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de opções para as refeições. "A hora do almoço aca

ba servindo também para visitas a lojas, quiosques, 

espaços de beleza, entre outros", declara o supe

rintendente do Shopping Plaza Sul, Eduardo Dias 

Jorge. O transporte gera, segundo ele, "a fideliza

ção e o incentivo às compras nos demais setores, 

além de aumentar o fluxo de pessoas em horários 

de menor movimento". 

Ações funcionais voltadas a facilitar a vida do clien

te surtem efeito com boa divulgação. Foi o que fez 

o Imperial Shopping, na cidade maranhense de Im

peratriz, distante cerca de 500 quilômetros da capi

tal São Luís. O estabelecimento adotou o serviço há 

pouco mais de um mês e, de acordo com a gerente 

de marketing Beatriz Libório, canais como Facebook, 

jornais locais, carros de som e até faixas já tornaram 

a iniciativa conhecida no município de pouco mais 

de 250 mil habitantes. "Contratamos uma funcioná

ria para entregar bombons e recepcionar os clientes", 

relata Beatriz, que apurou aumento no número de 

frequentadores. "Em média, pelo menos 40 pessoas 

por dia têm utilizado o serviço", afirma. Ela explica 

que a ideia foi pensada para atingir um público es

pecífico. "Queremos alcançar a população que não 

tem condução própria e a nossa expectativa é de uma 

adesão maior com o tempo", complementa. 

O Shopping Nova América foi outro a se preocu-

par com a divulgação. Localizado no Rio de Janeiro, 

ele implantou o serviço gratuito há mais de dez anos 

e atende cerca de 7,5 mil pessoas por mês. Na época 

de lançamento, as "mídias internas" foram bastante 

utilizadas para que a iniciativa se tornasse conhecida. 

Espaços externos deram mais destaque à ação, que 

chegou à página na internet com informações sobre 

itinerários, horários e pontos de partida dos ônibus. 

"Pensamos nos moradores do entorno (Del Castilho) 

e naqueles que utilizam a Linha Amarela", explica a 

gerente de marketing, Sandra Lima. 
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Executive Plaza, do Plaza Sul, funciona de segunda 
a sexta-feira no horário de almoço 

VITRINE ITINERANTE 
Ônibus e vans que circulam por diferentes pontos 

da cidade tornam-se vitrines itinerantes e funcio

nam também como uma espécie de mídia para o 

empreendimento, contribuindo para o fortaleci

mento da marca. O Canoas Shopping (RS) realiza, 

desde agosto do ano passado, o transporte de fre

quentadores em ônibus equipado com ar-condicio-

nado e som ambiente. O veículo foi envelopado na 

cor amarela com a logomarca do empreendimento e 

a sinalização de transporte gratuito. "Ele se destaca 

dos demais veículos pelo visual diferenciado", avalia 

a gerente de marketing Georgia Prety. "Essa identi

dade visual aumenta a lembrança do shopping pelo 

consumidor", salienta a professora de marketing da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie Karen Per

rotta de Almeida Prado. 

PARA QUEM ESTUDA 0 SERVIÇO 
Estabelecimentos que desejam iniciar a empreita

da precisam conduzir estudos detalhados sobre o 

serviço. Alguns cuidados importantes devem ser 

tomados, como trabalhar somente com condutores 

habilitados a transportar pessoas e veículos cujos 

cadastros estejam regularizados nos órgãos de trân

sito responsável e na Embratur. Os carros devem ter 

cintos de segurança e possuir profissionais qualifi

cados, pois "é imprescindível pensar na segurança 

dos clientes", pondera o professor de marketing 

estratégico e de moda na Universidade do Estado 

de Santa Catarina (Udesc), Eduardo Trauer. Segun

do ele, para definir a locação ou compra de vans, 

é fundamental estimar a quantidade de passageiros 

que serão transportados para eleger o veículo mais 

adequado. O próximo passo é ter um processo de 

seleção e treinamento rigoroso, mesmo que se opte 

por terceirizar o serviço. Além disso, é imprescin

dível traçar rotas e horários coerentes com o tipo 
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de público que o shopping deseja atrair. "Sem a 

opção de horários flexíveis, um serviço como este 

pode não ter o êxito esperado", garante Trauer. 

Tomados os cuidados necessários, o trans

porte é um excelente canal de comunicação que 

pode ir além da simples divulgação da marca do 

shopping e servir até de agenda para mostrar ao 

público externo eventos, inaugurações de lojas e 

promoções. "Aproveitamos as datas do varejo e 

as novidades do shopping", ressalta Sandra Lima, 

do Nova América. 

Os shoppings Nova América e Park Europeu, 

respectivamente no Rio de Janeiro e em Blumenau, 

cada um com uma linha de ônibus, gastam em m é 

dia R$ 24 mil por mês para manter ativo o serviço. 

Lima, do Nova América, aponta desafios como ga

rantir a qualidade, a limpeza contínua do veículo 

e a pontualidade. "É importante ter sempre uma 

pessoa atenta a essas questões", reforça Sandra, 

que garante que o investimento "vale a pena, já 

que o público demonstra estar satisfeito". Marcelo 

Manton, do Park Europeu, afirma que a implanta

ção do serviço foi "tranquila e prática, já que não 

houve nenhum tipo de dificuldade ou burocracia". 

CARRO EM CASA 
O compromisso sustentável também ganha espaço 

e possibilidade de se tornar um apelo de marketing, 

pois iniciativas assim possibilitam que mais pesso

as deixem seus veículos em casa e optem por ut i l i 

zar o serviço gratuito. "Esperamos que a iniciativa 

sirva de exemplo e incentivo para que sejam pen

sadas novas formas de deslocamento", assegura 

Georgia, do Canoas Shopping. 

Além da contribuição ambiental, da barreira da 

distância, somada ao estresse de dirigir até o local e 

estacionar, a ação estampa uma preocupação do se

tor em ser um facilitador para a vida de seus clientes, 

com conforto, segurança e praticidade. "Pessoas que 

não iriam a um shopping pela distância podem deci

dir ir em função dessa alternativa", acredita a profes

sora Karen Prado, do Mackenzie. 

Os shoppings que possuem transporte gratuito e 

adesivam o veículo saem na frente ao disponibilizar 

um serviço capaz de atrair novos frequentadores, 

fidelizar os antigos e fortalecer a marca através da 

comunicação visual. "O consumidor se sente presti

giado pelo empreendimento", resume a gerente do 

Canoas Shopping. 
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Text Box
Fonte: Revista Shopping Centers, São Paulo, ano 29, n. 179, p. 28-34, mar. 2013.




