
COMPORTAMENTO

A maternidade torna as mulheres ativas usuárias de
mídias sociais, SMS, instante messengers e até jogos
eletrônicos. E as marcas acompanham de perto essa
mudança. Uma mudança sem volta
Por Fabiana Lopes

O perfil das mães mudou. A imagem das mu-
lheres que cuidam dos filhos acompanhando
pessoalmente apenas o desempenho escolar e
a escolha das amizades está sendo transforma-
da. As crianças, mais e mais conectadas e se
relacionando com outras pela web com maior
freqüência, estão fazendo com que as mães se
tornem usuárias ativas e informadas sobre as
novas tecnologias. A monitoração dos filhos e
a troca de experiência com outras mães estão
promovendo uma verdadeira migração des-
sas mamães do analógico para o digital. As
mães digitais estão hoje em toda parte.

Com a necessidade de desenvolver inúme-
ras atividades ao mesmo tempo, como cuidar
da casa, da carreira e de si mesma e acompa-
nhar o crescimento dos filhos, a inter-
net passou a ser uma grande aliada
das mães em seu novo perfil multi-
tarefa. Esse é um público que cresce
em ritmo acelerado, com amplas ne-
cessidades de consumo e ávido por
informações e novas soluções de
comunicação. As marcas começam
a acompanhar esse desenvolvimento com-
portamental e a criar formas úteis e práticas
de se relacionar com as mamães da nova era
em plataformas digitais.

No Brasil, um levantamento do Ibope com
19.456 mulheres aponta que 30% das mães
com 20 anos ou mais acessam a internet. Des-
se universo, 72% utilizam e-mails freqüente-
mente, 66% fazem pesquisas pessoais, 48%
leem notícias nacionais, 42% fazem uso de fer-
ramentas de mensagens instantâneas (como o
MSN) e 35% acessam comunidades virtuais.

Outra pesquisa, realizada em junho de 2008
pela Microsoft, no Reino Unido, revelou que
as mães utilizam a web, em média, durante
dez horas por semana e que a internet tem
papel fundamental na vida da mulher que
trabalha, dedica-se ao lar, cuida dos filhos e

ainda administra a casa. A internet é utilizada
principalmente para ela se manter em contato
funcional e emocional (trocar experiências, fo-
tos e mensagens), organização familiar (con-
veniência, economia, busca de orientações e
informações), realização pessoal (escapismo
de ser mãe, conexão emocional e compras) e
entretenimento.

Segundo o levantamento da Microsoft, 95%
das mães pesquisadas utilizam o e-mail como
principal ferramenta de comunicação, 53% tro-
cam fotos via internet, 47% usam programas
de mensagens instantâneas e 37% participam
de redes sociais. Além disso, 78% fazem com-
pras online, 68% administram suas finanças
via internet e 94% recorrem à web para obter
informações e orientações relacionadas às áre-
as de saúde, nutrição, lazer e entretenimento.
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Para 79% das mulheres pesquisadas, as com-
pras pessoais são essenciais (79%). Além disso,
50% procuram informações de marcas e cerca
de 33% recebem newsletters. Porém, 89% das
atividades de navegação sugerem que as mães
procuram novas idéias e não utilizam a inter-
net apenas com objetivos funcionais.

RELAÇÃO EMOCIONAL

A própria pesquisa da Microsoft conclui que
essas mães jovens e tecnologicamente mais ca-
pacitadas podem ser um dos públicos mais re-
levantes para as soluções de marketing online
do futuro. Anunciantes e agências digitais estão
de olho nas perspectivas de crescimento desse
filão e muitos já prepararam seus arsenais para
atingir esse mercado ainda pouco explorado.

As imagens em looping na home do portal
Johnson's Baby, criado há cinco anos pela
Johnson & Johnson do Brasil, deixam claro
para o internauta que aquele ambiente tem
um público muito específico, que não se dei-
xa levar pelos habituais chamarizes publici-
tários. No lugar de banners com detalhes de
produtos, pop-ups meramente promocionais
ou slogans em letras garrafais, o que há são
diversas fotografias de bebês que, trocadas a
cada 15 segundos, são capazes de enternecer

mesmo a mais pragmática das mães. E é jus-
tamente esse público, em todas as suas deriva-
ções, o principal foco da gigantesca estratégia
de branded content que se esconde por trás da
tela de abertura - mães que não só estão fa-
miliarizadas com os ambientes digitais como
já têm a internet, o celular e as redes sociais
como fontes seguras de informação sobre os
desafios da maternidade.

Totalmente reformulado há menos de um
ano, o portal Johnson's Baby oferece a futuras
mamães, mães de primeira viagem e genito-
ras já experientes um universo de conteúdo
personalizado. São informações que percor-
rem desde o período de planejamento da gra-
videz, a gestação, o parto e o pós-parto até o
desenvolvimento e os cuidados diários com
o bebê, passando por sugestões relacionadas
a temas sempre desafiadores para as mães,
como vida social, conjugai e profissional após
a maternidade. Os artigos e reportagens em-
basados por especialistas predominam. Mas
há uma mescla de imagens, vídeos e áudios,
além de ferramentas interativas como fóruns,
espaço para tirar dúvidas e o Clube Johnson's,
programa de relacionamento que permite às
internautas cadastradas receberem newslet-
ters mensais com informações de acordo com
cada estágio ou faixa etária do bebê.

A experiência com o Johnson's Baby deu tão
certo que hoje ele abriga mais dois importan-
tes projetos da marca, que também têm como
foco as "mães digitais": os sites Hora do Sono e
Johnson's Crescidinhos. Aqui, mais uma vez,
a aposta é no conteúdo customizado e na in-
teratividade. O Hora do Sono está relacionado
à linha de produtos de mesmo nome e todo o
seu conteúdo está voltado ao estabelecimento
de uma rotina para que o bebê e os pais pos-
sam dormir mais tranqüilos. Mas a principal
atração do site é o espaço que permite o down-
load de canções de ninar e a criação de com-

Totalmente reformulado, o site
oferece conteúdo personalizado

posições originais para o bebê. No Johnsoifs
Crescidinhos há uma área lúdica com jogos
e download de materiais para colorir, dentre
outras atividades para crianças na fase de pré-
escola. A empresa não divulga os resultados
da estratégia. "Mas posso assegurar que cres-
ce ano a ano não só o número de mães cadas-
tradas nos nossos sites como o nível de fideli-
zação dessas mães. É um crescimento anual
de pelo menos dois dígitos", revela.

Segundo Raul Órfão, diretor geral da Tribo
Interactive, agência responsável pelo portal

"Qualquer contato com a criança se dá sob
aprovação dos pais. Contamos também com a
consultoria de uma pedagoga para garantir a
qualidade da informação e das ferramentas de
interação do site"
- Daniela Cachich, gerente de marketing de Ades



Johnson's Baby, a estratégia para atingir as
"mães digitais" não deve se concentrar ape-
nas em ações meramente promocionais. Pelo
contrário. "Buscamos criar um ambiente di-
gital o mais afetuoso possível, para que fosse
possível construir uma relação emocional
com as mães e acompanhá-las durante todo
o processo da maternidade", acredita. "A pre-
sença digital da marca em meio a esse públi-
co se assemelha à experiência diária que as
mães têm com a Johnson & Johnson. Não é
algo meramente comercial, mas uma experi-
ência de troca de informação, de convívio com
a marca e de interação."

De fato, a experiência dos anunciantes bra-
sileiros no relacionamento com esse público
mostra que, ao disponibilizar conteúdos e ex-
periências úteis, importantes e confiáveis para
as mães, é possível fortalecer o relacionamento
do consumidor com a marca de forma espon-
tânea e inteligente. Evidentemente, na maior
parte dos sites há a presença de produtos re-
lacionados ao conteúdo, sempre à distância
de um clique. Mas o segredo, aparentemente,
é fazer com que a consumidora interaja e se
identifique com o conteúdo de forma tão sutil
que, muitas vezes, não se dê conta de que por
trás de tantas informações fundamentais há
uma mensagem de marca.

"GERAÇÃO M"
A Unilever é uma das empresas que identifi-
cou nas "mães conectadas" um grande canal
para a valorização de suas marcas nos meios
online e off-line. No dia 1° de julho, a marca
Ades lançou o site Ades Nutrikids, com uma
área chamada CidAdes, que concentra ati-
vidades lúdicas para o público infantil, mas
sem deixar de fora a participação das mães -
principais alvos da campanha de divulgação
digital do site. "Fizemos um profundo plane-
jamento antes da construção do site", conta
Daniela Cachich, gerente de marketing de
Ades. O trabalho envolveu a pesquisa do perfil
de mídia de mães e filhos, e descobriu uma
mulher que navega na internet ao lado das
crianças e que ambos são multiconectados,
multi-informados e multitarefa - a chamada
"geração M".

Diante dos resultados da pesquisa, a marca
optou por evitar concentrar muitas informa-
ções de produto no site — fala-se, sobretudo,
dos valores nutricionais do Ades - e investiu

A atenção especial para as mães surgiu a partir de pesquisas realizadas anulamente pelo portal

em ferramentas que têm como meta estimular
a criatividade das crianças e a integração lúdi-
ca da mãe com o filho. "Criamos então uma
oficina em que as crianças interagem com a
embalagem de Ades, mas precisam da mãe
por perto para brincar", conta Daniela. Na Ci-
dAdes, um ator é o mestre-de-cerimônias do
site e ensina as crianças sobre a importância
da reciclagem a partir da construção de brin-
quedos com as embalagens - mas sempre
reforçando que é fundamental que a mãe par-
ticipe da brincadeira, até por uma questão de
segurança para o público infantil. "Qualquer
contato com a criança se dá sob aprovação dos
pais. Contamos também com a consultoria de
uma pedagoga para garantir a qualidade da
informação e das ferramentas de interação do
site", diz Daniela. Os primeiros resultados do
Ades Nutrikids foram animadores. Em apenas

20 dias online, o site recebeu 30 mil visitas.
Na opinião de Renato de Paula, diretor geral

do Grupo Ogilvy One Brasil, agência à frente
do Ades Nutrikids, as estratégias digitais vol-
tadas para a interatividade entre mãe e filho, e
sempre com um componente educativo, tam-
bém se mostram bons caminhos para atingir
esse público e valorizar a marca. "A experi-
ência de navegabilidade deve passar que a
marca tem atributos positivos, éticos, que
ajudam na educação da criança. Quando você
consegue conversar com esses dois persona-
gens, atinge-se um patamar de comunicação
de qualidade extremamente importante para
a imagem da marca", acredita.

EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS
Se parte relevante do que as mães transmitem
aos seus filhos e do conhecimento sobre a ma-
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ternidade vem hoje do mundo digital, o im-
pacto dessa mudança de hábitos ocorrida na
última década atinge em cheio os anunciantes.
E para a Kraft Foods e suas marcas essa é uma
grande oportunidade para estreitar o relacio-
namento com essas mães consumidoras, que
escolhem com cautela os produtos que seus fi-
lhos consomem. A multinacional investiu, no
final de 2008, na criação do portal Mães com
Filhos, com o objetivo de oferecer um canal
direto, moderno e interativo para a comunica-
ção da marca Trakinas com as mães.

Para formatar o canal, a marca fez pesquisas
e um trabalho de benchmarking, que mostrou
o aumento no número de sites com foco no
público feminino e a grande visitação que pos-
suem - porém, poucos com foco nas dúvidas
das mães. E o Mães com Filhos nasceu dessas
percepções. Com conteúdo editorial fornecido
pela Editora Abril, o Mães com Filhos tem um
blog atualizado diariamente com informações
relacionadas a primeira infância, desenvolvi-
mento da criança, educação e saúde infantil e
outros temas. Especialistas em pediatria, nu-
trição e psicologia respondem às dúvidas das
mães em duas áreas exclusivas. Há ainda um
espaço para que as mães mandem histórias
relacionadas aos desafios da maternidade e
compartilhem experiências com outras leito-
ras. Além disso, o site oferece testes e enque-
tes, assim como a possibilidade de assinatura
de uma newsletter - esta sim recheada de no-
vidades de produtos, campanhas e eventos da
marca Trakinas.

Para divulgar o site, a marca optou pela mí-
dia online em vários sites femininos, por e-mail
marketing mensal e informes publicitários off-
line. "Essas ações ajudam a trazer a mãe para
o nosso site, estabelecendo um relacionamento
delas conosco. Por exemplo, conversando com
essas mães e trazendo assuntos relevantes com
atualizações diárias", afirma Alexandre Carva-
lho, gerente de produto da marca Trakinas.
Os resultados já superaram as expectativas.
A Kraft Foods tem registrado mais de 200 mil
acessos mensais ao Mães com Filhos.

RESULTADOS EM NÚMEROS

A equipe responsável pelo Portal M de Mu-
lher, da Editora Abril, comandou a reestrutu-
ração do canal em novembro de 2008 e deter-
minou que boa parte das 15 áreas temáticas
passasse a ser focada na mulher que também

"Mudamos a abordagem por conta da
percepção de que as mães já estão de fato
conectadas ao mundo digital. Funcionou muito
bem e agora essa característica está sendo
considerada em todos os nossos planejamentos"
- Patrícia Andrade, diretora executiva da TV1.com

é mãe - como o canal Família, que trata de
assuntos como educação dos filhos, relaciona-
mento familiar e casamento. E aqui os blogs já
são grandes aliados na conquista do público:
o site mantém parceria com três importantes
blogueiras especializadas em família/filhos.

A atenção especial nas "mães conectadas"

Interatividade para a marca falar com as mães

nasceu das pesquisas que o portal promove
anualmente. A última delas, por exemplo,
apontou que 59% das usuárias são mães, 52%
são chefes de família, 45% têm como principal
desejo 'Ver os filhos encaminhados" e 26% já
compraram brinquedos pela internet "Para
essa mãe conectada, não basta saber sobre os
lançamentos dos anunciantes. Ela quer apro-
fundar seu conhecimento antes da escolha
de um produto ou serviço para si ou para seu
filho", acredita Renata Deos, editora chefe do
portal. "Se ela não encontrar informação que
a satisfaça na mídia off-line, terá na internet
facilidade e abundância de fontes para somar
opiniões", completa.

Somando-se a avidez dessas mães por con-
teúdo e experiências web às estatísticas de
acesso do M de Mulher - mensalmente, são
5 milhões de usuárias e 50 milhões de page
views, com 8'55 em time spent —, não have-
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ria como escapar do interesse dos anuncian-
tes em atingir esse público através do portal.
"Hoje, aproximadamente 50% dos anuncian-
tes que nos procuram pedem propostas de ex-
periências completas que integrem mídia tra-
dicional com customização de conteúdo, além
de ferramentas como testes e enquetes, con-

cursos culturais, promoções e patrocínios de
canais", conta Deos. O resultado? Apenas em
2009, cerca de 20% da receita publicitária do
portal M de Mulher foi proveniente de marcas
exclusivamente voltadas às mães.

O site Bebê.com.br, da Editora Abril, tam-
bém é exemplo emblemático do que os veí-

O Boticário
A TV1 promoveu uma mudança no foco da comunicação para o Dia das Mães de O Boticário.

Em 2008, como de costume, a agência fez uma campanha na qual os filhos homenageavam

as mães por meio de mensagens em webcards. Mas, em 2009, O Boticário voltou as atenções

para as mães, por meio de uma ação em que elas podiam incluir fotos de seus filhos em uma

galeria virtual da marca. A mudança de foco rendeu um acréscimo de 157,24% no número de

visitantes únicos — ao todo, foram 378.683. "Mudamos a abordagem por conta da percepção

de que as mães já estão de fato conectadas ao mundo digital. Funcionou muito bem e agora

essa característica está sendo considerada em todos os nossos planejamentos", afirma Patrí-

cia Andrade, diretora executiva da TV1 .com.

Casas Bahia
No Dia das Mães de 2008, a rede varejista propôs às mães que publicassem vídeos no YouTube

relatando como se dedicavam à tarefa da maternidade. Os melhores foram selecionados e os

vencedores ganharam prêmios. Neste ano, a ação na web ficou por conta do concurso cultural

Aqui Mãe É de Casa, uma campanha virtual que permitiu aos filhos homenagearem suas mães,

deixando recados no hotsite do concurso. A iniciativa foi divulga-

da por meio de banners no MSN e Orkut e também entregou

prêmios aos vencedores.

Bebê Johnson's
Afamosa campanha da Johnson & Johnson, resgatada em 2007

depois de quatro décadas, inaugurou uma versão exclusiva

para o meio online neste ano. Por meio de um brandchannel, a

marca promove uma ação no YouTube em que as internautas

podem enviar vídeos de momentos de interação entre mãe

e filho. "Essa ação é totalmente online. O consumidor

registra códigos de produto no site, participa de sor-

teios e ainda concorre a prêmios instantâneos", conta

Márcia Flores, gerente de e-business da empresa.

culos digitais voltados para as "mães conec-
tadas" são capazes de fazer. Com o objetivo
de acompanhar as mães do início da gestação
até os 5 anos de idade dos filhos, o site oferece
conteúdo específico para o período que a in-
ternauta está vivendo e, para as mães cadas-
tradas, uma nome personalizada com o nome
do bebê e conteúdo direcionado para a fase
em que ele está.

A estratégia para atingir esse público tem
funcionado muito bem: apenas em junho
deste ano foram mais de 4,6 milhões de page
views e quase 380 mil visitantes únicos no
Bebê.com.br. "Nosso time spent por usuário
é de 12'29. Tivemos um crescimento de 70%
em page views e 55% em unique visitors em
comparação com o último semestre de 2008.
Nossa meta é alcançar resultados ainda mais
surpreendentes", comemora Wagner Gorab,
gerente de marketing da Editora Abril nos nú-
cleos Comportamento, Moda e Bem-estar.

REDES SOCIAIS
Outra estratégia do Bebê.com.br é o uso das
redes sociais. A comunidade do site no Orkut
já passa de 10 mil membros e, no Twitter, são
pelo menos mil seguidores. Apesar do sucesso
e do potencial inegável dessas redes, o merca-
do publicitário ainda pisa em território desco-
nhecido. "É preciso ter muita cautela antes de
apostar em mídias como iPhone, blogs e re-
des sociais, até para nos certificarmos de que
a presença de uma marca nesses locais será
realmente relevante", afirma Raul Órfão, da
Tribo Interactive. Segundo ele, o momento é
de estudar o impacto dessas inovações para a
respeitabilidade e a segurança da marca.
Para Renato de Paula, da Ogílvy One, o mer-
cado precisará de apenas um ou dois anos
para que o uso desses recursos se consolide,
inclusive entre os anunciantes. "Antes, bas-
tava ter um site para resolver toda a comuni-
cação digital de uma empresa. Hoje já não é
suficiente, inclusive para as mães. As marcas
devem estar onde as pessoas estão", acredita.
Segundo ele, os novos aparelhos de celular,
como o iPhone, aumentaram a navegabilida-
de e marcam uma nova era na comunicação.
"Quem tem iPhone fica frustrado se uma mar-
ca não tem um site mobile. Está acontecendo
neste instante uma mudança fundamental no
mundo digital, e é preciso que as empresas se
preparem para o que está por vir." 
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