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A decoração não basta para criar o clima de Natal e lembrar aos consumidores que já é hora de 
fazer as compras. Contratar animadores tem sido tática comum do varejo na briga com a 
concorrência. A maioria dos shoppings da cidade já contratou o seu Papai Noel e elaboraram 
eventos para este mês. 
 
- O shopping cada vez mais tem a função de entretenimento para o cliente. Logo, oferecer 
diversão, principalmente para as crianças, auxilia nas vendas - diz Mônica Maciel, gerente de 
marketing do Botafogo Praia Shopping. 
 
Medidas como apresentações especiais durante este mês e o Papai Noel, que além de circular pelo 
shopping recebe as cartinhas e tira fotos com as crianças, ajudam a deixar o clima de Natal no ar 
para os clientes. Por acreditar no retorno, as adminitradoras reservam parte do orçamento para a 
animação não faltar. "Essas ações representam cerca de 10% da nossa receita", revela Mônica.  
 
Segundo a gerente de marketing, esse seria um percentual pequeno comparado aos gastos com 
decoração e com campanhas publicitárias de Natal feitas pelo shopping. "Os eventos mantêm os 
consumidores por mais tempo no shopping, embora esse não seja o objetivo primordial", explica 
Mônica. 
 
- Muitas vezes as crianças ficam na praça de rec reação enquanto os pais vão fazer compras. Esse 
espaço é importante, principalmente porque as crianças ficam cansadas muito rápido - completa.  
 
Na Saara o princípio é o mesmo. "A chegada do Papai Noel é uma tradição, ela acontece todos os 
anos no primeiro sábado de dezembro", afirma Ênio Bittencourt, presidente da Associação 
Comercial da Saara. Segundo ele, o movimento na Saara praticamente dobra com a chegada do 
Papai Noel.  
 
- Muitos pais trazem os filhos para ver a chegada do Papai Noel e acabam comprando alguma 
coisa - explica. Este ano o bom velhinho chegará no próximo sábado e distribuirá brinquedos para 
as crianças. 
 
Atores e bonecos despertam atenção 
 
Além de atores vestidos de Papai Noel, bonecos mecânicos também ajudam as vendas. "As lojas 
que vendem produtos de decoração colocam os bonecos de cerca de um metro e 60 cm na porta. 
Além da fazer propaganda do produto eles chamam atenção, e não só das crianças", garante 
Bittencourt. Segundo o presidente da associação, a decoração da Saara e a contratação de um 
Papai Noel não gera custos para os lojistas. "Eles já pagam a mensalidade da associação 
exatamente para isso", explica. De acordo com Bittencourt, cerca de R$ 1,5 mil é suficiente para 
aplicar a tática. 
 
Além dos animadores contratados pelos shoppings ou pelas associações, o diretor do Centro de 
Estudos de Varejo (CEV), Luiz Freitas, diz que cada loja deveria reservar um espaço para a 
exposição e decoração de temas. "Além da vitrine, esse espaço é fundamental. O ser humano é 
movido pela emoção, e essa emoção faz com que compre ou não o produto. Quanto mais o lojista 
trabalhar o lado emocional do consumidor, melhor serão suas vendas", explica. Um bom exemplo, 
segundo o consultor, são os supermercados. Eles costumam montar mesas decoradas com velas e 
bem arrumadas, expondo todos os produtos que fazem parte da ceia natalina. "Quando o 
consumidor olha a mesa, automaticamente começa a procurar esses produtos. Isso aumenta a 
venda das mercadorias em cerca de 40%", reforça Freitas. 
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