
C
om uma previsão de cresci

mento de pelo menos 12% em 

2013, o mercado de brinque

dos mostra força no Brasil, 

mas não apresenta o mesmo 

vigor nos supermercados. Segundo da

dos da Associação Brasileira dos Fabri

cantes de Brinquedos (Abrinq), de 2007 

a 2012, a participação do autosserviço 

entre os canais de vendas do setor caiu de 

15,1% para 10,5%. No mesmo período, o 

faturamento do setor (produção nacional 

e importações) saltou 73,5%, chegando a 

R$ 3,9 bilhões no ano passado. 

A redução da fatia dos supermercadis-

tas no segmento reflete a forma como 

os brinquedos são subaproveitados pelo 

autosserviço, na opinião do diretor de 

marketing da Brinquedos Estrela, Aires 

José Leal Fernandes. Para ele, isso ocor

re porque a maioria dos supermercados 

ainda trabalha esse tipo de produto de 

forma sazonal, ou seja, mantêm uma ou 

duas gôndolas de brinquedos durante o 

ano e abrem mais espaços apenas para o 

Dia das Crianças e para o Natal. "Isso é 

pouco para o potencial que esse mercado 

tem. A indústria pode oferecer artigos de 

verão, artigos de água, produtos comple

mentares ou substitutos nas datas espe

ciais", diz Fernandes, que aponta uma 

participação superior a 30% dos super

mercados nas vendas de brinquedos nos 

países do hemisfério Norte. 

O executivo da Estrela argumenta que 

uma maior atenção ao segmento pode 

abrir para o supermercadista as opor

tunidades trazidas pelos produtos lan

çados pela indústria — e apoiados por 

campanhas publicitárias e pelos aniver

sários e nascimentos de crianças, que 

ocorrem o ano inteiro. "E o brinquedo 

tem um margem muito maior, embora 

não tenha um giro tão rápido quanto na 

indústria de alimentos ou nos produtos 

de limpeza", acrescenta. 

O sócio da consultoria GS&MD -

Gouvêa de Souza, Alberto Serrentino, 

também acredita que o segmento de 

brinquedos é subaproveitado pelo au

tosserviço. "A categoria não é tratada 

com a dedicação e o foco que requer. O 

formato não cumpre o papel de destino 

para compra de presentes e a experiên

cia de compra e de serviço fica muito 

aquém das lojas especializadas", avalia. 

Com isso, há dificuldade para se 

transformar o brinquedo em um seg

mento de não alimentos bem-sucedido 

na loja. Serrentino destaca que a lógica, 

principalmente nos hipermercados, é de 

aproveitar o tráfego gerado pela venda 

de alimentos para alavancar a comercia

lização nas demais seções. Mas o desa

fio é conseguir, em cada categoria, com

petir com o padrão de sortimento, de 

preço, de serviço e de experiências das 

lojas especializadas, o que, no caso dos 

brinquedos, é uma tarefa ainda mais 

complicada. "Trata-se de uma categoria 

muito ligada a presentes no Brasil, cul

turalmente tratada com venda assistida 

e de forte sazonalidade", explica. 

Natal o ano todo 
Para incrementar as vendas de brin

quedos no autosserviço, Fernandes 

defende um trabalho que se estenda ao 

longo do ano, para criar o hábito do con

sumidor. Segundo ele, é importante que 

o cliente entenda que o supermercado 

é uma opção para se buscar o brinque

do na hora de comprar um presente ou 

quando se quer levar para o filho aquele 
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produto que está sendo anunciado nos 

canais infantis de televisão. 

Além disso, é preciso investir na apre

sentação dos produtos na loja. As crian

ças têm interesses bastante diversos, 

conforme a faixa de idade e o sexo, o que 

torna fundamental, segundo Fernandes, 

a separação dos produtos por segmento. 

"Também é muito importante formar 

painéis, juntando produtos da mesma 

linha, do mesmo fabricante. A Estrela, 

por exemplo, tem a Super Massa, com 

embalagem amarela. Há uma composi

ção para que se possa formar um grande 

painel aglutinando produtos da coleção, 

o que chama atenção do cliente", diz. 

A diretora de marketing da Mattel 

do Brasil, Isabel Patrão, ressalta que, 

para impulsionar as vendas no seg

mento, é fundamental estar atento às 

mudanças do setor e às tendências do 

mercado. Além disso, para alavancar o 

faturamento fora do Natal e do Dia das 

Crianças, é preciso apostar na diversi

dade. "Ampliar a variedade de produtos 

para além dos itens tradicionais é uma 

forma eficiente de estimular as vendas", 

salienta Isabel. 

Na opinião de Serrentino, o maior 

desafio é atingir um patamar de renta

bilidade com o segmento que permita ao 

supermercadista agregar atendimento e 

experiência para o comprador. Sem isso, 

cria-se um ciclo vicioso, em que os brin

quedos são apenas um complemento, 

impedindo que o canal supermercado se 

consolide como um destino de compra 

desse tipo de produto. Sem esse posi

cionamento, as vendas não avançam. E 

aí, o lojista já não consegue investir em 

ambientação e atendimento, prejudi

cando os resultados. "No brinquedo não 

há como fugir da sazonalidade. Mas o 

importante é conseguir manter um mix 

adequado e rico ao longo do ano, para 

que a loja seja considerada um destino 

de compra da categoria", afirma. 

A formação do mix exige atenção às 

preferências e às mudanças nos gostos 

das crianças. A composição básica co

meça com os produtos que têm apoio 

publicitário da própria indústria. De

pois, seguem os jogos, linha que inclui 

clássicos como o Banco Imobiliário e o 

Jogo da Vida; e os carrinho e bonecas, 

dos mais tecnológicos aos mais simples. 

Também não pode faltar a linha de pri-
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meira infância, cheia de fortes candida

tos a aparecerem nas listas de compras 

de pais, avós e padrinhos. 

Novidades 
Outro fator importante é acompanhar 

os lançamentos da indústria. Afinal, o 

setor de brinquedos é movido a lança

mentos. A Estrela, por exemplo, renova 

todo ano 60% do seu portfólio de cerca 

400 itens. "Temos um consumidor ávido 

por novidades", diz Fernandes. 

Entre os motores da sucessão de lan

çamentos no mercado infantil estão os 

licenciamentos, que figuram entre as 

principais estratégias dos fabricantes. 

Brinquedos associados aos desenhos de 

sucesso na televisão e a filmes infantis 

recém-lançados nos cinemas têm gran

des chances de figurar nos pedidos das 

crianças. Fernandes acredita que isso 
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acontece porque as crianças de hoje 

brincam cada vez menos na rua e ficam 

cada vez mais expostas ao bombardeio 

de informações da televisão e da inter

net. Tal processo acaba formando um 

consumidor cada vez mais atento ao 

que há de novo. "E depois que a criança 

absorve o produto, já quer saber qual é 

o próximo", conta. 

As novidades da in 

dústria também trazem 

a marca do ambiente 

tecnológico que rodeia 

as crianças de hoje. Ro

deados de notebooks, ta-

blets e smartphones, os 

pequenos cada vez mais 

desejam brinquedos com 

elementos ou funções 

eletrônicas. 

A tendência está pre

sente entre as principais 

apostas da Estrela para 

o período de Dia das 

Crianças e Natal, que 

responde por 70% da 

desova dos fabricantes. 

É o caso do Meu Pri

meiro Smartphone e do 

Meu Primeiro Tablet, 

que oferecem atividades 

voltadas ao desenvolvi

mento intelectual e motor de crianças 

a partir dos 18 meses de idade. 

Na linha de jogos, uma das novidades 

é o Magic Jinn, boneco de uma rapo-

sinha equipado com um software que 

pede para a criança pensar em um ani

mal, em seguida faz perguntas sobre a 

escolha e, por fim, descobre o bicho em 

que a criança estava pensando. 

A eterna boneca Barbie também vem 

ganhando acessórios eletrônicos que 

integram a lista das principais carta

das da Mattel para o segundo semestre. 

A companhia vai oferecer o Diário Ele

trônico Barbie Fashion, com mecanis

mo de senha, e que responde à voz de 

sua dona, além de contar com entrada 

para aparelhos de MP3. "Os brinque

dos sempre refletiram o que acontece 

na sociedade, e hoje a tecnologia faz 

parte do dia a dia de todos, inclusive 

das crianças", justifica Isabel. 

a boneca estática, mas hoje já tem bo

neca eletrônica. São formas de apresen

tação diferentes", observa Fernandes. 

"Os brinquedos estão se adequando 

aos novos parâmetros e, por isso, estão 

se tornando cada vez mais tecnológicos. 

Isso acontece sem diminuir o papel dos 

brinquedos tradicionais no desenvol

vimento infantil", acrescenta Isabel, 

da Mattel, que produz 

desde máquinas digitais 

para bebês até as tradi

cionais bonecas Barbie e 

os carrinhos Hot Wheels, 

líderes de vendas da com

panhia no País. Também 

são destaques da empresa 

as linhas de bonecos Max 

Steel para meninos, e as 

coleções de bonecas Polly 

Pocket e Monster High 

para meninas. 

Mas a babel de tecnologia embarca

da nos brinquedos não decretou o fim 

dos carrinhos e bonecas simples, sem 

'funções' especiais. Para Fernandes, são 

itens que convivem, na loja e nas casas 

das crianças, com os brinquedos equi

pados com aparatos eletrônicos. "Todo 

e qualquer brinquedo ajuda no desen

volvimento da criança. Brincar é uma 

função genética. A criança, por meio do 

brinquedo, começa a descobrir o mun

do. O que muda é que a gente vai dando 

mais possibilidades. Então, permanece 

Tradição 
com inovação 

Na Estrela, a tradição 

também está por trás dos 

campeões de vendas. Os 

jogos lideram o ranking 

do faturamento, além 

de registrar crescimen

to superior à média dos 

demais brinquedos. Fernandes ressalta 

que esse é um segmento que se beneficia 

do fato de ter um target mais abrangen

te: um adulto pode jogar com a criança, 

por exemplo. Além disso, é um contra

ponto aos jogos eletrônicos, que são 

solitários: a criança contra a máquina. 

Já os jogos tradicionais são, também, 

uma ferramenta de socialização, pois a 

criança joga com os pais ou com amigos. 

E os jovens adultos jogam também. "O 

jogo tem o poder de agrupar as pessoas", 

completa o executivo da Estrela. 
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Anúncio



A força dos jogos, no entanto, não im

pede o incremento de tecnologias, que 

Fernandes chamada 'releituras'. O Banco 

Imobiliário, no mercado desde 1944, ga

nhou há dois anos um versão com uma 

maquininha de cartão de crédito no lu

gar das notas de dinheiro (de brinquedo, 

é claro) de papel. O Jogo da Vida, por sua 

vez, ganhou uma roleta eletrônica, que 

calcula juros quando o jogador pede di

nheiro emprestado e anuncia o vencedor. 

No mercado como um todo, nada pa

rece ameaçar o reinado dos carrinhos e 

das bonecas e bonecos. Bonecos, bone

cas e seus acessórios representam 16,2% 

das vendas. Já os carros, motos e pistas 

de brinquedo representam 13,7% das 

unidades comercializadas. Em terceiro 

lugar vêm os jogos (de tabuleiro, cartas, 

figuras, memória), seguidos pelos itens 

esportivos (patins, patinetes, bicicletas, 

veículos a pedal, entre outros). 

O trabalho adequado — atento ao 

mix, às novidades e ao ponto de venda 

— pode representar um novo impulso 

às vendas de brinquedos no autosser-

viço, permitindo que os supermerca

dos possam se beneficiar do avanço 

do setor de brinquedos no Brasil. No 

ano passado, as vendas das indústrias 

cresceram 12%, desempenho que deve 

ser repetido em 2013, de acordo com a 

estimativa da Abrinq. 

Mas a perspectiva de avanço não é ga

rantia de facilidades, como alerta Ser-

rentino. Apesar de as vendas do varejo 

permanecerem em alta, a desaceleração 

econômica e a pressão inflacionária 

apresentam um quadro desafiador, com 

um consumidor seletivo na hora das 

compras. Trata-se de um cenário que 

atesta a crescente necessidade de uma 

estratégia afinada em relação a sorti

mento, precificação e sourcing para se 

avançar o máximo de casas no jogo da 

vida do mercado de brinquedos. iTt A ut
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 151, p. 60-64, set. 2013.




