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Marcas especializadas em roupas para adultos resolveram criar linha também para crianças 
 
A garotada está na mira das grandes grifes que, depois de conquistarem os pais, decidiram 
apostar nos filhos. Marcas famosas como Alexandre Herchcovitch, Ronaldo Fraga, TNG e a 
veterana Brooksfield já descobriram o novo filão e têm linhas exclusivas para o público infantil. A 
estreante nesse mercado é a VR, que inaugura sua primeira loja infantil hoje, no Shopping 
Higienópolis, em São Paulo. “Queremos atingir os filhos dos nossos clientes. Por isso, a intenção é 
montar as lojas sempre próximas das já existentes”, destaca o proprietário da empresa, 
Alexandre Brett. 
 
Apesar de ser a primeira experiência no mercado infantil, ele já tem data marcada para a 
inauguração da próxima loja: será em novembro, no Shopping Iguatemi, também em São Paulo. 
Outras três unidades serão abertas até o final do ano, no Rio de Janeiro, Curitiba e Goiânia. A 
expansão não deve parar por aí. A previsão para o primeiro semestre de 2004 é de mais quatro 
pontos de venda no território nacional. Segundo Brett, o projeto infantil nasceu há cerca de um 
ano, depois de receber a sugestão de vários pais, clientes da loja. 
 
Outra grife que incluiu recentemente a criançada nas coleções é a TNG. A empresa tem três 
unidades infantis e planeja abrir mais cinco ou seis lojas até dezembro. Segundo o diretor de 
Criação e Marketing da empresa, Tito Bessa Júnior, a iniciativa surgiu por causa da carência da 
moda nesse nicho de mercado. Isso porque a tendência é sempre criar uma roupa de criança 
inspirada na dos adultos. “Mas com a nova linha as roupas ficaram mais divertidas”, argumenta 
Bessa. 
 
A aposta nesse mercado, explica ele, deve-se também à necessidade de crescimento das 
empresas. Com o mercado adulto das classes A e B praticamente consolidado, a alternativa é 
expandir os negócios para outros nichos, como o infantil, argumenta Bessa. A estratégia é 
conquistar o cliente desde criança. “Além disso, a garotada tem influência sobre os pais e são 
mais fiéis.” De acordo com o diretor, nos últimos meses, um número maior de grifes tem 
despertado para o potencial desse setor. “De repente, várias marcas voltaram seus olhos para as 
crianças.” 
 
No exterior, diz o estilista brasileiro Ronaldo Fraga, praticamente todas as grifes têm coleções 
para o público infantil, como Dolce & Gabana e Christian Dior. “No Brasil, faltava esse trabalho, 
principalmente porque hoje há uma sexualização explícita na moda infantil brasileira. As crianças 
de 1 ou 2 anos já usam salto e blusas com os ombros de fora no mesmo estilo dos adultos.” 
 
Enxoval – Os primeiros desenhos de Fraga para a garotada foram feitos para compor o enxoval do 
filho, há cerca de dois anos. No início, apenas os amigos tinham o privilégio de vestir os filhos 
com as criações do estilista. Mas o resultado deu tão certo que lojistas de São Paulo e Belo 
Horizonte passaram a fazer pedidos para vender as peças nos shoppings. Com o crescimento da 
demanda, o estilista iniciou a construção de uma nova estrutura para confeccionar roupas e 
atender ao público infantil. “Sempre admirei profissionais que conseguiam atingir esse público 
sem perder o estilo da marca.” 
 
Quem também está de olho no mercado é o estilista Alexandre Herchcovitch. Por enquanto, sua 
linha infantil é formada apenas por camisetas para crianças de 1 a 10 anos. As peças, no entanto, 
são vendidas só na Banca de Camisetas por preços que variam entre R$ 24 e R$ 34. Mas ele 
espera ampliar a participação desse público nas próximas coleções. “A tendência é que a linha 
cresça, pois agora conheço melhor esse novo nicho e sei que há procura pelas roupas”, afirmou 
Herchcovitch, que preferiu manter em segredo os novos projetos para o público infantil.  
 



Com tanta novidade, os pais agradecem. A cliente da TNG Cintia Zanetti garante que já é possível 
perceber o aumento na variedade de roupas para crianças. Ao lado do filho, Rodrigo Thenopholo, 
de 11 anos, ela conferiu a nova coleção da loja, mas quem escolheu a roupa foi ele. Levou para 
casa uma bermuda surfista, o estilo preferido do garoto. “Hoje, sou até mais cliente da TNG do 
que antes”, afirma Cintia. 
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