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MARCA

História

1958 - Bem-vindo Chicco!

O jovem empresário Pietro Catelli tornou-se pai em 1958.  O seu filho bebé Enrico foi 
carinhosamente apelidado de Chicco. Pietro depressa descobriu o que significava ser pai e por 

isso teve a ideia visionária de criar uma marca especializada em todas as áreas da parentalidade 
e suprir as necessidades das crianças desde o nascimento até aos 36 meses e, acima de tudo, 

facilitar a vida aos seus pais.



MARCA

A Marca
A marca Chicco acredita que, de certa forma, somos todos pais e cuidadores: seja de crianças, 

homens e mulheres que fazem parte da nossa vida, seja do mundo que nos rodeia. Numa altura 
em que as novas gerações questionam a “parentalidade”, a Chicco promove-a como uma 

atitude perante a sociedade e o mundo em que vivemos, mesmo antes de ter filhos.

Desenvolvendo produtos inovadores e de excelência, aliados dos pais e dos cuidadores, aliviando 
alguns momentos mais difíceis no processo da parentalidade, em todas as áreas: desde a 

alimentação aos carrinhos de passeio e cadeiras auto, à hora do sono e da brincadeira, até às 
roupinhas mais queridas e confortáveis. A marca Chicco está em mais de 120 países e há mais de 
60 anos que está perto de pais e famílias, ouvindo as suas experiências, as suas histórias, as suas 

aventuras. E nunca se cansará disso.

#PARENTMORE



MARCA

Os nossos valores

PARENTALIDADE 

A Parentalidade reflete a filosofia da Chicco: cuidar dos 
nossos com o mesmo compromisso que qualquer pai. 
Mas a parentalidade envolve também avós, tios, 
professores e babysitters, todos os que, diariamente, 
cuidam dos nossos bebés.

EXPERIÊNCIA

A Chicco tem mais de 60 anos de experiência enquanto 
marca multi especialista em puericultura e parentalidade. 
Continua a explorar novas soluções, respeitando sempre os 
seus princípios básicos sem comprometer a qualidade e 
cumprindo sempre os elevados padrões de segurança.



SUSTENTABILIDADE

Desde sempre que a Chicco age com responsabilidade, 
respeitando as pessoas e o meio ambiente. Porque cuidar 
das crianças também significa cuidar do mundo em que 
elas vão crescer. É esse o maior compromisso.

INOVAÇÃO

A Chicco está sempre a olhar para o futuro. Observa os pais 
para descobrir as suas necessidades. Ouve-os para 
desenvolver soluções tecnologicamente avançadas que 
tornem a sua experiência o mais fácil e tranquila possível. 
Está mais perto deles, todos os dias, acompanhando-os 
neste seu papel tão desafiante.

Os nossos valores



Observatório Chicco

Onde os especialistas conhecem os pais. 

O Observatório Chicco permite à marca estar ainda mais próxima de pais e mães, ouvindo-os. Afinal, é deles a experiência prática do 
que os seus filhos precisam, e com a sua ajuda podemos entender melhor as suas necessidades e assim desenvolver soluções 

inovadoras. O Observatório Chicco é um centro de pesquisa com sede em Itália dedicado a compreender as necessidades dos bebés
e pais, envolvendo, para isso, profissionais de diferentes países, instituições e associações – de médicos, a investigadores ou start-ups. 

A sua contribuição e partilha enriquece o nosso know-how em diferentes áreas da parentalidade, do cuidado dos bebés e do bem-
estar dos pais.



Futuro e Inovação
A importância do futuro para nós, Chicco

No ADN da Chicco está a palavra CUIDAR: de nós, dos nossos bebés e das pessoas que
amamos. É por essa razão que a marca abraça a cultura da parentalidade: uma palavra
que representa não só o cuidado dos pais com os seus filhos, mas também que envolve
cada um de nós, através do respeito e preocupação com quem nos rodeia e com o meio
ambiente. Por esse motivo, a marca assume o compromisso de preservar o nosso futuro e
o das novas gerações, agindo com responsabilidade e respeitando as pessoas e o meio
ambiente à nossa volta, com gestos que fazem a diferença. Porque cuidar das crianças
também significa cuidar do mundo em que elas vão crescer.

Uma pesquisa contínua pela qualidade, segurança e inovação 

Qualidade, segurança e inovação são o coração de cada um dos produtos e processos da 
Chicco. Todos os dias, com um compromisso constante, estamos empenhados em 
cumprir ou exceder os padrões mais rígidos por todo o mundo e a contribuir pelos seus 
desenvolvimentos futuros. A Chicco está empenhada em oferecer soluções de qualidade 
e produtos, durante todo o relacionamento com os nossos consumidores: a partir da 
conceptualização (trabalhamos em soluções inovadoras, pensadas em Itália), durante 
todo o desenvolvimento e produção, excedendo os requisitos regulamentares com 
avaliação contínua interna e certificação dos laboratórios externos, até ao suporte que 
oferecemos ao nosso cliente durante e após as vendas, proporcionando um serviço e 
recolha de feedback de melhoria. 



Investimentos em SEO, SEM e SM, monitorizados 
e atualizados ao longo do ano. Especial 
enfoque durante as épocas promocionais.

Conteúdos nas redes sociais ao longo de todo 
o ano.

Investimentos ocasionais de impressa em 
publicações sobre Gravidez e Bebés.

Investimentos regulares em rádio para 
lançamentos de produtos e campanhas 
promocionais.

Parceria com as mães influenciadoras.

Investimentos regulares na TV para 
produtos-chave.

Comunicação da Marca

Forte investimento todo o ano.



LINHA HOME CARE



Enquadramento

Durante vários anos a Chicco teve 2 referências (Detergente e Amaciador de roupa de bebé) à
venda nas lojas Chicco e farmácias.

Em 2018, a Chicco lançou em Portugal uma linha dedicada à área de Home Care com 3 referências
e, em 2019, com uma imagem renovada foi lançado 7 referências, presentes atualmente no
mercado. Nesse ano a Chicco entrou no canal mass market e continua presente nas lojas Chicco e
farmácias.



Enquadramento

PRODUTO

Características chave:

SEM 
CORANTES

SUPER 
CONCENTRADO

TECNOLOGIA 
ANTI-ODORES

SEM NÍQUEL, 
CROMO e 
COBALTO



Enquadramento

PRODUTO

Características chave:

Delicado para a pele

Ingredientes de origem 
natural



Enquadramento

PRODUTO

Detergenate de Roupa
Sensitive
Remove de forma eficaz 

manchas e odores, deixando 

as roupas com um perfume 

delicado.
Hipoalergénico.

Dermatologicamente testado. 



Enquadramento

PRODUTO

Detergente 
em Cápsulas
Prático e fácil de utilizar!

Sem desperdícios.
Fragância sem alergenos.

Dermatologicamente testado. 



Enquadramento

PRODUTO

Amaciadores 
Concentrados
Deixa a roupa macia e 

delicadamente perfumada 

sem irritar a pele sensívlel.
Hipoalergénico.

Dermatologicamente testado. 



Enquadramento

PRODUTO

Spray Tira Nódoas

É eficaz na remoção de nódoas, 

nomeadamente as oxidáveis       

(relva, tomate, frutas, entre outras).
Com reduzido impacto ambiental. 



Enquadramento

PRODUTO

Ambientador para Roupa

Perfume fresco e de longa duração 

para seus guarda-roupas e gavetas.

Sem manchas.
Duração até 6 semanas

3 peças



Enquadramento

DISTRIBUIÇÃO

MASS MARKET LOJAS CHICCO

ECOMMERCE CHICCOFARMÁCIAS

PESO
DE CADA CANAL 
NA FATURAÇÃO

62%

2%

28%

4%

Cliente mais importante: 
Sonae



Enquadramento

PREÇO
Preço acima da concorrência.
Não conseguimos baixar mais devido ao custo
elevado do produto.

PROMOÇÃO
Mass Market
Promoção máxima de 35% desconto.
A concorrência pratica descontos maiores.

LOJAS E ECOMMERCE CHICCO
Promoção conjunta – Preço especial
Detergente + Amaciador 12,99€.
Funciona bem em loja.

Cross Selling com a área de Roupa:
Monofolha com vale de 35% desconto na linha
Home Care, na compra de 20 euros em roupa
Chicco.



Enquadramento

PÚBLICO-ALVO

Utilizador
Utilizador

Utilizador

Compradores
Cuidadores de bebés e crianças:
Mães, Pais e Avós.

Classe média.

Compram produtos
para bebés.

Alguns adultos também
utilizam por gostar do
cheirinho.



Enquadramento

CONCORRÊNCIA

DETERGENTES

0,20€/dose 0,23€/dose 0,40€/dose0,20€/dose 0,37€/dose0,26€/dose0,07€/dose



Enquadramento

CONCORRÊNCIA

AMACIADORES

1,12€/LT 0,05€/dose 0,15€/dose0,04€/dose 0,09€/dose0,05€/dose



Enquadramento

CONCORRÊNCIA

DETERGENTE CÁPSULA

0,30€/dose 0,56€/dose

SPRAY TIRA NÓDOAS

6,58€/LT 11,58€/LT



Enquadramento

DADOS DE MERCADO

DETERGENTES AMACIADORES

SKIP 79,9%

A+ 7,9%

PERSIL 5,5%

CHICCO 1,7%

Dados Nielson Agosto 2022

COMFORT 85,9%

CHICCO 5,9%

VERNEL 5,2%

QUANTO 0,4%



Enquadramento

COMUNICAÇÃO

CONTINENTE ONLINE PONTO DE VENDA



Enquadramento

COMUNICAÇÃO

PONTO DE VENDA LOJAS CHICCOPR /MARKETING DE INFLUÊNCIA



PROBLEMA



Problema

Há muita gente que não sabe que a Chicco 
vende detergentes

A marca Chicco é mais reconhecida em outras áreas como carrinhos, 
biberões, chupetas, brinquedos e roupa.



Existem outros players no mercado que são mais reconhecidos na área 
de Home care.

Problema

Há muita gente que não sabe que a Chicco 
vende detergentes



O investimento da Chicco em comunicação de detergentes e 
amaciadores é praticamente inexistente. 

Os principais players do mercado investem bastante, principalmente nos 
principais clientes de mass market (Ponto de venda e online)

Problema

Há muita gente que não sabe que a Chicco 
vende detergentes



Pouca visibilidade no ponto de venda em relação aos outros players do 
mercado.

A Chicco tem uma oferta reduzida de detergentes e a concorrência 
ganha pela força e diversidade que tem nos detergentes para adulto.

Problema

Há muita gente que não sabe que a Chicco 
vende detergentes



OPORTUNIDADE



Oportunidade

Força da Marca
A marca Chicco é reconhecida no mercado com multi-especialista do bebé.

Mercado Home Care com margem de crescimento para a marca 
Chicco crescer nos diferentes canais de distribuição
Mass Market, Lojas Chicco e ecommerce.

Concorrência com foco no adulto enquanto que a marca Chicco está 
focada no bebé.
A marca Chicco pode ser mais efetiva a chegar ao target.



DESAFIO



Queremos ser a marca TOP OF MIND no segmento 
de detergentes e amaciadores para bebé

Desafio



Desafio

COMO?

Aumentando a notoriedade da marca na área dos detergentes e 
amaciadores

Recrutando novos consumidores =» aumentar vendas



Desafio

ONDE?

Em todos os canais, mas com uma incidência maior no mass market, 
onde está o consumidor.



Desafio

O QUE PRECISAMOS?

Estratégia de comunicação 360ª com ativação no ponto de venda 
físico e online com maior foco no mass market.



Desafio

BUDGET

50.000 EUROS



Let’s take HOME CARE CHICCO
to the next level!


