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Os shopping centers dizem já estar preparados para a segunda data mais importante do varejo 
do calendário e esperam um dos melhores Dia das Mães dos últimos anos, com a previsão, em 
alguns casos, de ver crescer até 40% as vendas no período. O otimismo elevado deve-se à 
espera de um grande fluxo de consumidores e ao maior poder de compra da baixa renda, além 
de pesquisas de intenção de compras que indicam o consumidor para lá de animado.  
 
Para a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o setor deve ter uma alta de 13% 
nas vendas para o Dia das Mães em comparação com o mesmo período de 2007, mas muitos 
centros comerciais esperam ter crescimento superior, como o Shopping Campo Limpo, do 
Grupo Sonae Sierra Brasil, que espera vender 40% a mais e ter um fluxo 25% maior. Esse 
cenário tem um efeito interessante na área de campanhas de marketing, que sempre envolveu 
grandes aportes dos centros de compras para atrair clientes nesse período, com sorteios de 
prêmios caros, como automóveis, por exemplo. Agora, por conta da forte demanda no varejo, 
de modo geral, alguns shoppings buscam alternativas para alavancar as campanhas, mas na 
maioria das vezes até com corte de custos, já que não parece necessário um alvoroço para 
divulgar as promoções. 
 
Tanto é assim que algumas administradoras estão estimulando seus shopping centers a 
realizarem campanhas conjuntas, o que pode reduzir custos e possibilitar campanhas maiores. 
É o caso da AD Shopping, que administra 22 empreendimentos e passou a dividir os seus 
shoppings em dois grupos para fazer campanhas cooperadas, o que reduziu os custos com 
publicidade de 20 a 30%. O rateamento dos gastos entre os centros de compras permitiu que 
diversos shoppings que antes não tinham condições de fazê-lo, passassem a veicular 
propagandas até na televisão, por exemplo.  
 
De acordo com a diretora do setor de eventos da AD Shopping, Regina Pugliesi, a campanha 
cooperada facilita o trabalho, mas é feito um estudo do perfil de cada empreendimento para 
que sejam feitas as adaptações necessárias e para que uma campanha não atrapalhe a outra 
em casos de shoppings localizados próximos um do outro. A diretora afirma que estão sendo 
explorados novos locais, nos próprios shoppings, para pôr anúncios, como cancelas do 
estacionamento e adesivos em volta do local. 
 
Nesse perfil estão empreendimentos do Grupo Sonae Sierra Brasil, como o Shopping Campo 
Limpo e o Shopping Penha, por exemplo. Não há uma campanha unificada para os 9 centros 
comerciais do grupo, mas todos os shoppings da rede vão divulgar as vendas em mídias 
tradicionais, e mesmo assim estão otimistas em relação às vendas no período, esperando um 
ótimo Dia das Mães, mesmo em comparação com 2007. No Shopping Campo Limpo a 
expectativa é de que as vendas cresçam 40% em relação ao mesmo período do ano passado. 
Para a empresa, o fluxo de consumidores deve ficar até 25% maior, ou seja, haverá filas 
gigantes nos estacionamentos, repetindo o verificado no ano passado.  
 
Novidades 
Para quem ainda acha que a concorrência exigirá uma ação direta para atrair clientes, alguns 
shoppings estão tentando inovar e escapar dos tradicionais brindes e sorteios. O Shopping 
SPMarket, por exemplo, em vez de dar brindes no próprio shopping, fez uma seleção de 3 mil 
clientes e enviou uma nécéssaire para suas casas antes de a campanha começar, como 
estratégia de fidelização.  
 
O SPMarket também investe 10% a mais na campanha, e planejou um período maior de 
divulgação na mídia, com comerciais em veículos de rádio e mídia impressa do final de abril 
até setembro. "Diferentemente dos outros anos, vamos emendar uma campanha na outra: já 
estamos preparados para o Dia dos Namorados e para o Dia dos Pais, e esperamos um retorno 
maior", explica a gerente de Marketing Maria Eugênia Duva. Com isso, é esperado um fluxo 
17% maior de pessoas e crescimento de 15% nas vendas. 
 



O Shopping Center Norte, pertencente à família Baumgart e considerado o shopping com maior 
faturamento por metro quadrado do Brasil, espera vendas 15% maiores no período e para isso 
está investindo cerca de 10 a 15% a mais na sua campanha. De acordo com a gerente de 
Marketing do shopping, Gabriela Baumgart, a novidade este ano é um jornal que vai ser 
distribuído aos clientes e contém não só promoções e indicações de produtos, mas dicas para 
as mães se vestirem e para aqueles que as forem presentear.  
 
"Não é um simples folheto de produtos; percebemos que o que os clientes querem não é 
brinde, o que precisam nessa época é ajuda e opção de produtos. Também estamos realizando 
dois desfiles de moda no shopping", explica a gerente. No Center Norte, o Dia das Mães 
representa 20% da verba publicitária para o ano todo. 
 
Novas unidades 
Como primeiro período de grande volume de vendas do ano, o Dia das Mães também está 
sendo aproveitado para impulsionar as vendas e ajudar a consolidação de malls recém-
abertos, o que deve acontecer nos centros de compras Santana Parque Shopping e Shopping 
Boulevard Tatuapé, inaugurados em 2007, em São Paulo.  
 
O Santana Parque Shopping, pertencente ao Grupo Aliansce, inaugurado em outubro do ano 
passado, está com a expectativa de que as suas vendas cresçam cerca de 20% no período e 
aposta em propagandas em revistas de grande circulação e em jornais. "Esperamos um grande 
movimento e o tíquete médio dos clientes também é maior no período", diz Neliana Pucci, 
gerente de Marketing da unidade. Segundo ela, o local oferecerá uma ecobag aos clientes que 
fizerem compras acima de R$ 150 no cartão Visa, como mimo ao consumidor. 
 
O superintendente do Shopping Boulervard Tatuapé, Marcos Strazerri, espera crescimento de 
ao menos 33% nas vendas em relação a igual período de 2007. "A data coincide com o 
aniversário de um ano do shopping e é a oportunidade de trabalharmos a consolidação", 
afirma ele. O período deve representar 10% do faturamento anual do shopping. 
 
Leia mais:  
 
Casas Bahia e C&A optam por campanhas inéditas para a data  
 
A Casas Bahia coloca no ar hoje uma campanha inédita para a rede destinada à data sazonal 
mais importante do primeiro semestre do ano: o Dia das Mães. Com a assinatura "Mãe merece 
a nossa total dedicação", a campanha reúne peças para mídia impressa (anúncios e revista 
personalizada), filmes de 30 segundos a 2 minutos, spots de rádio, ação promocional na 
Internet, mídia no cinema e merchandising.  
 
O filme de estréia da campanha terá dois minutos de duração. Na seqüência irão ao ar versões 
de um minuto. As peças se sucederão até o dia 11 de maio. A Casas Bahia apostou num 
formato totalmente inusitado. "A partir de pesquisas, optamos por uma campanha em que as 
próprias mães registrassem em filme o relacionamento com os filhos e os momentos 
importantes que marcam essa relação. É uma campanha completamente diferente de tudo que 
já fizemos até hoje", afirma Raphael Klein, diretor de Marketing da rede.  
 
Para criar as campanhas, a empresa resolveu realizar um laboratório, com 150 mães de 
diferentes perfis ouvidas nas lojas da rede em 10 estados do Brasil. Numa primeira seleção, 45 
foram convidadas para um workshop. Na segunda etapa, 30 escolhidas receberam uma 
filmadora com a missão de registrar em vídeo, em suas casas, momentos do dia-a-dia e de 
seu relacionamento familiar.  
 
"Desde o começo, a idéia da campanha foi buscar a interatividade da rede com sua freguesia. 
Por isso, além do formato inovador, optamos por utilizar vários canais de comunicação. A 
campanha estará nas TVs abertas e fechadas, no cinema, nas revistas e até o making of das 
filmagens será mostrado na forma de merchandising. Além disso teremos, uma ação na web", 
conta Flavia Altheman, diretora de Atendimento da agência de publicidadeYoung & Rubicam 
(Y&R), detentora da conta.  



 
C&A 
 
Outra empresa que anuncia a campanha para o Dia das Mães é a C&A, com o cartão-presente, 
em que o valor creditado no cartão pode ser trocado por produtos de qualquer loja da C&A no 
Brasil. Assim, a mãe presenteada pode optar por peças de vestuário, calçados e acessórios, 
além de produtos eletroeletrônicos, como celulares, máquinas fotográficas e aparelhos MP3. O 
valor mínimo é de R$ 10 e o cartão-presente é recarregável. 
 
 Fonte: DCI, São Paulo, 29 abr. 2008. Comércio,  p. B14. 
 


