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As agências de publicidade apostam no apelo comercial e institucional do Dia das Mães para 
ampliar os investimentos dos clientes em aparições na mídia. Impulsionadas pelo investimento 
massivo de varejistas e fabricantes de bens de consumo na data e de novos aportes vindos de 
anunciantes que estão investindo pela primeira vez na data, McCann Erickson, 141 SoHo 
Square, F/Nazca Saatchi & Saatchi e E* Inteligência Criativa registram crescimento de até 
20% no volume de trabalho no período. 
 
O apelo emocional da data trouxe investimentos de clientes de áreas menos óbvias, aponta 
Ângelo Franzão Neto, vice-presidente executivo de Mídia da McCann Erickson. "A data é muito 
procurada por diversas categorias, e mesmo quem não aborda diretamente o tema faz 
veiculação no período. A Nestlé, por exemplo, está investindo em uma marca de leite, para 
homenagear as mães", disse ele. 
 
A agência também atende a operadora de telefonia móvel TIM, setor que investe pesado nesta 
data. "A telefonia, junto com o varejo e o setor de eletroeletrônicos, prioriza a data por que ela 
oferece muitas oportunidades promocionais", reforça. Voltada a clientes de planos pré-pagos, 
a campanha foca em bônus oferecidos mediante recarga e utiliza o recurso da animação para 
atrair consumidores jovens. 
 
 
O plano de mídia prevê anúncios em canais de TV aberta e fechada, revistas nacionais, mídia 
exterior, jornais, cinema e Internet. "A campanha traz, de maneira descontraída, excelente 
opção de presente e, assim, conquista tanto adultos quanto crianças", diz José Luiz Liberato, 
diretor de Imagem e Publicidade da TIM. 
Outro anunciante que está estreando na publicidade do período do feriado é o Shopping D&D, 
pelas mãos da agência 141 SoHo Square, que viu na data comemorativa a oportunidade de 
mostrar o cliente aos consumidores que buscam um presente menos convencional, para mães 
idem. 
 
"O cliente já tinha um desejo de conversar com seu público de forma diferente e o Dia das 
Mães foi uma alternativa que visualizamos. Ele quer mostrar que o Dia das Mães também é 
uma opção de presentes. Normalmente, nesta época se anunciam presentes mais comuns, e 
vamos aproveitar esse diferencial", diz Paulo André Bione, diretor de Criação da 141 SoHo 
Square. O investimento da campanha envolveu anúncios em mídia impressa, ambientação do 
ponto-de-venda e ações de 'guerrilha', com promotores abordando carros nas ruas próximas 
ao shopping. 
 
Bione ressalta que, embora o D&D seja do ramo varejista, não é um anunciante voltado a 
campanhas promocionais. Neste grupo estão as redes Marabraz e C&C, clientes que a agência 
mantém em sua divisão de varejo, a 141 Newport, criada no início deste ano com a aquisição 
da agência Newport e com a incorporação da agência interna da Marabraz pela 141 SoHo 
Square, em janeiro. 
 
Na campanha da Marabraz para o Dia das Mães, ocorreu uma situação inversa à do D&D. 
"Como o calendário do varejo é trabalhado com promoções, em momentos como o Dia das 
Mães, focamos mais na imagem, no institucional da empresa", conta André Figueiredo, diretor 
de Criação da 141 Newport, que criou um jingle especial para a data, que é cantado pela dupla 
sertaneja Zezé di Camargo & Luciano, tradicionais garotos-propaganda da rede. 
 
O apelo emocional também foi o mote da campanha desenvolvida pela agência F/Nazca 
Saatchi & Saatchi para a operadora de celulares Claro. De acordo com Carlos Dávila, diretor de 
atendimento da conta, este ingrediente é indispensável para agregar valor à campanha, já que 
a grande expectativa dos clientes se dá na parte promocional. 
 
"O lado emocional é muito importante para comover o consumidor em uma data como essa. 
Também oferecemos uma promoção vigorosa e poderosa, mas aproveitamos para gerar uma 



identificação para a marca", explica. "Quanto mais ela é querida pelo consumidor, mais ele 
pode tirar desta marca", completa. 
Para maximizar a comunicação da campanha, o diretor expõe a importância de explorar o 
maior número de mídias possível. "Por agregar valor à marca, a companhia acredita que é 
importante investir em várias mídias, a fim de estabelecer vários pontos de contato com o 
consumidor. Além de estar em canais como TV, rádio, revistas, Internet e, nas cidades que 
permitem, outdoor, as lojas também estão vestidas de Dia das Mães", explica. 
 
Reposicionamento 
Dando continuidade à missão de reposicionar a comunicação da rede de lojas de bolsas e 
acessórios Le Postiche, a agência E* Inteligência Criativa adotou a temática na campanha de 
Dia das Mães do anunciante. "Desenvolvemos uma campanha que traz o tema da inspiração, 
mostrando que o Dia das Mães inspira a montagem de looks com acessórios, assim como a 
mãe é inspiradora para os filhos em casa", elabora Luciana Ceccato, diretora da E* Inteligência 
Criativa. Para divulgar a campanha, a agência encartou catálogos da marca em revistas 
femininas de grande circulação. 
 
A agência, que também criou campanha da rede de supermercados Sonda para a data, afirma 
que obteve um incremento de 20% em relação ao Dia das Mães do ano passado. "O 
investimento em mídia foi maior em ambos", resume a empresária. 
 
Na rede Sonda, o regionalismo deu o tom da campanha. "Por ser uma rede pequena, restrita a 
São Paulo, o principal veículo é o tablóide, que é usado operacionalmente, como meio de se 
comunicar com a mãe, que é a provedora do bem-estar da família", diz. 
 
Utilizar o Dia das Mães para reforçar a comunicação regional também é a estratégia da 
fabricante Dako, de eletrodomésticos, que direcionou 90% da verba de marketing para esta 
data a uma ação promocional voltada a clientes das regiões metropolitanas de Recife, 
Salvador, Fortaleza e João Pessoa. "Escolhemos esta região por que é onde a marca tem uma 
identificação e pelo crescimento que ela vem registrando", afirma Christina Peruch, gerente de 
Marketing da empresa. A campanha foi desenvolvida pela agência Ponto de Criação. 
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