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O preço dos brinquedos acumula
uma alta de 8,12% no ano na região metropolitana de São Paulo.
Esse aumento é quase o triplo da
inflação geral medida pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), de 2,88%. Para os pais que
não querem ou não têm condições de gastar muito, já que esses
produtos têm vida curta e podem
não agradar à criança, o mercado
oferece alternativas como o alugueldebrinquedos,brechóeponta de estoque.
A secretária Lara Mello, de 37
anos, optou pela locação. Ela conheceu o Clube do Brinquedo há
três meses e desde então aluga os
objetos para a filha, Amanda, de
sete meses. “Achei a ideia muito
interessante. Alguns brinquedos
para crianças têm um valor muito
alto e comprar é muito complicado porque há alguns pelos quais
ela não se interessa. É uma forma
de fazer um teste”, afirma.
Um exemplo ocorreu quando
Amanda nem olhou para um ursinho, mas se encantou com o Jamperoo, um tipo de pula-pula. “Renovei o plano para ficar com ele
mais um mês”, conta a mãe.
A ideia do Clube do Brinquedo
na cidade de São Paulo surgiu por
necessidade própria do empresário Wagner Heilman, pai de dois
filhos. “Quando meu filho nasceu
comecei a procurar por brinquedos e notei que os melhores, em
termos de qualidade do material
empregado,adequaçãoàfaixaetária,quantidadedeestímulosepossibilidades de brincadeiras que
oferecem, segurança, durabilidade e criatividade eram extremamente caros”, relata.
Também contribuiu para a
ideia do Clube o fato de que as
crianças se desenvolvem e perdem o interesse pelo objeto rapidamente, além da falta de espaço
para guardá-los e da promoção
do consumo consciente.
O Clube do Brinquedo iniciou
asatividadesemabrileatualmentecontacom 118clientesativos.O
consumidor da capital tem à disposição cerca de 600 brinquedos,
sendo 200 modelos diferentes. O

frete é gratuito e os planos mensais variam de R$ 75 a R$ 175. Cada objeto recebe um peso, que levamemconta ovalordemercado,
tamanho, procura em relação ao
número de unidades disponíveis
e o tempo médio de uso do brinquedo pela criança. O Jamperoo
alugado por Lara, por exemplo,
tem peso 4 e pode ser alugado por
R$ 120.
Outra alternativa para a compra dos objetos infantis é o brechó, onde os descontos chegam a
70%. No Repeteco, além dos brinquedos usados com cerca de 70%
de desconto, também é possível
comprar produtos novos 50%
mais baratos na ponta de estoque.
Em geral, os brinquedos novos
são aqueles que já não estão “na
moda”. No entanto, a proprietária Elizabeth Pinho Casaes informa que recebeu recentemente
produtos do desenho Toy Story,
que ganhou destaque em junho
com o lançamento do terceiro filme e vassouras do Harry Potter.
No Brechó Pistache, os descontostambémchegama70%,segundo a proprietária Francine Cangueiro.Épossívelencontrarbonecas, bonecos Max Steel e brinquedos da Fisher-Price, por exemplo.
A proprietária do Brechó Bolo-

ta,SheinyChermont,contaquealguns brinquedos chegam até na
caixa. “Algumas crianças usam
tão pouco, que ele chega novinho”, diz. No fim do ano é quando
o consumidor costuma encontrar
mais opções nos brechós. A sócia
do Second Hand, Luciana Del
Bianco Braile, afirma que é nessa
época que os pais costumam limpar os armários para a chegada
nos novos brinquedos no Natal. ::

Serviço
ClubedoBrinquedo
www.clubedobrinquedo.com.br
Repeteco
RuaRibeirodoVale,495,Brooklin.
www.repeteco.com.br
SecondHand
RuaLícioMarcondesdoAmaral,
290,Morumbi.
www.secondhand.com.br
Bolota
RuaFradiqueCoutinho,825,Vila
Madalena.
www.bolota.com.br
Pistache
RuaAluísioAzevedo,288,Santana.
www.pistache.com.br
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Pais têm ainda a opção
de comprar em brechós
e pontas de estoque por
preços mais baixos
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Lara costuma alugar brinquedos para a filha Amanda, de sete meses: “Achei a ideia muito interessante”
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Produtossãotodosdesinfetados
Os pais preocupados com a higiene dos brinquedos alugados
podemficartranquilos.Osprodutos são limpos e desinfetados antes e depois de cada locação. A
maioria dos itens é higienizada
com água e sabão neutro e álcool.
Outros modelos, especialmente os de tecido, são lavados com
sabãoneutro esecosaosol.Nocaso da criança gostar do brinquedo
e querer um igual, os pais deverão
iraté uma loja para adquirir o produto. O Clube do Brinquedo não
vende os objetos disponíveis para
o aluguel. “Essa prática contraria
afilosofia delocaçãocomo modelo alternativo-sustentável de consumir brinquedos”, afirma o pro-
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prietário do Clube do Brinquedo,
Wagner Heilman.

Casoapeçaalugada
quebre,écobrada
umataxadeR$10a
R$50dolocatário
A empresa também tem a consciência da deterioração natural
do produto e que, eventualmente, os brinquedos de plástico podemserriscadospelousoe,nocaso dos de tecido, podem acabar
manchados. Mas se o brinquedo
quebrar durante o aluguel? Nesse
caso, se for constatado algum dano ou perda de componente que

prejudiqueo uso por outrosclientes, é cobrada uma taxa que varia
de R$ 10 a R$ 50, dependendo da
extensão do dano e do valor do
produto locado.
No caso do dano inviabilizar totalmente o uso do brinquedo, de
acordo com avaliação da empresa, será cobrado o valor de mercado do item danificado, com desconto de 20%.
Nos brechós, também existe a
preocupaçãocomo alimpezaeos
proprietáriossóaceitamosprodutos higienizados. “Temos a preocupação de aceitar apenas brinquedosemperfeitoestadodeconservação”, garante Sheiny Chermont, do Brechó Bolota. ::
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Sugestões

CADEIRADE BALANÇOMEUS
BICHINHOS-FISHER-PRICE
>> Balanço compactocomvibraçõescalmantes, barradebrinquedosremovível,sons emúsicas.
Temcincovelocidades debalançoe cintode segurança.Tecido
lavávelnamáquina.
Preçodemercado:R$ 599Peso2
Idade:atéumano

OClubedoBrinquedotem
maisde600brinquedos,
sendo200modelosdiferentes
paraoaluguel.Cadaobjeto
temumdeterminadopeso,
conformevalordemercado,
otamanho,procuraetempo
médiodeusodoproduto

CADEIRINHAAMIGUINHOSDO PLANETA
>> Estruturadesdobrávelque permite transformaracadeiradedescansoemuma cadeira
fixaou emcadeira de
balançoparausar a
partirdos 12 meses.
Suavesvibraçõesque
acalmamacriança.
Móbiledesmontável.
Preçodemercado:
R$399- Peso1

Leia amanhã
ANDADORLEÃOZINHO
FISHER-PRICE
>> O Andadorencorajao progressocom luzes,sonsemúsica. Depoisdeaprender aandar,o andadorpode serconvertido emum
brinquedodepassear. Temcontrolede volumepara brincadeiras
emsilêncio.
Valorde mercado:R$ 399-Peso
1,idade: 9a36meses

EXERSAUCERFARMYARD
EVENFLO
>> Centro deatividadescom opçõesdeentretenimento. O bebê
podesentar ou exercitaras pernasempé. Adequadoparabebês
quejá sustentamacabeça, mas
queaindanãoandam equepossuamalturamáxima de74 cm.
Preçodemercado:R$ 500
Peso3

Revista
Operfildohomemapenasprovedordafamília
dálugar,aospoucos,
àfiguradopaicuidador
e100%presente

