
Um Paraíso
para as Mães
As mamães de primeira viagem devem ser o foco
de supermercados e indústrias e merecer mais
atenção no ponto-de-venda. Elas gastam 30% a
mais do que os demais consumidores

O
sucesso dos 120cantinhos
do bebê espalhados pelo
Brasil é comprovado pelo
aumento no faturamento,
que cresceu entre 20%

a 30%, e as margens de lucro ainda
maiores. A idéia é dobrar esse número em
2005, chegando a 250. Além de colaborar
para desenvolver a categoria, o espaço foi
útil também para desmistificar o conceito
de gerenciamento por categorias, uma
vez que não é necessário refazer toda a
loja para abrigar um espaço como esse.
Basta ter o foco no consumidor, observa
Pedro Pittella, gerente de trade marketing
da Johnson & Johnson.

O retrato atual do consumidor com-
prova a necessidade de o varejo investir
cada vez mais em estratégias para tornar
sua compra mais agradável. Hoje, ele
escolhe os produtos e as marcas de sua
preferência em lojas que atendam às suas
necessidades e ao seu estilo de vida.

O momento de compra deixou de ser
apenas uma troca de bens por dinheiro,
pondera Pittella. Com base em pes-
quisas, revela: "Mais planejamento,
maior controle de gastos, menor leal-
dade ao ponto-de-venda, menos tempo
e mais compras solitárias são atitudes
que fazem parte dos hábitos dos
consumidores, especialmente mulheres
com filhos de até quatro anos".

Muitas estão vivendo as experiências
da maternidade pela primeira vez,
portanto, estão conhecendo categorias
que jamais visitavam antes. Desta

forma, a experiência de compra torna-se
mais complexa para elas, que precisam
de ajuda para comprar e entender melhor
esses produtos novos em seu dia-a-dia.

Essa mulher não tem tempo de
percorrer gôndolas e gôndolas atrás
de uma chupeta ou determinado ta-
manho de fralda descartável. Muitas
vezes, deixou seus filhos pequenos aos
cuidados de familiares ou babás para
poder correr ao supermercado em busca
de suas necessidades. Ou então, está
com o bebê no colo, chorando, exigindo
atenção e apressando o tempo dedicado
ao supermercado.

Mais atenção
Apesar da pressa, essa consumidora

ansiosa, afoita, desesperada e cons-
tantemente de olho no relógio merece
toda a atenção do mundo. Ela gasta 30%
a mais em cada visita ao supermercado,
quando comparada a outros grupos de
consumidores. A argumentação é de
Pedro Pittella.

Pensando em atender essas con-
sumidoras, a Johnson & Johnson
desenvolveu parcerias com super-
mercados para criar o conceito de
loja dentro de loja, que consiste na



ambientação de um espaço com carac-
terísticas específicas da categoria
bebê, em uma iniciativa que busca
incrementar, a partir do terceiro mês de
implantação, em até 25% o faturamento
desse segmento.

A idéia é reunir no mesmo espaço
todos os produtos da categoria, fazer
uma decoração diferenciada e buscar atra-
tivos, tanto para as crianças quanto para
os pais, de maneira que o local desperte
o interesse nessa linha de produtos. O
Cantinho do Bebê foi criado em parceria
com fabricantes de brinquedos, roupas e
cremes hidratantes. A solução pode ser
adaptada tanto para hipermercados quanto
para lojas de vizinhança e oferece fraldas,
leites especiais, brinquedos, mamadeiras,
chupetas e demais produtos para o cuidado
de bebês em um ambiente diferenciado.

Pittella afirma que o objetivo do es-
paço é desenvolver a categoria como um
todo. Para isso, a Johnson & Johnson
desenvolveu metodologia própria que
deu origem ao manual do Cantinho do
Bebê, destinado a treinar as equipes
envolvidas no projeto e facilitar a
introdução do conceito nas lojas.

Mulheres
Neste ano, a Johnson & Johnson

pretende focar suas atenções na mulher,
personagem essencial ao universo de
compras e que merece um tratamento
à altura. Detentora de um portfólio de
marcas líderes em cuidados femininos,



Um dos
grandes
retornos

obtidos com o
Cantinho

do Bebê é
o fortale-

cimento do
relacionamento

como Sempre Livre e O.B., a empresa
quer aprofundar-se no dinamismo da
mulher, suas exigências e necessidades,
e em como facilitar suas compras.
"Será o próximo passo da empresa",
adianta Pittella.

Ele acredita que um dos grandes
retornos obtidos com o Cantinho do
Bebê é o fortalecimento do relacio-
namento entre indústria e varejo. A
tecnologia da informação está ajudando
o varejo a evoluir, porém ainda há um
longo caminho a trilhar. Pittella acredita
que tanto indústria quanto varejo têm
que percorrer mais a área de vendas,
conversar com o consumidor, conhecer
seus hábitos, suas atitudes, ver o que
está acontecendo no ponto-de-venda.
"Está aí uma fonte de inspiração incrível
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para ambos", conclui.


