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Para os shopping centers do País, a crise ainda não chegou. Um indício de que o setor está 
otimista são as campanhas para o Natal. As empresas não só não alteraram suas estratégias 
como ampliaram investimentos em marketing. Em relação a 2007, a verba de comunicação é, 
em média, 10% superior à aplicada nas festas do ano passado.  
 
Para este Natal, muitos dos shoppings direcionam seu foco para as crianças, apostando no 
poder dos consumidores mirins de influenciar a decisão de compra dos pais. Além disso, 
investem no uso de mídias não tradicionais para seduzir os consumidores, como internet e a 
impressão em caixas de pizza.  
 
Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), apontam que existem no País 
atualmente 382 centros de compras incluindo as inaugurações previstas. Apenas neste mês 
cinco novos estabelecimentos serão abertos, enquanto outros 22 serão inaugurados no ano 
que vem. A associação projeta um faturamento de R$ 64,4 bilhões, valor 11% superior ao de 
2007.  
 
Entre os estabelecimentos que aumentaram o investimento neste ano e ampliaram as mídias 
utilizadas está o Flamboyant Shopping Center, de Goiânia (GO). Estão previstos R$ 2 milhões 
nas ações de Natal, incluindo decoração e campanha publicitária 10% a mais que no ano 
passado. Além do maior volume de recursos empregados, pela primeira vez o estabelecimento 
usa duas novas mídias: a on-line e as salas de cinema. "Neste ano, nossa estratégia é o 
resgate do Natal da família", afirma Gregório Stillo, gerente de marketing do shopping. Isto 
porque, nos anos anteriores, as campanhas foram temáticas. A decoração do estabelecimento 
foi inaugurada dia 8 de novembro e, entre as ações, está o sorteio de um Captiva veículo da 
GM, importado do México.  
 
Tradições  
 
Outro que resgata as tradições do Natal é o Mueller Shopping Center, de Curitiba (PR). A 
campanha de final de ano do estabelecimento faz parte da estratégia de comemoração dos 25 
anos de inauguração, que começou em maio. Ao longo do período, o shopping vai sortear 25 
carros o cliente ganha um cupom a cada compra de R$ 250. Em dezembro, são quatro carros. 
Para o Natal, a decoração começou no último dia 6. "Quisemos resgatar os valores da família", 
diz Laura Ranaldi, gerente de marketing. O shopping não revela o investimento na ação. 
Segundo ela, a decoração foi 20% mais cara que no ano passado. "No nosso segmento ainda 
não existe crise. Talvez chegue no ano que vem", acrescenta.  
 
No Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, em São Paulo (SP), o investimento foi de R$ 1 milhão 
numa campanha temática: o Papai Noel estará junto com os personagens do filme 
"Madagascar 2", cujo lançamento será no início do mês que vem. "Quisemos trazer um 
diferencial", afirma o superintendente, Marcos Strazzeri. Segundo ele, foi um grande desafio 
associar a África, onde se passa o filme, com o Natal. Por isso, o trono do bom velhinho fica 
dentro da expedição espécie de navio que leva para Madagascar. As crianças também poderão 
passar por uma trilha onde serão filmadas e projetadas como se estivessem na região. A cada 
R$ 200 em compra, o consumidor pode trocar por um brinde: copo de acrílico com motivos do 
filme. "O shopping tem um público de famílias. Os pais são incentivados a vir e comprar por 
causa das crianças", diz Strazzeri.  
 
Ele acrescenta que, como usa o licenciamento de um produto do filme, a campanha na mídia 
televisiva está focada em canais fechados para crianças (Nickelodeon, Discovery Kids e 
Boomerang).  
 
No Shopping Cidade Jardim, também na capital paulista, a campanha começa dia 1º, e segue 
usando como garota-propaganda a atriz Sarah Jessica Parker protagonista do seriado "Sex and 
the city". "Como novidade, é a primeira vez que a gente vai fazer uma promoção", afirma a 
diretora, Sharon Beting, sem revelar detalhes.  



 
No Santana Parque Shopping na capital paulista, a temática deste ano é a floresta dos 
duendes, que são "auxiliares" do Papai Noel. "O Santana Parque Shopping é muito próximo da 
Serra da Cantareira e do Horto Florestal. Além disso, o shopping tem um conceito ecológico", 
explica Neliana Pucci, gerente de marketing. A cada R$ 100 em compras com cartões Visa ou 
Visa Eletron e mais R$ 5, o consumidor adquire um duende. A decoração do estabelecimento 
foi inaugurada dia 9 e o investimento total foi de R$ 600 mil na decoração foram gastos 10% a 
mais que no ano passado. Uma das novidades na área de mídia é a divulgação em caixas de 
pizza.  
 
No Osasco Plaza Shopping, o investimento total na campanha e decoração é 4% superior, 
totalizando R$ 300 mil. A estratégia do estabelecimento paulista que começou no último dia 29 
é frisar o preço competitivo de suas lojas. "Em relação ao ano passado, privilegiamos a 
questão preço", afirma o superintendente do shopping, David Rocha.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C3. 


