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Grandes administradoras de shopping centers — como a Rede Nacional de Shopping 
Centers (Renasce) e a Deico — projetam ampliar entre 10% e 15% os investimentos 
feitos nas campanhas para as datas comerciais em 2006. Os investimentos serão 
ampliados não apenas em São Paulo, mas também em estados como Minas Gerais e 
Amazonas. Nos 14 centros comerciais que são administrados pela rede Renasce, os 
investimentos chegaram a R$ 43 milhões nas campanhas comerciais em 2005. “A 
projeção é aumentar em 10% os investimentos. Um total de R$ 48 milhões serão 
utilizados em campanhas publicitárias entre mídia impressa, televisão e eventos em 
2006”, diz Luiz Alberto Quinta, diretor superintendente da Renasce. Deste total, cerca 
de 30% é destinado ao período natalino, e entre 10% a 15% ao Dia das Mães. 
 
Nos nove shoppings administrados pela Deico, os investimentos em campanhas 
comerciais foram ao redor de R$ 15 milhões em 2005, com projeção de aumento entre 
10% e 15% em 2006, segundo Mariliza Souza, coordenadora de marketing da Deico. 
 
Grandes centros comerciais investem em torno de R$ 460 milhões só em campanhas 
publicitárias e eventos em geral por ano no Brasil. “Dos cerca de 600 centros 
comerciais existentes hoje no Brasil, 20% (120 shoppings) são considerados grandes 
centros comerciais e concentram os investimentos”, diz Luiz Augusto da Silva, diretor 
de relações com os associados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop). 
 
Em média, um grande shopping utiliza R$ 4 milhões por ano nas campanhas 
publicitárias e eventos em geral. Já nos estabelecimentos menores, a média é utilizar 
investimentos na ordem de R$ 1,5 milhão por ano. O valor é principalmente 
arrecadado do fundo de promoção (verba paga pelos lojistas). 
 
Em média, 50% dos investimentos totais dos shoppings são destinados a mídia, e a 
outra metade em eventos internos. Os grandes centros comerciais, principalmente, 
preferem a mídia impressa, como revistas e jornais, quando comparados aos 
investimentos em televisão, por serem mais eficazes, além de um valor menor para a 
veiculação. “Nos centros comerciais que a Deico administra são utilizados 70% em 
mídia impressa, que inclui jornais, revistas e outdoors, e o restante em televisão e 
eventos dentro dos shopping centers”, diz Mariliza. 
 
No Shopping ABC — administrado pela Deico e localizado em Santo André — os 
investimentos devem chegar a R$ 6,5 milhões em 2006. “Um aumento de quase 10% 
quando comparado a 2005. Os investimentos são realizados principalmente nas datas 
comemorativas durante o ano e a maior parte é direcionada à mídia impressa”, diz 
Antônio Ferrite, superintendente. Elizabete Henriques, gerente de marketing do 
Shopping ABC, diz que as principais datas comemorativas do ano — Natal, Dia das 
Mães e Dia dos Namorados — utilizam 30%, 15% e 7%, respectivamente, do total dos 
investimentos gastos em campanhas no shopping. 
 
No Shopping Piracicaba, no interior paulista, os investimentos chegaram a R$ 1,8 
milhão com as campanhas em 2005. A projeção é aumentar o investimento em 15% 
em 2006. “No Amazonas Shopping o investimento será de R$ 4 milhões em 2006, 15% 
maior que em 2005. A maior parte da verba é aplicada em campanhas promocionais 
nas principais datas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal”, diz ela. 
O aumento da verba destinada aos investimentos com campanhas publicitárias e 
eventos internos é resultado do aumento do faturamento dos shoppings em 2005, 
quando comparado a 2004, da expectativa das administradoras em elevar ainda mais 



o fluxo de pessoas e as vendas, além dos reajustes nos valores para as contratações 
das mídias. 
 
Aumento na verba 
 
Os centros comerciais mineiros também apostam forte no primeiro semestre de 2006. 
O aumento nos investimentos dos shoppings mineiros, visando as principais datas do 
comércio no primeiro semestre vai chegar a 30%. O otimismo é resultado das vendas 
obtidas no Natal e da expectativa de manutenção da estabilidade no cenário 
econômico, mesmo em ano de eleições.  
 
Com o maior investimento, os centros de compras também esperam vendas maiores. 
Os negócios devem ultrapassar a casa dos 20%, em comparação a 2005, 
principalmente no Dia das Mães. 
 
Instalado na região norte da capital mineira, o Minas Shopping não fará uma 
campanha específica na Páscoa. O centro de compras dará apenas suporte para lojas 
como Americanas , Dadalto , Kopenhagem , Lalka e Cacau Show . Porém, para o Dia 
das Mães, os investimentos em campanha publicitária e ações de marketing vão ser 
6% maiores, em relação a 2005. A expectativa é de que as vendas cresçam 12%.  
 
Já para o Dia dos Namorados, os investimentos vão ser também 6% maiores, com 
aumento de vendas esperado de 10%. “Apostamos na manutenção do cenário 
econômico. Além disso, o entorno do shopping vai ganhar melhorias, facilitando o 
acesso do consumidor”, explica Mônica Simões, gerente de marketing do Minas 
Shopping, que espera ter crescimento de 13% nas vendas em 2006, comparando-se 
com 2005. 
 
Por causa da expansão, que consumiu investimentos da ordem de R$ 30 milhões (R$ 
20 milhões dos empreendedores e R$ 10 milhões dos lojistas), o DiamondMall — 
administrado pela Renasce —, localizado na região Centro-Sul, investirá 25% a mais 
em campanhas publicitárias e em ações de marketing, este ano, no primeiro semestre, 
em relação ao ano passado. O índice é para as três datas juntas.  
A expectativa do shopping é aumentar o faturamento em 25% e atrair um volume 5% 
maior de clientes.  
 
Já o BH Shopping (também administrado pela Renasce), o maior da capital mineira, 
localizado na zona sul, deve repetir os investimentos do ano passado, que chegaram a 
R$ 1,5 milhão. 
 
Voltado para o público com poder de renda menor, o Big Shopping , instalado em 
Contagem, na Grande Belo Horizonte, vai apostar alto nas três primeiras datas do 
comércio em 2006.  
   
O maior esforço será realizado para o Dia das Mães, quando investirá R$ 65 mil, 30% 
mais do que em 2005. A expectativa é de as vendas ganhem incremento de 20%.  
Para o Dia dos Namorados e a Páscoa, os investimentos também serão 30% maiores, 
R$ 78 mil e R$ 20 mil, respectivamente. As vendas deverão ter expansão de 12% a 
15%. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 jan. 2006, Comércio, p. B3. 


