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Para incrementar a receita de seus empreendimentos, algumas administradoras de shopping 
centers estão aumentando os negócios de merchandising dentro de seus centros de compras, 
que chegam a representar até 18% do resultado dos malls. A área publicitária cresceu 60% 
nos últimos dois anos dentro desses empreendimentos, segundo estudo da Associação 
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).  
 
No centro de compras Brasília Shopping, no Distrito Federal, por exemplo, os anúncios indoor 
cresceram 30% nos últimos seis meses e há até fila de espera para alguns espaços. A receita 
com esse canal tornou-se representativa no faturamento da empresa, até mesmo por conta da 
restrição de propaganda em mídia externa nas grandes cidades.  
 
Segundo o superintendente do Brasília Shopping, Geraldo Mello, o momento é favorável ao 
merchandising nos shoppings, uma vez que aumentou a regulamentação de anúncios nas 
cidades, além de os malls serem espaços propícios, com grande fluxo de pessoas e onde é 
possível expor a mídia de forma organizada. No local passa cerca de 1 milhão de pessoas por 
mês e a procura aumentou 50% em relação a 2007. "Contabilizamos quantas pessoas entram 
e saem do shopping e verão o anúncio", diz Mello.  
 
Um dos segmentos que têm procurado bastante o shopping é o automotivo, com 
concessionárias que levam carros que ficam expostos, com a vantagem de o consumidor ver e 
tocar o veículo. Em 2007 e 2008, o Brasília Shopping recebeu 5 lançamentos de veículos, o 
que representa importante renda adicional ao shopping, cuja receita oriunda de publicidade 
aumentou no faturamento total, de 4% para 7%. 
 
Mello explica que no Brasília Shopping há 40 espaços publicitários como banners e mais 6 
espaços onde podem ficar expostos carros ou serem feitas degustações, por exemplo. Além 
disso, há 12 painéis de mídia digital e mais 11 dentro dos elevadores. Nos últimos dois anos, a 
empresa procurou aumentar o número de espaços dentro do shopping em função da procura. 
"A demanda aumentou muito. Antes o que tínhamos era suficiente. Hoje, temos cerca de 20 
empresas que anunciam no shopping, mas há fila de espera", afirma. 
 
O executivo ainda explica que os contratos com as empresas variam, podendo ser de 30 dias 
ou mais, dependendo de cada cliente, e são fechados pacotes pelos quais as empresas 
escolhem os espaços, se querem ter um anúncio na escada rolante, mais um na entrada do 
mall ou no corredor.  
 
Ancar 
 
Um dos maiores players do setor, a Ancar Ivanhoe, que concorre com Multiplan, BR Malls, 
Sonae Sierra, General Shopping e TencoCBL, criou uma área só para cuidar de anúncios e 
merchandising dentro de seus shoppings, chamado de Advertising in Shopping. Segundo o 
diretor da área, Alex Dumbrosck, nos últimos três anos foi observado aumento de 100% na 
procura pelo canal e o faturamento com o segmento dobrou no período, tendo crescido ainda 
mais este ano, com a Lei Cidade Limpa, por exemplo.  
 
A empresa detém 15 empreendimentos e acredita que, hoje, a receita com mídia representa 
de 12% a 18% do resultado (o quanto cada shopping arrecada com aluguéis) de cada unidade 
da Ancar. Para o diretor, ainda há potencial para que a área dobre daqui a três anos, passando 
a até 25% dos negócios. A empresa diz ainda que busca se aproximar do mercado publicitário 
para explorar ainda mais esse potencial de renda. 
 
Segundo o executivo, uma pesquisa do Projeto Inter-Meios aponta de que em torno de R$ 400 
milhões são gastos por ano com mídia exterior, dinheiro que deve migrar para a mídia indoor, 
sendo o shopping um espaço de destaque, que se diferencia de elevadores, estações de metrô 
e aeroportos, por ser um ponto-de-venda (PDV) com mais consumidores em potencial. "O 
shopping é um ponto estratégico, onde as pessoas estão mais dispostas a comprar. 81% dos 



consumidores só decidem a compra dentro do ponto-de-venda", diz, ao ressaltar que só nos 
malls da Ancar circulam 14 milhões de pessoas por mês. 
 
O diretor reforça que as empresas podem fazer ações de merchandising com banners e 
adesivos, além de patrocinar ações de marketing, como fará a Vivo, que está desenhando uma 
campanha de Natal com a Ancar, por exemplo. Há, ainda, projetos especiais para cada 
anunciante, como a apropriação de uma área, como fez a General Motors em um dos 
shoppings da Ancar, dando seu nome a uma parte de um estacionamento. Também é possível 
locar espaços para feirões de automóveis e de imóveis. Só o Shopping Nova América, no Rio 
de Janeiro, abrigou 30 feirões de carros este ano, com a venda de mais de 20 mil veículos. 
 
No Iguatemi Porto Alegre, que também pertence à Ancar, a gerente de Marketing do local, 
Nailê Santos, acredita que a procura está cerca de 30% maior e também há fila de espera, 
destacando que no shopping o cliente tem a possibilidade de experimentar o produto. O 
Iguatemi, voltado para o publico A e B, atrai inclusive anúncios de produtos mais sofisticados, 
no momento, está em exposição no local uma lancha. 
 
Em São Paulo, no Shopping Center Norte, que pertence à família Baumgart, a procura de 
anunciantes cresceu consideravelmente este ano: cerca de 20% em relação a 2007. Os 
anúncios são mais de empresas de cartões de crédito, carros e telefonia celular. Gabriela 
Baumgart, gerente de Marketing do mall, afirma que o shopping passou a ser visto como 
espaço importante de mídia e que aproveita esse potencial, mas destaca que são cautelosos e 
privilegiam os seus próprios lojistas. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 out. 2008, Empresas & Negócios, p. B12. 


