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Luft (acima): 'O mercado está se dividindo em nichos, como moda, brinquedos, móveis e 

acessórios para crianças'. - Paulo Pampolin/ Hype 

 

Não é novidade que os casais brasileiros estão gerando menos filhos, mas em contrapartida 

estão mais exigentes com os produtos e serviços destinados aos cuidados dos pequenos. 

  

E quem sai no lucro é o mercado de artigos infantis e puericultura, que tem se esforçado para 

atender esse público com itens cada vez mais inovadores. Este segmento tem crescido mais 

fortemente nos últimos três anos, conforme demonstrado na primeira edição da feira 

internacional CBME – Children & Baby Maternity Expo–, realizada nesta semana na capital 

paulista.  

  

De acordo com Marlon Luft, gerente da UBM Brasil – a organizadora do evento –, esse é um 

mercado que tem registrado alta média de 20% ao ano, com faturamento estimado na casa de 

R$ 1 bilhão, disse, citando números da Associação Brasileira de Produtos Infantis (Abrapur), 

mas que pode chegar à casa dos R$ 2 bilhões se forem incluídos supermercados, farmácias e 

as baby stores – caso da Alô Bebê e da tradicional marca Tip Top, que acaba de abrir uma 

megaloja na capital paulista. A pulverização dos produtos infantis pelo varejo em geral é muito 

comum no exterior e agora começa a se tornar uma realidade no Brasil. 

  

Luft compara essa expansão incipiente àquela vista no mercado pet, no qual, no início do 

boom, lá pelo ano 2000, só se encontrava produtos em locais específicos ou se comprava 

direto de distribuidores. Ou ainda, em tempos de dólar baixo, no caso do mercado infantil, 

viajava-se para Miami para fazer o enxoval do bebê. Se antes as mães só obtinham 

informação com seu médico ou com o pediatra, agora o consumidor está mais informado, e em 

consequência, a legislação está mais rigorosa quanto à regulamentação e à qualidade desses 

produtos, destaca. "O consumidor quer alguém que entenda e explique qual a melhor forma de 

usar aquele produto, e o mercado está até se dividindo em nichos, como moda, brinquedos, 

móveis e acessórios voltados ao público de zero a 5 anos – inclusive entre os micro e 

pequenos empresários, que querem abrir um negócio próprio", afirma Luft. 

  

 
Mouri, da Adkits, apresentou na feira um aparelho que monitora a respiração e os movimentos 

do bebê. - Paulo Pampolin/ Hype 
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Alexandre Mouri, diretor da Adkits Brasil – representante exclusiva das marcas Price Lionheart, 

Snuza e My Natural – que menciona que "puericultura não tem sazonalidade", acredita que o 

mercado tem muito a crescer porque, quando se fala em qualidade ou diferencial em produtos 

para os filhos, os pais não se incomodam em gastar R$ 50 ou  

R$ 500 – média dos tíquetes da empresa. "Os pais não negociam qualidade, ainda mais no 

único lugar do mundo onde é possível parcelar um produto em dez vezes", afirma ele, 

lembrando da importância de um evento focado para o segmento – que antes se restringia a 

participar da feira do setor de brinquedos, a Abrin –, mas que ainda tem a necessidade "de se 

organizar". Mouri espera incrementar o faturamento de 2013 em 10% a 15% puxado pela 

feira.  

  

Novidades – A Adkits Brasil é uma das expositoras que apresentou diversas novidades na 

CBME, como o aparelho Snuza Hero, desenvolvido na África do Sul. Na fase inicial da vida do 

bebê – na qual o cansaço dos pais é evidente – o monitor de movimento portátil que fica preso 

à fralda do bebê, sobre a barriga, ajuda a monitorar respiração e movimentos. Se após um 

leve toque para despertar ou acordar a criança não acontecer nada, o aparelho alertará os pais 

através de bipes curtos e uma luz vermelha piscante. O aparelho pode ser utilizado sozinho ou 

junto de uma babá eletrônica. Há também aquecedores de lenços umedecidos e de 

mamadeiras, a "Joaninha Repelente Sonoro", o "Ursinho do Sono" – que reproduz o som do 

útero da mãe – e a bicicleta de madeira Glodos Bit, para auxiliar crianças de 18 meses a 3 

anos de idade que começam a dar os primeiros passos. 

  

Proteção – O carrinho com protetor solar é outro produto inovador apresentado pela Be Baby, 

distribuidora da marca ABC Design. Os modelos 3Tec e Zoom, para bebês de zero a 3 anos, 

trazem tecido desenvolvido na Austrália com fator de proteção UV 50+ – assim como o Sunny, 

guarda-sol que também traz a mesma proteção para os bebês. "Nesse mercado de 

puericultura, sempre é preciso um diferencial, e nesse caso, acho que nos destacamos", 

afirmou Rachel Reicher, sócia diretor da Be Baby, que espera crescimento de 30% puxado pela 

CBME e outros eventos voltados ao setor.  

  

 
Rachel, da Be Baby, e o carrinho com fator de proteção solar UV 50.- Paulo Pampolin/ Hype 

 

Outra grande empresa do segmento, a Fischer & Price, do Grupo Mattel, especializada em 

brinquedos educativos, apresentou em primeira mão no evento uma nova linha de produtos 

com carrinhos, berços desmontáveis, calçados infantis (em parceria com a Grendene), uma 

linha de cosméticos (em parceria com a Biotropic) e até mamadeiras, chupetas e babadores, 

entre outros itens de puericultura. "São itens de festa, higiene pessoal, puericultura leve e 

pesada, eletrônicos e até artigos de cama mesa e banho", contou Phillipe Bost, diretor de 

produtos e consumo da Mattel do Brasil. 

  

Ofurô – Outros destaques apresentados foram os artigos voltados para banho de ofurô, que 

também se transformou em um hit desse mercado, como os itens oferecidos pela Baby Tub 

para crianças em idade de zero a 6 meses (no modelo Evolution) e de 1 a 4 anos (modelo 

Ofurô tradicional). Outra novidade é a cadeirinha de tecido Totseat, da BabySeat, que cabe em 
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uma bolsa e se adapta a todas as cadeiras normais de adulto através de um sistema de ajuste 

de velcros e fivelas. 

  

De acordo com Marlon Luft, a estimativa é que, nessa primeira edição, a CBME tenha atraído 

cerca de 3 mil visitantes. A feira contou com 70 marcas expostas. "Já marcamos a segunda 

edição para agosto do ano que vem, com a previsão de trazer o dobro de expositores, além de 

realizar um seminário para orientar o empreendedor a abrir uma baby store. A ideia é 

organizar o mercado e atrair cada vez mais investidores para esse segmento", concluiu o 

gerente da UBM Brasil. 

  

Tempero brasileiro entre importados 

  

Em um mercado no qual 80% dos produtos são importados, duas empreendedoras nacionais 

fizeram a diferença na CBME – caso de Rosângela Alves, da Sampa Sling, e de Ligia de Sica, 

da Bebêchila. Participantes de um movimento internacional de mulheres empreendedoras, as 

duas decidiram pôr a cabeça para funcionar para se manterem ativas no mercado – e 

obviamente, gerar renda – após se tornarem mães. E sempre de acordo com as necessidade 

práticas de quem precisa trabalhar, carregar várias bolsas, e claro, uma criança pequena. 

  

 
O Mother Skin, usado por Rosângela, facilita o transporte do bebê. - Paulo Pampolin/ Hype 

 

No caso de Rosângela, sua invenção lançada na feira, a Mother Skin – espécie de camiseta que 

funciona como uma segunda pele inspirada no método "canguru" de transportar bebês – foi 

criada como um acessório para facilitar o transporte de crianças até sete quilos, e de quebra 

ainda permite o contato mais próximo entre mãe e filho para fortalecer os vínculos. "É um 

mercado promissor, que tem muitos microempresários, mas que precisa se unir para oferecer 

produtos de qualidade – e para que o nosso 'sócio', o governo, não tire mais ainda do nosso 

bolso", afirma ela, que espera crescer 10% em 2013 e diz que a produção da Sampa Sling, 

que inclui bolsas e acessórios, é feita por uma cooperativa de costureiras desde 2004. 

  

Já Ligia, responsável pela empresa que produz mochilas-carrinho – as Bebêchilas, para as 

mães carregarem os itens necessários na fase incial da vida do bebê, e as Bebêchilinhas sobre 

Rodas, para crianças –, afirma que sua empresa, que cresce em torno de 8,5% por ano e tem 

os produtos confeccionados por um projeto de formação de costureiras de Ibiúna (SP), com 

ilustrações criadas por designers, foi criada para atender as necessidades das mães que não 

queriam deixar de desenvolver o lado profissional – nem ficar longe dos filhos. "Números 

internacionais dizem que 45% das mães que abandonam a carreira para criar os filhos nunca 

mais retornam. Mas essa é a hora de surgir inovação, novas ideias. Queremos mudar essa 

visão, ajudar a divulgar cursos de gestão voltados para essas mulheres. E mostrar que aqui há 

produtos nacionais, autorais, que movimentam a economia criativa, e que são desenvolvidos 

por mães", finaliza. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 30 ago. 2013. Economia, p. 28. A ut
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