
Dia das Mães
no ecommerce:
Antes de planejar, você precisa
conhecer as mulheres
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No dia 10 de maio será comemorado um dos dias mais especiais do ano para o varejo e 
tem um peso enorme para o consumidor brasileiro, o Dia das Mães. Essa é uma daquelas 
datas tradicionais que nos remetem a várias memórias de confraternização com a família e 
momentos inesquecíveis ao lado da mulher que chamamos de Mãe. 

Segundo a E-bit/Nielsen, o Dia das Mães de 2019 rendeu ao e-commerce brasileiro um 
faturamento de 2,2 bilhões, e para esse ano a tendência é crescer ainda mais. 

Pensando com muito carinho nesta data, preparamos um conteúdo com dicas essenciais 
para você começar a planejar a operação agora mesmo. Antes de começarmos, lembre-se 
que: para planejar o Dia das Mães você precisa conhecer as mulheres*. 

*Google

Introdução

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/para-planejar-bem-o-dia-das-maes-voce-precisa-conhecer-melhor-mulheres/
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Com o passar dos anos podemos analisar a evolução 
do comportamento das mulheres em relação aos 
hábitos de consumo e a maneira como querem ser vis-
tas na sociedade. O nosso dever é entender a situação 
de cada mulher antes de sair anunciando o que achamos 
que elas querem.

No ano passado o Google publicou dados impor-
tantes sobre a idealização das mães ao longo dos anos 
(veja no infográfico a seguir).

Afinal, o que as 
Mães querem? 75%

Fonte: Pesquisa Youpper “Mães, 
Influência e Consumo”, 2017

das mães brasileiras conectadas 
buscam experiências reais sobre o 
universo materno em blogs, fóruns, 

redes sociais e vídeos online.
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Mãe“do lar”
Lugar da 
dona de casa

A T É  O S  A N O S  7 0

Mãe“Margarina”
Lugar da perfeição
Amor incondicional

A N O S  8 0  -  2 0 0 0

Mãe“Super”
Lugar do sacrifício
Reconhecimento

A N O S  2 0 1 0

Mãe
Real

Dificuldades sem maquiagem
Situações do cotidiano

A N O S  2 0 1 0

A idealização 
das mães ao 
longo dos anos
Fonte: Google, 2019
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Analisando por essa ótica, entendemos que as 
mães não sentem-se representadas nas propagandas 
atuais. Muitas ainda são intituladas com o estereótipo 
de “mãe perfeita”, “todas as mães são iguais” e  
“mãe heroína”. 

Em outro momento, foi perguntado por quais  
características essas mães gostariam de ser 
representadas. E a grande maioria pontuou sobre 
maternidade real, os medos e desafios de ser  
mãe e outros interesses além das qualidades  
da maternidade.

Antes de serem 
mães, elas 
são mulheres 
- fortalecer 
o vínculo 
emocional das 
mães e mulheres 
em geral com a 
marca/produto.

Afinal, o que as Mães querem?
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Partindo desse princípio, qual o 
verdadeiro papel dos varejistas, agências 
de comunicação e indústrias nessa data? 

Nos próximos capítulos falamos sobre 
planejamento, conteúdo, mídia, frete e 
insights para ajudar na estratégia da sua 
empresa. Vamos lá! 

Afinal, o que as Mães querem?
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Para planejar o Dia das 
Mães você precisa 
conhecer as mulheres.

Planejamento



Planejamento
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A primeira dica é: comece pelo plane-
jamento antes do fim de março. Ou seja, 
agora mesmo. É a partir dele que você 
começará a estruturar a campanha. 

Inicie a captação de leads o quanto 
antes. Seja por anúncios e/ou landing page, 
é nesse item que você irá aquecer a base 
de e-mails e captar novos leads interes-
sados nas vantagens de comprar na sua 
loja no Dia das Mães. 
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No ano passado 
tiveram dois 
grandes picos 
de vendas, o 
primeiro foi 
quinze dias 
antes da data e 
outro, em cima 
da hora.

É necessário começar a construir a jornada com o 
consumidor antes da data. Importante comunicar aos 
consumidores sobre os produtos com antecedência, 
quando ele já estiver pesquisando qual a melhor 
solução, e quando chegar mais perto da data ele já 
estará mais propenso a comprar. E na melhor das 
hipóteses, já terá comprado com a sua empresa. Essa 
jornada feita pelo consumidor, é focada em três etapas: 

 Atrair: fazer com que as pessoas olhem para a 
marca para começar a construir a jornada

Ganhar confiança: apresentar soluções que as 
pessoas vão se interessar. 

Relacionar: vender e transformar em cliente. 
Oferecer atrativo para levar à compra.

Planejamento



HÍBRIDO  | DIA DAS MÃES NO ECOMMERCE 11

Depois do planejamento, 
agora é o momento de 
colocar em prática o 
plano de ação.

Conteúdo 
estratégico
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Antes de criar o mood da campanha, cuide com 
a estereotipagem das mulheres, muitas são mães e 
do lar, porém também trabalham e têm cargos de 
poder. Ao usar imagens e textos para ilustrar a 
campanha, repense. 

A mulher precisa se ver na publicidade. Deve-se 
evitar reproduzir uma visão antiga e romantizada 
das mães nas campanhas. Construir uma conexão 
com a mãe persona da sua marca gera empatia com 
o público.

Foque em 
presentear a 
mãe - e não algo 
que seja para a 
família toda.

Conteúdo estratégico
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Conteúdo estratégico

Lembre que a campanha de Dia das 
Mães deve começar na metade do mês de 
abril, ou antes do dia 20. Assim como em 
outras datas, essa também é muito 
concorrida. 

Dica extra:
Crie conteúdos relevantes para a data,  

seja no blog e/ou redes sociais. Nessa data 
o consumidor está procurando opções  
de presentes.
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Campanha específica 
para a data.Mídia
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Apesar de ser uma data para as mães serem presen-
teadas, elas também buscam presentes para si - como 
forma de recompensa.

Segundo o Google, “essas mulheres cada vez mais 
conectadas se interessam em conhecer experiências 
reais, que tragam mais informação e as ajudem a tomar 
melhores decisões e legitimar suas vivências enquanto 
mães”. 

As categorias mais pesquisadas no digital por elas, 
46% buscam itens ligados a saúde, 45% focam em 
educação - como cursos, especializações e logo atrás 
com 42% estão inclusos alimentação e nutrição. 

Midia

Eletroportáteis / Eletrodomésticos

Eletroportáteis / Eletrodomésticos

33%

22%

16%

14%

13%

12%

48%

30%

19%

17%

15%

11%

Roupas, sapatos e acessórios Roupas, sapatos e acessórios

Celulares / smartphones

Celulares / smartphones

Perfumes e cosméticos

Perfumes e cosméticos

Chocolates e flores

Chocolates e flores

Joias / bijuterias

Joias / bijuterias

Do lado das mães
Quais presentes você gostaria de 
ganhar no próximo Dia das Mães?

Do lado dos filhos
O que você pretende comprar de 

presente de Dia das Mães esse ano?

Fonte: Google Survey, 500 respondentes, fevereiro de 2019.

Fonte: Google Survey, 500 respondentes (mães), fevereiro de 2019.

46%

Saúde

45%

Educação

42%

Alimentação /
Nutrição

25%

Produtos /
Lojas

23%

Promoções

32%

Etapas do
desenvolvimento



Moda, acessórios, 
beleza e saúde 
são algumas das 
categorias que 
ano após ano 
estão crescendo 
na data, porém 
eletrodomésticos 
ainda é bem forte 
também.

16

Midia
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Trabalhe com prazos rigorosos, princi-
palmente para a entrega do material  
de mídia. É necessário definir um limite 
para criação, aprovação e publicação 
desses materiais. 

Durante o final de março e o mês de 
abril,  a maioria dos consumidores pesquisa 
em sites de busca pelos melhores preços, 
opções e qualidade dos produtos. É impres-
cindível que você esteja presente nas 
mídias pagas. 
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Social Miner (2019)

Midia

Para finalizar esse capítulo, a dica de 
ouro para o sucesso da campanha é: 
adequar o investimento de mídia para a 
meta de faturamento desejada. Normal-
mente, durante esses períodos sazonais 
o CPC pode ficar mais caro.

60% dos 
consumidores 
pretendem comprar 
em ecommerce no 
Dia das Mães

Eletroportáteis / Eletrodomésticos

Eletroportáteis / Eletrodomésticos
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Celulares / smartphones

Celulares / smartphones

Perfumes e cosméticos

Perfumes e cosméticos

Chocolates e flores

Chocolates e flores

Joias / bijuterias

Joias / bijuterias

Do lado das mães
Quais presentes você gostaria de 
ganhar no próximo Dia das Mães?

Do lado dos filhos
O que você pretende comprar de 

presente de Dia das Mães esse ano?

Fonte: Google Survey, 500 respondentes, fevereiro de 2019.

Fonte: Google Survey, 500 respondentes (mães), fevereiro de 2019.

46%

Saúde

45%

Educação

42%

Alimentação /
Nutrição

25%

Produtos /
Lojas

23%

Promoções

32%

Etapas do
desenvolvimento
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Atente-se às dicas.Frete
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Sabemos da importância do frete e 
da entrega bem sucedida em qualquer 
época do ano, mas nessa específica o 
valor do frete não influencia muito 
nessa data sazonal e sim o preço dos 
produtos e/ou promoções. 

Frete

Dica extra:
Aproveite o “dia do frete grátis” que é 

uma data sazonal final de abril para 
encorpar a campanha do Dia das Mães, 
visto que as pessoas podem aproveitar 
esse dia para comprar o presente. Em 
nossa biblioteca, você consegue fazer o 
download gratuíto do Calendário 2020 para 
planejamento do ecommerce - nele você 
fica atento em todas as datas importantes 
do mundo online. 

https://www.hibrido.com.br/bibliotecas/calendario-2020-para-planejamento-no-ecommerce/
https://www.hibrido.com.br/bibliotecas/calendario-2020-para-planejamento-no-ecommerce/
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Resumo
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na hora de representar as mães na campanhas, pense 
em mulheres reais com necessidades reais, mães 
com multiperfis. Seguindo essa linha de pensamento o 
sucesso da sua campanha será algo natural e intuitivo. 
Pessoas gostam de personalização e identificação com 
a marca. 

Fuja dos 
estereótipos

Resumo
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reproduzir uma imagem romantizada da maternidade, 
lembre-se que antes de tudo, elas são humanas. Há 
dias bons e ruins, é importante que a sua marca gere 
empatia e conexão com essas mães.

Evite

Resumo



Resumo
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são mulheres, profissionais, amigas, esposas e  
namoradas. Pense em quais necessidades a sua marca  
pode auxiliar. Esse é o momento ideal para atribuir 
mais valor ao seu posicionamento. 

Mães não são 
apenas mães:



Resumo
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é essencial para qualquer data, não apenas para o Dia 
das Mães. Com o planejamento você e sua equipe 
conseguem construir a jornada do consumidor e 
analisar estrategicamente o que usar em cada etapa: 
atrair, ganhar confiança e relacionamento.

Planejar todas 
as suas ações
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seja ele em vídeos, tutoriais, playlists, blog, dicas 
rápidas nas redes sociais. Toda ajuda é bem-vinda.  
Pôr a mão na massa, muitas vezes, é o segredo para 
se diferenciar da concorrência.

Aposte em 
conteúdos,

Resumo
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da mídia em todas as fases da campanha: pré, durante 
e depois. Lembre-se que o consumidor está sendo 
impactado por várias marcas e produtos, sendo 
estimulado por todos os lados para comprar. O seu 
papel é identificar o momento certo para a conversão, 
por isso a importância de ter uma mídia focada  
na operação.

Mantenha a 
frequência

Resumo
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