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O Dia dos Pais 2009 (que será comemorado no próximo dia 9) está movimentando o consumo 
e vem aquecendo a mídia e o marketing promocional. Há campanhas de todos os segmentos 
de marcas, como operadoras de celulares, shoppings (anunciantes mais frequentes em datas 
promocionais), marcas de roupas, de perfumes e varejo em geral, além de muita promoção.  
 
A boa notícia é que, mesmo em tempos de crise mundial, os brasileiros pretendem gastar 16% 
a mais para presentear os pais. Pesquisa da Ipsos encomendada pela Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), sobre intenção de compras para o Dia dos Pais, revela que o valor médio do 
presente este ano deve ficar em torno de R$ 70,00, contra R$ 60,00 em 2008.  
 
“É uma data de presentinhos e a crise é de crédito. Tanto que para as pessoas não se 
comprometerem com compras a prazo, a pesquisa revelou que a maioria das compras será à 
vista. O varejo vai se beneficiar”, avaliou Emilio Alfieri, economista da ACSP. 
 
O Dia dos Pais é considerado a quarta data mais importante para o comércio. Mesmo assim, 
somente 40% dos brasileiros costumam presentear os pais. A Ipsos entrevistou mil pessoas 
em todo o País. Segundo a pesquisa, os presentes mais cobiçados são: roupas e calçados 
(56%); CDs (8%); perfumes e joias (8%); telefone celular (5%), relógios (5%); DVDs (3%); 
livros (3%); outros (12%). 
 
Seja para anunciar promoções ou novidades nos portfólios, as marcas estão na mídia com 
campanhas fazendo referência direta aos pais, algumas ao padrasto (caso da TIM) e outras 
para vender planos para toda a família, como a Vivo. 
 
A Hering, por exemplo, escalou o trio de paizões Marcos Pasquim, Marcio Garcia e Jair Oliveira 
para estrelar sua campanha de Dia dos Pais. Os três foram clicados pelo consagrado fotógrafo 
Bob Wolfenson para a ação que ressalta os peixinhos, símbolos da marca, e dá continuidade à 
estratégia de valorizar a relação das celebridades com a Hering.  
 
Já a Lupo homenageia os diferentes comportamentos e estilos de pais em ação criada pela 
Rino Publicidade. No comercial, a narração é feita pelos filhos, trazendo uma linguagem jovem 
adaptada a cada estilo: “Pai é gato, pai é cabeça, pai é gente, pai é show, pai é Lupo”. O 
slogan da campanha, “Pai é pai, Lupo é Lupo”, finaliza o comercial.  
 
Shoppings 
 
O Dia dos Pais aquece a publicidade dos shoppings de São Paulo e do Rio de Janeiro. Inúmeras 
iniciativas já estão sendo veiculadas com foco na data. Promoções, exposições, comerciais e 
anúncios estão entre as ações desenvolvidas para alavancar vendas.  
 
Em São Paulo, o Shopping Interlagos está com uma campanha assinada pela Rae,MP. A ação 
envolve promoção que dará R$ 40 mil em vales compras. A campanha traz o título “Interlagos, 
o Shopping Interativo para os Pais” e destaca a importância da interatividade entre pais e 
filhos. A expectativa é de um incremento de vendas de 5% e um aumento de fluxo de público 
de 8%, se comparado ao mesmo período do ano passado.  
 
Já a K! Comunicação Integrada assina a campanha do Dia dos Pais do Shopping Pátio 
Higienópolis. A ação, que trabalha o tema “Grandes Pais da Ciência”, inclui uma exposição, até 
16 de agosto, em parceria com o Instituto Sangari, reunindo três gênios da humanidade: 
Galileu Galilei, Charles Darwin e Albert Einstein. A campanha associa o Dia dos Pais aos 
grandes “pais” da ciência e das grandes descobertas através do conceito “Para pais geniais 
como o seu”. Os shoppings Boavista e Plaza Sul, de São Paulo, e o Metrópole, de São Bernardo 
do Campo, contam com uma campanha da Full Jazz. Os anúncios enfatizam os laços familiares 
e trabalham a ideia de que presentear alguém é um momento muito especial, uma 
demonstração de carinho.  
 



A mensagem do anúncio é “Nesse Dia dos Pais, dê mais do que presentes. Dê momentos 
inesquecíveis”. O plano de mídia inclui a veiculação em revistas e jornais e ainda spots em 
rádios. Já o shopping Jardim Sul está com uma promoção que dará alfajores da marca 
Havanna a quem fizer compras acima de R$ 250.  
 
No Rio de Janeiro, diversos shop-pings também estão a pleno vapor por conta da data. O 
Fashion Mall, em parceria com a Enoteca Fasano, convida o público a personalizar o presente 
do pai. A cada R$ 600,00 em notas fiscais ou R$ 300 em compras com MasterCard, o cliente 
pode trocar por uma garrafa de vinho Isla Negra com um rótulo customizado. A campanha é 
assinada pela Ana Couto Branding & Design. 
 
O Ilha Plaza Shopping também criou um presente exclusivo para os Pais. Nas compras acima 
de R$ 200,00, os clientes serão presenteados com um kit composto por quatro porta-copos 
criado pela designer Pat Lobo. A artista ficou conhecida por criar ilustrações para grifes 
renomadas como Cantão, New Order e Verve. A ação acontece até o dia 9 de agosto e conta 
com campanha em jornal e mídias internas (painéis, móbiles aéreos, adesivos e cartazes) 
assinada pela W/. O slogan da ação é “Um presente para todos os pais. Em todas as fases”.  
 
O Center Shopping Rio desenvolveu um catálogo especial com dicas de presentes para os pais 
e veiculou vários outdoors na região. Em uma parceria diferenciada, o Shopping Nova América 
se associou à construtora e incorporadora Rossi para desenvolver uma promoção de olho na 
data. A “Promoção Cinema em Casa” presenteia os clientes que fizerem compras no shopping 
acima de R$ 200 com um ingresso para o cinema Kinoplex. O investimento na campanha é de 
R$ 360 mil.. 
 
Marisa  
 
“O melhor presente de geração para geração” é o título do catálogo que a Giacometti criou 
para a rede de lojas Marisa, com foco no Dia dos Pais. A edição abre espaço para os homens 
mostrando peças da coleção de moda masculina da Marisa, com opções para passear ou 
trabalhar, para várias idades.  
 
“Aqui Pai é de Casa” é o nome da campanha da Casas Bahia criada exclusivamente para a web 
em homenagem ao Dia dos Pais. O hotsite da ação apresenta aos usuários diferentes estilos de 
pais (“da roça”, “moderno”, “bate um bolão” e “faz tudo”) e os convida a recriá-los. O 
consumidor pode definir características como cor dos cabelos, dos olhos, formatos de boca e 
nariz, além de roupas e acessórios. Ao final, ele escreve um e-mail para o seu pai, 
convidando-o a acessar o site e conferir a homenagem.  
 
Emoção 
 
O Boticário preparou duas ações para impactar os consumidores no Dia dos Pais. Uma 
campanha publicitária, criada pela AlmapBBDO, explora a beleza do relacionamento entre pais 
e filhos. O comercial é embalado pela suave melodia da “Valsa para uma menininha”, 
composta por Toquinho e Vinícius de Moraes e interpretada pelo próprio Toquinho.  
 
Já na internet, o foco é a arte da perfumaria e dos vinhos, por meio de ações desenvolvidas 
pela agência digital TV1.Com. A ideia é mostrar o que um perfume e um vinho podem ter em 
comum. Uma série de webvideos disponíveis em www.youtube.com/boticario e no hotsite da 
campanha conduz os internautas ao universo da arte da perfumaria e da produção artesanal 
de vinhos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 3 ago. 2009, p. 32.  
 


