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Empresas apostam em decoração e marketing com a certeza de aumento nas vendas no Natal 
 
Depois de muita especulação sobre a crise econômica mundial, o Brasil se prepara para um fim 
de ano promissor, com altos investimentos em decoração e marketing. Segundo Nabil Sahyon, 
presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop), os centros comerciais 
devem investir cerca de R$ 400 milhões em 2009 só com marketing para o Natal. A idéia é 
atrair o consumidor e aumentar em 18% as vendas, afirma Lívia Paolucci, gerente de 
marketing do BH Shopping, empreendimento da rede Multiplan. "Investimos R$ 800 mil em 
decoração neste ano, 20% a mais do que 2008", informa. 
 
Os projetos de decoração são normalmente fechados com antecedência de seis meses. Com a 
crise, algumas empresas deixaram para decidir seus projetos mais tarde. Segundo Ana 
Cipolatti, diretora comercial da Cipolatti & Cipolatti, empresa de decoração natalina, apesar do 
adiamento, nenhum cliente deixou de lado os enfeites comemorativos. "Quando inauguramos 
nosso showroom anual, pensamos que as vendas seriam menores", afirma Ana. "Tivemos 
empresas que investiram ainda mais nas decorações", confirma. Essa análise é para os clientes 
do mercado interno, pois empresas que a Cipolatti & Cipolatti atende no México e Chile não 
contrataram os serviços da empresa brasileira neste ano. "O custo de execução em outro país 
é maior", afirma Ana. "Acredito que com a crise eles preferiram buscar uma empresa do 
mercado interno", afirma Ana. 
 
Estratégia de expansão 
 
Preocupados com um Natal pouco promissor, certas centros comerciais investiram valores 
menores ou iguais aos de 2008. Alguns exemplos delas estão nos shoppings Interlagos e 
Central Plaza, na capital paulista. Para a empresária, os centros de compras que estão em 
pontos estratégicos, sem muitos concorrentes, não precisam alocar valores tão expressivos em 
decoração. 
 
Este comportamento não foi regra, já que vários centros de compras aumentaram os 
investimentos. O Shopping Metrô Itaquera, em São Paulo, colocou RS 1,5 milhão em sua 
decoração, 25% a mais do que no ano anterior. O foco é aumentar em 30% o fluxo de 
clientes, atingindo dois milhões de visitantes. 
 
Aumento nas vendas 
 
Segundo pesquisa realizada pelo Laboratório de Finanças (Labfin), da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e Felisoni Consultores Associados, a previsão de aumente das vendas 
neste trimestre é de 6,1% em outubro, 6,5% em novembro e 5,2% em dezembro. 
 
O estudo feito pela consultoria acompanha a projeção de alguns centros, como é o caso do 
mineiro BH Shopping, que prevê crescimento de 18% nas vendas em relação ao mesmo 
período de 2008. Para alcançar esse número, a empresa está investindo R$ 2 milhões em 
campanha, um aumento de 20% em relação ao ano passado. 
 
Segundo Carla Bordon Gomes, superintendente do Complexo Comercial do Shopping 
Interlagos, do grupo Savoy, o centro de compras espera aumento de 10% nas vendas do Natal 
neste ano, em comparação com a performance anterior. "O varejo teve um desempenho bom 
em 2009, a crise não encontrou nosso endereço." 
 

 
 
Shopping Eldorado quer chamar consumidores das classes A/B 
 
Paulo Veríssimo, empreendedor do tradicional centro de compras paulista, Shopping Eldorado, 
afirma que 2009 foi um ano em que todos pensavam que teriam de evitar gastos e repensar 



os negócios. Mas não foi assim que aconteceu. Longe disso, aliás. Com as vendas aquecidas, 
Veríssimo decidiu continuar com os projetos de revitalização do shopping. "Mantivemos os 
investimentos de R$ 7 milhões previstos para o ano, na reformulação da fachada e ampliação 
da praça de alimentação", afirma. A empresa deve repetir e alocar o mesmo investimento em 
2010. Com o objetivo de qualificar o público na faixa de consumo A/B, o shopping também 
apostou na mudança de seu mix lojas. Entre as novas aquisições estão marcas de vestuário 
cariocas como Jelly, Enjoy e Zinzane. Além da troca do operador da academia do shopping, ex-
Fórmula, que passa a ser gerida pelo grupo Body Tech. Outra mudança é a saída do Parque da 
Mônica, que após 17 anos vai desocupar o espaço de 10 mil metros quadrados que ocupa no 
Eldorado. "Vamos trazer para o local operações que ajudem a elevar as vendas de nossos 
lojistas, que permitam maior interação com o shopping", afirma Veríssimo. Hoje, como 
resultado dessas ações, o centro está inteiramente ocupado. "Nossa vacância é técnica, 
apenas para a troca de lojas", explica. A expectativa de Veríssimo é que as vendas para o 
Natal sejam 15% superiores às registradas em 2008. Levantamento feito com os lojistas 
mostra que, de janeiro a setembro de 2009, as vendas do shopping cresceram 10% em 
comparação com o mesmo período ano passado. 
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