
A data que celebra a união
amorosa entre os casais teve
esforços de comunicação supe-
riores aos de 2008. De acordo
com dados do Ibope Monitor
colhidos na praça de São Paulo,
os investimentos realizados em
TV aberta com apelo ao Dia
dos Namorados foram 31% su-
periores ao montante aplicado
na data no ano passado. O total

destinado para propaganda na
televisão aberta ultrapassou os
R$ 40 milhões (ante os R$ 30
milhões de 2008), representan-
do 5% do valor aplicado entre
os dias 12 de maio e 12 de junho
(tabela 1).

O volume de investimento
ficou concentrado em cinco
segmentos, contra oito do ano
passado. Os setores que apos-

taram na data foram principal-
mente Comércio e Varejo, com
70% de participação, Serviços
ao Consumidor (com 12%),
Higiene Pessoal e Beleza (8%),
Telecomunicações (6%) e Ali-
mentação (4%). Dois destes
cinco são estreantes: Serviços
ao Consumidor e Alimentação
(tabela 2).

Ao todo, 24 anunciantes
produziram 68 filmes com
foco na data comemorativa.
A empresa Casas Bahia, res-
ponsável por um quarto dos
investimentos, foi quem mais
investiu. Lojas Riachuelo, na
segunda posição (com oferta de
vestuário masculino e femini-
no), responderam por 13% dos
valores aplicados no período,
e o Mc'Donalds, com uma ação

promocional, foi responsável
por 11%, ocupando a terceira
posição. Os investimentos
desses três anunciantes repre-
sentaram quase a metade da
verba total aplicada nos 30 dias
que antecederam a data: 49%
(tabela S).

O Dia dos Namorados movi-
menta produtos e serviços diri-
gidos tanto ao público masculino
como ao feminino, sendo bem
mais abrangente que o Dia das
Mães, que foca apenas marcas
referentes ao universo feminino.
Dessa forma, atrai diferentes
perfis de anunciantes, desde as
tradicionais lojas de departa-
mento, chocolates e perfumes
até uma empresa prestadora de
serviços de monitoramento de
frota (tabela 4).

No meio jornal, a diversidade
de companhias que fizeram algum
tipo de esforço de comunicação
com foco no Dia dos Namorados
também foi grande. Foram 135
anunciantes no meio, totalizando
R$ 30 milhões no período. Os jor-
nais foram utilizados por empresas
de 12 setores e, diferentemente
do que ocorre em TV aberta, o
segmento de Comércio e Varejo
contribuiu com 79% do volume
total aplicado no meio (tabela 5}.
Os três maiores anunciantes em
jornais, Casas Bahia, Grupo Pão
de Açúcar e Ponto Frio, foram
responsáveis por 49% da verba
aplicada no meio (tabela 6).

As categorias Lojas de De-
partamento e Centros Comer-
ciais foram as que mais uti-
lizaram o meio para divulgar
suas ações comerciais. As duas
representaram 68% dos inves-
timentos realizados no período.
Com promoções e cardápios di-
ferenciados organizados para a
data, a categoria de Restauran-
tes e Lanchonetes respondeu
por 5% das verbas alocadas no
meio (tabela 7).

Para complementar o estudo,
o Ibope Mídia analisou no Target
Group Index o comportamento e
os hábitos de consumo da popu-
lação brasileira com mais de 20
anos. O levantamento realizado
em 11 regiões metropolitanas
do Brasil destaca que as tradi-
cionais diferenças no compor-
tamento de homens e mulheres
ficam ainda mais evidentes, por
exemplo, em questões ligadas à
aparência pessoal: 40% delas es-
tariam dispostas a fazer cirurgias
para melhorar o visual, enquanto
apenas 29% deles concordariam
com a frase. Em contrapartida,
a afirmação "Eu prefiro passar
uma noite calma em casa do que
sair" surpreende ao apontar os
homens mais favoráveis, com
73% de concordância, em rela-
ção às mulheres, com 70%.

Quando questionado sobre os
antigos preconceitos entre os se-
xos, o público masculino confirma-

se mais convencional: 16% dos
homens ainda acreditam que "O
lugar da mulher é dentro de casa",
contra 9% das mulheres. Quando
a afirmação é "Os homens não
choram", a situação se repete: 18%
do público masculino identifica-
se com a proposição. Entre elas,
apenas 12% concordam. Já na
questão "Os homens e as mulheres
deveriam compartilhar igualmente
as responsabilidades da casa", os
dois públicos possuem alto nível
de concordância, mas as mulheres
ainda são maioria: 87% concordam
com a afirmação, contra 80% dos
homens (quadro 1).

Uma das principais aspirações
dos homens com 20 anos de idade
ou mais para os próximos 12 me-
ses é comprar uma casa (12%).
Além disso, fazer reformas no
domicílio é também um dos itens
que fazem parte da lista do que
os brasileiros esperam viver no
espaço de um ano (quadro 2).

O estudo indica que 66% do
público feminino realizou com-
pras pessoais nos últimos 30 dias
(exceto bebidas e alimentos). Ao
contrário do que se imagina, os
homens mantêm margem seme-
lhante, de 60%.
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