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Humor e didática são os recursos de que os publicitários lançaram mão para incentivar os 
consumidores a gastar mais no Dia dos Pais. O dia do "chefe da família" rende, pelo menos, 30% 
menos faturamento que o da "Rainha do Lar" e as grandes redes varejistas como C&A, Casas 
Bahia e Riachuelo querem mostrar às pessoas que devem ser mais generosas com a figura 
paterna. Da galhofa sincera à percepção de que os homens estão mais vaidosos, o tom das 
campanhas pressupõe um homem muito mais flexível, bem-humorado e vaidoso que a antiga 
figura paterna.  

Talvez seja a histórica falta de expectativa dos pais em ganhar bons presentes, ou o fato biológico 
de que "mãe é sempre certa" ou ainda a questão sociológica de que, por diferentes razões, há 
muitos pais ausentes que podem não merecer grandes homenagens. Há ainda as estatísticas que 
apontam que as mães tendem a sobreviver a seus maridos. Seja como for, o comércio não 
consegue fazer as pessoas se entusiasmarem tanto pelo Dia dos Pais quanto pelo Dia das Mães.  

Leia Também: 

Com humor, varejo busca elevar pai ao status de mãe  

São Paulo, 8 de Agosto de 2003 - Campanhas incentivam filhos a gastar mais no Dia dos Pais. 
Waldick Soriano, quando há quase 30 anos compôs seu maior sucesso, a canção "Eu não sou 
cachorro não", não poderia imaginar que o tema sobre um homem desprezado viraria trilha 
sonora e inspiração para anúncios dos Dia dos Pais. Várias razões convergem, mas o fato é que as 
grandes redes varejistas - cada uma com sua linguagem - utilizam o humor para mostrar aos 
filhos que eles devem gastar com seus pais valores equivalentes aos que investem no presente da 
mamãe.  

"Estudos mostram que o volume de gastos no Dia dos Pais é cerca de 30% menor que no Dia das 
Mães", diz o presidente e diretor de criação da Bates Brasil, Silvio Matos. Responsável pela criação 
da campanha das Casas Bahia, o maior anunciante do país, a Bates criou dois tipos de mensagens 
para o Dia dos Pais: uma homenagem em tom emocional ao som de "Pai Herói" de Fábio Jr. e 
filmes nos quais seu garoto propaganda pergunta diretamente a pais o que eles gostariam de 
ganhar e a crianças o que acham que seus pais precisam.  

"Contatos com consumidores nos mostraram que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a 
que tipo de presente que faz sucesso com os pais", diz Matos. "Por isso, era preciso ser didático e 
mostrar alternativas de presentes além de deixar claro que seu custo era acessível." Matos afirma 
que, embora, não fosse um objetivo focal do briefing do cliente, há no mercado um desejo de 
alavancar o resultado financeiro da data. O publicitário diz que as pesquisas realizadas junto aos 
consumidores indicam que a tradição é dar para os pais coisas simples - canetas, lenços e meias - 
e que esse costume jogou o investimento para baixo.  

"Os pais se ressentem do fato de que as mães ganham presentes melhores e mais caros e o 
humor lhes permite comunicar isso aos filhos", diz o vice-presidente de criação da Agência Click, 
J.P. Pereira. Responsável pelo desenvolvimento de promoções e comunicação via Internet para a 
C&A, ano passado, a Agência Click partiu da trilha "Eu não sou cachorro não" e criou por meio de 
um link na página da C&A o "Movimento Nacional dos Pais Desprezados", que tem como peça 
principal um manifesto em linguagem panfletária no qual os pais pedem tratamento equiparado 
ao que as mães recebem. "Ano passado, mais de 200 mil e-mails com cópia do manifesto foram 
enviados e a expectativa para este é, pelo menos, igualar o número", diz Pereira. A ação na 
internet tem a função primordial de cadastrar clientes e formar uma base de dados, mas também 



tem o impacto de envolver a C&A no relacionamento entre pais e filhos por meio do envio do 
manifesto. "A brincadeira foi bem recebida, não tivemos nenhuma reclamação", diz o publicitário, 
que foi convidado várias vezes para falar em universidades sobre o "case dos Pais Desprezados."  

"As mudanças no discurso publicitário simplesmente refletem a consolidação de uma tendência no 
comportamento dos homens, que estão menos formais", diz o criativo Marcelo Droopy Almeida, 
da Talent, agência que tem a conta da Riachuelo. Assim, a solução foi dar dicas de moda para 
ajudar os filhos a superar sua crise de criatividade na hora de comprar o presente.  

Uma prova de que o costume de dar lenços de presente para os pais persiste é o fato de o 
segundo domingo de agosto representar a data de maior vendagem da Lenços Presidente, marca 
com 60 anos de mercado, que triplicou suas vendas nas últimas semanas. Segundo o gerente 
marketing, Richard Godoy, o Dia dos Pais é o Natal da Presidente. "Neste ano, com o consumidor 
querendo economizar, a procura por lenços - a caixa custa R$ 15 - tem superado as 
expectativas," diz Godoy. Hoje, 20% do faturamento da empresa vem das cuecas tipo boxer 
(antigamente chamadas samba-canção), outro presente tradicional de filho para pai.  
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