
Celulares reinam no Dia dos Pais 
 
Produto foi dos que ganharam mais investimentos em divulgação na mídia nessa data 
 
Apesar de o Dia dos Pais não ser uma data tão badalada para o comércio quanto o Natal, o Dia 
das Mães e o Dia das Crianças, os investimentos em TV aberta na praça de São Paulo para 
esse período cresceram em 2008 e chegaram a superar os realizados para o Dia dos 
Namorados. 
 
De acordo com dados do Ibope Monitor, os investimentos que utilizaram o apelo da data 
passaram de R$ 36 milhões, o que significou crescimento de 20% em relação à data dos 
namorados. Esse montante representou 5% do total de quase R$ 732 milhões investidos por 
todo o mercado publicitário na TV aberta na praça de São Paulo entre os dias 10 de julho e 10 
de agosto. A quantidade de filmes exibidos nesse período (130) também foi bastante superior 
aos 70 filmes produzidos para o Dia dos Namorados (ver tabela 1). 
 
Entre os setores, o de Comércio/varejo foi o que mais investiu em publicidade no último Dia 
dos Pais. Ao aplicar mais de R$ 20 milhões, foi responsável por 56,5% da verba total para a 
data. O segundo em esforço de comunicação foi o setor de Telecomunicações, representando 
36,2% dos investimentos (ver tabela 2 e gráfico 1). 
 
Na comparação com o Dia dos Namorados, não foram veiculados no Dia dos Pais anúncios do 
setor de Bebidas e diminuíram os investimentos em comerciais de Higiene Pessoal e Beleza e 
de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. Por outro lado, apareceram anúncios de Construção e 
Acabamento, além de terem crescido ainda mais os de Vestuário e Têxtil e de 
Telecomunicações (ver tabela 3). 
 
Duas categorias desses dois setores vêm se mantendo como as que mais investem em datas 
comemorativas. A primeira é a de Lojas de Departamento, que neste Dia dos Pais investiu R$ 
14 milhões na praça de São Paulo. 
 
A segunda é Varejo Telecomunicações Móvel, que investiu mais de R$ 13,3 milhões nessa 
mesma praça. Juntas, foram responsáveis por 74,4% do total investido no último Dia dos Pais 
(ver tabela 4). 
 
Dos dez anunciantes que mais investiram, sete pertencem a uma dessas duas categorias. Ao 
todo, 30 anunciantes fizeram esforço de comunicação voltado para o Dia dos Pais no período 
analisado (ver tabela 5). 
 
A TIM investiu mais de R$ 6 milhões no Dia dos Pais, com ofertas de planos promocionais e de 
aparelhos celulares. A rede de lojas Casas Bahia, que costuma anunciar principalmente móveis 
e eletrodomésticos, concentrou 72% da sua verba total em propaganda de aparelhos celulares, 
eletroeletrônicos, computadores e produtos de uso pessoal, como barbeadores e relógios. O 
governo do Estado de São Paulo também voltou a usar uma data comemorativa para 
incentivar os consumidores a pedir a Nota Fiscal Paulista nas compras. 
 
 
Leia mais: 
 
Consumo do aparelho no target continua em alta  
 
O forte investimento da TTM e das Casas Bahia em anúncios de celulares mostra que continua 
grande a disputa pela atenção dos consumidores para esse tipo de produto, mesmo que a 
posse de celulares já seja relativamente alta. Dados da pesquisa Target Group Index indicam 
que a posse de telefones celulares entre homens adultos da Grande São Paulo já supera os 
70%. O apelo da publicidade, então, é o da troca do aparelho ou da operadora (ver tabela 6). 
Na população de homens adultos, o fator mais importante no momento de decidir pela compra 
de um celular é a qualidade do aparelho e da rede da operadora. Enquanto os que não têm 
filhos dão mais importância à qualidade, os que são pais preocupam-se mais com o preço (ver 



tabela 7). De modo geral, os homens com filhos apresentam índices superiores à média de 
preferência por marcas tradicionais e por produtos para a casa, enquanto os que não são pais 
preocupam-se muito mais com a aparência. 
 
Considerando que quem recebe o presente influencia na escolha do produto a ser comprado, 
esses dados sobre hábitos e atitudes dos adultos do sexo masculino que têm filhos podem 
orientar os anunciantes a direcionar a publicidade do próximo Dia dos Pais — sobretudo em 
relação à preferência desse público por marcas fortes e por produtos que facilitem a vida e 
combinem com seu lar (ver tabela 8). 
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