
ma regra não escrita do bom jornalismo 
é não tratar, no trabalho, da própria vida 
privada. Mas - já dizia o disciplinado 

general MacArthur - as regras existem para serem 
quebradas e, como verá, adiante, o caro leitor, eu 
tenho uma relação, se não privilegiada, pelo menos 
peculiar com o dia 12 deste mês. E só posso 
transformar isso num texto para esta última página 
da revista se iniciá-lo com a 
informação de que nasci num 
dia 12 de junho, antes do ano 
de 1949. (O real milésimo é, 
digamos, irrelevante para o 
resto dessa história...). 
No ano de 1949, o publicitário 
paulista João Dória (pai, 
evidentemente) teve uma ideia 
criativa: criar, no Brasil, o Dia 
dos Namorados - como um 
estímulo ao comércio em geral 
e, em especial, ao seu cliente, a 
loja Clipper. 
Para obter o sucesso que se 
seguiu, Dória teve dois insights 
importantes: o primeiro, de que 
o dia 14 de fevereiro, celebrado 
mais ou menos em todos os 
países cristãos, como dia de São 
Valentim (que ninguém sabe, até hoje, porque acabou 
sendo conhecido como o padroeiro dos namorados; 
aliás, como registram as fontes do Google, ninguém 
sabe, também, quem é o Valentim da homenagem 
- entre os muitos santos com este nome que foram 
canonizados), no Brasil, não era uma data adequada 
para a nova promoção, por ocorrer muito próxima 
ao Carnaval. Mas a segunda percepção de JD foi 
genial: se o dia de Santo Antonio - 13 de junho - era 
largamente comemorado, no Brasil e em Portugal; e 
se o dito santo era conhecido como "casamenteiro" e 

a véspera do casamento era o namoro, então, o resto 
faz parte da história da nossa propaganda - como 
o Almanaque do Biotônico Fontoura e os versos do 
Rum Creosotado. Estava consagrado o 12 de junho. 
Assim, nos meus anos de infância, as pessoas diziam, 
para assinalar: "ele faz anos na véspera de Santo 
Antonio". Depois, adolescente e adulto, passei a ter o meu 
dia identificado com o de todos os namorados do Brasil. 

Tem sido gostoso. Mais tarde, 
soube que o grande Fernando 
Pessoa nascera no dia 13 de junho. 
(Ele e eu temos algo em comum, 
portanto: somos gemmianos). 
Ao Dória costuma-se, também, 
ser creditada - alguns anos antes 
- a criação do Dia das Mães, no 
segundo domingo de maio. É 
bem possível. No caso, contudo, 
ele teria adaptado um costume 
e uma data já comemorados 
nos países "desenvolvidos" 
(ou que, naquela época, eram 
assim considerados) em datas 
próximas e no "Mês de Mana". 
Aliás, se alguém souber, diga-me 
por que maio foi escolhido para 
homenagear a santa, pois passei 
bom tempo procurando essa 

informação online e só achei chatos textos religiosos... 
E já que tratamos de efemérides, não custa lembrar que 
o Dia dos Pais - que vai chegar, em agosto, no Brasil, foi 
criação de um outro publicitário: Sylvio Bhering, diretor 
comercial do jornal O Globo. A data foi escolhida por 
estar próxima ao dia do nascimento de São Joaquim, 
pai da virgem Maria e avô de Jesus Cristo. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 473, p. 82, jun. 2012. 




