeja a
inauguração de outras 25 unidades próprias e mais cem franquias nos próximos
quatro anos.
“A falta de uma bandeira de qualidade superior e com atendimento personalizado está entre as principais lacunas do mercado brasileiro”, argumenta
Diego Alfieri, gerente-geral da Babycottons no Brasil. O contexto econômico nacional também é citado por Alfieri como
um dos pilares capazes de fazer do País o
novo berço de marcas especializadas em
artigos infantis.
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As mães e
as redes sociais
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82% dizem que as redes
sociais são ótimas para se
relacionar com as marcas
de produtos infantis
60% passaram a se
relacionar mais com as
marcas nas mídias sociais
após ter o primeiro filho
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44% conhecem outras
pessoas que tenham filhos
42% curtem/seguem
marcas infantis
37% costumam reclamar/
cobrar atitude das marcas
infantis nas mídas sociais

aç

iliz

ut

A

3 JUN 2013

51% trocam informações
com os amigos que tratam
de assuntos relacionados à
infância/adolecência
49% buscam dicas e
informações de assuntos
voltados à infância/
adolescência

14% participam de grupos/
discussões que abordam
assuntos relacionados à
infância/adolescência
13% curtem/seguem a
página do colégio do(s)
filho(s)
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nas vendas. Bueno tem planos ainda mais
ambiciosos para o seu e-commerce (no
ar há cinco anos e, atualmente, com quatro mil artigos), pelo qual planeja ofertar
o mesmo volume de produtos à disposição nas lojas físicas. O avanço já provocou a ampliação do centro de distribuição da empresa, no bairro da Vila Leopoldina, região Oeste da capital paulista, em mil metros quadrados. O trabalho
de construção da marca, acolhido pela
Rai sob o conceito “carinho total à mãe”,
também acompanha o crescimento da
rede. “Buscamos fortalecer a relação de
confiança com as mães, que fazem do boca a boca uma propaganda espontânea”,
conta Bueno.
A expansão acontece no momento em
que a concorrência começa a ficar mais
acirrada. Segundo a UBM, multinacional
do setor de eventos que em agosto traz
ao Brasil a Children Baby Maternity Expo (CBME) — uma das maiores feiras do
mundo especializadas em artigos infantis
—, o mercado cresce à velocidade próxima de 14% ao ano no Brasil. “O segmento movimenta algo em torno de R$ 20 bilhões”, estima In Hsieh, COO da Baby.com,
da qual a apresentadora Angélica é sócia,
para garantir o endosso das indicações.
Idealizada em parceria com Davis Smith
e Kimball Spencer-Thomas, a startup já
captou R$ 40 milhões desde a criação, em
2011, junto aos fundos Monashees Capital, Tiger Global, Ron Conway e Accel
Partners. E oferece 15 mil itens armaze-
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taxa de fecundidade das brasileiras
caiu de 2,38 bebês em 2000 para 1,86
filho no último Censo feito em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda assim, estima-se
que em 2011 tenham nascido 5,34 crianças por minuto no País. O cálculo, realizado com base nos 2.809.052 nascimentos aferidos nas Estatísticas do Registro
Civil, dá a dimensão das oportunidades
a serem geradas, não só pelo tamanho do
mercado mas também pelo cenário econômico-social do País. Hoje, os varejistas
têm entre seus clientes pais com poder
aquisitivo muito maior e a busca do bom
e do melhor para seus rebentos faz parte
da cultura da família brasileira, o que explica a crescente demanda por produtos
cada vez mais específicos e de qualidade.
Da fralda ao bico de mamadeira de silicone ortodôntico e com sistema anticólica, a busca por artigos infantis em época
de demanda crescente fica restrita a poucas lojas especializadas. A principal é a Alô
Bebê, que nasceu em 1985, no bairro da
Aclimação, zona sul de São Paulo, e soma
18 lojas no Estado, que vendem o total de
dez mil itens, entre calçados, confecções,
acessórios, puericultura e brinquedos.
“Chegaremos a outros dois Estados do
Sudeste ainda em 2013”, antecipa Milton
Bueno, diretor de marketing da Alô Bebê,
que, neste ano, prevê investimento 60%
maior do que no ano passado, entre expansão, marketing e internet. A meta é fechar 2013 com 22 unidades e alta de 30%
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Milton Bueno, da Alô Bebê: rede planeja oferecer o mesmo portfólio da loja física no e-commerce

51% curtem/seguem
páginas que falem sobre
infância/adolescência

Fonte: M.Sense/Hi-Mídia

nados em um complexo de 15 mil metros
quadrados, situado em Itapevi (SP). Já
vende papinhas e deve entrar em mais duas ou três categorias ainda neste primeiro
semestre. “Descobrimos que o mercado
brasileiro era mal-atendido e montamos
um negócio que vende e esclarece”, ressalta Hsieh. Pai de um bebê de um ano e
oito meses, o executivo conhece bem os
anseios deflagrados pelos pequenos. Ele
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