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AFINAL, 

O QUE É BABY PLANNER?

A Baby Planner é uma consultora que ajuda as famílias,

em especial a gestante, com todos os preparativos

para a chegada do bebê e no pós parto.

 

Ela não é médica e também nenhuma especialista na

área da saúde. Porém, pode ajudar as famílias em

inúmeras coisas, de uma maneira personalizada, neutra

e com embasamento.

A baby planner pode ajudar

a gestante com várias

frentes de trabalho, como

organizar eventos

relacionados aa chegada

do bebê, montar enxoval,

organizar o quarto, a ida a

maternidade, segurança da

casa, treinamento para

funcionárias, etc. Veremos

mais para frente as frentes

de trabalho detalhadas.
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Não sabemos muitos detalhes, mas inicialmente a

profissão de Baby Planner surgiu em 2006 através de

uma mulher chamada Keely Paice na Inglaterra. Ela

teve a ideia da profissão através de   uma necessidade

própria. Quando ela estava grávida do primeiro filho

notou a quantidade de coisas que ela precisava fazer

para se preparar para a chegada dele. 

COMO SURGIU A PROFISSÃO

DE BABY PLANNER ?

 

Estava cansada de ir atrás de tudo pois trabalhava

muito na época e chegou a conclusão que seria

maravilhoso ter alguém com uma opinião neutra e

técnica para ajudar as mães com todos os preparativos.

 

 Ali nasceu uma nova

profissão. A partir dali,

em 2007 o conceito

chegou nos EUA e hoje

em dia, podemos dizer

que temos profissionais

trabalhando com isso no

mundo todo!
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ORGANIZAÇÃO: Um dos papéis da baby planner é

mostrar tudo o que precisa para a chegada do

bebê e no pós parto. Isso requer foco, pois existe

um pequeno espaço de tempo para tudo

acontecer. 

AMOR: Lidar com gestante é uma coisa muito

delicada, pois eventualmente estamos lidando com

um sonho da pessoa. É preciso muito cuidado,

carinho e empatia nesse momento.

DEDICAÇÃO: Se você não se dedicar ao seu

trabalho e saber como usar seu tempo para isso,

ele não será viável nunca.

QUAIS REQUISITOS PRECISO

PARA SER UMA BABY PLANNER?
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PACIÊNCIA: Isso vale para para as gestantes e para

seu negócio. As gestantes estão completamente

cheias de hormônios. Por isso, respeite o tempo

dela se necessário. Sobre o negócio, tenha

paciência e se planeje. Nada acontece da noite

para o dia.



MERCADO: No Brasil, nascem 4 mil bebês por dia.

Quando nasce um bebê, nasce uma mãe.

Principalmente as mães de primeira

viagem são páginas em branco, que vão precisar

de muita ajuda nessa fase. 

QUAIS VANTAGENS DA

PROFISSÃO DE BABY PLANNER?
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FLEXIBILIDADE: A profissão permite que você

organize sua agenda para trabalhar algumas horas

por semana, horários específicos. Com isso,

consegue também se dedicar a casa, a seus filhos

e claro, a você. 

VARIEDADE: Baby planner é uma porta de entrada

para quem gosta de trabalhar no segmento de

maternidade. Muitas mulheres começam por aqui e

vão descobrindo outras oportunidades de se

especializar em outras áreas. O trabalho da

consultora pode ser muito mais completo do que

você imagina! 



QUAIS AS FRENTES DE TRABALHO

DA BABY PLANNER?

Uma pesquisa feita nos EUA, mostrou que a maioria das

mulheres que descobrem que estão grávidas, a primeira

coisa que se preocupam é com o enxoval

do bebê. Todo o resto que envolve a gravidez, como

saúde, quarto do bebê, cuidados,   para elas, vem em

segundo lugar.
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Quando a gestante tem esse primeiro

“contato” com a gravidez, que ela

começa a procurar uma baby

planner.

Existe um pragmatismo

que a baby planner só faz

lista de enxoval e isso

não é verdade. Vamos

mostrar algumas frentes

de trabalho para você.



ASSISTENTE PESSOAL:

O trabalho que acompanha a

gestante durante toda a

gravidez. Como o próprio nome

diz, ela é uma assistente. Marca

consultas nos médicos, contato

com fornecedores, mostra os

produtos e explica como

funciona... Ela faz tudo, do

começo ao fim, sem que a

gestante pergunte. Ela já traz a

solução. 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:

É a parte que coordena todos os

eventos que podem ocorrer na

gravidez e o nascimento do

bebê, que envolvem convidados,

lembrancinhas, recepção. Tudo o

que a gestante e a família têm

direito para comemorar de

acordo com a ocasião: chá de

bebê, chá revelação, batizado,

etc.
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CRONOGRAMA DA GRAVIDEZ:

Uma amostra para a cliente,

semana a semana o que ela

precisa fazer para se organizar

para a chegada do bebê. Cada

semana a gestante precisa fazer

alguma coisa relacionada aos

preparativos e esse atendimento

é para isso.

LISTA DE ENXOVAL:

Com base na rotina,

necessidades e gostos da

cliente, a baby planner

desenvolve uma lista de enxoval

contendo produtos, roupas e o

que for necessário. Essa lista

inclui quantidades, marcas,

modelos e mais informações

pertinentes para orientação da

cliente e consulta sempre que

ela precisar.
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ORGANIZAÇÃO - 

BABY ORGANIZER:

A baby organizer é

responsável por toda

organização dos itens,

espaços e rotinas da casa

para a chegada do bebê e

eventualmente no pós

parto. 

O QUARTO DO BEBÊ:

É um serviço que ajuda a

gestante a escolher tudo o

que precisa para montar o

quarto e banheiro do bebê.

A baby planner orienta com

todas as informações que são

importantes para escolha de

móveis também.
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IDA A MATERNIDADE:

É o trabalho que a baby

planner pode realizar para a

cliente que envolve os

preparativos com tudo o que

ela precisa levar para a

maternidade e até mesmo

montar e decorar o espaço

para receber amigos e a

família que irão visitar o

bebê.

CUIDADOS COM A CHEGADA DO

BEBÊ: 

A baby planner orienta a família a

se preparar para o pós parto,

tanto para a família e para a

casa, em uma nova rotina. Ela

ajuda com informações

importantes pertinentes ao pós

parto, pode oferecer treinamento

de funcionárias e também,

orienta com os cuidados de

higiene com o recém nascido.
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CAROL BALDIN, 
MUITO PRAZER!

Sou tímida, perfeccionista

(já melhorei bastante),

medito, gosto de me

exercitar, chocólatra e

bebo uma tacinha de

vinho sempre que dá!

 

Mesmo falando minha infância toda que queria ser

veterinária, sou pós- graduada em Administração pela FGV. 

Fiz faculdade de hotelaria e trabalhei muito tempo na área, 

 

Minha vida é dividida ente antes e depois de ser mãe. Vou

focar na parte depois, porque imagino que é o que

interessa para você. Quando engravidei da Bia, minha mais

velha eu trabalhava com eventos no mercado financeiro. Eu

gostava bastante do meu trabalho. Tinha um salário OK,

viajava, tinha a minha rotina...até que nasceu a Bia e eu

comecei a ver tudo isso com outros olhos.

 



Mesmo falando minha infância toda que queria ser

veterinária, sou pós- graduada em Administração pela FGV.

Fiz faculdade de hotelaria e trabalhei muito tempo na área,

mas descobri que o que eu gostava mesmo de hotel era de

me hospedar e não de trabalhar! 

Minha vida é dividida ente antes e depois de ser mãe. Vou

focar na parte depois, porque imagino que é o que

interessa para vocês. Quando engravidei da Bia, minha mais

velha eu trabalhava com eventos no mercado financeiro. Eu

gostava bastante do meu trabalho. Tinha um salário OK,

viajava, tinha a minha rotina...até que nasceu a Bia e eu

comecei a ver tudo isso com outros olhos.
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CAROL BALDIN, 
MUITO PRAZER!

Quando a Bia tinha quase 2

anos, comecei a ter

dificuldades no trabalho

em relação a tudo o que

sabemos que gira em

torno de ter filhos.



USE ESSE ESPAÇO PARA FAZER
SUAS ANOTAÇÕES 


