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Mesmo com a incerteza das possíveis conseqüências que a instabilidade política possa causar à 
economia do País, os shopping centers aumentam entre 10% a 20% os investimentos em mídia 
para o Natal deste ano, vislumbrando vendas até 25% mais altas em relação a igual período do 
ano passado.  
 
O Shopping ABC , maior da região do Grande ABC, com mais de 300 lojas, destina R$ 1,76 milhão 
em mídia e decoração para o Natal deste ano, 10% a mais do que em 2004. A gerente de 
Marketing, Elizabete Henriques, afirma que recentemente começou a contemplar uma mídia 
alternativa com a divulgação do shopping na região pelas bike banners. “Esperamos um volume 
de vendas entre 20% e 25% maior neste Natal, frente a 2004”, diz. A campanha natalina fica por 
conta da Jimenez Associados , agência responsável pela mídia do empreendimento. Segundo 
Elizabete, a parcela do orçamento do shopping destinada a investimentos em marketing cresceu 
muito nos últimos anos: hoje, ultrapassa a casa dos 60%.  
 
Para os lojistas dos shoppings, o Natal representa entre 15% e 20% das vendas do ano inteiro, de 
acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shoppings Centers (Alshop), 
Nabil Sahyoun. “Apesar da instabilidade política, o investimento em mídia para este Natal é 
claramente maior. Não sabemos até que ponto o cenário político poderá afetar a economia, mas, 
por enquanto, prevemos um crescimento de 6% a 8% nas vendas deste Natal”, diz. Segundo ele, 
a divulgação tradicional em televisão, por mala-direta e em outdoors deverá se unir a novas 
ferramentas de mídia. 
 
“Vamos transformar toda a sinalização do shopping espalhada pela capital paulista em banners 
para o Natal”, afirma Cláudio Voso, gerente de Marketing do Shopping Metrô Tatuapé , na zona 
leste de São Paulo. De acordo com ele, o centro irá investir em 15 pontos de back-light, front-
light e no entorno de prédios para divulgar a campanha natalina. Neste ano, o Metrô Tatuapé 
investe 1,3 milhão em mídia para a data, ante 1,1 milhão no ano passado, sem contar os R$ 800 
mil destinados à decoração do empreendimento, 23% a mais que em 2004. Como resultado, Voso 
aguarda um crescimento real (descontada a inflação) de 15% em volume de vendas neste Natal, 
frente a 2004. 
 
Humor 
 
O Shopping Center Norte aproveitará o período até o Natal e investirá R$ 300 mil em sua nova 
campanha institucional. Criada pela agência Fallon Propaganda , a ação enfoca facilidades do 
shopping, que figurarão em mídias exteriores como front-lights, abrigos de ônibus e rodovias que 
dão acesso ao centro.  
As peças estamparão frases sobre a localização, facilidade de acesso, mix de lojas e 
estacionamento gratuito. “Pensamos em uma campanha bem abrangente, não só para os clientes 
da capital, mas também para quem vem de outras cidades e estados”, comenta a diretora de 
Marketing, Glorinha Baumgart.  
 
As mensagens procuram usar o bom humor para realçar as conveniências do Center Norte. Na 
Avenida Sumaré, por exemplo, a mensagem é: “Não se preocupe com a quantidade de carros na 
sua frente. Nosso estacionamento gratuito tem 12 mil vagas”. No final da rodovia Castelo Branco, 
a frase é: “Depois de tanto pedágio, já estava na hora de você gastar melhor o seu dinheiro”. E 
no topo de um prédio da Consolação: “Se você está de helicóptero, o Center Norte é logo em 
frente”.  
 
 
 



O Complexo Comercial do Shopping Interlagos investirá neste ano R$ 1,5 milhão em mídia e 
decoração para o Natal. Carla Bordon Gomes, responsável pelo departamento de Marketing do 
empreendimento, afirma que o centro é atendido pela agência RAE MP , que ficará responsável 
pela criação da campanha natalina. A mesma agência é responsável pela campanha do Central 
Plaza , que investe o mesmo montante para a data.  
 
Com investimento de R$ 350 mil, Alessandra Tiraboschi, diretora de Marketing do Shopping 
Tamboré , afirma que a campanha de Natal deste ano não será centrada em uma ação 
promocional. “Além dos veículos de mídia impressa, que habitualmente usamos no Natal, neste 
ano, o nosso planejamento prevê anúncios em tevê a cabo. Para isso, contratamos recentemente 
a agência Giacometti ”, diz. 
 
Mais otimista, Yael Weiss, gerente de Marketing do Boavista Shopping , na zona sul da capital 
paulista, afirma que irá investir neste Natal 20% a mais que no mesmo período do ano passado, o 
equivalente a R$ 420 mil. “Manteremos a mesma linha de comunicação, porém com uma 
cobertura maior”, afirma o executivo, que trabalha em conjunto com a agência DPZ . “Pelos 
nossos números, tendemos a um crescimento de 46% em relação ao ano anterior”, diz. De acordo 
com Weiss, atualmente cerca de 22% do orçamento do shopping é revertido ao marketing. “Essa 
área recebeu um maior investimento neste ano”, completa. 
 
No interior de São Paulo, o Campinas Shopping também aumenta em 20% o seu investimento em 
marketing para o Natal deste ano, que será de R$ 475 mil. A DMV Comunicações , agência 
contratada pelo centro de compras, prepara uma campanha para a data que contempla anúncios 
em jornais e revistas, outdoors, televisão e rádio. Cerca de 25% do orçamento do 
empreendimento é destinado a ações de marketing.  

 
 
Leia Mais 
 
Verba de marketing vem do lojista 
 
Segundo Nabil Sahyoun, presidente da Alshop, os lojistas são os responsáveis pelo aumento do 
investimento em mídia para o Natal. “Significa que as vendas vão bem”, diz. Isso porque 
praticamente toda a verba destinada à mídia é proveniente das lojas, que dedicam parte de seu 
lucro ao fundo de promoção dos centros de compras. “Só uma pequena parte desse montante, 
menos de 10%, vem do empreendedor”, diz.  
 
No Shopping ABC, 90% da verba de promoção vem dos lojistas, assim como no Metrô Tatuapé. 
No Central Plaza e Interlagos, os lojistas são responsáveis por 100% dos investimentos em mídia. 
Ao contrário, Ênio Machado, gerente de Marketing do Continental Shopping ressalta que há 10 
anos o empreendimento não conta com os lojistas para o fundo de promoção. De acordo com ele, 
30% do total da verba de mídia do empreendimento é empregado no Natal, que neste ano deverá 
consumir investimentos da ordem de R$ 600 mil em campanha elaborada pela DMV Propaganda . 
 
No Campinas Shopping , além do fundo de promoção mensal dos lojistas, no Natal existe uma 
contribuição extra. 
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