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Na expectativa do melhor fim de ano dos últimos tempos, grandes centros investem pesado em 
decoração e marketing.  
 
As más línguas dizem que praia de paulista é shopping. Mesmo contra a vontade, não se pode 
negar que freqüentar shoppings é uma prática rotineira e prazerosa na vida da maioria dos 
paulistas e paulistanos. O conceito de shopping - a reunião em um só lugar de lojas variadas, 
praça de alimentação e área de lazer, com mais segurança do que o comércio de rua - está a cada 
dia mais enraizado nos hábitos dos moradores dos centros urbanos. Antenados, os shoppings 
investem pesado na decoração de Natal e em diversas ações de marketing de olho no bolso do 
consumidor, tradicionalmente mais propenso a gastar nesta época do ano. E o investimento quase 
sempre não é nada modesto, alcançando milhões de reais.  
 
O Shopping Center Iguatemi, o ícone dos shoppings nacionais, por exemplo, destinou este ano R$ 
3 milhões para uma mais uma superprodução no marketing natalino. "Cada ano fica mais difícil 
superar o que foi feito no Natal anterior, mas com certeza quem entrar no Iguatemi terá uma 
surpresa", afirma o gerente geral do shopping, João Alberto Bazzon. O Iguatemi espera aumentar 
suas vendas em 15% em relação ao mesmo período de 2003. Bazzon diz que a expectativa é 
aumentar o fluxo de visitação em mais de 60% em comparação com os outros meses deste ano.  
 
A iluminação especial consumiu mais de 300 mil lâmpadas e a Praça do Relógio transformou-se 
em um enorme jardim encantado. Na mesa antiga do Espaço Fashion foi montado um presépio. 
Para completar a atmosfera natalina, a partir do próximo dia 17, um Papai Noel de verdade estará 
no piso térreo para alegrar a criançada.  
 
Shopping é um bom negócio  
 
Uma prova de que os shoppings representam um bom negócio são os dados da Alshop 
(Associação Brasileira de Lojistas de Shopping). O mais recente censo brasileiro de shopping 
centers, realizado em 2002, estimou que existem 675 shoppings (entre ativos, em projeto e em 
obras) em todo o País, sendo 186 no Estado de São Paulo e 77 na capital paulista. É muita areia, 
ou melhor, são quilômetros de corredores a serem percorridos pelos vorazes consumidores.  
 
A indústria do shopping no final de ano movimenta muito dinheiro e o mercado de trabalho 
temporário. Ainda segundo a Alshop, estão sendo contratados, neste ano, 70 mil temporários em 
todo o Brasil. No ano passado foram 40 mil. O setor emprega hoje 750 mil pessoas, sendo 40% 
só no Estado de São Paulo. Do número de contratações previstas para este ano, estima-se que a 
Grande São Paulo responderá por 15% a 20% deste total.  
 
Nabil Sahyoun, presidente da Associação diz que o crescimento das contratações se deve, 
basicamente, a três fatores: à inauguração de 18 shoppings no País durante este ano, à expansão 
do segmento e ao bom momento da economia brasileira, em relação aos dois ou três últimos 
anos.  
 
O Shopping Ibirapuera também não economizou neste Natal. Investiu R$ 2,4 milhões na 
decoração que inaugura na próxima quarta-feira com o tema "Aventura de Natal" e na maciça 
campanha na mídia com o ator global Tony Ramos como o garoto-propaganda da vez. As 
inserções em TV, rádio e jornal serão realizadas a partir do próximo dia 22 até 25 de dezembro. 
Não vai faltar um Papai Noel de verdade para atender as crianças, que poderão escrever uma 
cartinha e colocá-la no Correio de Natal, com seus pedidos ao bom velhinho.  
 
O Ibirapuera espera alcançar este ano um aumento de vendas entre 12% e 15%, e um fluxo de 
clientes entre 8% e 10% maio r, em relação ao mesmo período do ano passado.  



 
Outro que aposta alto no Natal é o Shopping Pátio Higienópolis. A decoração, que poderá ser 
conferida até 6 de janeiro, é inspirada na beleza dos brinquedos antigos. É uma viagem no tempo, 
capaz de fascinar crianças e adultos. No vão central, localizado no Piso Veiga Filho, está o 
principal cenário da decoração: uma grande casa cenográfica reproduzindo dois ambientes de 
uma residência do início do século passado. O trono do Papai Noel fica no Piso Vilaboim, onde as 
crianças poderão depositar suas cartinhas com os pedidos em uma caixa de correio especial.  
 
Com investimento de R$ 2,2 milhões para a produção da decoração e na campanha, a direção do 
Pátio Higienópolis espera um aumento de 12% nas vendas e de 18% no fluxo de público.  
 
A reprodução de uma vila do Sul do País, em estilo europeu, foi a decoração escolhida por um dos 
mais sofisticados shoppings da cidade, o Villa-Lobos, que se antecipou aos concorrentes e 
inaugurou seu clima natalino já no final do mês de outubro. A direção do shopping investiu R$ 800 
mil este ano, um aumento de 25% em relação ao investido em 2003. É esperado um crescimento 
entre 10% e 15% nas vendas em relação a igual período do ano passado.  
 
O Central Plaza Shopping, por sua vez, não está entre os top de linha, mas não fez feio no quesito 
investimento. Destinou R$ 1,5 milhão para a decoração com o tema "Natal dos Querubins", com 
800 querubins, de 1,70 m de altura cada um, espalhados pelo shopping, além de muitas luzes - 
são dois quilômetros de cordões de luzes envolvendo o Central Plaza. A decoração é assinada pelo 
artista plástico Henrique Leandro.  
 
Segundo o superintendente João Carlos Alves Feitosa, a expectativa é de que haja um aumento 
de público de 5% e um incremento de vendas de 12%, se comparado ao mesmo período do ano 
passado.  
 
Os populares também investem  
 
O certo é que na hora de fisgar o cliente, os shoppings - desde os mais imponentes até os mais 
populares - não medem esforços. O Shopping Center Light, às vésperas de completar 5 anos, já 
estreou sua decoração de Natal. "Como fazemos todos os anos, vamos contribuir mais uma vez 
para resgatar o espírito de Natal das pessoas", afirma Alex Bevilaqua, coordenador de marketing 
do shopping.  
 
Desde sua inauguração, o Shopping Light investe na decoração diferenciada, e nos últimos dois 
anos conquistou o prêmio da Associação Comercial de São Paulo pela decoração natalina. A 
novidade este ano é um Papai Noel mecânico, em tamanho natural, que está na vitrine externa, 
na esquina da rua Xavier de Toledo com o Viaduto do Chá. Com investimento total de R$ 300 mil, 
a expectativa da direção do shopping é registrar aumento de 20% no fluxo diário de pessoas, que 
atualmente é de 1,2 milhão de pessoas/mês, e de 25% nas vendas.  
 
Com o tema "Sonhos de Criança", o Shopping Plaza Sul investe R$ 410 mil apenas em decoração. 
Inspirado nos sonhos infantis, o espaço contará com personagens e adereços, fazendo lembrar 
uma história em quadrinhos com magia e criatividade.  
 
A expectativa de crescimento das vendas é de 10%. O número de visitantes, que no ano passado, 
nesta mesma época, foi de 2 milhões de pessoas deve subir 15% em média. O Osasco Plaza 
Shopping investiu R$ 150 mil só em decoração, principalmente na Praça de Eventos, que em seus 
800 m², com o tema "Lendas de Natal", realizou um ambiente interativo. Por lá, as pessoas 
podem circular em um cenário repleto de livros gigantes e seus personagens.  
 
Mas a principal ação de marketing do shopping, segundo seu superintendente Davi da Rocha 
Trindade Jr., é a promoção cultural.  



Até 31 de dezembro, os freqüentadores poderão escrever frases sobre o Natal. As dez melhores 
serão escolhidas por uma comissão formada por representantes da comunidade e conhecidas no 
final de janeiro.  
 
O prêmio é um vale-compra de R$ 500 para ser utilizado no próprio shopping, a partir de 
fevereiro, justamente quando o movimento é mais fraco. O investimento nessa estratégia é de R$ 
100 mil. Menos otimista do que representantes de outros shoppings, Trindade espera um 
crescimento de vendas de no máximo 6%, em função da recente alta dos juros.  
 
Distribuição de sandálias  
 
Dois shoppings: o SP Market e o Market Place estão investindo verbas e ações de marketing 
semelhantes nesta campanha natalina. O primeiro destinou R$ 1,2 milhão e o segundo R$ 1 
milhão. Além disso, as duas empresas optaram por oferecer sandálias como brinde aos 
freqüentadores.  
 
O SP Market está distribuindo 15 mil pares de sandálias havaianas (da São Paulo Alpargatas) aos 
clientes que fizerem compras no valor igual ou superior a R$ 150. A campanha valoriza o brinde e 
a decoração de Natal, com inserções em revistas, rádio e outdoor. A expectativa de aumento nas 
vendas é da ordem de 15%.  
 
O Market Place, por sua vez, a partir do próximo dia 25, vai presentear os consumidores com 15 
mil pares de sandálias Grendene a cada R$ 200 em compras. São três modelos: dois femininos e 
um masculino. A expectativa de aumento nas vendas é de 18% em relação a dezembro de 2003.  
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