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A magia do Natal se
expande neste fi-
nal de ano e os
empresários dese-

jam que o Papai Noel faça valer
a data tão festejada. "A queda
da taxa de juros, da inflação e a
reposição de salários de algu-
mas categorias geram um clima
de expectativa positiva nesses
últimos dois meses", afirma o
diretor do instituto de econo-
mia da Associação Comercial
de São Paulo, Mareei Solimeo.
Entre os setores que devem
apresentar o melhor desempe-
nho ele destaca o de ele-
troeletrônicos. "O comércio
está dilatando mais os cre-
diários e reduzindo os juros",
complementa.
Mais cauteloso, o presidente da
Eletros - Associação Nacional
de Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos -, Paulo Saab,
aposta em uma recuperação
pequena. "Há um movimento
na macroeconomia, porém
levará um tempo o processo de
recomposição de renda."
De uma forma geral, algumas
áreas acreditam nas vendas
natalinas. Uma delas é o varejo
virtual. Pesquisa de intenção de
compra pela internet para o
período feita pelo Programa de
Administração em Varejo (Pro-
var), da Universidade de São
Paulo (USP), aponta que 80%
dos consumidores virtuais pre-
tendem adquirir itens como
livros, CDs e DVDs. Já os ele-
troeletrônicos estão em segun-
do lugar no ranking. De olho
nesse nicho, o Submarino apli-
cou R$ 500 mil em tecnologia e
logística.
Essa loja virtual quer registrar
crescimento nas vendas entre
40% e 50%, em relação ao Natal

de 2002. Isso significa mais de 55
mil itens dentro de 16 categorias.
"Temos um público seleto, nas
classes A e B, e desenvolvemos
campanhas de marketing on-line
em datas comemorativas, o que
ajuda a ampliar a base de
clientes, gradativamente", expli-
ca o diretor comercial e de mar-
keting do Submarino, André
Shinohara. Entre os destaques
para comercializações on-line, o
executivo aponta os prazos de
entrega que podem ser no
mesmo dia; a média, no entanto,
é de 48 horas.
Outro setor que se sobressai

nessa época, seja nas lojas con-
vencionais ou virtuais, é o de
brinquedos. "A data representa
cerca de 40% das vendas", afir-
ma o diretor de marketing da
Estrela, Aires Fernandes. De
acordo com o executivo, o
tíquete médio quase dobra de
valor. A expectativa para este
ano é de R$ 50. Isso porque o
tipo de brinquedo também
muda, fica mais tecnológico.
A meta é registrar uma elevação
entre 12% e 15% em relação
ao ano passado. São 25 lan-
çamentos, entre eles a Susi
Bambolê, que imita o movi-
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mento de quadris da garota que
usar na cintura o controle infra-
vermelho, com transmissor, que
a acompanha.
Para os meninos, a novidade é
o Vertiplano, helicóptero onde
a criança brinca como se fosse
um comandante. Todos os pro-
dutos contarão com forte estra-
tégia de marketing, envolvendo
14 f i lmes criados pela DPZ

veiculados em TV aberta e
fechada, além de 300 promo-
tores em pontos-de-venda.
"Eles representam um ganho,
pois é importante a abordagem
e demonstração do brinque-
do", ressalta o diretor de mar-
keting.



Comemoração
Com fluxo mensal de 1,5 mil
pessoas, o shopping mais anti-
go de São Paulo, o Iguatemi,
gastou R$ 3 milhões entre de-
coração e campanha para feste-
jar a data. A Praça do Relógio
(que fica em seu centro) foi
transformada em uma casa de
espetáculos com direito a or-
questra de 23 bonecos Papais
Noéis. A estratégia de comu-
nicação conta com campanha
em revistas e jornais criada pela
BorghiErh e estrelada por Ana
Hickmann.
Localizado na zona sul da capi-
tal paulista, o MorumbiShop-

ping investiu R$ 3,5 milhões
no "Natal Florido". O grande
jardim inclui um ateliê onde é
possível preparar guirlandas,
entre outros artesanatos. "Neste
ano, estivemos voltados para o
entretenimento que podemos
oferecer e o Natal integra esse
processo", afirma a superinten-
dente do shopping, Doris Wein-
berg. Trabalhando com 75% do
público formado pelas classes A
e B, o empreendimento tem cir-
culação média de 45 mil pes-
soas. Com a proximidade da
festa esse número chega a 80
mil, volume que deve aumentar
as vendas em 10% em relação
ao ano passado.
Já o seu vizinho Market Place
aplicou R$ 800 mil numa mini-
cidade semelhante ao que se vê
em Nova York, nesta época.
"Pelo terceiro ano, teremos o
Papai e a Mamãe Noel, perso-
nagens que os clientes ado-
raram. Será possível tirar foto
com eles e colocar num porta-
retrato, cuja renda será reverti-
da para uma entidade", explica

a gerente de marketing do
shopping, Bruna Russo.
Com uma média de 27 mil pes-
soas circulando por dia, o con-
glomerado deverá registrar
aumento de freqüência de 12%
neste final de ano. O percentu-
al de comercializações também
deve subir entre 10% e 15%,
comparado ao mesmo período
de 2002.
A 30 quilômetros de distância,
na zona norte, o Shopping
Center Norte, utilizou R$ 2 mi-
lhões em ações de marketing.
Com o tema "Lendas de Natal",
o estabelecimento conta com
dois espaços para contadores
de histórias. "Resolvemos res-
gatar o hábito da leitura, fazer
algo diferente e ao mesmo
tempo simples", explica sua
diretora de marketing, Glorinha
Baumgart.
Outra estratégia do Center Nor-
te é a promoção de latas deco-
radas, onde a cada R$ 100 em
compras o consumidor tem
direito a uma. Com movimento
diário entre 120 mil e 150 mil
pessoas, a expectativa é de 8% a
mais nessa freqüência, durante
as festas de final de ano.
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