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"Melhor que celebrar a vida é celebrar quem te deu a 
vida", essa foi uma frase que a maioria dos 
entrevistados (cerca de 68%) em uma pesquisa da 
Mindminers afirmou concordar a respeito do Dia das 
Mães. Não é à toa que para o varejo a data é 
considerada a segunda mais importante, ficando 
atrás apenas do Natal, e com o avanço da "volta ao 
normal"normal" as expectativas para a movimentação do 
comércio e das vendas em 2022 é alta. Mesmo com 
toda a expectativa de redução das medidas restritivas, 
a preferência ainda é por celebrar o momento em 
família e em casa.

1. Dia das Mães: a segunda maior
data do varejo



O Dia das Mães é uma data que tem crescido sua 
importância desde 2018 segundo dados da Boa Vista 
SCPC. Com a redução das medidas restritivas neste 
ano, o desejo de celebrar o dia em família cresceu 
entre os brasileiros e hoje é considerado por 37% do 
público. Uma pesquisa da Behup aponta que cerca de 
71% dos entrevistados afirmam que não querem 
deixardeixar o dia passar em branco e pretendem celebrar a 
data este ano, seja com presentes ou almoço em 
família, em comparação aos 65% em 2021. Segundo a 
pesquisa da Mindminers, cerca de 55% dos indivíduos 
pretendem celebrar a data com refeições em casa e 
não descartam a possibilidade de pedir delivery de 
comida já que hoje 21% das mães se consideram 
conectadasconectadas e preferem algo prático, que não gere 
“bagunça” e que pode ser solicitado com facilidade 
via app.

Já os que pensam em presentear, cerca de 76%, 
procuram por itens como:
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Essa busca deve ser mais intensa nos 15 dias que antecedem 
a data, principalmente na semana do Dia das Mães. As 
marcas precisam estar atentas a essas oportunidades e 
principalmente estar presente no digital, com o crescimento 
do e-commerce nos últimos anos, o canal digital se torna um 
ótimo aliado para alcançar melhores resultados em vendas.

Roupas

Chocolates/Doces Calçados

Perfumes Flores

Cremes
hidratantes

Cesta com
quitutes

Utensílios
domésticos
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Nos últimos 12 meses o setor de vendas online no Brasil 
continuou aquecido, mesmo após as flexibilizações da 
pandemia, segundo a Worldpay o crescimento do 
e-commerce no Brasil até 2025 será de 18%. 
OO faturamento do comércio eletrônico, que teve alta 
de mais de 50% em 2021, segundo a Neotrust, manteve 
alta no mês de janeiro de 2022, com aumento de 20% 
das vendas comparado ao mesmo período do ano 
passado. Agora em março, com o dia do consumidor, 
teve um crescimento de mais de 22% em relação ao 
ano anterior. A expectativa é de que com o dia das 
mães,mães, a segunda maior data do varejo, o setor 
movimente bilhões de reais,

2. Oportunidades do E-commerce



2.1 Jornada de Compra

Quando o consumidor inicia o processo de compra é 
possível perceber que há um processo de digitalização 
em todas as gerações, isso significa que independente 
da idade os indivíduos realizam pesquisas online antes 
da tomada de decisão para a compra, gerando 
comparação e uma forte disputa com as lojas físicas e 
online. Entretanto, há um comportamento interessante 
percebidopercebido na pesquisa realizada pela Mindminers: as 
gerações mais velhas tendem a ir direto nos sites das 
lojas, enquanto as mais novas estão dispostas a 
experimentação através de pesquisas no Google e em 
redes sociais e este comportamento pode estar 
diretamente associado à maturidade digital, ou seja, 
nível de uso da internet.
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O aumento nas vendas online, tem cada vez mais 
inserido o canal digital nas estratégias de marketing 
das marcas e empresas.  As campanhas digitais 
poderão potencializar os resultados de vendas do seu 
serviço ou produto, utilizando estratégias para 
direcionar a comunicação de forma mais assertiva 
para o público-alvo em diversos canais durante a sua 
jornada de compra.jornada de compra.
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3. Formatos de Impacto
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Pinterest:

Destacamos alguns formatos que poderão ser utilizados nas 
estratégias de comunicação em campanhas digitais, gerando 
maior proximidade entre a marca e o público-alvo.

Utilizado para estratégias de branding e 
performance, os anúncios na plataforma Pinterest 
são conteúdos, o que gera uma experiência mais 
agradável para os usuários que navegam pela rede 
social.

Social-Catálogo:
A coleção é um formato de anúncio que permite que 
as pessoas passem da descoberta à compra de 
forma tranquila e imersiva enquanto navegam no 
facebook e no instagram.
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Search:
Formato para impactar o usuário que busca pelo seu 
produto ou serviço, no Google. Utilizado em 
estratégias de performance.

Vídeo Programático:
Formato de alta visibilidade, exibido nos portais da 
web. Podemos trabalhar com várias segmentações 
e públicos específicos utilizando dados 3rd party.

Waze:
Ideal para gerar mais visibilidade e conveniência. Os 
usuários podem clicar no anúncio e traçar uma rota, 
já que o formato possui a função de location 
awareness.



4. Sugestões de Audiências

Eventos e Datas Especiais

Segmentos Exclusivos
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Uma das etapas mais importantes durante o planejamento de 
campanha é a segmentação de audiência. Nesta etapa definimos os 
públicos que direcionamos nossa comunicação. Listamos algumas 
possibilidades de  audiências que poderão ser utilizadas nas mais 
diversas campanhas para alcançar seu público de forma mais assertiva.

Dia das mães
no Brasil

Flores Família Maternidade

Moda e 
beleza

Calçados Cosméticos e
perfumaria

Eletrônicos e 
eletrodomésticos

Comida e 
bebida

Presentes Shopping



Audiências Especiais
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Compradores ativos
na quarentena

Compras com
 ofertas

e descontos

Pessoas propensas
a parcelamento
no crédito

Compradores
online com cartão
de crédito

Entre em contato e solicite nosso mídia kit. A Zygon possui 
diversas soluções que ajudarão nas estratégias de 

campanhas no digital.
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