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Com o objetivo de reposicionar a gelatina Royal no mercado e estreitar seu relacionamento 

com as mães, a marca realizou um estudo, chamado "Confissões de Mães", que investiga o 

tema de forma mais profunda e abrangente. 

 

Idealizada pela agência Casa, em parceria com Aartedamarca, o estudo analisou a visão de 

mais de 1.000 mães, para entender suas verdadeiras necessidades e aspirações. A pesquisa 

foi realizada com mulheres de diferentes perfis sociais (classes A, B e C), com filhos com 

idades de quatro a dez anos. 

 

Entre os temas abordados, foi discutido o que é certo e errado na hora de educar crianças, 

qual mãe acerta mais - se é a que trabalha fora ou a que se dedica exclusivamente aos filhos. 

Foi abordado também o que é mais importante na aproximação entre mães e filhos - se é a 

quantidade ou a qualidade do tempo gasto com os filhos. 

 

O estudo reforçou que a relação entre ser mãe e trabalhar fora é polêmica. A grande maioria, 

composta por 88% das entrevistadas, disse que mudou a rotina de trabalho, algumas 

deixaram o emprego e outras diminuíram o ritmo. No entanto, 35% das mães afirmam que 

filhos e carreira são igualmente importantes. 

 

Quando questionadas sobre as principais lembranças da infância, 95% das mães citaram 

momentos simples, como o de auxiliar no preparo do almoço de domingo, o dia em que 

aprenderam a andar de bicicleta, os almoços em família ou uma tarde no parque. Para Royal, a 

descoberta de que as coisas simples são as mais relevantes para essas mulheres foi 

importante, e é o que dará suporte aos rumos do novo posicionamento da marca no mercado. 

De acordo com Larissa Diniz, gerente de marketing da Royal, a meta da empresa é levar o 

poder dos simples rituais, como preparar uma gelatina com as crianças, para a casa dessas 

mães. Ela ressaltou que atitudes simples como um beijo de boa noite, um piquenique ou um 

almoço em família são capazes de estreitar a relação entre mães e filhos. 

 

Outro dado apontado pelo estudo é que 55% das mães que trabalham fora costumam deixar 

os filhos cozinharem e tomarem gosto pelas atividades do dia a dia, enquanto apenas 45% das 

mães que se dedicam exclusivamente às tarefas do lar buscam esse momento de aproximação 

com os seus filhos. 

 

MOTE 

 

Como consequência desse estudo, o novo mote adotado por Royai passou a ser "O simples é 

mais gostoso". 

 

A nova campanha, que deixa um pouco de lado o diálogo que mantinha com as crianças, 

enfatiza a importância dos pequenos rituais, fáceis e rápidos, como o preparo de uma gelatina 

entre mães e filhos. 

 

A marca ainda lança a linha de gelatinas Royal Duo Magic. De um único sachê surgem dois 

sabores e cores distintas. Para divulgar o produto, a agência Casa desenvolveu campanha, que 

conta com um filme, que será veiculado no início de novembro, com produção da Zeppelin. O 

comercial ressalta que a interação entre mãe e filho no preparo da gelatina resulta em uma 

sobremesa "mágica" assim como aquele momento. 

 

A ação conta ainda com novo site (www.gelatinaroyal.com.br), uma fan page que será a 

extensão do site e permitirá a continuidade da troca de experiências entre as consumidoras, 

além de campanha online. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 28. 
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