
Marcas agitam compras no Dia das Mães 
 
Segunda melhor data em vendas para o comércio em geral atrás apenas do Natal o Dia das 
Mães, que será comemorado este ano em 10 de maio, está tendo destaque nos canais de 
mídia nacionais. Boa parte dos anunciantes, principalmente shoppings da capital paulista, 
colocou campanhas publicitárias e promocionais no ar, com o intuito de promover as compras 
e espantar o fantasma da crise na data comemorativa. 
 
A Claro, segunda maior operadora de celular no País, tem campanha para a data criada pela 
F/Nazca, com peças e filme que homenageiam, as mulheres que escolheram se dedicar aos 
filhos, tema traduzido na assinatura "Suas escolhas fazem você mãe amiga". Com foco no 
varejo, a comunicação também apresenta as promoções da operadora para a data. 
 
O filme mostra diversas situações do dia-a-dia de mães e filhos. Em off, o locutor faz 
perguntas como "Você conhece alguma pessoa que acorda de madrugada feliz? Que dá duro 
para juntar dinheiro e não gasta com ela? Que pode estar cheia de problemas, mas para tudo 
para escutar os seus?", e conclui: "Se você conhece uma pessoa assim, dê um Claro porque 
ela merece". 
 
A operadora também utiliza o QR Code (sigla em inglês para Quick Response Code) em suas 
peças, repetindo o sucesso da ação realizada na campanha de Natal. O QR Code é uma 
espécie de código de barras bidimensional que permite ao cliente Claro baixar a trilha da 
campanha, de graça, diretamente para o celular. O QR Code está impresso nos anúncios para 
revista e disponível no site da Claro. A ação inclui também peças para rádio, jornal, outdoor, 
shopping e mobiliário urbano. 
 
Já a C&A buscou a beleza das modelos Alessandra Ambrósio, Carol Trentini e Emanuela de 
Paula para homenagear as mães brasileiras. Para a ação de Dia das Mães da rede, as 
modelos "desfilam" ao som do clássico "Isnt' She Lovely" em um filme gravado no MuBE 
(Museu Brasileiro de Esculturas), em São Paulo. O filme é assinado pela DM9DDB. Além dele, 
completam a campanha material para ponto-de-venda, catálogos e peças impressas, como 
anúncios em revista. 
 
AMOR DE MÃE 
 
O amor materno é o destaque na campanha da marca de perfumaria Água de Cheiro, criada 
pela Reciclo Comunicação. O filme mostra dois jovens embalados por um poema romântico 
que cruzam a cidade para se encontrar. Nesse contexto, todos pensam que é um casal de 
namorados, quando na verdade são dois irmãos que estão indo ao encontro do maior amor 
do mundo: o amor por sua mãe. Além do filme, outdoor, banner, adesivo, folheto, mobile, 
hot site e spot fazem parte da campanha. 
 
Já os shoppings Penha e Campo Limpo, em São Paulo, darão vasos ecológicos em promoção 
compre & ganhe pelo Dia das Mães. A cada R$ 100 em compras, o cliente leva para casa um 
vaso ecológico para presentear a mãe. 
 
A Z+ assina a criação da campanha, que inclui busdoor, displays em metrôs, spot para rádio 
e peças de merchandising. A promoção é válida de 28 de abril a 10 de maio e todas as lojas 
participam. Com design moderno, o vaso é de plástico, mas na sua fabricação é utilizada 
menos de 1% da energia que seria necessária para a produção de um de vidro. 
 
A escolha do brinde está alinhada à política ambiental adotada pelos shoppings, ambos 
certificados com a ISO 14001. Conhecida por ISO Verde, a certificação 14001 é o aval de 
institutos internacionais dado às empresas que adotam princípios de gestão ambiental. 
 
MOMENTO AGRADÁVEL 
 
O Shopping Cidade Jardim, -também em São Paulo, valoriza sua própria estrutura para atrair 
a visita de mães e filhos. Com fotos de Jacques Dequeker, a campanha faz um convite à 



família para passar momentos agradáveis em suas alamedas ao ar livre, restaurantes, cafés, 
lanchonetes e salas de cinema, aliando o passeio com o prazer das compras. 
 
A assinatura da campanha é da Centoeseis. A modelo Fabiana Tambosi protagoniza a 
campanha. Ela foi clicada com diferentes produções. Acompanham as imagens títulos como 
"Tudo que a sua mãe precisa: ar fresco e outras frescurinhas", "Coloque um pouco de sol no 
seu presente do dia das mães", "Procurando uma luz para o presente de dia das mães?" e 
"Dê novos ares para a sua mãe". 
 
Os anúncios estão programados para entrar nas páginas dos jornais Folha de S.Paulo e O 
Estado de S, Paulo e de revistas, entre, elas Veja, Caras, Vogue, Joyce Pascowitch e Daslu. 
 
Outro shopping paulista que está na mídia com campanha para o Dia das Mães é o 
Continental Shopping. A ação é assinada pela Giacometti Propaganda. Com o título "Você 
mudou a vida dela. Continue surpreendendo", o tema destaca as mudanças que os filhos 
proporcionam às suas mães e fala sobre como continuar surpreendendo "quem faz tudo por 
você". 
 
As peças da campanha trazem frases como: "Dê um presente do Continental Shopping. 
Desde que você chegou, ela nunca mais foi a mesma. Para agradar essa mãe, que é a melhor 
mãe do mundo, passe no Continental Shopping". A campanha ressalta também que o 
shopping oferece inúmeras opções de presentes que serão "uma verdadeira surpresa". Ação 
tem anúncios em revistas, jornais e rádio. 
 
JEANS RECICLADO 
 
O Shopping D, na zona norte paulista, realiza ação promocional com apelo sustentável para o 
Dia das Mães. Em parceria com a ONG Florescer, o shopping dará cinco mil peças de uma 
bolsa exclusiva confeccionada para a data aos clientes que consumirem quantia similar ou 
superior a R$ 100,00. A ação é válida entre os dias 24 de abril e 10 de maio. 
 
As bolsas foram elaboradas com jeans reciclado. A ONG Florescer é parceira do Shopping D 
desde 2004, quando o empreendimento cedeu espaço para abrigar a loja Recicla Jeans, que 
oferece roupas, bolsas e acessórios produzidos em jeans reciclados que são confeccionados 
por artesãos carentes da comunidade de Paraisópolis. 
 
No Shopping Center 3, a promoção do Dia das Mães compre & ganhe é oferecida aos 
consumidores que fizerem compras acima de R$ 80,00. Na troca do cupom ou nota fiscal + 
R$ 15,00, a pessoa recebe um relógio de pulso feminino. 
 
A comunicação da campanha "Tempo de Mãe" do Shopping Center 3 é produzida pela Satélite 
Multicomunicação e conta com painéis, faixas, cartazes e banners. Para que o centro de 
compra entre no clima do Dia das Mães, o shopping também está com decoração especial 
com flores Agirato, para homenagear as mulheres. 
 
Mais antigo shopping de São Paulo, o Iguatemi estreia campanha para o Dia das Mães criada 
pela Idéia 3, em que ressalta o valor simbólico do presente na data. O comercial de TV 
mostra vários daqueles presentinhos artesanais que os filhos fazem para a mãe na escola. 
Com a frase "Ela se acostumou a ganhar tanta coisa legal. Não vá decepcionar, hein?", o 
filme associa a importância e o valor sentimental dos presentinhos com os presentes que são 
comprados no shopping. 
 
No fim, a mensagem é uma dica para que os filhos mantenham o nível de bom gosto: "No 
Dia das Mães, dê presente Iguatemi." A campanha também tem anúncios para revista e 
jornal, spot para rádio e peças de merchandising. 
 
CULTURA 
 



A Saraiva também está com campanha para promover o Dia das Mães na rede. Assinada pela 
Taterka, a ação valoriza o aspecto cultural do presente. O objetivo é mostrar aos filhos que a 
forma mais especial de retribuir o amor incondicional das mães é presentear com o que se 
tem de melhor em cultura, entretenimento, conveniência e informação. 
 
Com a assinatura "Dia das Mães na Saraiva. Presentes que sua mãe vai adorar", a campanha 
conta com ilustrações modernas e tocantes que fazem uma ligação direta com o universo das 
mães. As peças são de mídia impressa, além de extenso material de PDV, como banners, 
pôsters e anúncios com ofertas. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 abr. 2009, p. 8.   


