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São Paulo, 27 de Janeiro de 2006 - O grupo Ancar e os lojistas dos shoppings 
cariocas Rio Design Barra e Rio Design Leblon, que desde o final de 2004 
investiram R$ 20 milhões em um amplo projeto de reposionamento e outros R$ 5 
milhões em publicidade para reforçar o novo perfil de suas lojas, começam a colher 
os primeiros resultados. E segundo a diretora de marketing do grupo Ancar, 
Mariana Carvalho, além de positivo, o desempenho está bem acima do esperado. 
Em dezembro, por exemplo, segundo dados da Associação Brasileira dos Shoppings 
Center (Abrasce) o shopping da Barra teve um crescimento de 116% em suas 
vendas, e o do Leblon em 56% em relação ao mesmo período do ano anterior.  
 
Durante 21 anos, o Rio Design Leblon foi especializado somente no segmento de 
decoração, assim como o Rio Design Barra, que surgiu há seis anos. "Na verdade, 
trata-se de um shopping só em dois endereços", diz Mariana. Em 2004, a 
administração dos shoppings passou para o grupo Ancar que decidiu pela 
diversificação. "Optamos por um mix maior e mais variado de lojas porque o 
mercado de decoração já estava razoavelmente atendido por um concorrente 
nosso, o Casa Shopping, que fez grandes investimentos neste segmento", explica 
Mariana.  
 
"Consideramos que com nossa capacidade e localização poderíamos deixar de focar 
apenas em lojas de decoração que atendem a um público específico de decoradores 
e arquitetos e passar para um shopping diversificado que tivesse em vista o 
consumidor final", diz a executiva.  
 
Mariana conta que o reposicionamento começou com uma pesquisa de mercado 
para definir expectativas e interesses dos consumidores do Leblon e Barra. "Depois 
partimos para negociar com lojistas que atendessem os resultados da pesquisa, 
com excelentes resultados", conta. "O Leblon já está com todas as suas 70 lojas 
ocupadas, assim como a Barra onde, das 110 lojas, apenas uma ainda não está 
aberta. Vai ser ocupada por um projeto único no País, uma loja da H. Stern 
acoplada com um spa da L’Occitane", afirma Mariana.  
 
Marina conta que o reposiconamento fez com que muitas lojas de decoração 
deixassem os dois shoppings mas outras, especialmente aquelas voltadas para o 
consumidor final, como projetos de cozinha e iluminação permaneceram. "Hoje 
temos um mix mais equilibrado", comenta a executiva, que contabiliza a chegada 
de lojas como Richard’s, Osklen, a paulista Le Lis Blanc, VR, Forum, M.Officer, 
Calvin Klein e várias outras marcas famosas.  
 
Segundo ela, as ações de comunicação e marketing foram essenciais para este 
reposicionamento. "Foram mudanças muito rápidas e o tempo todo foi preciso 
manter o foco de que o novo posicionamento não mudava o estilo dos shoppings", 
informa Mariana. A primeira campanha foi feita pela W/Brasil e nos últimos meses 
do ano passado, depois de um processo de concorrência de que participaram várias 
agências, assumiu a Artplan. A campanha de reposicionamento de vendas, que foi 
de outubro a dezembro, foi a primeira feita pela nova agência.  
 
Para Roberto Medina, vice-presidente do grupo Artplan, a iniciativa procurou refletir 
a grande mudança que a Ancar implementou nos dois shoppings, alterando seu mix 
de lojas. "São espaços consolidados na decoração com mais de vinte anos de 
atuação e seu reposicionamento como um shopping de consumo, com lojas 
diversificadas, exigiu um trabalho que levasse à mudança total da cabeça do 
consumidor em relação a estes espaços", diz Medina. "Foi preciso criar uma cultura 



de compras num shopping que tinha um conceito muito mais contemplativo", 
compara o executivo.  
 
O maior desafio, segundo Medina, era apresentar um trabalho que revertesse a 
imagem fortemente associada ao segmento de decoração, mas sem perder a 
identificação com o design. Dentro deste conceito, o tema criado foi "Agora seu 
estilo tem um shopping."  
 
Foram desenvolvidas duas campanhas, com três filmes para TV paga, anúncios de 
revista e jornal. A Artplan criou ainda ações localizadas. A agência criou, por 
exemplo, o After Hour no Rio Design Barra, onde o cliente que entrasse após às 22 
horas recebia uma taça de champanhe e fazia compras ao som de música lounge 
de um DJ. Para este ano, a agência prepara novas ações para datas específicas. A 
próxima será o Dia das Mães.  
 
Roberto Vilhena , diretor de criação da Artplan, conta que a campanha partiu do 
princípio que o reposicionamento do shopping não podia abdicar da idéia de 
sofisticação e estilo que ele sempre teve para o consumidor. "Por este motivo as 
lojas ganharam grande destaque na campanha, não aparecendo apenas como 
assinatura de rodapé como costuma acontecer em campanhas de shoppings, mas 
assumindo um papel de destaque em muitas peças", conta. Ele diz que isso foi 
conseguido com uso de grafismos, tipologias diferenciadas e incorporação das lojas 
à fotografia principal do anúncio. "Em resumo, a campanha ao mesmo tempo que 
ressalta a sofisticação mostra seu intuito vendedor", diz o criativo.  
 
"Não tivemos medo do aspecto comercial. Nosso objetivo era aumentar o fluxo e 
ampliar o share e o tempo todo tivemos isto muito claro para nós." A idéia agora, 
segundo Vilhena, é criar uma nova campanha que apresente a evolução do 
conceito, mantendo a linha gráfica da campanha anterior, onde as marcas 
presentes no shopping fazem parte do layout.  
 
kicker: Grupo investiu R$ 25 milhões na diferenciação do mix de lojas e publicidade 
de dois shoppings de decoração no Rio de Janeiro  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


