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O Dia dos Namorados está se tornando uma data cada vez mais representativa para os shopping 
centers. E para acertar em cheio o coração dos casais apaixonados, os investimentos em 
marketing estão até 60% mais altos este ano, quando comparados a 2002. Com montantes que 
chegam a R$ 1,2 milhão, os shoppings apostam em concursos, exposições e até ações 
publicitárias na mídia.  
 
O que mais anima aos administradores desses centros comerciais a investirem mais nessa data é 
o retorno quase garantido. Tradicionalmente, tanto o maior investimento em campanhas como o 
maior retorno de público e vendas segue essa ordem: Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. 
“Mas a tendência é que este ultrapasse o Dia das Mães”, afirma Helio Aisen, presidente da 
Associação dos Lojistas do Shopping Ibirapuera . “No Ibirapuera, os investimentos no Dia dos 
Namorados são iguais aos do Dia das Mães. Mas acredito que, já no próximo ano, será maior”, 
diz.  
 
Para incentivar ainda mais a data, os shoppings estão apostando em idéia criativas e bastante 
atrativas. Com investimentos de R$ 1,2 milhão, 33% a mais em relação a 2002, o Shopping 
Ibirapuera focou sua campanha no Programa Fome Zero.  
 
“O shopping vai doar cerca de R$ 100 mil ao programa”, explica Aisen. “Essa estratégia será 
usada para estimular o consumidor a comprar no Ibirapuera, pois com isso, estará ajudando o 
País.” Serão ações na mídia, entre TV, rádio, mídia impressa, banners e mala direta.  
 
Localizado no centro de São Paulo, o Shopping Center Light também quer valorizar a data. E para 
isso está investindo, na data, 10% da verba total de marketing do ano em um concurso cultural 
que vai levar os namorados para conhecer a cidade “de cima”, num passeio de helicóptero.  
 
“As 12 melhores respostas para a frase ‘Declare seu amor por São Paulo’ ganharão”, conta 
Elizabete Henriques, gerente de marketing.  
 
No mesmo caminho do concurso cultural está o Internacional Shopping de Guarulhos , que espera 
obter um retorno até 10% maior em relação ao ano passado. “Estamos investindo R$ 120 mil, 
20% a mais em comparação ao ano passado”, diz SilvioPiroli, gerente de marketing. Serão três 
ações: concurso cultural, cuja melhor declaração de amor levará o casal para curtir uma semana 
na cidade de Natal; o sorteio de um carro Celta , para os consumidores que comprarem acima de 
R$ 20; e anúncios na mídia, na TV e em outdoors.  
 
O SP Market investiu R$ 250 mil, 15% a mais do que em 2002, e fez uma parceria com a Rádio 
Nativa , que instalou um estúdio dentro do shopping para os namorados se declararem. As 70 
melhores gravações serão tocadas na rádio. Segundo Maria Eugênia Duva Srur, gerente de 
marketing, a previsão é de receber mais de 2 mil gravações.  
 
Fazendo uma brincadeira com a data, o Shopping Metrô Tatuapé criou o “Dia do Fico”, que tem 
duas conotações: “O famoso ficar da juventude de hoje e o ficar feliz”, conta ClaudioVoso, gerente 
de marketing. Com esse slogan, o shopping está investindo em mídia impressa, outdoor e rádio. 
“Para a data, estamos investindo R$ 240 mil, 60% a mais do que em 2002”, diz. A verba é 
destinada também às exposições “Casais de Cinema” e “Casando com Classe”.  
 
Outros shoppings também apostam na data com verbas para as campanhas mais altas em relação 
a 2002, como o Shooping Center Norte que está investindo R$ 270 mil, 6% mais; o Shopping 
Jardim Sul, com R$ 120 mil, um acréscimo de 10%; e o Villa-Lobos que investe R$ 300 mil, 30% 
a mais. 
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