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O Dia das Mães traz expectativas positivas para os comerciantes varejistas, de acordo com 
pesquisas feitas pelas associações brasileiras de Shopping Centers (Abrasce) e de Lojistas dos 
Shoppings (Alshop) O otimismo é maior no comércio eletrônico: o faturamento na data deverá 
ser de R$ 450 milhões, de acordo com a consultoria E-bit, resultado 20% maior que em igual 
período do ano passado, quando o segmento gerou R$ 381 milhões em vendas. O tíquete 
médio, no entanto, deverá ter uma ligeira retração: de R$ 328 em 2008 para R$ 325, este 
ano.  
 
A pesquisa da Alshop mostra que as vendas para o dia das mães devem crescer 6% neste ano, 
na comparação com igual período de 2008, com um fluxo de pessoas 12% maior circulando 
nos shoppings. Segundo o estudo 58% dos lojistas usaram de estratégias como descontos, 
divulgações e lançamento de novos produtos. A data é considerada a segunda melhor data 
para o comércio, ficando atrás apenas do Natal.  
 
Pouco mais da metade dos empresários (53%), acreditam que o desempenho poderia ser 
melhor não fosse a crise financeira que, para eles, trouxe um fluxo menor de pessoas e menos 
motivadas a gastar. Os produtos mais procurados, de acordo com associação, são os artigos 
para o lar e objetos de decoração, CDs e DVDs, doces finos, bijouterias e acessórios, livros, 
perfumaria e cosmético, roupas e sapatos. As pessoas que compravam presentes caros estão 
preferindo lembranças de custo menor.  
 
Já a Associação de Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) destacou que a redução do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) deve aquecer as vendas da linha branca; 
shopping centers devem registrar crescimento de 9% no fluxo de pessoas. A expectativa é que 
as vendas aumentem 12% em relação ao ano anterior. De acordo com o diretor-executivo da 
associação, Luiz Fernando Veiga, a redução já chegou ao consumidor final e deve impulsionar 
as vendas de eletrodomésticos como geladeiras, fogões e máquinas de lavar.  
 
“Esses produtos, de maior valor, vendidos principalmente nas âncoras dos empreendimentos, 
serão também beneficiados pelas linhas de crédito disponíveis para pagamentos em até 18 
meses. Os segmentos de vestuário, calçados, telefonia, perfumes e jóias, que tradicionalmente 
lideram as vendas, também continuam aquecidos”, declara.  
 
O consultor do Centro de Estudo e Varejo Luis Freitas também acredita em volume significativo 
de vendas. “Não vejo uma queda tão significativa em relação a crise. Aqui no Brasil, somente 
setores muito específicos foram afetados. As classes C, B e E não sofreram maiores impactos. 
Até os segmentos que estavam em baixa começaram a subir”, explica.  
 
Freitas afirma que o setor de eletrônicos deverá registrar os melhores resultados em vendas, o 
setor de moda, segundo ele, também terá crescimento expressivo. “O vestuário terá um 
aumento porque, além de ser Dia das Mães, é troca de sazonalidade, e a coleção da loja chega 
toda nova”, analisa.  
 
Expectativas 
 
O diretor geral da E-bit, Pedro Guasti, ressalta que as expectativas positivas para o e-
commerce estão relacionadas ao “apelo histórico” da data. “As lojas devem criar promoções 
especiais e ficarem atentas para o aumento de demandas, que cresce significativamente. 
Vamos ver como as empresas vão se portar frente a essa época tão relevante para o setor. É 
interessante apostar em promoções que motivem ainda mais os filhos a presentearem suas 
mães”, explica Guasti  
 
Na outra ponta das vendas a da distribuição dos produtos, a Direct Express, empresa de 
logística e entrega de presentes virtuais, espera aumento de 20% nas vendas em relação ao 
ano passado. “Como estamos em um momento de franca expansão e com a entrada de novos 
clientes, provenientes, principalmente dos setores da indústria e serviços, esperamos um 



avanço de 50% no volume consolidado de entregas em relação a maio do ano passado”, 
analisa o diretor comercial da Direct Express, Luiz Henrique Cardoso.  
 
Em Brasília, no shopping Brasília, duas marcas se uniram para oferecer a seus clientes uma 
promoção mais atrativa. A loja de cosméticos O Boticário e a de sapatos e acessórios Uncle K 
decidiram oferecer hidratação facial ou maquiagem exclusiva para o cliente que fizer uma 
compra acima de R$ 250. A promoção, iniciada no último dia 29, vai até o próximo dia 10.  
 
Segundo a supervisora da Uncle K, Cristiane Nogueira, a parceria surgiu porque ela começou a 
pensar numa estratégia que envolvesse o universo feminino e que tivesse um diferencial. 
“Como as duas lojas vendem um segmento totalmente diferente, uma complementa a outra, 
além de ter promover uma troca de oportunidades de vendas no comércio”, conta.  
 
Em tempos difíceis, o mais importante, segundo Cristiane, é fidelizar o cliente. “Associar duas 
marcas foi o melhor método para chamar cliente, o fluxo aumentou e demos uma valor 
agregado à loja. Depois disso as vendas melhoraram muito, só recebemos elogio e os clientes 
estão amando. Espero que esse ano o crescimento seja de 10% a 20% em relação ao ano 
passado”, diz a supervisora.  
 
Disposição 
 
Para ela, a crise não vai atrapalhar o Dia das Mães pois se trata de uma data em que as 
pessoas não se importam em gastar dinheiro para presentear, mesmo estando em situação 
financeira desfavorável. “Nessas datas, o emocional fala mais alto, e todos deixam de lado as 
pendências”, ressalta.  
 
No Rio de Janeiro, as lojas estão apostando em brindes feitos especialmente para data. A grife 
MOM’s gestantes, no Barrashopping, criou blusas com dizeres especiais para as mães. De 
acordo com a diretora da marca, Any Koplin, essa representa para o lojista um segundo Natal.  
 
“Apostamos no aumento de vendas esse ano de 20% em relação ao ano passado. Por isso, 
montamos kits dentro de latas com camisolas para as mães e roupa de dormir com sapatinhos 
para os recem-nascidos e camisetas com dizeres ‘it’s a boy’, ‘it’s a girl’ e ‘twins’ e as 
batas/blusas com canções de ninar”, conta.  
 
O perfil dos consumidores da loja em geral é de futuras mães, os papais, sogras e mães. “Para 
as pessoas que estão indecisas e não sabem o que comprar também fizemos um kit. Porém, o 
campeão de vendas sempre é o bom e velho jeans”, resume.  
 
Apostando na diversificação, a ilustradora Jana Magalhães fez quadros especiais para as mães. 
Eles são vendidos pelo seu site (www.janamagalhaes.com) e também em lojas. “Amo 
desenhar e em 2002 voltei a ilustrar, como hobby. Em pouco tempo, se tornou minha 
atividade principal, pois as pessoas adoraram e passaram a encomendar as ilustrações 
personalizadas e telas personalizadas”, conta.  
 
Além de quadros ela também personaliza os tênis All Star por encomenda. “A expectativas são 
muito boas. Os produtos mais procurados são as ilustrações e telas personalizadas. A crise 
para mim ainda não interferiu em nada. Pelo contrário, talvez seja porque as pessoas, em 
meio a tantas notícias ruins, busquem nas ilustrações lúdicas um conforto e uma alegria”, 
analisa a ilustradora. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 maio 2009, Seudinheiro, p. B-14.   


