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Empresas utilizam campanhas publicitárias e uma decoração requintada para atrair mais 
consumidores neste Natal. O gerente-geral do Shopping Iguatemi São Paulo, João Alberto Bazzon, 
que prefere contabilizar antecipadamente mais o movimento de pessoas levadas ao shopping 
neste período do que as vendas. Por isso, os investimentos de R$ 3 milhões na decoração e 
campanha de Natal se justificam. "Especialmente num shopping como o Iguatemi, que tem um 
público das classes A e B e que, historicamente, sofre menos com os impactos negativos da 
economia", afirma. "Uma prova disso é que estamos crescendo acima do índice de inflação, o que 
é uma circunstância rara nos dias de hoje", completa.  
 
O destaque da decoração do Iguatemi São Paulo é o grande teatro montado na praça do relógios 
onde se apresenta uma orquestra formada por 23 bonecos de Papais Noéis que interpretam 
canções natalinas, tocando instrumentos verdadeiros. Ao todo a decoração de Natal do Iguatemi 
conta com 482,2 mil lâmpadas. Sua montagem levou 45 dias e gerou 405 de empregos, 105 
diretos e 300 indiretos. Os investimentos do Iguatemi incluíram ainda uma campanha publicitária 
criada pela agência Borghierh Inteligência Criativa, com a modelo Ana Hickmann, veiculada nas 
revistas segmentadas, no programa "Avesso", do canal Sony, e sites.  
 
O outro shopping do Grupo Iguatemi em São Paulo, o Market Place, investiu R$ 800 mil no Natal. 
A decoração tem como tema a "Cidade Encantada", uma vila que reproduz a atmosfera de uma 
cidade da década de 60 e resgata antigas técnicas do miniaturismo. Os visitantes poderão admirar 
os detalhes da miniatura com a ajuda de binóculos, dispostos em diferentes ângulos, e ouvir o 
som dos ambientes - como uma família conversando na sala de jantar - com o auxílio de fones. O 
shopping espera 1,8 milhão de visitantes.  
 
O Shopping Curitiba, na capital do Paraná, também do grupo Iguatemi, investiu com campanha, 
decoração e promoções de Natal R$ 900 mil. O destaque é um Papai Noel gigante, com oito 
metros de altura. O shopping espera atrair um público 15% maior do que no Natal passado. A 
expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas passem pelo centro de compras.  
 
Uma bela modelo também fez parte da estratégia da campanha de Natal do Shopping Ibirapuera, 
que tem como título o "Sonho de Natal". É Daniella Cicarelli, que representa a ajudante do Papai 
Noel nas peças publicitárias. Já a decoração usa como tema "Natal da Maria Fumaça" e o objetivo 
é homenagear os migrantes mineiros que segundo o IBGE são maioria em São Paulo.  
 
O Morumbi faz parte do grupo Renasce - empresa que administra a maior rede de shopping 
centers do país, com 14 shoppings espalhados pelo País. A agência age. assina a campanha de 
Natal do Shopping Morumbi, inspirada no mote "O Natal mais completo de São Paulo". A 
campanha tem duas vertentes. Uma é direcionada ao shopping como um todo e às atividades que 
serão promovidas neste fim de ano, como a decoração - que está concentrada no atrium e no vão 
dos elevadores, com direito até a um grande jardim e a oficinas gratuitas, que ensinam como se 
faz presentes e enfeites de Natal, além de uma loja de produtos natalinos, o empório de Natal 
com 250 m².  
 
A outra vertente é a promoção "Já trocou-ganhou". A cada R$ 200 o cliente leva para casa 
relógios de parede com estampas exclusivas. A veiculação da campanha "Natal Completo" no 
Morumbi Shopping inclui cinco spots diferentes nas principais emissoras de rádio de São Paulo. Já 
a campanha de mídia impressa tem inserções na tevê, nas revistas "Caras", "Veja", "Top 
Magazine", nos portais iG e Terra e também nos táxis da cidade. Um catálogo de sugestões de 
presentes foi encartado na revista "Veja São Paulo".  
 
No Rio, o empreendimento do grupo Renasce é o BarraShopping. O destaque da decoração de 
Natal é uma bola com 27 metros de altura e 31 metros de diâmetro encravada no estacionamento 



do shopping e onde está inscrita a palavra "Paz". No total, incluindo a decoração interna, o 
BarraShopping foi enfeitado com 14.624 bolas de Natal, 6786 laços, 254 guirlandas, 25 papais 
Noéis e 14 lustres.  
 
Já a campanha da agência JW Thompson para o Natal do BarraShopping e do shopping New York 
City Center tem como tema a união dos dois shoppings que acontece amanhã quando será 
inaugurado um corredor de lojas ligando os dois empreendimentos. O filme de 60 segundos traz 
pessoas circulando pelo mall e foca várias cenas que representam união como um casal de 
namorados no cinema.  
 
A peça termina com o slogan "O maior Natal de todos os tempos", que permeia a campanha que 
estreou no "Jornal Nacional", da Rede Globo, e custou R$ 1,5 milhão. Com a união, os dois 
shoppings somarão 610 lojas. Segundo a diretora de marketing do Renasce, Jacqueline Lopes, 
grupo que investiu R$ 15 milhões na decoração de Natal, diferenciada, de seus 14 shoppings, a 
expectativa é de um aumento de vendas em torno de 7% e de 15% em movimento.  
 
Para Jacqueline, além de atrair o público, a decoração também é importante para os lojistas. "Eles 
se sentem incentivados vendo a preocupação em se preparar para o Natal. E acredito que esta é a 
função do shopping. Já o incremento de vendas vai depender do empenho de cada lojista", 
comenta.  
 
O Shopping Anália Franco, de São Paulo, que também pertence ao grupo Renasce, investiu R$ 1,3 
milhão na campanha de Natal e a expectativa é de um aumento de 5% de público e aquecimento 
de vendas de até 18%, segundo o superintendente, Luiz Médici. Uma casa de três andares e cinco 
cômodos foi montada na praça principal do shopping, representando a "Casa do Papai Noel", tema 
da decoração natalina do shopping. Do lado de fora, foi montado um jardim com árvores 
iluminadas, presentes e bonecos "animatrônicos", além da garagem da casa, onde ficarão as 
renas e um trenó. Mesas de Natal, preparadas por personalidades do mundo da moda, 
gastronomia, arquitetura e decoração, também fazem parte da decoração. O Shopping Anália 
Franco possui 240 lojas.  
 
Se o Iguatemi confia no poder de compra do seu público privilegiado, o shopping Aricanduva, que 
tem 52% de seu público na classe B, 35% na classe C, 10% classe A e 95% classe D, também diz 
acreditar num bom movimento e investiu fundo na campanha, com destaque para a presença do 
cantor Daniel, e na decoração com os bonecos do desenho animado Looney Tunes, uma parceria 
com a Warner Bros. Aliás foi com essa segmentação de público que o Centro Comercial Leste 
Aricanduva se tornou o maior complexo de shoppings da América Latina. O Centro Comercial 
Leste Aricanduva engloba os shopping centers Leste Aricanduva, Interlar Aricanduva e Auto 
Shopping São Paulo. Ao todo mais de 500 lojas.  
 
O tema da campanha de Natal é "Aricanduva é coisa de cinema com Daniel e Looney Tunes". O 
cantor Daniel na companhia dos personagens Pernalonda, Piu-Piu, Taz, Frajola e Patolino convida 
o público para conhecer a turma do Looney Tunes pessoalmente e registrar esse momento com 
uma foto e apontam a variedade do mix do Aricanduva. O filme foi veiculado nos intervalos dos 
principais programas da Rede Globo, além da Globo News, GNT, Multishow, Fox, Warner, 
Discovery e Sony, Rádio Bandeirantes, jornais de bairro da zona leste, painéis e banners.  
 
A decoração usa os mesmos personagens da turma do Pernalonga - que estarão em cartaz 
durante todo o mês de dezembro com o filme "Looney Tunes: De Volta a Ação". O complexo está 
com as decorações interna e externa totalmente enfeitadas com personagens animados 
eletronicamente. Uma orquestra sinfônica é a inspiração da festa, que ambienta os cartoons em 
meio a grandes instrumentos musicais como piano de cauda, bateria, microfones e um saxofone.  
 
No Natal deste ano, o Aricanduva investiu R$ 1,8 milhão e a expectativa é receber mais de 5 
milhões de pessoas somente no mês de dezembro, movimento 10% superior ao mesmo período 



de 2002. A expectativa é que as vendas cresçam em 5%. "Ao longo de 12 anos, nossas atividades 
de Natal são um marco na zona leste. É uma região carente de eventos culturais e o shopping tem 
cumprido este papel", diz Marcos Sérgio de Oliveira Novaes, superintendente do complexo. Para 
Novaes, mais que o incremento de vendas, o principal efeito tem sido a fidelização do público, 
"que identifica o shopping como um prestador de serviços preocupado com a região".  
 
A identificação com o público e os moradores da região onde está instalado é também um dos 
motivos que sempre levaram o shopping Páteo Higienópolis, da Rede Plaza, a investir em 
comentadas decorações de Natal. A construção do shopping recebeu muitas criticas de moradores 
do bairro e levou algum tempo até chegar à integração de hoje. "Sempre investimos muito em 
decoração de Natal", diz Marinei Cestari, gerente de marketing do Páteo Higienópolis.  
 
"Gostamos de pensar nela como um presente ao bairro e por isso sempre tivemos muito cuidado 
com a decoração externa." Marinei destaca que o principal dividendo é institucional e o shopping 
confia tanto nela que resolveu inaugurar a sua primeira ampliação, com 30 lojas, exatamente 
como parte da decoração de Natal. "A decoração atrai os moradores do bairro e de boca a boca de 
outras regiões e até de outras cidades. O shopping vira um pólo de atração turística", diz Marinei. 
A decoração de Natal do Pátio Higienópolis ficou a cargo da empresária Cecilia Dale e é inspirada 
na beleza e nostalgia dos brinquedos antigos, em diversos cenários natalinos.  
 
Personagens animatrônicos, em tamanho natural, dão vida aos ambientes. Para o hall de entrada 
do piso Higienópolis, Cecilia Dale adquiriu de uma família alemã e restaurou um autêntico trenó 
do início do século, onde um Papai Noel, em tamanho natural, tem ao lado seus ajudantes 
carregando o trenó. O Páteo Higienópolis espera um aumento de 18% nas vendas e de 22% no 
fluxo de público.  
 
Ao todo, a Rede Plaza a que pertence o shopping Páteo Higienópolis, Paulista, West Plaza e Plaza 
Sul, investiu R$ 2,5 milhões em campanhas e decorações, diferentes para cada shopping. Estima-
se um aumento de 10% nas vendas e de 15% no fluxo de público em relação ao mesmo período 
do ano passado. O Shopping Paulista também teve sua decoração criada pela empresária Cecilia 
Dale. O tema foi todo inspirado na suíte Quebra Nozes, com uma sonorização, criada 
especialmente em comemoração à data.  
 
O Plaza Sul optou por um outdoor gigante com 20 metros de altura e 3 metros de largura, e todo 
em movimento. O outdoor tem uma guirlanda gigante giratória que funciona como uma fábrica 
encantada, onde o Papai Noel, de 2 metros, e seus assistentes, com 1,20 metro cada um, 
trabalham para transformar os doces em enfeites, por meio de uma esteira totalmente em 
movimento.  
 
O Shopping Eldorado investiu R$ 1,5 milhão nas ações de Natal, que envolvem decoração e 
campanha publicitária. "Nossa expectativa para o Natal é grande. Estamos prevendo um aumento 
de 20% no fluxo de pessoas, em comparação ao mesmo período do ano anterior", afirma Yara 
Terra, gerente de marketing do Shopping Eldorado.  
 
"Este ano resolvemos investir mais em decoração, utilizando inclusive a verba que normalmente 
usariam em campanha na TV. Nosso objetivo maior é a fidelização e trazer as pessoas ao 
shopping é fundamental para isso", completa Yara, que está animada com o aumento de público 
observado nos últimos fins de semana. O shopping tem 380 lojas. O tema do Natal é "A Cidade 
dos Sonhos" onde fica a casa da família Noel. Mais de 30 atores dão vida à cidadezinha, que 
funciona dia e noite. "Shopping Eldorado, onde o sonho de Natal é real e emocionante!" é o título 
da campanha de fim de ano do shopping e foi desenvolvida pela One Stop. A comunicação é 
composta por outdoors, anúncios para mídia impressa, spots de 30 segundos para rádio e 
material de ponto-de-venda.  
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