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AGENDA

Como 
conteúdos, 
temos:



Os conceitos de família e 
maternidade evoluíram 
significativamente nos últimos 
anos. E isso traz a necessidade 
de expandir a concepção
que se tem do que é ser mãe,
suas visões, escolhas pessoais
 e momentos de vida.

No Brasil, isso já é uma realidade 
e deve ser vista com a atenção
e o cuidado necessários. Estamos 
falando de mães com um papel na 
economia global, mas também de 
mulheres que precisam ser 
ouvidas e colocadas em seus 
lugares de fala e visibilidade. 
MamaLab foi pensado para 
entender essa mudança e fazer 
parte da resposta a ela.

MamaLab teve início 
em Tóquio em 2009. 
Hoje tem núcleos em 
Cingapura, Indonésia, 
Filipinas e Taiwan.

INTRODUÇÃO



“No one knows the world’s number one target 
market better than we do. As a mom myself,
I know that a mother is a wife, a teen’s best 

friend, a family’s breadwinner, a CEO,
a sister, a household ‘doctor’ and much more.”  

M e r l e e  C r u z - J a y m e
( C h a i r m o m  a n d  C h i e f  C r e a t i v e  O f f i c e r ,  

M a m a L a b  A s i a - P a c i f i c )



Contribuir com as 

descobertas sobre as mães 

por meio de quem elas são 

e oferecer uma nova 

perspectiva sobre o seu 

universo e contextos 

pessoais.
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Dados como ponto de 

partida + instintos naturais 

das mães, através de 

experiências que fazem 

parte da história de quem 

somos.
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INSIGHTS

METODOLOGIA 5

Um projeto feito por 

profissionais mães que têm 

posições fixas no MamaLab, 

além de advisors e um pool 

de outras mães que são 

plugadas aos trabalhos de 

acordo com os assuntos, e 

objetivos de análise e 

descobertas.

Nossa proposta é trazer 

olhares múltiplos e sensíveis 

sobre dados em relação a 

maternidade com mães que 

têm perfis, visões de mundo, 

opiniões diferentes e 

complementares sobre o que 

é ser mãe.

3 DE MÃES
PARA MÃES

A partir de iniciativas proprietárias e 

próximas das mães, queremos 

conhecer as realidades da mulher/

mãe brasileira. Plural, multifacetada 

e em constante mudança.
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MamaLab é um projeto global 

de inovação da Dentsu e tem 

como principal papel entender 

as mães a partir de quem elas 

são. Um movimento concebido 

e liderado por mães.

1 SOBRE NÓS

NO BRASIL

FRAMEWORK

INTUIÇÃO

OUVIR + 
APRENDER

DATA W/ 
SOUL



COMO FUNCIONOU

O processo de campo teve início 
na semana anterior e continuou na 
semana seguinte ao Dia das Mães. 
Foram 250 mães e grávidas de 
todo o Brasil (ABC 25-45) em um 
momento quantitativo e mais 100 
envolvidas em um processo 
qualitativo, com tarefas como 
compartilhar fotos, detalhes do que 
estavam fazendo durante e depois 
do Dia das Mães.

O ROTEIRO
DE PERGUNTAS

Criamos uma dinâmica que 
contemplou questões mais 
tradicionais e outras com a 
intenção de provocar reações nas 
mães. 

Um exemplo disso foi inserirmos 
questões que tinham emojis nas 
respostas — algo novo até então 
para a própria MindMiners.

PARCERIA
COM A MINDMINERS

Este estudo foi pensado e 
realizado por MamaLab a partir da 
nossa metodologia e desenvolvido 
em conjunto com a MindMiners. 

PESQUISA



RECORTE

Estudamos muitos reports sobre o 
Dia das Mães antes de irmos 
a campo e notamos que boa parte 
deles tinha uma abordagem
comercial sobre a data. O nosso 
recorte foi entender esse Dia a partir 
de quem o vive, para termos uma 
visão pessoal e do lado de “dentro”, 
não pensando na mãe como objeto 
de pesquisa mas, sim, como 
personagem principal da narrativa.

O QUE A GENTE JÁ 
SABIA E ALGUMAS 
HIPÓTESES

MUITA COISA 
QUE A GENTE 
NÃO TINHA IDEIA

PESQUISA



Um dia que parece quase um 
roteiro de filme. Todo mundo já 
decorou as falas, a sequência 
das cenas. Cada um já sabe a 
sua função nessa data, e a da 
mãe é ser a dona da história.

70% DAS MÃES
ACREDITA QUE
O DIA DAS MÃES É:
“UM DIA ESPECIAL
E DE HOMENAGEM”.*

#1. O QUE ELAS SENTEM

Pergunta: Qual palavra define um ótimo Dia das Mães pra você?
Amostra: 250



TAMBÉM É SOBRE A RELAÇÃO
QUE ELAS POSSUEM COM AS SUAS  
PRÓPRIAS MÃES*

EM 1 EMOJI, A EXPECTATIVA
PARA O DIA DAS MÃES DE 2019*

80% dão presente para suas mães, uma forma 
de retribuir valores em comum e o sentimento 
que ambas compartilham em relação à 
maternidade.

Elas estavam radiantes e orgulhosas por
sua famílias, ainda mais as mulheres que
iam viver a data pela #1 vez.  A saudade foi um 
dos poucos motivos de tristeza.

É MUITO SOBRE OS FILHOS. É MUITO
SOBRE FAZER PARTE DA VIDA DE ALGUÉM*

Um momento para guardar na memória, para 
tirar fotos e viver o que não vai ter volta. Muitas 
falaram sobre curtir enquanto os filhos são 
pequenos e estão por perto.

O DIA DAS MÃES, 
PARA ELAS, É:
( ) Um dia especial
( ) Ir ao restaurante
( ) Ficar com a mãe 
( ) Ficar com os filhos
( ) Não cozinhar 
( ) Não arrumar a casa
    antes ou depois

(X) Todas as alternativas

😍

O QUE
ELAS SENTEM

Pergunta: Qual sua expectativa para o Dia das 
Mães que acontece no próximo Domingo? 
De 1 a 6, qual emoji representa melhor o que 
você está sentindo? Coloque o número do emoji 
na sua resposta e nos conte mais detalhes.
Amostra: 250

Pergunta: Você dá presente para a sua mãe?
Amostra: 250

Pergunta: Qual conselho você daria para uma mãe que vai viver o seu primeiro Dia das Mães?
Amostra: 250



X
CAFÉ DA MANHÃ* 

AINDA É UM CLICHÊ,
MAS TÁ TUDO BEM.

48% tiveram o almoço em casa*
33% fizeram o almoço*
26% fizeram o almoço e o jantar*

Algumas, inclusive, ainda trabalharam fora de 
casa também.*

COMO É DE VERDADE

ZOOLÓGICO*
UM PROGRAMA

FORA DA CURVA.

FICARAM EM CASA*
48%

Pergunta: Onde você passou o Dia das Mães? 
Amostra: 250

Pergunta: Como foi seu domingo de Dia das Mães? 
Amostra: 250

Pergunta: Como foi seu domingo de Dia das Mães? 
Amostra: 250

Pergunta: Como foi seu domingo de Dia das Mães? 
Amostra: 250



O LADO BOM E O LADO
RUIM DE SER MÃE*

CONCILIAR 
1000 E 1 TAREFAS*
“Ser mãe, dona de casa e trabalhar fora é um grande 
desafio. Nem pude passar o Dia das Mães com meus 
filhos e tenho certeza que cada ano essa tendência 
vai aumentar porque as mães estão cada vez mais 
independentes e responsáveis pelas compras do lar.” 

“Amo meus filhos, mas não gosto da 
maternidade… É difícil sentir que outros 
dependem de você pra tudo.” 

SER DONA DE CASA
NÃO É TRABALHO*
“É complicado fazer as tarefas domésticas 
normalmente. Pelo menos nesse dia 
deveríamos ter folga.” 

O que é 
mais difícil 
nesse dia

Pergunta: Apenas uma em cada cinco mulheres sente que pode falar publicamente sobre as 
dificuldades da maternidade. Abra seu coração: o que foi mais difícil pra você nesse Dia das Mães? 
Amostra: 250



 

“Tenha calma. Tudo dará certo. 
Tudo se ajeita e não tente ser 
perfeita.”*  
 
“Seja sempre honesta consigo 
mesma. Tenha amigas mães, a 
gente se entende. Não crie falsas 
expectativas. Se não for ganhar 
um presente, compre.”* 

“Mãe é mãe sempre.”*

“Todo dia é dia.”* 

“Aproveite porque os filhos 
crescem rápido.”* 

O QUE A SUA MÃE 
SEMPRE TE FALOU

O QUE A SUA MÃE 
NÃO TE FALAVA 

SE FOSSE PARA DAR 
UM CONSELHO

Pergunta: Qual conselho você daria para uma mãe que vai viver o seu primeiro Dia das Mães?
Amostra: 250

https://www.mamalabglobal.com.br


Só o e-commerce faturou
R$ 2,2 BI no Dia das Mães
neste ano, 5% a mais que em 
2018*. O que isso quer dizer na 
prática e o sentimento das mães 
com presentes?
Fonte: Estudo eBit/Nielsen, 2019.

DAS MÃES
GANHARAM PRESENTE
NO DIA DAS MÃES EM 2019* 

#2. RELAÇÃO COM PRESENTES70%
Pergunta: Você ganhou presente no Dia das Mães?
Amostra: 250



O QUE ELAS NÃO QUEREM
GANHAR DE JEITO NENHUM*

O QUE ELAS ACHAVAM QUE
IAM GANHAR NO DIA DAS MÃES*

Os 3 primeiros da lista: roupas e acessórios, 
algo feito pelos filhos e nada, que empatou 
com perfumes e cosméticos. Expectativas 
realistas ou baixas? Ambas?

48% não gostariam de ganhar um item para 
cozinha. Pijama e meias, itens de decoração
e livros são mais 3 coisas que não são o que 
elas esperam.

FILHOS E PARCEIROS(AS)
COSTUMAM PRESENTEAR*

71% das mães ganham presente dos filhos, 
58% dos(as) parceiro(as). Elas são 
presenteadas por suas mães (21%) e estão 
começando a se presentear também (12%).Para 42%

das mães,
essa é a data 
mais importante
do ano para 
ganhar presente. 
Depois desse dia, 
estão Natal e 
Aniversário.*

RELAÇÃO
COM PRESENTES

Pergunta: Quem costuma te dar presente nesse Dia?
Amostra: 208

Pergunta: Como mãe, em qual dessas datas você 
acha que não dá pra ficar sem presente?
Amostra: 250

Pergunta: O que você acha que vai ganhar esse ano?
Amostra: 250

Pergunta: O que você não quer ganhar de jeito nenhum?
Amostra: 250



XQUEREM VIAJAR EM FAMÍLIA*
48% 2%

CONSEGUIRAM VIAJAR EM 2019*

75% ganharam o que estavam esperando*

64% guardam os presentes feitos manualmente 
pelos filhos e não jogam fora por culpa.*

Mais de 90% não ligariam de ganhar algo que 
fosse comprado em brechó ou site de usados.*
 
53%: “Não me importo nem um pouco”*
35%: “Não ligo, mas prefiro o novo”* 
4%: “Preciso saber que é usado”*

RELAÇÃO COM EXPERIÊNCIAS

61% não querem que os filhos gastem mais 
com presentes.*

Pergunta: Qual surpresa você gostaria de viver nesse Dia?
Amostra: 250

Pergunta: Onde você passou o Dia das Mães?
Amostra: 250

Pergunta: Você ganhou o que estava esperando??
Amostra: 173

Pergunta: Você gostaria que seu(s) filho(s) gastasse(m) mais com seu presente esse ano?
Amostra: 250

Pergunta: Você teria problema em receber um presente usado? Que foi comprado em um 
brechó ou site de venda de usados, por exemplo.
Amostra: 250

Pergunta: Você guarda os presentes que o(s) seu(s) filho(s) faz(em)/fazia(m) 
manualmente para o Dia das Mães?
Amostra: 250



A VONTADE DE SER LEMBRADA

PRESSÃO SOCIAL
“Desvincular a data ao consumismo. Presente pelo presente.”

“Ter que lembrar o filho de fazer algo por mim, 
porque sozinho ele não faria nada.”

A QUESTÃO FINANCEIRA
“Gosto de dar e receber presentes, mas no momento não tenho como 
presentear minha mãe da forma que eu gostaria e isso me deixa triste.”

CONSEGUIR APENAS FICAR 
COM OS FILHOS

“Conciliar os horários de lazer com o dos meus filhos 
por conta do trabalho.” 

O que é 
mais difícil 
nesse dia

A VONTADE DE SER LEMBRADA*

PRESSÃO SOCIAL*

A QUESTÃO FINANCEIRA*

CONSEGUIR APENAS FICAR 
COM OS FILHOS*

Pergunta: Apenas uma em cada cinco mulheres sente que pode falar publicamente sobre as 
dificuldades da maternidade. Abra seu coração: o que foi mais difícil pra você nesse Dia das Mães? 
Amostra: 250



 

“Não crie expectativas, ainda 
mais se a criança for pequena 
e dependendo do marido pra 
fazer algo.”*

“Tente fazer todos 
compreenderem que é um dia 
especial e importante para 
você, que você tem que ser 
mimada nesta data.”* 

“O maior presente é aquele que
não se pode comprar, filhos e amor.”*

“Que não importa o presente
e sim a presença.”*

“Que no Dia das Mães sempre
se ganha panelas.”*

O QUE A SUA MÃE 
SEMPRE TE FALOU

O QUE A SUA MÃE 
NÃO TE FALAVA 

SE FOSSE PARA DAR 
UM CONSELHO

Pergunta: Qual conselho você daria para uma mãe que vai viver o seu primeiro Dia das Mães?
Amostra: 250

https://www.mamalabglobal.com.br


Mães podem ser mulheres muito 
diferentes entre si, mas é bem 
provável que elas tenham o 
mesmo lema em comum: sem 
tempo, irmã!

MAIS DE

60%
DAS MÃES QUEREM TER MAIS 
TEMPO PARA SI E PENSAM EM 
CUIDADOS ESTÉTICOS E VIAJAR*

#3. MAIS TEMPO 
PARA MIM MESMA

Pergunta: Uma das coisas que uma mãe mais deseja no Dia das Mães é ter um tempo para ela 
mesma. O que você mais gostaria de fazer para você nesse dia? Escolha por ordem de prioridade.
Amostra: 250



SEGUNDO LUGAR: MENOS 
COBRANÇA SEM SER PERFEITA*

TERCEIRO LUGAR: NÃO TER QUE 
ESCOLHER ENTRE FILHOS E CARREIRA*

80% das mães compararam seus corpos
após o nascimento de seus bebês em relação 
ao que é mostrado na mídia.
Fonte: mcgarrybowen london, 2019.

Mães millennials dão mais prioridade
à individualidade que à maternidade.
Fonte: Google, 2017.

PRIMEIRO LUGAR: MAIS TEMPO
PARA FICAR COM MEUS FILHOS*

7 em cada 10 mães paulistanas cuidam 
sozinhas ou quase sozinhas dos filhos.
Fonte: “Viver em São Paulo: Mulher e a Cidade” - Ibope Inteligência, 2019.

Se você pudesse 
ter desejos 
realizados para o 
Dia das Mães
de 2020, quais 
seriam?*

SEM TEMPO
PARA MIM MESMA

Pergunta: Se você pudesse ter desejos realizados para Dia das 
Mães de 2020, quais vão ser? Escolha por ordem de prioridade.
Amostra: 250

Pergunta: Se você pudesse ter desejos realizados para Dia das 
Mães de 2020, quais vão ser? Escolha por ordem de prioridade.
Amostra: 250



Quase 
metade
lavou
a louça

Vo
l. 00

E NÃO FOI SÓ ISSO.

27% recolheram as roupas do varal*
20% lavaram a roupa*

24% arrumaram os brinquedos dos filhos*

SEM TEMPO
PARA MIM MESMA

no Dia das Mães*
Pergunta: Nesse último domingo de Dia das Mães, você:
Amostra: 250



R
es

um
o

35.600%

4.800%

25.200%
34.400%

Sim, eu ainda preciso cuidar de tudo em casa. Sim, mas tive ajuda nesse dia.
Sim, mas gosto de fazer tudo eu mesma. Não, consegui descansar e curtir.

PARA MUITAS, É SÓ MAIS UM DIA*
O Dia das Mães continua sendo um dia como outro qualquer. Elas ainda 

fazem as tarefas em casa, mas agora com a ajuda de outras pessoas 

34,4%

25,2%

35,6%

4,8%

SEM TEMPO
PARA MIM MESMA

Pergunta: Você sente que no Dia das Mães você teve tanto trabalho como em qualquer outro dia?
Amostra: 250



O PESO DE 
RESPONSABILIDADE*

A INSATISFAÇÃO DE 
CADA ESCOLHA*
“Deixar meus filhos para outros cuidarem para 
que eu pudesse descansar. Ao memo tempo EM 
que desejamos descanso, não queremos abrir 
mão de cuidar dos filhos.” 

"Ter a responsabilidade de toda uma família 
só em você."

ESTEREÓTIPO DE 
QUE É FÁCIL*
“Tem um estereótipo de que é um filme da 
Disney, mas a realidade pra quem não tem 
babá 24h é diferente.” 

O que é 
mais difícil 
nesse dia

Pergunta: Apenas uma em cada cinco mulheres sente que pode falar publicamente sobre as 
dificuldades da maternidade. Abra seu coração: o que foi mais difícil pra você nesse Dia das Mães? 
Amostra: 250



 

“Curta, seja feliz, mas em 
momento algum esqueça que 
você merece ser feliz, se 
cuidar, se sentir plena além de 
ser mãe.”*

“Aproveita enquanto todos 
querem ficar com o bebê.”*

“Fique com seu filho e cuide
de você neste dia.”*

“Família é prioridade. União, 
respeito e amor são primordiais.”*

“Eu aprendi com minha mãe
a trabalhar muito, servir a Deus
e economizar dinheiro.”*

“A família é o bem mais importante, 
e que a mulher estrutura o lar.”*

O QUE A SUA MÃE 
SEMPRE TE FALOU

O QUE A SUA MÃE 
NÃO TE FALAVA 

SE FOSSE PARA DAR 
UM CONSELHO

Pergunta: Qual conselho você daria para uma mãe que vai viver o seu primeiro Dia das Mães?
Amostra: 250

https://www.mamalabglobal.com.br


SER MÃE É VIVER
EM UM MUNDO

DE PARADOXOS

O QUE É MAIS
ASPIRACIONAL

O QUE É PARTE
DO DIA A DIA

APRENDIZADOS



 

O Dia das Mães é uma data
com apelo emocional, mas 
também uma data que passa
por superidealização e pressão 
social.

E as mães tem que lidar com 
isso todos os outros dias do ano.

#1 

“A cultura em que a gente vive 
romantiza muito o amor materno e 
isso é uma construção histórica 
desde o começo do século XVIII. 
É aí que começa essa ideia de que 
as mulheres que viram mães passam 
a ter um amor sem limites. São 
completamente abnegadas. 

A identidade fica completamente 
subjugada pelo papel social de mãe. 

O papel de mãe em si é paradoxal, 
porque, ao mesmo tempo que ele é 
muito idealizado, ele é esquecido. 
A mulher que desempenha é 
completamente esquecida.” 
P a t r í c i a  V i e i r a
( P s i c a n a l i s t a )
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Uma das coisas que as mães 
mais querem receber nesse dia 
não é um presente, mas sim uma 
experiência.

Uma forma de fugir um pouco
da realidade. Um lugar em que 
os boletos e as tarefas do dia
a dia não aparecem.

#2 
“Quando você viaja, tem alguém te 
carregando. Tem um monte de 
serviços que você não percebe. Você 
chega no hotel, tá tudo limpo, tá tudo 
no lugar, a comida tá pronta, você 
não vai lavar a louça… 

É quase que uma experiência 
intrauterina. Tem alguém te 
alimentando, você tá descansando, 
seus filhos — que são a sua maior 
preocupação — tão cuidados. Agora 
na sua casa, você é a adulta. 
P a t r í c i a  V i e i r a
( P s i c a n a l i s t a )

https://www.mamalabglobal.com.br


 

Existe muita cobrança para 
“equilibrar todos os pratos”
e ser perfeita. 

E isso tem a ver, também,
com a relação que essas 
mulheres tiveram com suas 
mães.

#3 “Eu acho que tem uma cobrança de 
performance grande. É uma cobrança 
difícil, fica uma opressão desde 
dentro. 

A casa já vira um ambiente de 
trabalho, porque eu tenho que pensar 
no almoço, eu tenho que lavar roupa, 
eu tenho que um monte de coisas e 
também tenho que performar em 
muitos níveis. É muito superegoico, 
como se você virasse o senhor e o 
escravo dentro do mesmo corpo.” 
P a t r í c i a  V i e i r a
( P s i c a n a l i s t a )

https://www.mamalabglobal.com.br


OBRIGADA
PRISCILLA.CERUTI@MAMALABGLOBAL.COM

Instagram: @mamalabglobal
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