
luxuosa
de criança

A decisão de compra
geralmente é da mãe,
mas já temos clientes
pré-adolescentes que
escolhem a própria
roupa. A coleção traz
também produtos
idênticos aos da
coleção adulta”
LuizFelipeVerdi
Sócio da grife Cris Barros

“

Para quem imagina que luxo é coi-
sa de gente grande, vale uma olha-
da nas novidades à disposição dos
pequenos em lojas de roupasdegri-
fe (que investem na extensão de li-
nhas só para crianças), de brinque-
dos e tudo mais que a imaginação
permitir. Apenas no segmento de
roupas, os artigos infantis de luxo
responderam por 3% das vendas
do mercado brasileiro de moda em
2012, o equivalente a R$ 3,9 bi-
lhões, de acordo com estimativa
da empresa brasileira de pesquisa
de mercado Shopper Experience.

“É um segmento que vem cres-
cendo mais rapidamente do que
os outros, dentro do universo da
moda infantil”, esclarece Stella
Kochen Susskind, presidente da
Shopper Experience. Para o pro-
fessor Silvio Passarelli, diretor da
Faculdade de Artes Plásticas da
Fundação Armando Alvares Pen-
teado (FAAP), onde é responsável
pelo Programa de Gestão do Luxo,
o mercado de luxo segue em fran-
co crescimento, a taxas que vão
de 7% a 8% ao ano.

Uma das principais forças por
trás do consumo de luxo no país é
a PANK, sigla para Professional
Aunt no Kids, que pode ser tradu-
zida como Tia Profissional sem Fi-
lhos. Criado nos Estados Unidos,
o termo é aplicado a mulheres en-
tre 30 e 45 anos, casadas, separa-
das ou solteiras, sem filhos.

A partir de entrevistas com
1.723 brasileiras realizadas neste
ano, a Shopper Experience identi-
ficou 555 PANKs que compram
produtos infantis de luxo. Entre as
tias profissionais brasileiras, 79%
adquirem mensalmente presentes
caros para afilhados, sobrinhos e
filhos de amigos; 18% semanal-
mente; e 3% duas vezes por sema-
na. São brinquedos e roupas que
custam a partir de R$ 350. “Como
não precisam arcar com os itens
básicos na vida de uma criança,
como educação e alimentação, as
PANKs gastam com presentes ca-
ros e até supérfluos”, analisa a pre-
sidente da Shopper Experience.
Entre as opções para os pais que
desejam vestir seus herdeiros
com roupas de grife, estão as cole-
ções infantis de marcas globais co-
mo Versace, Dior, Fendi e Stella
McCartney e das brasileiras Ale-
xandre Herchcovitch e Isabela Ca-
peto. A linha Baby Dior, por exem-
plo, atende crianças de 4 a 12
anos, enquanto a Young Versace
tem um público-alvo que vai dos
recém-nascidos aos pré-adoles-

centes. Um dos destaques do seu
portfólio é a mamadeira adornada
com cristais Swarovski. Já a rede
brasileira de lojas BBtrends anun-
cia em seu site a réplica em minia-
tura de um modelo esportivo Audi
por R$ 2.270.

“Uma diferença na compara-
ção com o mercado norte-ameri-
cano é que aqui, por sermos um
país católico, temos as madrinhas
comprando para seus afilhados”,
ressalta Stella, acrescentando que
nos Estados Unidos as mães gas-
tam, em média, US$ 1,7 trilhão
por ano em produtos de consumo
voltados aos pequenos.

Luiz Felipe Verdi, sócio da grife
de roupas Cris Barros, é dono tam-
bém da Cris Barros Mini, que, se-
gundo ele, tem crescido a uma mé-
dia de 20% ao ano desde que foi
lançada, em 2008. O ticket médio
de compra de produtos para os pe-

quenos gira em torno de R$ 450.
“A decisão de compra geralmente
é da mãe, mas já temos clientes
pré-adolescentes que escolhem a
própria roupa. A coleção traz tam-
bém produtos idênticos aos da co-
leção adulta. Com isso, nos lança-
mentos infantis, vendemos tanto
peças para as crianças como para
as mães”, diz ele.

Grávida de seis meses e meio,
Márcia Peribes, de 34 anos, não se
encaixa no perfil de uma PANK,
mas é uma consumidora frequen-
te de produtos de luxo infantil. Vol-
tou há 15 dias de Miami, onde com-
prou o enxoval do filho que está
para nascer. Antes de viajar, Már-
cia comparou preços de 200 itens
no Brasil e nos Estados Unidos.
Chegou à conclusão de que adqui-
rir roupas e outros mimos no exte-
rior custaria a metade.

A preocupação com os preços
não significa que Márcia tenha dei-
xado de lado itens de luxo para o
bebê. No guarda-roupa da crian-
ça, há desde sapatos para recém-
nascido da francesa Dior a uma ca-
pa de chuva para bebê da italiana
Gucci. “A vendedora da loja me
convenceu que, se eu fosse viajar
com meu filho para a Europa, ele
poderia se molhar dentro do carri-
nho, em caso de chuva”, conta
Márcia. A opção por sapatinhos
da Dior também tem a ver com o
conforto do recém-nascido: “São
de algodão orgânico e antialérgi-
co”, acrescenta Márcia, dona de
uma loja de lembranças para ma-
ternidade.Mesmo antes de engra-
vidar, Márcia já tinha o hábito de
comprar “lembrancinhas” na joa-
lheria americana Tiffany & Co. Pa-
ra o filho de uma amiga, ela com-
prou uma cápsula de prata que ser-
ve para guardar a certidão de nas-
cimento da criança. Para o pró-
prio filho, a empresária escolheu
na Tiffany uma colher de prata.

Brincadeira

Venda de artigos infantis de grifes famosas

cresce no país. Só no segmento de vestuário,

gastos foram de R$ 3,9 bilhões em 2012
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flaviag@brasileconomico.com.br

EMPRESAS

Érica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br
Rodrigo Carro
rodrigo.carro@brasileconomico.com.br

▲

Lookda
grifeCris
Barros
Mini,
por
R$576.

12 Brasil Econômico Quarta-feira, 13 de novembro, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



US Airways e AA vão encolher

Uma diferença do Brasil
na comparação com o
mercado de luxo infantil
norte-americano é que
aqui, por sermos um país
católico, temos as
madrinhas comprando
para seus afilhados”

A US Airways e a American Airlines concordaram em abrir mão de

espaços e portões em aeroportos dos EUA para obter a aprovação

antitruste para a fusão entre ambas, disse o Departamento de Justiça

dos Estados Unidos, ontem. O governo entrou com ação em agosto

argumentando que a US Airways e a AMR Corp, controladora da

American Airlines, deviam ser obrigadas a desfazer a fusão. Reuters

StellaKochen
Presidente da Shopper Experience

“
O luxo infantil é efêmero, uma vez que
as crianças crescem e utilizam por um
curto período de tempo as roupas, os
brinquedos e as joias. Mas nem por
isso deixa de ser um mercado
atraente. E cada vez mais promissor
para empresas que olham o segmento
como um caminho natural para
manter também fiéis os pais, tios e
avós. Segundo o professor Silvio
Passarelli, diretor da Faculdade de
Artes Plásticas da Fundação
Armando Alvares Penteado (FAAP),
em uma economia que anda de lado
como a do Brasil, presenciar o
aumento constante do consumo de
itens de luxo por mais vertentes é
importante e mostra a capacidade de
expansão do setor no país.

“Nocaso deartigos infantis, vale
dizerqueéummercadobastante
complexoepulverizado.Vaide itens de
modaaacessórios, jóias,brinquedos.As
grandesmarcas internacionaiscriam
cadavezmais linhas infantis, também

comomeiodefidelizaçãodocliente,
levandoao consumode produtos
nãosóparao adulto,masparao
filho oufilha”, explicaoprofessor.

A diferença entre os dois
universos — o de consumo adulto e o
infantil — é que o adulto busca um
produto de luxo com um ciclo de vida
mais longo para este item, enquanto
os produtos para crianças se perdem
mais rápido.

“O luxo dá certo no consumo
infantil porque, afinal de contas, a
decisão de compra vem da mãe. Sem
contar que o mercado de luxo no
Brasil ainda é relativamente novo.E a
tendência é que cada vez mais e
mais marcas, sobretudo as
internacionais, ampliem a extensão
de linha para o segmento infantil”,
completa Passarelli.

AndrewHarrer/Bloomberg

AmochiladaGucciestáà
vendaporR$2.230.Jáa

sapatilhadamesma
marcaéencontradapor

R$860.Apesardos
preçosaltos,peçascomo

asdagrifePaolaDa
Vinci(na

arara)
costumam

acabar
rápido

Aescovaparabebês
daTiffany&Co,com

baseemprata,é
vendidoporR$860.

Jáocofrinhoem
prata,tambémda

joalheria,éde
R$8.305

Segmento é novo
no país, diz diretor
da FAAP

FotosDivulgação

JoséPedroMonteiro

FUSÃO

Nositedarede
delojasde

brinquedose
artigos infantis

BBTrends,a
réplicadoAudi

R8custa
R$2.270.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2013, Empresas, p. 12-13.
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