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Os shopping centers de grande porte do Brasil — cerca de 120 centros comerciais — deverão 
investir R$ 100 milhões em campanhas publicitárias no Dia das Mães de 2006, ante os cerca de 
R$ 90 milhões investidos no ano de 2005. A expectativa de alavancar as vendas e atrair mais 
consumidores já no início de 2006, principalmente com os investimentos na principal data 
comercial deste semestre, o Dia das Mães, que representa de 5% a 8% das vendas anuais do 
varejo, e a Copa do Mundo de Futebol, são os principais motivos para das verbas publicitárias em 
aumento. O estoque dos lojistas também foi ampliado. “O Dia das Mães é o grande termômetro 
de vendas no primeiro semestre de 2006, então a perspectiva é de um aumento real de 5% a 6% 
para a data este ano, quando comparada ao mesmo período de 2005”, diz Nabil Sahyoun, 
presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). 
 
Nos nove shopping centers administrados pela Deico , os investimentos serão de ao redor de R$ 2 
milhões para as campanhas do Dia das Mães este ano. “Aumentaremos em 15 % os 
investimentos no Dia das Mães em 2006, principalmente por tratar-se da segunda melhor data do 
varejo e que movimenta muito as vendas dos segmentos de vestuário, perfumaria e 
eletroeletrônicos”, explica Mariliza Souza, coordenadora de marketing da Deico.  
 
O ABC Plaza Shopping (Santo André) irá investir R$ 400 mil em campanhas publicitárias e eventos 
neste Dia das Mães, um acréscimo de 10% quando comparado ao mesmo período de 2005. 
 
Henrique de Carvalho, superintendente do ABC Plaza Shopping, diz que entre os motivos para 
aumentar os investimentos nas campanhas em 2006 estão os excelentes resultados obtidos com 
as vendas nos dois primeiros meses de 2006. “O aumento nas vendas foi de 14% nos primeiros 
dois meses deste ano, quando comparado com os mesmos meses de 2005”, diz. 
 
A expectativa é um aumento de vendas ao redor de 15% na comparação com o ano passado. 
 
No Complexo Comercial do Shopping Interlagos , capital paulista, a maioria dos lojistas já fechou 
as compras para o Dia das Mães. “Serão investidos R$ 500 mil em mídia e comunicação interna 
voltados ao Dia das Mães, R$ 100 mil a mais que em 2005”, diz Carla Bordon Gomes, a 
superintendente do complexo. 
 
Segundo ela, a expectativa é de que haja um aumento real nas vendas de 12%, no Dia das Mães 
e na Copa do Mundo, comparativamente à mesma época de 2005, quando vendas reais tiveram 
expansão de 10%.  
 
No Shopping ABC — administrado pela Deico e localizado em Santo André — o estoque já foi 
fechado pela maioria dos lojistas, com aumento entre 5% e 10% para o período em 2006, quando 
comparado à data do ano passado. “A perspectiva será um acréscimo nas vendas ao redor de 
10% no Dia das Mães deste ano, quando comparada à mesma data de 2005”, comenta Antônio 
Ferrite, superintendente do Shopping ABC. 
 
O investimento em campanhas publicitárias e ações de vendas será entre R$ 800 mil e R$ 900 
mil, valor semelhante ao investido no Dia das Mães do ano passado.  
 
Na Rede Nacional de Shopping Centers (Renasce) as ações de publicidade voltadas ao Dia das 
Mães representam entre 10% e 15% — ao redor de R$ 6 milhões — dos investimentos totais de 
R$ 48 milhões que serão utilizados em campanhas publicitárias, entre mídia impressa, televisão e 
eventos em 2006. São administrados 14 centros comerciais pela rede Renasce, entre eles, o 
Shopping Anália Franco (zona leste de São Paulo), o Shopping Eldorado (zona oeste) e o 
MorumbiShopping (zona sul de São Paulo).  



“Existe um aumento de 10% nos investimentos das campanhas comerciais em 2006, quando 
comparado aos investimentos de 2005”, diz Luiz Alberto Quinta, diretor superintendente da 
Renasce. 
 
O Minas Shopping, localizado na região norte da capital mineira, investirá entre R$ 250 mil a R$ 
300 mil em campanhas publicitárias e ações de marketing para a data. O centro de compras 
espera aumento de 16% nas vendas e de 24% no fluxo de pessoas, comparado com o mesmo 
período de 2005. De acordo com a gerente de marketing, Mônica Simões, o Dia das Mães ainda 
continua sendo a segunda melhor data de vendas do comércio na capital mineira, atrás apenas do 
Natal. “A aposta, ainda esse ano, será no Dia das Mães apesar de a data dos namorados estar 
crescendo, em termos de vendas, expressivamente”, explica a executiva. Na loja O Boticário , do 
Shopping ABC Plaza, em Santo André, o estoque, principalmente de kits formados com três ou 
quatro produtos, terá um aumento entre 15% e 20% no Dia das Mães em 2006, quando 
comparado ao mesmo período de 2005. “Na segunda quinzena de abril receberemos os produtos”, 
diz Márcia Stoianov, gerente da loja. 
 
A expectativa é de um aumento de 20% nas vendas na mesma época de 2006, quando 
comparado ao mesmo período de 2005. O tíquete médio em O Boticário deverá ser de R$ 80 no 
período de Dia das Mães, semelhante ao registrado em 2005. Segundo a executiva, nas datas 
comemorativas a loja investe também em diferenciais na forma de pagamento. “Normalmente os 
valores são parcelados em até 5 vezes sem juros para compras acima de R$ 125”, comenta, 
ressaltando que o público masculino aumenta a cada dia e já representa aproximadamente 30% 
das vendas em 2006, ante 20% em 2005. 
 
O Shopping Iguatemi na Bahia — um dos maiores shopping centers do País, com 530 lojas e um 
fluxo diário de 100 mil pessoas —, está apostando num crescimento das vendas em torno de 10% 
para o Dia das Mães. 
 
Para atrair o consumidor baiano, o shopping vai investir cerca de R$ 250 mil em campanha 
publicitária e em ações internas. “Pedimos à agência para criar uma campanha especial”, conta 
Ricardo Visco, superintendente do empreendimento. De acordo com ele, a data não é mais a 
segunda melhor para o varejo baiano. “Depois do Natal, o segundo melhor mês para o setor é o 
de junho, quando temos o Dia dos Namorados e o Dia de São João, festa que é muito forte no 
Nordeste brasileiro”, explica Visco. 
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