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CRESÇA SABENDO

Você sabe com 
quem está falando?
Para não jogar conversa fora e ganhar visibilidade 

no mercado, conheça melhor o consumidor de 

produtos de 0 a 3 anos de idade
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Dicas importantes!

• 98% das mães priorizam a neces-

sidade dos filhos, por isso, o tempo de-

las é restrito. Elas têm pressa!

• 74% das mães associam qualida-

de a preço alto e gastam mais quando 

os filhos são pequenos. Elas prezam 

por bons produtos, pois se sentem 

mais seguras. Evidencie as caracterís-

ticas e a qualidade da sua linha/marca.

 • 62% das mães confiam nos de-

poimentos de outras mães. Demonstre 

compreensão e solidariedade; faça com 

que ela se sinta especial e use experiên-

cias de outras mulheres sobre a marca 

a seu favor.

Fonte: Play Pesquisa e Conteúdo 

Inteligente.

N
unca foi tão fácil colocar 

a boca no trombone para 

reclamar de um serviço e, 

instantaneamente, ter a 

atenção de centenas de 

pessoas. Do mesmo modo, o “boca a 

boca” ganhou uma tremenda velocida-

de de propagação. Basta uma simples 

hashtag para um comentário, positivo ou 

negativo, reverberar pela rede. Visto isso, 

cabe às marcas repensarem a comunica-

ção com seus clientes para atendê-los (e 

entendê-los) em tempo real. Isso é básico 

para a sobrevivência e, como não poderia 

deixar de ser, vale para as consumidoras 

do segmento de produtos para bebês, 

cujo zelo é ainda maior.

A melhor forma de posicionar uma mar-

ca e contornar qualquer ruído na comuni-

cação com o cliente causa algumas dúvi-

das nos empresários da atualidade. Mas, 

antes de tudo, é necessário conhecer bem 

o público consumidor e entender clara-

mente o que ele espera ou abomina nessa 

relação com seus fornecedores.

Para a publicitária Ana Carolina Neves, 

mãe de uma recém-nascida, qualidade, 

preço justo e design moderno são ele-

mentos essenciais em uma marca para 

bebês. “Tip Top, Green e Carter’s são 

marcas que se destacam neste segmen-

to. A Green tem uma comunicação bem 

legal. Fizeram uma parceria com uma edi-

tora e desenvolveram um catálogo-livro 

de produtos. Já a Carter’s tem parce-

rias com diversos websites e, com isso, 

constantemente aparecem promoções 

da marca.” Além do preço, a consumi-

dora afirma levar muito em consideração 

o diferencial de cada linha de produto. 

“Busco artigos que saiam na mesmice. 

Principalmente quando se trata de linha 

de confecção. Design atual, peças diferen-

tes de roupas, que não fiquem batidas, são 

as minhas favoritas”, garante Ana.

Com o propósito de facilitar, analisa-

mos o posicionamento de duas marcas 

bem-sucedidas na categoria baby. Afinal, 

como elas se apresentam aos consumi-

dores? Além disso, consultamos um es-

pecialista em gestão de marca para apro-

fundar a questão. O primeiro passo para 

empresas que desenvolvem produtos para 

bebês e crianças de 0 a 3 anos de ida-

de é entender os diferentes stakeholders 

envolvidos no processo de compra. “O 

público de 0 a 3 acaba sendo o usuário/

consumidor, já o shopper/comprador do 

produto normalmente é a mãe, o pai ou 

o responsável. Há ainda o público influen-

ciador, composto pelos amigos, parentes 

e vendedores, presente nos diferentes es-

tágios da compra, e o público prescritor, 
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Como desenvolver uma marca neste segmento:

1. Conhecer com profundidade o segmento de atuação da marca. Atuar no segmento 

de moda infantil é muito diferente de trabalhar com alimentação infantil, por exemplo. Há diferentes 

expectativas, concorrentes e processos de compra.

2. Compreender os diferentes stakeholders da categoria. Mais do que entender o que 

é valorizado pelo comprador/usuário, é fator-chave analisar os demais públicos que interferem no 

processo de compra − vendedores de lojas, parentes, médicos e nutricionistas, até professores.

3. Ter clareza dos significados que deseja construir. Uma marca que conhece seu mer-

cado e seu público tende a identificar mais claramente os diferenciais que deve construir na mente 

de seus consumidores. Isso pode fortalecer o território e minimizar a competitividade.

4. Planejar atividades de marketing com base em informações de mercado. Uma boa 

gestão só é possível com dados precisos. Quanto mais se conhece o segmento e seu público, 

maior a chance de se ter sucesso em vendas.

5. Foco em Branding. Uma empresa com foco na gestão de marca trabalha na construção 

de valor a longo prazo. Construir uma marca forte demanda estratégias claras e um trabalho 

consistente nos diferentes pontos de contato. O resultado é uma maximização de esforços e 

investimentos e a geração de resultados mais duradouros.

Fonte: Topbrands.

composto majoritariamente por profissio-

nais da área da saúde/educação com alto 

poder de influência junto ao comprador”, 

explica Rodrigo Puga, sócio da Topbrands 

Consultoria de Branding.

No entanto, aliar o conceito de tradi-

cional à modernidade talvez seja um dos 

principais desafios das empresas. Para o 

especialista, o termo “tradicional” está li-

gado na maior parte das vezes ao pionei-

rismo e ao tempo de atuação da marca. 

“Esta é uma característica valorizada pelo 

comprador, especialmente se forem pais 

de primeira viagem. Trata-se de um públi-

co carente de informações e com dúvidas 

relacionadas ao cuidado com a criança. 

Desta forma, naturalmente se aproximam 

de marcas que transmitam ‘experiência’, 

algo comum em marcas clássicas”, expli-

ca Rodrigo.

O sucesso de linhas bem-conceituadas 

nesta categoria resulta da “confiabilidade” 

do público conquistada pelas empresas, 

ao longo de anos de trabalho em prol da 

construção de valor. “Notam-se traços 

marcantes de experiência, mas também 

de marcas que entregam produtos de 

qualidade”, observa Rodrigo.

Para não cometer equívocos fatais, é 

preciso estar atento às tendências com-

portamentais, aos concorrentes e às pos-

síveis melhorias nos produtos e serviços. 

Estes são fatores-chave para o sucesso e 

podem ser decisivos no mundo de hoje, de 

acordo com Rodrigo. “Devido à crescente 

oferta de produtos e serviços, o consumi-

dor aprendeu a avaliar e comprar melhor 

seus produtos. Além disso uma série de 

mudanças socioeconômicas ocorreram no 

Brasil ao longo dos últimos 20 anos, o que 

também modificou o processo de compra 

e a relação com as marcas. Para as em-

presas, é fundamental entender estas mu-

danças de cenário”, alerta. 
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A Lillo está no mercado brasileiro desde 

1968, evoluindo conforme o crescimento 

das famílias, por meio de uma linha comple-

ta de produtos para atender às necessida-

des de pais e bebês. Há mais de 40 anos 

no Brasil, a empresa tem como foco ofere-

cer artigos de alta qualidade a preços aces-

síveis. “A Lillo está presente e participa do 

dia a dia das mães. Nada transforma tanto 

a vida de uma pessoa como o nascimento 

de um bebê. De um momento para outro, 

um casal se torna uma família, uma casa vira 

ponto turístico e a vida se transforma em 

dedicação... E preocupação. Nessa hora, é 

“Nossa linguagem é única e com ela 

conseguimos, ao longo dos últimos anos, 

criar um relacionamento pessoal entre 

consumidor e marca” − Rosana Fiorelli, 

gerente de marketing sênior da Lillo.

Rosana Fiorelli, gerente de marketing sênior da Lillo

Como bem observa Rodrigo, educar, nu-

trir, brincar, ensinar e cuidar de uma criança 

nos dias de hoje é, sem dúvida, muito di-

ferente do que foi há 30 anos. “Em razão 

disso, o comprador valoriza marcas e em-

presas que acompanham essas mudanças 

e buscam produtos e serviços adequados 

às novas necessidades. No fundo, o pú-

blico busca uma relação de confiabilidade 

e segurança, algo que marcas experientes 

(tradicionais) e atualizadas (modernas) po-

dem entregar para seus clientes. Com isso, 

conseguem garantir preferência e fidelidade 

de compra”, conclui.

normal que os pais se sintam perdidos entre 

tantas mudanças. A melhor sensação volta 

a ser aquela de quando também éramos 

pequenos: tem alguém cuidando de mim. 

Por isso, entre avós e amigos experientes, 

a Lillo também participa dessas transforma-

ções, oferecendo Lingeries para gestantes, 

chupetas, mamadeiras, copinhos e pratos, 

entre outros produtos para facilitar o dia a 

dia. Até o final do ano, mais uma novidade: 

os cosméticos infantis Lillo Baby”, relata a 

gerente de marketing.

Interação com o consumidor: Forte 

presença nas redes sociais, oferecendo 
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“Quando nasce um bebê, a vida 

renasce. Esta é a campanha atual da 

Johnson’s® baby. Além do eterno elo 

entre mãe e filho, o nascimento de um 

bebê transforma sentimentos de uma 

forma profunda. Sob esse ponto de vis-

ta, a comunicação da marca ressalta o 

poder deste momento para a mãe e to-

dos os envolvidos. Ressalta também as 

noites sem sono, alguns momentos de 

dúvida sobre como cuidar melhor de um 

recém-nascido... Toda esta nova reali-

dade é permeada com o sentimento de 

fazer sempre o melhor. Nesta jornada, a 

marca estará sempre junto aos pais” − 

Fernando Guerra é diretor de marke-

ting da Johnson’s® baby.

A marca foi criada em 1894, nos 

Estados Unidos, e o seu primeiro produto 

foi o talco para assaduras. No Brasil, a 

marca chegou ao mercado na década de 

1930. Hoje, conta com uma linha com-

pleta de produtos para cuidados e troca 

de carinho entre mães e bebês. Ao longo 

dessa trajetória, a marca construiu uma 

forte relação de confiança com seu públi-

co e tornou-se símbolo de credibilidade 

para diversas gerações. “Há mais de 70 

anos no Brasil, Johnson’s® baby enten-

de profundamente a pele, o cabelo e os 

olhos delicados do bebê e traduz esse 

Fernando Guerra é diretor de marketing da 

Johnson’s® baby

diariamente dicas e informações para os 

pais. “Somos uma marca próxima de nos-

sos consumidores, que reconhecem a qua-

lidade e a praticidade dos nossos produ-

tos. Alguns são até sinônimo de categoria, 

como a conhecida Chuquinha, que é a ma-

madeira Lillo de 50 ml. Além dos clássicos 

da Lillo, desenvolvemos produtos inovado-

res a cada ano. Hoje o Facebook é uma 

ferramenta de comunicação muito utilizada 

para divulgar as novidades da marca.

Nos posicionamos nas diferentes mídias 

(online e offline) como uma marca próxima 

à vida dos consumidores. Eles sabem que 

a Lillo estará com eles, quando um bebê 

transformar a vida da família”, finaliza.
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conhecimento por meio de produtos se-

guros e inovadores. A marca inaugurou 

o mercado de produtos infantis no país 

e atua em 11 categorias, com shampoo, 

condicionador, sabonetes em barra e lí-

quidos, colônias, óleos, loções, lenços 

umedecidos, antimosquitos e protetor de 

seios. Atualmente, oferece mais de 100 

produtos e é responsável pela revolucio-

nária tecnologia Chega de Lágrimas®. 

Além das linhas Hora do Sono e Hora de 

Brincar.” 

Interação com o consumidor: A 

fanpage no Facebook (www.facebook.

com/johnsonsbabybrasil) foi lançada em 

2011. Atualmente, já são mais 3.200.000 

pessoas acompanhando a página. 

Atualizada periodicamente, oferece infor-

mações sobre cuidados com os bebês e 

crianças, promoções, dicas, informações 

de produtos, além dos filmes e jingles da 

marca. A interação na plataforma digital 

levou a Johnson’s® baby a conquistar a 

8ª colocação no ranking “Top Fanpages 

Brasil”, pesquisa realizada pela Millward 

Brown, que identifica as melhores práti-

cas no uso do Facebook. “Outra impor-

tante comunicação são os famosos jin-

gles da marca para transformar o banho 

em um momento de diversão. ‘Gostoso 

pra chuchu chuá chuá’, ‘Cabelo cheiro-

so’, ‘Tá na hora do banho’, ‘Banho diver-

tido’ e ‘Enxuga-esfrega’. Cada uma das 

canções aborda de maneira educativa 

e envolvente a hora do banho, em seus 

principais momentos: lavar o corpo/cabe-

lo, enxugar e ficar com o cabelo cheiroso 

por mais tempo, entre outras etapas.”

De acordo com Fernando, a Johnson’s® 

baby desenvolve suas ações pautadas na 

inovação, qualidade e confiança, investin-

do constantemente em estudos científi-

cos, pesquisas e novas tecnologias para 

o desenvolvimento dos seus produtos. 

“Um desses estudos revelou que a com-

pra de produtos do universo infantil é um 

momento de total prazer para as mães e 

a loja é considerada uma importante fonte 

de informação, e é onde elas estreitam o 

vínculo com a categoria. Devido a este alto 

envolvimento emocional, os aspectos sen-

soriais prazerosos no cuidado com o bebê 

impactam diretamente no comportamento 

e na decisão de compra”, finaliza.

Basicamente, a marca deve...

• Transmitir segurança aos pais.

• Informar e aconselhar os responsá-

veis pelo bebê.

• Propor inovação em todos os sen-

tidos.

• Realizar promoções que apresentem 

soluções aos clientes.

• Gerar boas experiências.

• Ter presença multicanal.
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