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Centros de compras investem em grandes campanhas para se diferenciar na 2ª melhor data 
do varejo. Os principais shopping centers do País prepararam forte investida para incrementar 
as vendas no Dia das Mães, a ser comemorado no próximo domingo, a segunda melhor data 
para o varejo, depois do Natal.  
 
Em São Paulo, o Shopping Pátio Higienópolis, por exemplo, investiu R$ 800 mil em sua 
campanha, assinada pela SNBB Novagência, que traz a figura da mãe num ambiente que 
destaca a arquitetura clássica do local, em especial as portas de vidro e o relógio, itens 
valorizados pelos freqüentadores.  
 
"Nossa campanha teve seu foco na mídia impressa, com inserções na revista Veja (Editora 
Abril) e nos principais jornais, incluindo encartes, com produtos ideais para as mães, além de 
ações dentro do próprio shopping", informa o sócio-diretor da agência, Nelson Biondi. A 
expectativa é de um aumento de até 10% nas vendas em relação ao ano passado.  
 
O MorumbiShopping e o Shopping Anália Franco, por sua vez, não divulgam seus 
investimentos na campanha, nem expectativas de venda, porque o conglomerado Multiplan, ao 
qual pertencem, aguarda aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a 
realização de oferta pública de ações na Bovespa.  
 
O MorumbiShopping faz, até o dia 14, uma promoção conjunta com a Nivea. Os clientes que 
fizerem compras no shopping acima de R$ 200 ganharão kits Nivea Visage, contendo um 
creme facial hidratante e uma nécessaire exclusiva.  
 
"Acreditamos que a parceria vai agradar as clientes, pois nada mais indicado para mães e 
mulheres do que um produto comprovadamente eficaz, que ajuda a manter a beleza e a 
juventude de nossa pele", afirma a gerente de marketing do MorumbiShopping, Katia Ardito.  
 
A campanha do Shopping Anália Franco, criada pela JWT, é composta por anúncio em revista, 
outdoor e spot de rádio. Em todas as peças, a idéia é abordar o sonho de ser mãe como um 
dos principais desejos femininos, presente desde a infância. O Shopping promove ainda 
workshops de gastronomia com chefes renomados como Sérgio Arno e Claude Troisgros, que 
serão realizados até sexta-feira.  
 
Com campanha para TV e mídia impressa criada pela Promopropaganda, o Shopping Center 
Ibirapuera segue o conceito da "Família Ibirapuera", com o tema "Declare seu Amor". O 
comercial de 30 segundos, feito com clientes do próprio shopping, será veiculado até o dia 14 
em TV aberta e paga, além disso, estão sendo publicados anúncios nas revistas Veja São Paulo 
e Caras (Editora Caras).  
 
A administração do Shopping Ibirapuera espera alcançar um crescimento em vendas da ordem 
de 8%, e um aumento no fluxo de clientes de 8 a 10%, na comparação com o mesmo período 
do ano passado.  
 
Cariocas investem pesado  
 
No Rio de Janeiro, os principais shopping centers investem cerca de R$ 5 milhões em 
campanhas publicitárias para o Dia das Mães. O objetivo é fidelizar os consumidores e 
impulsionar as vendas em até 15%. Além disso, os grupos apostam em ações como brindes e 
promoções.  
 
O Via Parque Shopping contratou a agência de publicidade DM9DDB e investe cerca de R$ 400 
mil paras as vendas destinadas às mães. A campanha contempla o slogan "Faz bem estar 
aqui", criado para contemplar a nova fase do shopping.  
 



"Recentemente, fizemos uma pesquisa com consumidores e, em função dos resultados, 
resolvemos voltar a investir em televisão. Todos precisam saber que o Via Parque Shopping 
está de cara nova", diz a superintendente do shopping, Marta De Vitto.  
 
Com investimento de R$ 500 mil em campanhas institucionais, os shoppings Plaza (Ilha, 
Niterói e Rio) devem registrar um crescimento médio de 15% nas vendas em relação a 2005.  
 
"Anúncios em mídia impressa e eletrônica, descontos, promoções, brindes e kits são usados 
como estratégias para os lojistas atraírem os clientes para anteciparem suas compras. Ainda 
assim, os consumidores vão acabar deixando as compras para a última hora", enfatiza a 
superintendente de marketing do Plaza Shopping, Jussara Nova Raris.  
 
O BarraShopping, com horário de funcionamento até meia-noite no próximo final de semana, 
veicula campanha publicitária, produzida pela agência JWT, com forte presença na televisão. O 
filme "Bilhetinhos" mostra um filho que demonstra através de um bilhete, deixado na porta da 
geladeira, o seu amor pela mãe: Você é a melhor mãe do mundo!  
 
O São Conrado Fashion Mall investiu R$ 300 mil na campanha publicitária criada pela 
Contemporânea para o Dia das Mães. Com o mote "Mostre quem você é", as ações de 
marketing mostram que cada mulher tem seu estilo, sua personalidade. A divulgação é feita 
por mídia impressa.  
 
Os sete shoppings do grupo Egec, maior administradora de shoppings do Rio, estão investindo, 
juntos, cerca de R$ 1,5 milhão. As campanhas apresentam o novo mote dos empreendimentos 
do consumo para este ano. A expectativa é de aumento médio de 15% nas vendas.  
 
"O próximo fim de semana é o segundo melhor do ano, só perdendo para o que antecede o 
Natal. Somente nos shoppings Egec foram mais de 600 mil pessoas indo às compras para o 
presente de mães. No próximo sábado, dia 13, os shoppings ficarão abertos até meia-noite", 
avisa o diretor de marketing, Marcelo Araripe.  
 
Somente o NorteShopping, o maior da Zona Norte, está investindo R$ 600 mil, com comercial 
estrelado pelo ator Miguel Falabella, com o tema 20 anos de amor por todas as mães da Zona 
Norte. A campanha é assinada pela Rezende & Rezende.  
 
De acordo com o gerente de marketing do Shopping Tijuca, Raul Barbosa, estão sendo gastos 
cerca de R$ 500 mil em campanhas para o mês de maio. Com produção da Casa da Criação, o 
tema é: ‘Extrapole seu Amor’. "A campanha do Dia das Mães tem forte ação em mídia 
impressa e exterior como no Metrô."  
 
No Shopping Nova América, o investimento na campanha publicitária foi de R$ 500 mil. 
Segundo a gerente de marketing do Shopping, Cecília Figueiredo, a linha criativa segue a 
comunicação anual, em que o shopping é apresentado através da sua marca e do conceito de 
"algo mais", feito pela Binder.  
 
Ações em Fortaleza  
 
Para celebrar as mães, o Shopping Iguatemi Fortaleza firmou parceria com a Natura, para 
compras acima de R$ 250. A campanha, que adota o tema "Cheirinho de mãe, insubstituível" 
envolve ações de mídia em jornal, rádio, outdoor e TV (aberta e paga), e foi criada pela 333 
Propaganda.  
 
O investimento total na campanha envolveu recursos da ordem de R$ 300 mil, segundo a 
gerente de marketing, Carla Werneck, que estima incremento de 20% nas vendas e de 10% 
no fluxo de pessoas, considerados os dias convencionais de funcionamento do centro de 
compras.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


