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O amor que as pessoas normalmen
te sentem pela mãe, traduzido em 

um presente no segundo domingo de 
maio, faz com que a data seja conside
rada uma espécie de “segundo Natal” 
para o varejo. Este ano, no entanto, os 
comerciantes viram a festa ser amea
çada por previsões de desaquecimen
to do consumo no segundo trimestre. O 
Provar/FIA, por exemplo, revelou que 
o índice de consumidores dispostos a 
adquirir bens duráveis no segundo tri
mestre era de 58%, 15,2% a menos que 
o período equivalente em 2011. 

No entanto, dias depois, a Associação 
Brasileira dos Lojistas de Shopping (Al
shop) divulgou a sua avaliação junto a 
lojistas de diferentes segmentos: a esti
mativa é de que as vendas na data cres
çam 8% sobre 2011. Os segmentos que 
têm chance de melhor desempenho es
te ano, segundo Luís Augusto Ildefonso 
da Silva, diretor de relações institucionais 
da Alshop, são os de vestuário e moda, 
calçados, eletroeletrônicos e perfuma
ria e cosméticos. “Como o lojista vê a da
ta com carinho muito grande, tanto ele 
quanto os shoppings se preparam muito 
bem. Há shoppings que chegam a gas
tar R$ 1,5 milhão em ações mercado
lógicas para o Dia das Mães”, diz o 
diretor da Alshop.

No mundo online, a previsão 
é ainda mais otimista. Dados do 
eBit apontam crescimento de 25% 
nas vendas, chegando a um fatura

consumo

Dia das mães, um presente para o varejo
Marcas investem para lucrar ao máximo na segunda melhor data do ano para as vendas do comércio

Por roseani rocha rrocha@grupomm.com.br

Para seduzir os consumidores, a em
presa tem desenvolvido kits especiais. A 
ideia é facilitar a vida de quem vai atrás 
do presente da mãe, especialmente os 
homens, que buscam praticidade e cos
tumam ser mais objetivos nas compras. 
Sofisticação na embalagem e montagens, 
como calçados e cintos, estão em alta.

No Grupo Boticário, onde o Dia das 
Mães é chamado de “Natal do primei
ro semestre”, a diretora de marketing e 
produto Isabella Wanderley revela que 
o crescimento estimado das vendas é de 
25%, em comparação ao mesmo período 
de 2011. A executiva afirma que não há 
indícios de que a retração de consumo 
prevista pela FIA chegue ao setor. “Esta
mos bastante otimistas com o desempe
nho das vendas. Tanto que aumentamos 
nossos investimentos para a data em 12%, 
na comparação com o ano passado. Pa
ra este Dia das Mães, O Boticário inves
tiu R$ 30 milhões em pesquisa, desen
volvimento de produtos e ações de mar
keting. Além de nove estojos com com
binações de nossos produtos, lançamos 
a fragrância Linda Radiance, com exten
são de creme hidratante, óleo perfuma

mento de R$ 950 milhões, contra os R$ 
760 milhões de 2011.

Um dos maiores fabricantes de calça
dos do Brasil, o Grupo Paquetá opera tan
to como indústria, quanto como varejista, 
tendo lojas das marcas próprias femini
nas Dumond e Capodarte, com 120 PDVs  
no Brasil, e também da Paquetá Espor
tes, Gaston e Esposende (estas com ven
das também em masculinos e infantis em 
outras 180 lojas). Os calçados femininos, 
produzidos no Ceará, são, obviamente, 
o carrochefe no Dia das Mães, data em 
que as vendas são uma vez e meia maio
res que nos demais meses do ano. O in
cremento esperado sobre 2011 é de 10%. 

A empresa passou ao largo de retrações, 
segundo Leandro Mosman, superintenden
te de marcas próprias do Grupo Paquetá. O 
primeiro trimestre, garante, foi positivo para 
toda a companhia, tanto na indústria quan
to no varejo. O investimento anual de ma
rketing para as marcas próprias é de R$ 15 
milhões e o Dia das Mães sozinho fica com 
50% do orçamento do primeiro semestre.

do e sabonete líquido”, afirma. 
A comunicação para a data foi desen

volvida pela AlmapBBDO, que explora em 
frentes on e offline o mote “O jeito que 
você enxerga sua mãe é mágico”. Outra 
iniciativa é promoção de ações de sam
pling em vários shoppings do País, para 
promover a fragrâncias Linda Rdiance. 

Uma das empresas fortes em eletropor
táteis e linha branca, a Electrolux diz es
tar bastante otimista com relação a 2012. 
Ariel Werner, gerente da categoria de ele
troportáteis afirma que as vendas costu
mam se elevar em mais de 30%. “Conse
guimos isso trazendo muita inovação ao 
mercado, o que desperta a vontade dos 
consumidores de trocar os produtos que 
já têm, mesmo quando eles ainda funcio
nam bem”, analisa Werner.  
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Entre as operadoras de telefonia 
celular, a perspectiva também é 
positiva, mas os executivos das 
maiores operadoras, exceto a TIM, 
são resistentes a revelar números. 
A TIM trouxe um plano especial 
como o grande produto para a data, 
o Liberty Controle. A estratégia de 
marketing elaborada pela WMcCann 
uniu numa só campanha as estrelas 
dos comerciais de pré-pago (Daniele 
Suzuki) e pós-pago (Wagner Moura). 

“Nós nos preparamos com 
campanhas que chamem a atenção 
do consumidor, seguindo a estratégia 
da TIM de estar sempre mais próxima 
do cliente, atender suas  necessidades 
e potencializar sua vida com ofertas 
inovadoras”, diz Lívia Marques, 
diretora de marketing da TIM. A 
operadora afirma estar preparada 
para o Dia das Mães com novas ofertas 
e preços reduzidos no portfólio de 
aparelhos. Os smartphones são a 
bola da vez e a TIM diminuiu seu preço 
em 40%, além de lançar um modelo 
exclusivo – o Galaxy S II Lite. 

A Vivo registra incremento entre 
20% e 40% nas vendas da data, revela 
o diretor-executivo de planejamento 
comercial Fabio Avellar. “Teremos 
certamente um forte incremento 
de vendas, alavancadas por nosso 
portfólio de smartphones que contam 
agora também com a nossa oferta 
3GPlus”, diz. Diante de ameaças de 
redução no consumo, a empresa 
avisa que seguirá com a estratégia 
de oferecer produtos e serviços de 
qualidade.

Para Erik Fernandes, diretor de 
marketing da Claro, o crescimento 
deve seguir o padrão dos outros 
anos (que não revela). Para manter 
a data como a segunda melhor do 
ano, aumentou a frequên cia de 
comunicação. O Dia das Mães centrará 
esforços em um único produto ou 
serviço forte do portfólio. Este ano, o 
alvo é o plano Claro Ilimitado. 

Já a Oi está voltando a oferecer 
aparelhos subsidiados, o que não 
fazia há seis anos. “A data foi 
escolhida porque no Dia das Mães 
aumenta muito a intenção de troca 
de aparelhos, principalmente 
smart phones”, comenta o diretor 
de produtos e mobilidade da Oi, 
Roberto Guenzburger. Um plano 
de comunicação inclui campanha 
de pós- pago com Rodrigo Santoro 
e de pré-pago com Cléo Pires. Para 
as redes sociais, a Oi desenvolveu 
vídeos para o YouTube e fortaleceu 
sua presença digital.

colaborou Laís Peterlini
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