
Shoppings utilizam shows para conquistar consumidores 
Pierre Baldez 
 
Rio Design Barra ampliou o movimento em 80% com realização de evento musical 
 
Este mês, o Rio Design Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lança a segunda edição do projeto 
musical "Paradiso com Café". O evento, realizado na praça de alimentação do mall, consiste na 
apresentação gratuita de nomes da música brasileira. No ano passado, quando ocorreu pela 
primeira vez, de outubro a dezembro, o evento conseguiu aumentar o fluxo de pessoas no 
shopping em até 80%. A estratégia de levar entretenimento, principalmente com a música, aos 
centros comerciais para atrair o público é antiga. Mas quais são as vantagens e desvantagens de 
usar esse tipo de evento para levar o consumidor ao shopping? 
 
Gerente de Marketing do Rio Design Barra e Leblon, Silvana Conte explica que, no caso dos malls 
em que atua, esse tipo de ação não visa necessariamente a aumentar as vendas, mas atrair um 
novo público para o shopping, já que o centro comercial mudou o seu perfil recentemente, 
deixando de focar apenas em decoração. 
 
Programação. "Como a programação do evento é feita com antecedência, alguns lojistas 
aproveitam para maximizar a ação ao promover coquetéis ou promoções especiais no dia do 
show. Com isso, o lojista consegue fazer, muitas vezes, com que o show ajude nas vendas, 
embora não seja esse o objetivo principal. O evento tem como meta aumentar o fluxo de pessoas 
no shopping", analisa. No ano passado, Nando Reis, Luciana Mello e Cidade Negra foram alguns 
dos artistas que se apresentaram no Rio Design Barra, que investiu R$ 350 mil no projeto. 
 
Se a música for escolhida de acordo com o perfil do público e o palco  
instalado numa área que não tumultue a circulação das pessoas, a iniciativa é bem-vinda, analisa 
o consultor do Centro de Estudos do Varejo (CEV), Luiz Freitas. "Esse tipo de ação ajuda a criar 
uma imagem positiva da empresa, ainda que o resultado final no dia do evento não seja o 
crescimento das vendas." 
 
Para a gerente da Época Cosméticos do Rio Design Barra, Lilian Martins, no dia do show sem 
dúvida o fluxo de consumidores aumenta, mas isso não reflete necessariamente em vendas. "A 
iniciativa se torna positiva porque ajuda a reforçar a marca do shopping, que há pouco tempo 
mudou o seu perfil de decoração para moda. O cliente que não comprou hoje, pode lembrar da 
nossa marca mais tarde justamente por ter vindo ao show no Rio Design", avalia. 
 
PLANEJAMENTO. Há quase quatro anos, o Anália Franco, em São Paulo, apostou no Projeto 
Grandes Encontros como uma das formas para atrair o público. Foram realizados quase 50 shows 
com 70 artistas, recebendo público de mais de 200 mil pessoas. Gerente de Marketing e 
idealizador do projeto, Rogério Miola explica que planejamento é essencial. 
 
"Observamos que o show deveria ocorrer aos domingos porque é um dia em que o movimento é 
mais fraco. Programamos para a apresentação terminar sempre às 14h, quando as lojas estão 
começando a abrir. Com isso, o público sai do evento e aproveita para circular."  
 
Segundo a gerente da Blue Beach, no Anália Franco, Leda Maria Silva, se ocorresse durante o 
expediente, o show poderia atrapalhar o movimento do shopping. "Depois que os shows 
começaram a acontecer, o movimento no domingo realmente ajudou a dar uma alavancada nas 
vendas", garante. 
 
 
 
 
 



Eventos diversificados fazem parte da estratégia 
 
Silvana Conte, gerente do Rio Design Barra, explica que, a edição deste ano do projeto musical 
"Paradiso com Café" irá evoluir. Além dos shows de música brasileira, acontecerão paralelamente 
eventos de gastronomia, moda e decoração. "A idéia é ser um shopping que vire referência 
também por levar entretenimento para nosso público. Por isso, estamos colocando outros eventos 
com a música", explica. 
 
O professor de Marketing e Varejo da Fundação Getulio Vargas (FGV/RJ), Mauro Pacanowski, diz 
que eventos sempre são bem-vindos para o shopping, no entanto, é preciso fazer um rodízio 
entre os gêneros de ações para agradar aos lojistas que atuam em diferentes segmentos. Além 
disso, é importante distinguir o freqüentador do shopping do consumidor e direcionar as 
atividades para o público-alvo desejado. 
 
"O shopping pode e deve realizar eventos valorizando determinados segmentos, mas é importante 
que seja elaborado um calendário ao longo do ano para agradar a todas as lojas, porque existe 
ciúme muito grande entre os comerciantes. Portanto, se a estratégia não for bem planejada pode 
acabar gerando conflito entre os lojistas", complementa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 21 mar. 2007. Jornal do Lojista, p. B9. 


