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Kid’s Place
Uma proposta de planejamento de 
comunicação

Preparado por Patrícia Reis, da ESPM-RJ1.

Recomendado para as disciplinas de:  Planejamento de Comunicação, Atendimento e Planejamento, 
Planejamento de Marketing e PGE.

RESUMO
Você já reparou naquele parquinho que tem no shopping? Se você não tem filhos, sobrinhos ou 
agregados entre 1 a 10 anos de idade provavelmente só agora fazendo um pouquinho de esfor-
ço começa a se lembrar, mas não sabe muito bem o que é ou onde fica. Entretanto, se você con-
vive no seu dia a dia com alguma criança e frequenta os shoppings centers das principais capitais 
do Brasil, sim, você com certeza deve conhecer um desses parquinhos onde as crianças ficam 
enquanto seus responsáveis passeiam tranquilamente pelas lojas, cinemas e restaurantes. O Kid’s 
Place é um desses parques de shopping e, embora pouco estudado, trata-se de um segmento de 
mercado com características bem específicas e comportamento de seus públicos algumas vezes 
surpreendentes. Nas próximas páginas você irá conhecer um pouco de mercado. A questão que 
surge é como ser atrativo e qual a estratégia de comunicação mais adequada para um modelo 
de negócio em que não há processo de escolha? Alguém escolhe o shopping que vai em função 
do parquinho da crianças? Não. Será que não? Vamos lá conhecer.

PALAVRAS-CHAVE
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1 Este caso foi escrito inteiramente a partir de informações cedidas pela empresa e outras fontes 
mencionadas no tópico “Referências”. Não é intenção do autor avaliar ou julgar o movimento estratégi-
co da empresa em questão. Este texto é destinado exclusivamente ao estudo e à discussão acadêmica, 
sendo vedada a sua utilização ou reprodução em qualquer outra forma. A violação aos direitos autorais 
sujeitará o infrator às penalidades da Lei. Direitos Reservados ESPM.
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Você já reparou naquele parquinho que tem no shopping?
 Alguém escolhe o shopping a que vai em função do parquinho das crianças? Não. 
Será que não? Em uma pesquisa com consumidores de parquinhos de shopping centers pode-
-se ouvir declarações como a de uma mãe moradora do Leblon, no Rio de Janeiro: 

“Eu moro aqui do lado, na Carlos Góis, toda sexta-feira tenho o costume de trazer minha 
filha de seis anos ao Kid’s Place, pois já conheço as recreadoras e sei que cuidam muito 
bem dela e, por ser perto da minha casa, minha filha sempre pede pra eu levá-la.” 

 Pensando nesse universo de pais, avós e crianças dos grandes centros urbanos e que es-
colhem os shoppings como espaço de compras, lazer e diversão, foi que Regina Mello, em março 
de 1998, inaugurou o primeiro parquinho no Shopping Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. De-
pois desse foram mais cinco, localizados em importantes shoppings da cidade do Rio de Janeiro.

 O negócio do Kid’s Place refere-se a montagem e gerenciamento de espaços recre-
ativos infantis. Seus projetos são elaborados e desenvolvidos com design e temática moder-
nos e lúdicos. Tudo para atrair as crianças com um ótimo padrão de qualidade e tecnologia. 
Recreadores treinados e atualizados constantemente para desenvolver atividades divertidas, 
educativas, seguras, específicas para cada idade e capacidade de cada criança. 

 Se por um lado o espaço oferece diversão, interação com outras crianças e segurança, 
por outro, aumenta o tempo médio de permanência dos adultos em suas compras, o que torna 
esses espaços estratégicos na gestão de marketing dos shopping centers.

 Foi com essa percepção sobre seu negócio que Regina Mello o indicou para ser o ob-
jeto de estudo do trabalho de conclusão do curso de Publicidade de Bruna Natasha Campelo 
Araújo, Fernanda Carvalho Carneiro Leão, Flora Maia Borges Barbosa, Francys Telles Ferreira e 
Jennifer Tinoco Mauri, alunas da ESPM-RJ2.

 O Kid’s Place posiciona-se como uma empresa de recreação infantil de alta qualidade, 
bom atendimento e que reforça o sentimento de confiança na gestão e realização dos seus servi-
ços. A partir das pesquisas realizadas pelo grupo de alunos da ESPM concluiu-se que a faixa etária 
foco do negócio está entre 1 e 7 anos de idade, sendo que a maioria encontra-se entre 4 e 7 anos de 
idade. Durante muitos anos, a gestão do Kid’s Place identificava a marca como elitizada por ter uni-
dades localizadas em shoppings importantes de alguns bairros nobres do Rio como Leblon e Barra. 
Porém, os parquinhos da Ilha, Tijuca e Iguatemi, responsáveis por maior parte do faturamento da 
empresa, vêm ganhando cada vez mais relevância na definição da identidade da marca.

 Pode-se descrever o posicionamento estratégico da marca como:

 “O Kid’s Place é uma empresa de recreação infantil altamente qualificada para aten-
der crianças entre 1 e 7 anos de idade, visando reforçar o convívio social, trazer au-
tonomia para a vida dessas crianças, e tranquilidade para seus pais e responsáveis”.

 A questão que este caso nos trás é: “qual a estratégia de comunicação mais adequada 
para agregar valor à marca Kid’s Place, tornando-a líder e referência no segmento que está 
inserida e levando o target a perceber seus diferenciais?”

2 O trabalho de conclusão do curso de graduação em Publicidade da ESPM, chamado PGE, di-
vide-se em duas etapas: PGE1 que corresponde a um levantamento de informações e diagnóstico ori-
entado por um professor da área de marketing e PGE 2 que corresponde à proposta de um plano de 
comunicação orientado por um professor de co-municação, totalizando um ano de trabalho. Ao término, 
o grupo apresenta o relatório final a uma banca composta por professores da ESPM e/ou convidados. O 
PGE do Kid’s Place foi elaborado por Bruna Natasha Campelo Araújo, Fernanda Carvalho Carneiro Leão, 
Flora Maia Borges Barbosa, Francys Telles Ferreira e Jennifer Tinoco Mauri e ori-entado pelos professores 
Marcelo Guedes (PGE1) e Patrícia Reis (PGE2).
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Vem brincar com a gente
 O Kid’s Place está presente em seis shoppings, localizados em diferentes bairros da 
cidade do Rio de Janeiro. São eles:

•	  Rio Design Barra – Situado no terceiro piso, junto à praça de alimentação e em frente 
ao elevador. Tem 137 metros quadrados, lotação máxima de 40 crianças e atende em mé-

dia 2.000 crianças por mês. 

•	  Barra Garden Shopping – Situ-
ado no primeiro piso. Tem 80 metros qua-
drados, lotação máxima de 25 crianças e 
atende em média 674 crianças por mês.

•	  Rio Design Leblon – Situado no 
terceiro piso, ao lado da Rozenlândia (loja 
de brinquedos). Tem 72 metros quadrados, 
lotação máxima de 25 crianças e atende em 
média 1.100 crianças por mês.

•	  Shopping da Gávea – Situado 
no terceiro piso ao lado da escada de acesso 
ao estacionamento superior. Tem 90 metros 
quadrados, lotação máxima de 30 crianças e 
atende em média 1.800 crianças por mês.

•	  Shopping Iguatemi – Situado no 
térreo do shopping. Tem 103 metros quadra-

dos, lotação máxima de 40 crianças e atende em média 3.800 crianças por mês.

•	 Shopping Tijuca – Situado no G1, em cima da praça de alimentação e na entrada do es-
tacionamento VIP. Tem 105 metros quadrados, lotação máxima de 40 crianças e atende 
em média 2.600 crianças por mês.

Os serviços oferecidos pelo Kid’s Place são: 

•	 Recreação infantil

A recreação infantil é o principal serviço da empresa. Esta atividade é feita por recreadores, 
que possuem o objetivo de entreter as crianças através de atividades educativas, seguras e di-
recionadas para a idade e capacidade de cada uma. As crianças menores recebem maior auxí-
lio e realizam atividades mais simples: pintura nas mãos, desenhos, carrinhos, escorregador. Já 
os mais velhos têm mais liberdade para brincar na piscina de bolas, pula-pula, videogame, etc.



 | Central de Cases 4

•	 Festas de aniversário

 A realização de festas de aniversário é um serviço que iniciou em 2008 para atender a uma 
demanda em crescimento. O Kid’s Place oferece este serviço de segunda a quinta-feira. O parque é 
ambientado para a festa com reorganização dos brinquedos, mesa de bolo e balões coloridos. 

 Os clientes cadastrados recebem por e-mail o aviso de que naquele dia o parque estará 
fechado, além de colocar avisos na própria unidade. O número máximo é de 40 crianças na festa, 
controlados através de uma lista de convidados. O pacote de festa inclui: decoração com o tema 
escolhido, bolo decorado, alimentação, animação, saco surpresa, convites e brindes. As duas uni-
dades que mais realizam festas são Gávea e Leblon, sendo aproximadamente seis festas por mês 
em cada uma. Já na unidade Iguatemi até esse momento não foi realizada nenhuma festa.

 Atualmente, a recreação é responsável por 90% do faturamento, enquanto 10% vem 
da realização de festas. Porém, no último ano, esse serviço tem apresentado um aumento con-
siderável e a empresa está investindo cada vez mais nele.

 A política de preços praticada pelo Kid’s Place está no mesmo patamar que os preços 
exercidos pelas outras empresas do segmento.

 A estratégia de preço é baseada nos concorrentes e na percepção dos clientes: os brinque-
dos são todos de alta qualidade e constantemente são substituídos por novos para garantir que o 
cliente, tanto a criança como o responsável, saiam satisfeitos. Além disso, há o benefício de o Kid’s 
Place estar em diversos shoppings da cidade, gerando assim uma maior confiança na marca. 
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 O Kid’s Place possui um sistema de banco de dados chamado “Sistema Kid’s Place”, 
desenvolvido pela própria empresa. No sistema são cadastradas as informações das crian-
ças (nome, data de nascimento e idade), e de seus responsáveis (nome, endereço, telefone 
residencial, celular, e-mail e grau de parentesco). Os cadastros são realizados na entrada 
do Kid’s Place antes da primeira visita de cada criança. Toda vez que a criança entra no par-
que, informações como celular do responsável são sempre confirmadas. O sistema também 
sinaliza ao funcionário que está efetuando o cadastro quantas crianças estão dentro do 
parque, o que auxilia no controle da lotação máxima.

 No banco de dados, estão cadastrados cerca de 30.000 crianças, porém há três pro-
blemas como duplicidade de nome, falta de distinção entre clientes ativos e clientes inativos, 
o sistema registra a entrada por criança e não identifica se a mesma criança foi várias vezes no 
mês.

 A comunicação é uma das principais ferramentas na gestão estratégica de marcas. Em-
presas que se destacam no mercado a utilizam para se aproximarem de seus públicos, trabalhar 
sua imagem e reputação e, assim, promover o consumo de seus produtos e serviços.

 O Kid’s Place utiliza poucas ferramentas de comunicação a fim de divulgar os seus ser-
viços ou qualquer outro fator que agregaria valor à sua imagem e atrairia novos clientes. A 
presença nas mídias sociais é nula, não existindo comunidades, debates ou qualquer forma de 
interação. A principal forma de comunicação existente é o boca a boca de seus clientes, com-
provado através das pesquisas realizadas e do depoimento da proprietária. Trata-se de uma 
comunicação eficaz para um serviço de cuidado de crianças, pois, ao indicar o parquinho para 
outra pessoa, o cliente transmite confiança e segurança nos profissionais e nos serviços pres-
tados, aspectos fundamentais e muito relevantes para a escolha de um serviço dessa natureza. 
Algumas ações pontuais foram realizadas no decorrer dos anos, mas a falta de continuidade 
levou a um baixo retorno para a imagem da marca.

O mercado de shopping centers e de parques infantis
 Segundo dados de dezembro de 2009 da Abrasce - Associação Brasileira de Shopping 
Centers, no Brasil, há 392 shoppings de diversas empresas. Dentro deste número, 41 são si-
tuados no Rio de Janeiro, sendo 29 na capital. O primeiro shopping inaugurado no Brasil, em 
1966, foi o Iguatemi, em São Paulo. Desde então, o setor brasileiro de shoppings apresenta um 
notável crescimento em termos de área bruta locável (ABL), faturamento e empregos gerados. 
A proposta dos shoppings, em oferecer segurança e a facilidade de encontrar tudo no mesmo 
lugar, aliada à ideia de modernidade e progresso, foram os maiores atrativos para os consumi-
dores elegerem esses empreendimentos como lugar privilegiado para compras e lazer.

 Ainda segundo os dados da Abrasce, os clientes que passam mais tempo dentro do sho-
pping center integram, na maioria dos casos, a classe socioeconômica B, e quando estão ple-
namente satisfeitos, compram mais nas lojas e consomem serviços, especialmente os de lazer. 
A cada ano que passa, vão aos cinemas localizados nos shoppings com maior assiduidade. O 
consumidor está gastando mais e passando mais tempo no centro de compras. São 79 minutos 
em média em cada ida e, se for ao cinema ou frequentar outra opção de lazer, chega a ficar 156 
minutos. De acordo com a Abrasce, é previsto um incremento de 12% nas vendas de todos os 
shoppings do Brasil e ultrapassar R$ 79 bilhões em faturamento nos próximos anos.

 Entre os 41 shoppings existentes no Rio de Janeiro, 23 possuem parquinhos de re-
creação infantil, sendo que em seis shoppings a marca Kid’s Place está presente. Os demais 
17 shoppings são ocupados por outras 12 marcas de parquinhos infantis diferentes. Nos 18 
shoppings que não possuem um espaço recreativo, a maioria se preocupa em realizar eventos 
diferenciados para crianças durante os finais de semana, como teatrinhos livres e espaço livre 
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com recreação. Com isso, eles preenchem um gap e uma demanda do público frequentador.
 O Kid’s Place é líder no seu segmento de mercado no Rio de Janeiro e o crescimento 

do número de shopping centers e da valorização desses espaços de entretenimento infantil 
significam uma ótima oportunidade para a expansão da marca.

Concorrência
 Para analisar a concorrência de acordo com o perfil dos consumidores, optou-se por 
identificar regiões com perfis de públicos com características específicas em cada uma. As áreas 
foram identificadas como: Região 1, Região 2, Região 3 e Região 4. O Kid’s Place está presente nas 
Regiões 1, 2 e 3 . Até o final de 2010, havia um Kid’s Place na Região 4, porém essa unidade foi 
fechada. O mapa a seguir identifica essas regiões e a localização dos shopping centeres no Rio de 
Janeiro.

Região 1
 Corresponde aos bairros da Barra da Tijuca e Recreio. Essa região inclui alguns sho-

ppings com parques de recreação infantil, como: Rio Design Barra, Barra Garden, Via Parque, 
Barra Shopping e Casa Shopping.

 O Kid’s Place está presente em dois desses shoppings, que são o Rio Design Barra e 
o Barra Garden. Dentro dessa área, seus principais concorrentes diretos são: Barra Kids e Kid’s 
Park.

BARRA KIDS
 O Barra Kids encontra-se em uma área especial dentro do Barra Shopping, localizado 

na Barra da Tijuca, apresentando uma área de 200 m². Além disso, o local pode ser considera-
do bom, por estar em um dos shoppings mais movimentados e mais conhecidos da região. O 
espaço físico permite a recreação de até 60 crianças, até 10 anos. Enquanto os pequenos se 
divertem, monitores treinados acompanham cada passo dado pela criança. O ambiente físico 
feito por Cristina de Lamare, cenografista dos programas infantis da TV Globo, conta com um 
iceberg com pinguins e piscina de bolinhas, uma casinha na árvore, um cantinho com imagens 
de animais em extinção, um miniteatro e um espaço para artes manuais.

 O Barra Kids posiciona-se como “um novo conceito em diversão”, trazendo inúmeras 
possibilidades para as crianças se divertirem com muito conforto e segurança. O horário de se-
gunda a sábado é de 10 às 22 horas, domingo é de 13 às 21 horas e nos feriados o horário é de 
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15 às 21 horas. O preço aplicado pelo parque está na média de preços praticada no mercado. 
A primeira meia hora é de R$ 12,00 e a meia hora adicional é R$ 6,00.

KID’S PARK
 O Kid’s Park fica localizado no primeiro piso do Via Parque Shopping, na Barra da Tiju-

ca, onde possui uma área de 300 m² destinado a crianças a partir de 6 meses a 8 anos de idade. 
Nos finais de semana, são realizadas atividades como recreação ou mágico. Além disso, o Kid’s 
Park conta com um espaço especial para a realização de festas de aniversários.

 Seu posicionamento é de um parque com muitos serviços ofertados e muita qualidade 
no atendimento, prestação de serviço e nos brinquedos. Foi alvo de muitos elogios nas pesquisas 
feitas pelo grupo de alunos da ESPM em setembro de 2010 com os clientes do Kid’s Place. O horário 
de funcionamento é de terça-feira a sábado das 10 às 22 horas. Já na segunda-feira, o Kid’s Park 
começa suas atividades um pouco mais tarde, às 14 horas. E no domingo, a abertura é ao meio-dia. 
A política de preços praticada pelo Kid’s Park é um pouco diferente da de outras empresas atuantes 
nesse mercado. Ele possui uma tabela fixa de até duas horas de permanência da criança no local.

Região 2
 Corresponde aos bairros de São Conrado, Gávea e Leblon. Essa região também inclui 

alguns shoppings com parques de recreação infantil, como: Fashion Mall, Shopping da Gávea, 
Rio Design Leblon e Shopping Leblon.

 O Kid’s Place também está presente em dois desses shoppings, que são o Rio De-
sign Leblon e o Shopping da Gávea. Dentro dessa área, seus principais concorrentes dire-
tos são: Happy Kids e Cidade Animasom.

ESPAÇO HAPPY KIDS
 O Espaço Happy Kids está localizado no bairro de São Conrado no primeiro piso 

do Shopping Fashion Mall. Como não há outros shoppings ou galerias nesse bairro, isso é 
visto como um fator positivo para a empresa, já que esse é um shopping de grande movi-
mento e o público que o frequenta é muito influente.

 Posiciona-se como um parque de qualidade, porém não é muito conhecido. De se-
gunda a sábado, o parque funciona de 10 horas até as 22 horas. Já aos domingos, ele abre às 
12 horas e encerra suas atividades às 21 horas. Os preços exercidos pelo Happy Kids estão no 
mesmo patamar dos de seus concorrentes, variando apenas alguns reais. Na primeira meia 
hora é cobrado um valor de R$ 10,50 e na meia hora adicional, o valor cobrado é de R$ 7,50.

CIDADE ANIMASOM
 A Cidade Animasom é um espaço de recreação infantil localizado no quarto piso 

do Shopping Leblon e a segunda unidade localiza-se no Shopping Rio Sul. O ambiente 
físico conta com o cenário de uma cidade de verdade toda em miniatura, onde a criança 
assume o papel de cidadão fazendo compras no Mercadinho, brinca de videogame no Cy-
ber Espaço, se produz no Espaço Fashion, curte a Lojinha de Brinquedos, o Pet Shop, etc. 
Além da cidade cenográfica, as crianças podem se divertir na cama elástica, na piscina de 
bolinha e se fantasiarem. Tudo isso sob a coordenação de monitores.

 Além dos serviços descritos, a Cidade Animasom oferece também o espaço para a realiza-
ção de festas de aniversário. Esse parque posiciona-se como um parquinho de muita qualidade nos 
brinquedos, atendimento e nos serviços oferecidos, sendo constantemente alvo de elogios pelos 
clientes do Kid’s Place. O parque criou um sistema de fidelidade: cada vez que a criança entra na 
Cidade Animasom ela ganha um Animamigo e juntando 10 Animamigos, ela ganha uma hora para 
brincar na cidade. O parque não quer ser visto como um espaço onde os pais deixam as crianças 
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e vão fazer o que querem, e sim, um espaço onde as crianças participam ativamente da vida de 
uma cidade de verdade, com lojas, supermercado, 
pizzaria, pet shop, sinais de trânsito, etc.

 O parquinho abre de 12 às 22 horas de se-
gunda a sexta-feira e nos domingos e feriados. 
Já aos sábados abre de 10 às 22 horas. O tempo 
mínimo de permanência é de 1 hora, ao valor de 
R$ 20,00. Depois da primeira hora é cobrado um 
valor para cada meia hora adicional. Nos finais 
de semana e feriados a primeira hora tem o valor 
de R$ 25,00.

Região 3 
 A Região 3 corresponde aos bairros da Ti-

juca e de Vila Isabel. Essa região inclui apenas dois shoppings, que são o Shopping Iguatemi e 
Shopping Tijuca. O Kid’s Place está presente nos dois shoppings, portanto para essa região não 
foi traçado concorrentes.

 Assim como o Kid’s Place, os concorrentes também não fazem muitas ações de comu-
nicação. Alguns parques como o Kids Park e o Happy Kids não possuem nem site, a única co-
municação feita é no site do shopping, onde são comunicados os horários de funcionamento, 
os valores e contato. Já os outros parques possuem sites próprios.

 Consumidores

 Foram realizadas 105 pesquisas de caráter quantitativo e dez pesquisas de ca-
ráter qualitativo com clientes do Kid’s Place. A partir da análise dessas pesquisas, foi 
possível traçar o perfil do atual cliente da marca.
 Em sua maioria, a faixa etária dos clientes está acima de 31 anos e são mulheres que 

moram nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio, Leblon e São Conrado, das classes A e B. Entre-
tanto, a pesquisa indica um considerável número de avós que levam as crianças, por isso, há 
um alto índice de clientes acima de 51 anos, assim como um crescimento da participação da 
classe C, que está cada vez mais se expandindo graças ao cenário econômico brasileiro.
 Os clientes do Kid’s Place podem ser considerados em sua maioria heavy users, 

pois grande parte leva as crianças aos parques toda semana ou a cada quinze dias. Além 
disso, muitos são fiéis à mesma unidade ou à rede.
 Sobre as crianças, a maioria se encontra na faixa etária entre 1 a 5 anos. É inte-

ressante observar que a presença do público entre 9 a 11 anos é muito baixa, porque 
o foco do Kid’s Place está justamente nas crianças mais novas e as crianças mais velhas 
procuram brinquedos cada vez mais tecnológicos e inovadores e nem todas as unidades 
oferecem esse tipo de brinquedos, como videogames.
 É possível traçar algumas diferenciações de perfis entre os consumidores:

 ¾ Pais à procura de lazer: esse é o perfil de pais que procuram ter um momento de lazer 
sem filhos. Por isso, não querem entrar no parque com o filho e sim confiar no parque 
para deixá-lo sozinho. Normalmente são os pais mais jovens e, às vezes, já divorciados.

 ¾ Crianças à procura de lazer: esse é o perfil de pais que levam as crianças para o parque por-
que elas realmente pedem para ir. Nesse perfil os pais não procuram um momento para se 
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distrair ou fazer algo no shopping, eles procuram satisfazer a vontade de seus filhos.

 ¾ Pais e filhos em harmonia: esse é o perfil de pais que vão a shoppings com seus filhos porque 
eles pedem para brincar no parque e, ao mesmo tempo, os pais têm seu momento de lazer. 

 ¾ Avós à procura de atividades: muitas crianças vão aos parques com avô ou avó, princi-
palmente durante a semana, à procura de atividades diferentes.

Consumer insight:
 “Como mãe de dois filhos pequenos, um de três e outro de seis anos, quero me sentir 
segura deixando-os no Kid’s Place sabendo que lá eles estão brincando e se divertindo, convi-
vendo com os amiguinhos, sem nunca deixarem de ser olhados com atenção.”

 “Na maioria das vezes fico com meus netos depois do horário de aula, pois minha 
filha trabalha até tarde e para não deixá-los em casa sem fazer nada, levo eles no Kid’s Pla-
ce para se distraírem e brincarem com outras crianças.” 

Stakeholders da marca
 Mapear stakeholders de uma marca requer uma capacidade crítica para analisar o 
processo produtivo ou de prestação do serviço e, a partir dessa compreensão, identificar que 
grupos se organizam em torno da marca, do segmento no qual ela atua ou que tenham algum 
tipo de relação com temas correlatos. No caso do Kid’s Place, por exemplo, grupos que operam 
com temas como educação infantil, psicologia infantil, entre outros.
 Não é possível pensar na construção de uma reputação de marca se esta não for geri-
da a partir do estabelecimento de relacionamentos com esses públicos. 

 ¾ Colaboradores: A rede possui profissionais reconhecidos por sua seriedade, compe-
tência e conduta ética. Valoriza seus colaboradores, assegura igualdade de condições 
e ambiente de trabalho saudável. A motivação deste público é promovida com base no 
tripé: investimento em treinamento, alinhamento profissional e conduta ética nas rela-
ções. Mantém programas de aprimoramento profissional e política salarial compatível 
com o mercado e sua relação com esses colaboradores é muito próxima, direta e trans-
parente, sempre com o fluxo de informações em todas as direções. O relacionamento 
desse público com a empresa é positivo e a sua influência sobre o negócio é alta, já que 
os funcionários são parte fundamental para o bom desenvolvimento de um negócio. 
Além disso, a melhor forma de comunicação com esse público é o boca a boca entre 
todos os níveis hierárquicos da empresa, que tem funcionado muito bem até hoje. 
Lembrando que as informações principais demandadas por esse grupo dizem respeito 
à realidade do negócio e a um feedback construtivo sobre suas atuações.

 ¾ Cliente atual da marca: Entre todos os públicos de relacionamento um dos mais im-
portantes é o cliente, pelo simples motivo de que sem ele o negócio não existe. O 
Kid’s Place procura sempre agradar seus clientes, investindo nos funcionários, através 
de treinamentos e sempre pensando no tratamento dado aos clientes. No entanto, a 
empresa não investe em uma proximidade muito grande com esse público nem em 
pesquisas e processos de CRM.
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 ¾ Fornecedores e prestadores de serviços: A empresa tem uma relação estritamente pro-
fissional com seus fornecedores, porém é uma relação contínua e de extrema confiança. 
Pode-se dizer que o tipo de relacionamento é neutro e o grau de influência é alto, já que 
sem os serviços e produtos fornecidos, a empresa não pode tocar o negócio.

 ¾ Administração dos Shoppings: São públicos de interesse muito importantes, pois re-
fere-se ao espaço físico onde estão localizados os parques. Por isso, são estabelecidos 
critérios rigorosos em relação à prestação de contas. A recreação infantil indoor é um 
serviço que beneficia ambos os lados. Por isso, a relação entre a rede e os shoppings 
onde suas unidades estão localizadas, bem como outros para onde a empresa tem o 
interesse de se expandir, deve seguir sempre baseada em confiança e transparência. O 
relacionamento com esse público é positivo e a influência sobre o negócio é alta.

 ¾ Educadores, pesquisadores e psicólogos infantis: A empresa não tem proximidade com esse 
público, que deve ser melhor trabalhado para aumentar a percepção positiva da marca.

 ¾ Comunidade em torno dos shoppings: O Kid’s Place também assume o compromisso 
de promover um ambiente melhor e o desenvolvimento coletivo da comunidade em 
que está inserido, principalmente com relação às crianças no seu desenvolvimento psi-
cológico e mental e no incentivo ao convívio social, lembrando não só de quem está 
participando, como também daqueles que pertencem a essa comunidade e, de fato, 
participam da dinâmica do negócio. O impacto que a comunidade tem sobre o negó-
cio é baixo, uma vez que impacta diretamente o shopping.

Uma visão nada infantil sobre o negócio
 Ao analisar o ciclo de vida da marca, pode-se concluir que o setor no qual o Kid’s 
Place está inserido encontra-se em crescimento. A principal estratégia a ser tomada pela 
empresa é procurar explorar ao máximo o potencial desse mercado, buscando fidelizar ao 
máximo seus clientes e atraindo novos.
 A recreação infantil indoor é o atual carro-chefe da empresa e já está consolidada 
principalmente frente à excelência no atendimento. Já a realização de festas de aniversários é 
um serviço que passou a ser oferecido em 2008 e, embora esteja em expansão, ainda é pouco 
divulgado e representa uma fatia bem menor do faturamento da empresa.
 O modelo de cinco forças da competitividade, desenvolvido por Michael Porter na 
década de 70, possibilita analisar o grau de atratividade de um setor da economia e sua com-
petitividade. Como afirma Aaker (2007), a atratividade de um segmento ou mercado, medida 
pelo retorno de longo prazo sobre o investimento de uma empresa média, depende, em gran-
de parte, dos cinco fatores que influenciam a lucratividade.
 Rivalidade entre concorrentes – no caso do mercado estudado, pode-se considerar 
que a intensidade da rivalidade competitiva é forte, pois a diversidade de concorrentes é alta. 
No momento, esse mercado está em estágio de maturidade e com isso não apresenta um 
crescimento significativo e custos fixos são altos. Além disso, a diferenciação de produto é 
pequena e os custos de troca entre produtos da concorrência são baixos
 Barreiras à entrada de concorrentes – no mercado em estudo, algumas das princi-
pais barreiras a serem analisadas são: economia de escala, que atrapalha a entrada de novos 
concorrentes, pois as empresas com mais tempo de mercado podem reduzir custos; e capital 
necessário, pois é preciso um alto investimento para abrir uma empresa nesse setor devido aos 
preços altos dos brinquedos e investimento em treinamento e divulgação.
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 Poder de barganha dos compradores – o mercado em questão apresenta concor-
rentes com serviços sem grandes diferenciações, ou seja, com certa padronização referente 
aos atributos principais do serviço, os compradores têm um alto poder de barganha. O único 
atributo em que há realmente uma maior distinção é o atendimento que, segundo pesquisas 
realizadas, é considerado melhor no Kid’s Place do que nos seus principais concorrentes.

 Poder de barganha dos fornecedores – o setor de negócios em questão tem repre-
sentatividade no faturamento dos fornecedores de brinquedos, porém para aqueles que for-
necem material de escritório, por exemplo, não há tanta representatividade assim. Além disso, 
esse setor, no que se refere ao principal produto – os brinquedos –, é dominado por poucas 
empresas fornecedoras, já que muitos são de valores altos e, muitas vezes, são importados. 
Por isso, há um alto custo para trocar de fornecedores. Porém, não são produtos exclusivos e 
praticamente todas as empresas do setor têm os mesmos brinquedos.

 Bens substitutos – nesse caso, deve-se considerar os “serviço substituto” como o Baixo 
Bebê do Leblon e as pracinhas de bairro que, na visão do cliente, apresentam uma melhoria na 
relação custo/benefício e com custos de substituição mínimos.

 O Kid’s Place posiciona-se no mercado como uma empresa de recreação infan-
til de alta qualidade e de confiança na realização dos serviços prestados. Em relação à 
imagem da marca, foi comprovado, através de pesquisas que os clientes do Kid’s Place a 
veem como uma empresa sólida e confiável por estar há muitos anos no mercado. Refor-
ça este aspecto o fato de que neste mercado não é fácil se manter, pois é alvo frequente 
de reclamações quanto à prestação de serviços. 

 Em outra pesquisa de imagem e satisfação feita com os funcionários nesse mesmo perío-
do, também foi possível comprovar que estes possuem a mesma visão da imagem da empresa que 
os clientes, a de uma marca na qual se pode confiar na qualidade e na realização dos seus serviços.

 Além disso, a maior parte dos entrevistados considera como principais pontos fortes 
do Kid’s Place, o bom atendimento por parte dos gerentes e dos caixas, a atenção e a disposição 
dos recreadores com as crianças e a boa qualidade dos brinquedos. Esse resultado mostra que 
o Kid’s Place atingiu o posicionamento de ser uma empresa de alta qualidade e de confiança na 
realização dos serviços prestados, mesmo não o idealizando formalmente.

 Para uma parcela do público-alvo, o serviço ainda é visto como sendo des-
tinado àqueles com maior poder aquisitivo. Como consequência da economia nos 
últimos anos, a classe C vem aumentando seu poder de consumo, o que reforça a 
possibilidade de expansão da marca.

 Fazendo uma análise comparativa entre o posicionamento, a imagem e a reputa-
ção da marca, é possível observar que por mais que a empresa seja bem vista no mercado 
de recreação infantil, ainda há pontos a serem trabalhados para que a definição de seu 
posicionamento esteja completamente adequada ao que a empresa realmente é. Esses 
pontos serão apresentados mais a frente, quando for estabelecido o reposicionamento da 
marca.
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 Com base no diagnóstico realizado para o Kid’s Place, é possível perceber que o merca-
do oferece espaço para crescimento. O posicionamento da marca, embora não ofereça muitos 
diferenciais, destaca-se pela imagem de confiança e tranquilidade que transmite aos seus clien-
tes.

 O dilema que se desenha para o negócio é como diferenciar-se de seus concorrentes e 
como atrair novos clientes já que o consumo de seu produto está vinculado a ida ao shopping 
center por variados motivos.

 Diante dessa situação, Bruna, Fernanda, Flora, Francys e Jennifer iniciaram a elabora-
ção de uma proposta de planejamento de comunicação da marca. Essa proposta se estruturou 
a partir da identificação dos objetivos e em proposições de marketing. Uma vez identificadas 
as diretrizes do plano de marketing, elaborou-se um plano de comunicação para o período de 
três anos, abrangendo o nível estratégico com definições sobre o composto de comunicação, 
eixos conceituais da marca e fases do planejamento; e o nível tático com a definição das cam-
panhas e projetos de comunicação elaborados de forma a se alcançar o objetivo de comunica-
ção definido para o período.

 Como em qualquer planejamento, se não sabemos para onde queremos ir to-
dos os caminhos estão errados. Assim o primeiro passo foi definir os objetivos de ma-
rketing para os próximos três anos.
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Proposições em marketing

Plano de comunicação
 A comunicação da empresa é uma fraqueza, tendo em vista o baixo investimento em 
ações de comunicação e a pouca eficácia de suas estratégias de marketing. A comunicação se 
resume na utilização de e-mail marketing, flyers nos parques e anúncios no caderno de bairro 
do jornal O Globo. Contudo, um ponto importante é inexplorado: a questão das evidências 
físicas, em nenhum dos meios de comunicação que utiliza há fotos dos parques ou dos brin-
quedos. Além disso, essa comunicação é voltada apenas para clientes, ou seja, não há comu-
nicação voltada para público interno, administração dos shoppings e formadores de opinião 
(pedagogos, psicólogos e educadores infantis). Outra fragilidade importante é o site, que não 
explora essa questão, sendo ainda desorganizado e desatualizado.
 A empresa não tem um posicionamento definido, porém a sua imagem no mercado 
é de uma empresa de recreação infantil de alta qualidade e de confiança na realização dos 
serviços prestados. Por mais que a empresa seja bem vista no mercado de recreação infantil, 
ainda há pontos a serem trabalhados, principalmente com relação ao contato com os outros 
públicos. Fica claro que a empresa considera como seus stakeholders apenas clientes e funcio-
nários, não tendo como explorar a análise dos públicos em relação à imagem da marca.
 Diante desse cenário, definiu-se que o objetivo de comunicação para os próximos 
três anos será “dar visibilidade ao posicionamento da marca, reforçando aspectos como: faixa 
etária, serviço de recreação e festas de aniversário, tornando a marca mais admirável e acessí-
vel.” 

Um olhar estratégico sobre a comunicação
 Esse novo olhar sobre a comunicação começou com o reconhecimento da importân-
cia da dimensão institucional da comunicação que passa a fundamentar as decisões sobre a 
comunicação de marketing. A comunicação institucional tem como foco transmitir os valores 
da marca e construir relacionamentos entre públicos e marca de forma que o consumo ocorra 
como resultado desse relacionamento e da reputação da marca, tornando-o mais duradouro.
 A estratégia de comunicação elaborada para o Kid’s Place visa ressaltar a marca no 
mercado valorizando suas características com o intuito de gerar identificação, envolvimento, 
relacionamento e fidelidade com seus principais públicos de relacionamento.
 Na dimensão da comunicação institucional serão apresentados os valores da marca e 
o seu posicionamento a partir do calendário de datas comemorativas para gerar uma percep-
ção positiva por parte dos diferentes públicos, com foco em estreitar o relacionamento e criar 
uma maior identificação com a marca.
 Na dimensão da comunicação interna o foco será em motivar os colaboradores, 
reforçando o posicionamento em relação a faixa etária, serviço principal, democratiza-
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ção do serviço e festas, para que continuem sentindo-se parte dela e sensibilizá-los para 
a divulgação de festas de aniversário.
 Na dimensão da comunicação de marketing o foco será em comunicar o posiciona-
mento da marca ressaltando as atividades oferecidas. Assim como, utilizar um programa de 
fidelidade com o intuito de gerar maior frequência nos parques.
 A proposta de planejamento de comunicação apresentou três eixos conceituais para 
a comunicação da marca. O eixo conceitual parte dos valores da marca e, a partir dele, são 
definidos os conceitos criativos de cada uma das campanhas. A definição de eixos conceituais 
no planejamento de comunicação estratégico facilita a integração das diferentes campanhas e 
projetos de comunicação que forem desenvolvidos ao longo do no plano. 

 A segurança é um eixo a ser trabalhado por se tratar de um serviço destinado às crian-
ças, sendo assim de vital importância para que os pais se sintam seguros ao deixar seus filhos 
no parque. Foi criado um novo eixo conceitual para gerar maior identificação da marca: a di-
versão será um ponto a ser trabalhado fortemente dentro dos serviços da empresa e deve se 
sobressair nas próximas fases de comunicação que a empresa for trabalhar. Além desses, pró-
xima será outro eixo bem ressaltado em dois sentidos: tanto no relacionamento com clientes 
(pais e crianças) quanto no convívio social entre as crianças dentro do parque. Com amiga, o 
objetivo é demonstrar a importância do relacionamento entre as pessoas, e dinâmica traduz a 
ideia de estar sempre em mudanças para tentar oferecer serviços cada vez melhores. 
 Para alcançar o objetivo principal de comunicação, o plano foi dividido em 
fases, ou objetivos secundários.
 O primeiro ponto a ser comunicado são as mudanças no posicionamento da marca. A 
primeira fase será construída com base na divulgação das mudanças no serviço principal que 
se constituem da inserção de novas atividades recreativas.
 A segunda fase será voltada exclusivamente para apresentação e relacionamento da 
marca com seus públicos de interesse: fornecedores, administração dos shoppings e formado-
res de opinião (pedagogos, psicólogos e educadores infantis). Esta fase será permanente, pois 
o relacionamento com esses públicos deve ser contínuo.
 A terceira fase também será permanente, pois consiste na divulgação do serviço de 
festas para o público-alvo e motivação do público interno em relação à divulgação desse ser-
viço.
 Por fim, a última fase trata de investir na fidelização dos stakeholders, sendo esta tam-
bém permanente, com início em junho/2012. Nesse ponto, todos os públicos já percebem as 
mudanças ocorridas dentro da empresa, consequentemente, o trabalho de fidelização torna-se mais fácil.
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I – AUMENTANDO A DIVERSÃO

•	 Objetivo: Alcançar maior diferenciação da marca e torná-la mais próxima do público.
•	 Meta: Ter, no período de três meses, realizado a comunicação das novas atividades em 

todas as lojas, já com a aceitação do público.
•	 Mensuração de resultados: Faturamento e pesquisas quantitativas.

II – APRESENTAÇÃO E RELACIONAMENTO

•	 Objetivo: Iniciar contato com os públicos de interesse (fornecedores, administração dos 
shoppings e formadores de opinião), a fim de gerar uma primeira impressão positiva em 
relação à marca e manter relacionamento frequente para gerar vínculos mais sólidos.

•	 Meta (Quantitativo): No período de um ano, reestruturar algumas questões e solidificar 
o relacionamento com esse público.

•	 Mensuração de resultados: Pesquisas qualitativas com esses públicos.

III – DIVULGANDO AS FESTAS

•	 Objetivos: Tornar os funcionários da empresa mais motivados a divulgar o serviço de 
festas. Aumentar o conhecimento desse serviço aos consumidores, consequentemen-
te, aumentando a realização de festas em todos os parques da rede.

•	 Meta (Quantitativo): Aumentar de cinco festas para doze festas por mês soman-
do todos os parques.

•	 Mensuração de resultados: Reuniões internas a cada quatro meses e faturamento.

IV – ATRAINDO E FIDELIZANDO

•							Objetivos:	Desenvolver	ações	para	atrair	novos	clientes	e	fidelizar.
•							Meta	(Quantitativo):	Aumentar	em	10%	o	número	de	clientes.
•	 Mensuração de resultados: Análise do número de novos clientes cadastrados e do      

aumento do número de crianças em cada unidade.
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Dilema
 Regina Mello está nesse momento com as diretrizes estratégicas do plano de comu-
nicação elaborado por Bruna, Fernanda, Flora, Francys e Jennifer. Ela sabe que o modelo de 
negócio no qual está inserida é interessante, mas precisa se diferenciar da concorrência e atrair 
o público para a sua marca. A cada dia, novos possíveis consumidores de seus serviços circulam 
pelos shoppings onde suas lojas estão localizadas. O que fazer para atraí-los?
 Ela para, folheia mais uma vez a proposta, pensa no quanto de orçamento precisaria 
dispor para iniciar um planejamento de comunicação desse porte. “Será que é esse o caminho? 
Essa estratégia de comunicação está correta?
 Para ajudá-la a responder essas questões, mas a partir disso, iniciar a elaboração de campa-
nhas que em conjunto possuam integração e sinergia, ela chama sua equipe e decide iniciar os traba-
lhos. 
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