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Alta qualidade, design
inovador e tecnologia  
de ponta
Somos uma empresa familiar  
e trabalhamos com as marcas 
mais conceituadas do mercado. 
Temos contratos de exclusividade 
e muitas delas estão com a gente 
desde o início.

Podemos dizer que crescemos 
junto com o mercado brasileiro. 
Atuando no setor desde 1992, 
testemunhamos diversas fases  
da nossa economia, o que nos 
trouxe estabilidade, solidez  
e know-how.

Diante da enorme oferta  
de marcas internacionais,  
fazemos um minucioso trabalho  
de pesquisa para garantir  
que a excelência e o alto padrão  
dos produtos caminhem 
paralelamente às necessidades  
do consumidor.

É também graças a esta 
preocupação e à análise constante 
do comportamento do mercado 
que conseguimos antecipar 
tendências, identificar demandas  
e apostar em novidades.
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A gente é como mãe: 
segue todos os passos 
do mercado
O Brasil é um país extenso,  
com grande potencial consumidor, 
principalmente nas grandes 
metrópoles, onde está a maior 
concentração de renda. 

São, em média, 328 nascimentos 
por hora no Brasil (IBGE).  
O mercado de produtos para bebês 
quase dobrou de tamanho  
nos últimos tempos e chega  
a movimentar 13 bilhões/ano, 
segundo reportagem da Revista 
Exame.

Norte

10%
288.946

Nordeste

28%
799.166

Centro 
Oeste

8%
242.951

Sul

14%
397.466

Sudeste

40%
1.145.937

Brasil
2.847.466
nascimentos por ano.

Fonte: IBGE. 

Estatística Registro Civil 2017.
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Dedicação especial  
para cada canal  
de venda
Estamos presentes em todos  
os estados brasileiros nas 
principais redes e lojas 
especializadas de bebê,   
lojas de brinquedos, além do  canal 
farma, e-commerce. 
Nosso escritório e showroom 
ficam em São Paulo,  
estamos sempre ao lado dos nossos 
fornecedores e revendedores 
para dar toda a assistência e ajuda 
necessárias.

Nosso setor de marketing  
faz um trabalho preciso para 
identificar os potenciais de venda 
de acordo com o canal e, desta 
forma, otimizar a distribuição  
das diferentes marcas.

lojas de produtos  
de bebê

lojas de brinquedos

móveis e decoração 
infantil

farmácia

magazines

supermercados

internet
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Um portfólio  
para deixar os pais 
cheios de orgulho
Nosso portfólio conta, hoje,  
com diferentes linhas para higiene, 
alimentação, cuidados diários, 
brinquedos e enxoval. Trabalhamos 
com marcas reconhecidas no mundo 
todo, mas estamos sempre abertos      
a novidades.
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A Bumbo é uma empresa  sul-africana  
que nasceu da vontade de um avô  
de oferecer mais conforto para o seu neto.  
Foi então que, em 1996, o engenheiro  
Johan Buitendach, criou a primeira cadeirinha 
Bumbo, toda pensada para que seu neto 
pudesse se sentar ereto e interagir  
com as pessoas.

BU10056 | Cadeira Azul.

BU10083 | Multi assento 3 em 1 Laranja. BU10079 | Banquinho Grafite.
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Há 50 anos, a empresa americana Little Tikes  
acredita que, para entender de brinquedos, 
é preciso entender de brincar.  
Desafiando as mudanças de comportamento 
das crianças ao longo do tempo. 
É uma marca que estimula o faz de conta  
e o brincar ao ar livre.

K622700 | Basquete Tot Sports. K642722| Carro Coupé Princesas.

K648007| Casinha Construção.
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Acreditando que é a partir das necessidades 
que nascem as grandes ideias, a empresa 
irlandesa ClevaMama, procura criar  
e desenvolver, desde 2003, soluções 
inteligentes e produtos de altíssima qualidade 
para facilitar a vida dos pais. Além de trazer 
mais conforto e segurança para os bebês.

CL3202 | Ninho Branco Clevafoam.

CL3512 | Toalha Mamãe e Bebê Pinguim Branco.

CL3102 | Travesseiro Bebê Clevafoam.
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Empresa norueguesa focada em mobiliários 
e equipamentos inteligentes e sustentáveis. 
Preocupada em transformar  
a experiência do dia-a-dia em memórias 
preciosas, além de incentivar a aproximação 
materna e paterna, a Stokke desenvolve 
produtos que reúnem cuidado artesanal  
e inovação tecnológica.

W534501 | Mala Viagem Jet Kids Bedbox Blue.

W100102 | Cadeira Tripp Trapp. 

W531909 | Banheira Flexível Amarela.
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A Dr. Brown’s cria produtos inovadores  
com o objetivo de otimizar a nutrição  
e garantir mais saúde para os bebês. É uma 
referência mundial em mamadeiras e bicos, 
com uma linha completa, incluindo acessórios.

D010 | Dedeira de Silicone com Estojo.

D19005 | Mamadeira Options Boca Larga.

D1003 | Copo Térmico com Canudo e Tampa 300 mL.
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Há mais de 60 anos a The First Years 
desenvolve produtos infantis para ajudar pais  
e mães a se prepararem para a jornada de ter 
um filho. Especializada nos segmentos  
de alimentação e saúde, está sempre de olho  
em novas tecnologias e materiais que possam 
deixar os seus produtos ainda melhores.

F1032 | Potes Infantis com Tampa 236 mL.

F6500 | 2 Colheres com Relevo Azul.

F6189 | Colheres com Ponra Dupla.
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Ter um filho é bastante desafiador, nem por 
isso deixa de ser uma experiência mágica. 
Pensando assim que a Summer está  
há 3 décadas desenvolvendo produtos  
para os diferentes segmentos de cuidados 
infantis. 

Tudo com a mais alta qualidade e tecnologia.

SU92000 | Trocador Portátil.

SU54920 | Cueiro Gráfico SU18930 | Banheira Hidromassagem com Spa.
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Conhecendo profundamente o consumidor 
e as demandas do nosso mercado, decidimos 
lançar uma marca própria de produtos, 
contemplando os diversos segmentos.  
A Girotondo Baby nasce com o objetivo  
de oferecer qualidade internacional a um preço 
mais acessível.

UW200 | Redutor de Claridade Duplo Preto.

BG12A | Kit 
Alimentação Zebra 
Eco - 5 Unidades.

BT1404 | Babador Impermeável Girafa.

P568 | Tapete Hi Alfabeto.

LP3422 | Mordedor 
com Prendedor de 
Chupeta Sorvete.
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Gostamos tanto  
dos nossos produtos 
que fazemos a maior 
propaganda
Para ter sucesso de vendas, não basta oferecer 
produtos de qualidade. Cuidar da comunicação 
e do marketing também são fundamentais. 

Com presença intensiva nas mídias sociais, 
sempre divulgando nossas marcas e produtos. 
Também participamos de diversas feiras 
nacionais e internacionais do setor  
de consumo infantil.

Recentemente, reformulamos as embalagens  
dos produtos da marca Girotondo Baby  
e lançamos uma nova identidade visual  
para o site e mídias sociais.
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girotondo.com.br girotondo.baby girotondo.1 girotondobrasilgiro@girotondo.com.br
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