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RESUMO 

o presente trabalho tem por objetivo identificar a importância do uso das ferramentas 

do marketing para a obtenção de vantagens competitivas no mercado de shopping centers, 

aliada às principais formas de atuação e características desejadas pelo mercado de um gerente 

de marketing de shopping center. 

o estudo teve como base perspectivas teóricas e práticas. Efetuou-se um contra-ponto 

entre referenciais teóricos relacionados ao tema e uma pesquisa exploratória qualitativa, 

desenvolvida através de entrevistas pessoais em profundidade, compostas por perguntas 

abertas e direcionadas a superintendentes e gerentes de marketing de dez shoppings regionais, 

selecionados na praça do Rio de Janeiro. 

No referencial teórico foram abordados temas como Administração, Marketing, Plano 

de Marketing, e discussões sobre as principais ferramentas de trabalho para a gerência de 

marketing de shopping center. 

Quanto ao resultado das entrevistas, foram observados itens como a experiência de 

varejo dos entrevistados, marketing, características e competências necessárias a um gerente 

de marketing, ferramentas do marketing, até itens como a importância de um 

posicionamento/diferencial competitivo e a visão de ambos os públicos sobre um shopping 

center. 

Dentro de um contexto de gestão de negócios a importância do marketing é ressaltada, 

tanto por teóricos quanto por entrevistados, sendo o público investigado unânime em 

identificar a relação estabelecida entre um bom trabalho de marketing e a conquista da 

fidelização do cliente, além da visão de ser o marketing uma verdadeira ponte para a definição 



de imagem buscada pelo shopping. O marketing precisa ser uma maneira de pensar que esteja 

presente em cada funcionário da empresa. 

A diferença entre marketing institucional e promocional passa, principalmente, pela 

dicotomia imagem do shopping e ações que envolvam promoções. 

Na perspectiva dinâmica atual, a função gerencial ganha novas dimensões e a 

compreensão do trabalho do dirigente jamais pode ser feita exclusivamente pelo estudo da 

decisão em si, já que seu comportamento é determinado por fatores internos e externos à 

organização. 

A vivência em diferentes áreas de atuação ou mesmo em diferentes setores do 

shopping é essencial ao profissional de marketing. A ela deve estar aliada a formação técnica, 

além de características como: criatividade, liderança, caráter, percepção, iniciativa, 

organização, capacidade de articulação e informação/conhecimento sobre o mercado e suas 

mutações. O profissional de marketing tem que ser, ao mesmo tempo, um pesquisador de 

mercado, um psicólogo, um sociólogo, um economista, um comunicador e um advogado. 

O Plano de Marketing e a Pesquisa são citados como as principais ferramentas de um 

gerente de marketing de shopping center. 

Shopping center, na visão dos entrevistados, é mais do que um centro de compras, 

lazer / entretenimento e serviços, é um local de busca de sonhos e aspirações das mais 

variadas. 

Este estudo pode, ainda, ter sua continuidade efetuada, enfatizando-se, por exemplo, 

questões que discutam as formas de otimizar os resultados do uso das ferramentas do 

marketing em shopping center. 



ABSTRACT 

Shopping center is a very competitive market and marketing management requires 

certain tools to deal with, as well as complying with a specific profile and characteristics 

expected from him. 

This study was based in both theoreticaI and practicaI perspectives. A counterpoint 

between theme references and exploratory research was established through personal 

interviews with top management oflocaI shopping centers, selected in the Rio de Janeiro area. 

Themes such as Administration and Marketing were discussed, being Marketing Plan 

and Research specially cited as the main working tools for a shopping center marketing 

management. In the course of these interviews, certain topics were projected, such as personal 

experiences in retailing, suitable characteristics required for a marketing manager, adequate 

marketing tools and even the significance of a competitive positioning regarding both 

audience's point ofview about shopping center. 

Both audiences pointed out how important is marketing within a business management 

context, and how a good marketing performance is related to customer's 10yaIty. Such 

performance leads the way to a definition in the shopping's image and for that, each and every 

staff member must be committed to. 

Shopping centers mean more than just a place where people go for buying, it is a place 

where most of their dreams come true, and the marketing manager, by using of the pro per 

promotional marketing procedures, along with his own technicaI abilities, must optimize this 

and carry it out. 
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1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

1.1. O PROBLEMA 

Nos últimos tempos, o varejo brasileiro vem experimentando um momento de enorme 

evolução e o shopping center aparece como um novo marco no sistema varejista. 

Graças à expansão dos negócios e às atividades ligadas à diversão e prestação de 

serviços, os shopping centers estão se transformando em verdadeiras cidades e apresentam-se 

hoje como opção de compras, serviços e entretenimento num único lugar, com conforto e 

segurança, permitindo aos clientes a comparação de preço, qualidade e condições de 

pagamento dos produtos aí existentes. 

Do ponto de vista promocional, os shoppings levam vantagem sobre o varejO 

convencional, pOlS a contribuição de todos os lojistas para um Fundo de Promoções e 

Propaganda permite maIor divulgação da instituição varejista em si, com maiores 

investimentos em propaganda, eventos e promoções que, certamente, irão gerar beneficios em 

termos de fluxos de pessoas e veículos e, conseqüentemente, vendas e satisfação pessoal. 

A importância do shopping center revela-se, assIm, indiscutível, já que aumenta a 

eficiência do sistema varejista, respondendo melhor às exigências mercadológicas e 

conveniências dos seus usuários. 

Há dez anos, os shopping centers tinham apenas uma parcela ínfima das vendas ao 

consumidor. Atualmente, a indústria de shopping center conta com 245 shoppings, sendo 224 

em operação e 21 em construção, correspondendo a 25,3 bilhões de vendas em 2001, o que 

representa 15% do faturamento de todo o varejo nacional, excluídos o setor automotivo e o de 
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derivados de petróleo, com geração de cerca de 432 mil empregos diretos e expressIva 

integração com a comunidade (web, 2002). 

o futuro do varejO vai exigir ousadia para poder se adaptar às novas realidades, 

enfrentar os riscos da competição e transformar crises em oportunidades. Em um cenário de 

globalização, avanços tecnológicos e desregulamentação de mercado, muito se espera do 

marketing como meio de oferecer respostas adequadas a essa gama de desafios, pois, 

normalmente, é visto como responsável, não apenas por criar, como também por promover e 

fornecer bens e serviços a clientes, incluindo o consumidor, além dos mercados empresarial, 

global e os sem fins lucrativos. O campo de atuação do profissional de marketing 

corresponde, portanto, a um largo espectro e sua tarefa é a de buscar influenciar as diferentes 

demandas do mercado e, até mesmo, criar demandas. Ele deve procurar compreender as 

necessidades e desejos de cada mercado-alvo, procurando satisfazê-las de forma mais 

adequada que a concorrência, objetivando superar o desejado, sem deixar de preservar o bem

estar da sociedade. Um produto ou oferta só terá êxito se entregar valor e satisfação ao 

consumidor final. Esse conceito básico serve tanto para análises em mercados fisicos quanto 

virtuais, independentemente do seu porte. 

Por tudo isso, o mercado exige hoje do profissional de marketing a capacidade de 

equilibrar três aspectos: a obtenção de lucros para a empresa, a satisfação do cliente e a 

preservação do interesse público. É aí que uma gerência de marketing eficaz, para shopping 

center, que faça uso das ferramentas (mix de marketing) adequadas a uma boa gestão, entra 

como elemento fundamental para a conquista e manutenção de clientes. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO FINAL 

Identificar a importância do uso de ferramentas do marketing para a obtenção de 

vantagens competitivas no mercado de shopping center. 

1.2.2. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

a) Identificar as principais formas de atuação de uma gerência de marketing em 

shopping center, segundo profissionais do mercado; 

b) Levantar as expectativas do mercado em relação às principais características de 

um gerente de marketing de shopping center. 

1.3. HIPÓTESE 

A sociedade atual é uma sociedade de serviços, em conseqüência do elevado grau de 

personalização e de interação dentro de um meio competitivo, onde os consumidores tornam

se cada vez mais exigentes. Um shopping, como prestador de serviços, precisa fazer uso 

eficaz das ferramentas inerentes a esse tipo de negócio para conquistar e manter seus clientes, 

com consciência do nível de exigência atual desses consumidores, que tende a aumentar, até 

mesmo pela ampliação da concorrência. Um procedimento necessário para sobreviver e 

ganhar num mundo em constante evolução. Ninguém melhor do que o marketing para garantir 

a satisfação dos clientes, satisfação essa proveniente da relação entre expectativa e percepção 

desses clientes. 

.~,~ . 
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1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

o estudo centrou-se nas ferramentas essenciais e atitudes desejadas para a gestão de 

marketing em shopping center, ficando de fora outras análises como a financeira, a 

operacional, a comercial, a de recursos humanos, bem como a viabilidade sócio-econômica e 

política dos shoppings. 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Considerando-se a importância da prestação de serviços neste universo em constante 

mutação e da própria característica intangível do negócio, tanto o elemento gerenciador 

quanto a forma como ele atua são vitais para o processo. A relevância está em procurar 

elencar os elementos identificados como necessários para essa gestão em shopping center, 

onde não se encontram muitos referenciais teóricos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. ADMINISTRAÇÃO 

As organizações de hoje preClSam adaptar-se a uma realidade cada vez maIS 

competitiva, buscando condições vantajosas de inserção num mercado cuja tendência é a 

globalização. 

Essa realidade, ou seja, a dinâmica do processo, veio ajudar o desabrochar de novos 

termos como gestão e gerência ou a complementaridade do próprio termo, com palavras como 

administração estratégica ou administração estratégica competitiva. 

Lobato, por exemplo, expõe que, a partir de 1980, a administração transformou-se em 

administração estratégica. Para ele: 

"A administração estratégica representa a função de excelência das empresas contemporâneas, que 
interpretariam as probabilidades do futuro não como uma extensão repetitiva do que ocorre hoje, mas 
com a mentalidade de reformulação dos objetivos e das missões empresariais, dos ambientes externo e 
interno da organização e da identificação de novos valores, das expectativas e necessidades tanto dos 
agentes da produção empresarial como de seus consumidores" (1997, p.14). 

Tudo isso dentro de um incrementalismo lógico, com a participação dos envolvidos e 

uma nova postura em relação ao macro-ambiente. 

A administração estratégica não seria, assim, um ponto de chegada, mas um processo, 

que responderia às necessidades de um ambiente novo, instaurado pela implementação de 

uma nova civilização baseada em tecnologia de informação e na manipulação do 

conhecimento. 
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Lobato vê ainda um novo paradigma que é a administração estratégica competitiva e 

acredita que, o que distingue a estratégia de negócio de todos os tipos de planejamento é, 

numa palavra, a vantagem competitiva. Dessa forma, ele menciona: 

"A administração estratégica competitiva deve apresentar as seguintes características: visão estratégica, 
alinhamento com a missão da empresa, adaptação à tendência de globalização, domínio da tecnologia 
da informação e compreensão das mudanças como fator de oportunidade" (op. cit., p. 59). 

Kiernan, por sua vez, também admite que estamos na era do valor do conhecimento e 

do capital intelectual. A administração estratégica, para ele, nada mais é do que a forma como 

é construída e mobilizada a base do capital intelectual da empresa. Capital este que 

determinará quanto da empresa poderá ser convertido em capital financeiro. 

"Se os executivos dedicassem até mesmo uma fração do tempo que atualmente investem para gerenciar o 
capital financeiro, para descobrir e alavancar o capital intelectual, suas empresas estariam infinitas 
vezes melhor posicionadas para o futuro" (1998, p. 10). 

Para ele, capital intelectual nada mais é que "capital humano mais capital de investidor 

mais ou menos capital estrutural". Kiernan explica que o capital humano nada mais é do que 

valores, competências, conhecimentos e o potencial inovador dos indivíduos que integram a 

empresa. O capital de investidor inclui os canais de marketing e distribuição de uma empresa, 

sua rede de parceiros. O capital estrutural inclui a capacidade de inovação, aprendizagem e 

formação de equipes da empresa, suas estratégias, sua visão, sua cultura, seus sistemas de 

informação e uma série de outros aspectos intangíveis que são a verdadeira fonte do potencial 

de valor e vantagem competitiva. 

Mas, como qualquer grande mudança de paradigma, este processo de construção não 

será momentâneo nem indolor. E "mesmo que fosse possível construir uma nova religião 

empresarial, permaneceria o problema de se lidar com o resíduo intelectual e humano da 

anterior" (op. cit., p.ll). 
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Menciona, assim, onze mandamentos para urna boa administração, ou onze passos à 

frente, que são: 

1. Não siga as regras do concorrente líder em sua indústria, invente suas próprias 

regras e faça com que os outros as sigam. 

2. Inove ou morra! 

3. Reexamine sua empresa à procura de ativos estratégicos ocultos, depois 

alavanque-os. Crie ou encontre valores. 

4. Crie urna incessante busca pela velocidade e ação em sua empresa. Analise, reflita 

e implemente com rapidez. 

5. Seja pró-ativo e experimentalista. É preciso fazer as coisas acontecerem. 

6. Rompa barreiras. 

7. Use todo o seu pessoal, todas as habilidades, todo o tempo. Dê autoridade e 

recursos às pessoas que ficam próximas à ação, deixe-as agir. Também conhecido 

como empowerment. 

8. Globalize sua base de conhecimento e perspectiva. 

9. Admita que a revolução eco-industrial está nos cercando. Os vínculos entre 

desempenho ambiental, competitividade e resultados financeiros crescem dia após 

dia. 

10. Tome a aprendizagem organizacional uma religião corporativa e transforme esse 

aprendizado em novos produtos, serviços e tecnologias antes que seus 

concorrentes possam imitar sua última inovação. 

11. Desenvolva ferramentas estratégicas para medir o desempenho. 
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Drucker (1999) discorre que os indivíduos terão de ser capazes para trabalhar ao 

mesmo tempo em diferentes estruturas organizacionais, que é importante estudar as forças e 

limitações das diferentes organizações e que teremos que estudar e usar estruturas mistas ao 

invés de somente as puras - a idéia de única organização certa. 

Dentro desse quadro, é certo o crescimento da importância e da complexidade da 

função de um dirigente, da função gerencial. Normalmente, são profissionais que levam uma 

vida estafante, tensa, cheia de preocupações e que vivem pressionados por resultados de curto 

prazo, quando estes mesmos resultados só podem ser avaliados em longo prazo. 

Apesar de existirem comportamentos gerenciaIS comuns entre os dirigentes de 

sucesso, as organizações são diferentes entre si e exigem para cada uma delas um novo 

aprendizado. 

De modo geral, os dirigentes julgam-se preparados para alcançar os objetivos de sua 

organização e chegam a compreendê-los bem. O que ainda os surpreende é como os fatores 

não-controláveis conduzem o seu comportamento a caminhos diferentes do planejado. 

Embora a função de um dirigente seja, essencialmente, voltada para a tomada de 

decisões, a compreensão do trabalho do dirigente jamais pode ser feita exclusivamente pelo 

estudo da decisão em si, uma vez que o seu comportamento é determinado por fatores 

internos e externos à organização. 
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Motta menciona que: 

"Atualmente já se aceita tratar afunção gerencial como extremamente ambígua e repleta de dualidades, 
cujo exercício se faz de forma fragmentada e intermitente. Com isso, toma-se diflcil defini-la de forma 
análoga a outras profissões. (...) Em primeiro lugar, a visão ordenada e tradicional de gerência fazia 
crer que o dirigente era - ou deveria ser - um decisor racional, um planejador sistemático e um 
coordenador e supervisor eficiente das atividades organizacionais. Entretanto, pesquisas sobre afunção 
gerencial, mesmo nas grandes organizações consideradas eficientes, têm revelado que o lugar-comum da 
gerência é exatamente o contrário" (1996, p. 20). 

2.2. MARKETING 

o marketing não é uma atividade nova e tem sido empreendida pelo homem desde o 

surgimento do comércio. O comerciante que trazia especiarias do Oriente para as feiras 

européias no período das Grandes Navegações estava fazendo marketing quando apregoava as 

qualidades do produto, negociava preço e se preocupava com a sua distribuição. Desde então, 

a importância do marketing vem pouco a pouco sendo difundida e reconhecida e hoje, mais 

do que nunca, o marketing é tido não só como uma habilidade, mas como uma filosofia que 

orienta e agrega pessoas de uma organização. Uma ferramenta poderosa para construir valor 

para o consumidor, para seduzir clientes, para torná-los mais felizes, gerando, dessa forma, 

mais lucros para as empresas, crescimento e desenvolvimento econômico. 

Segundo Costa e Talarico: 

"A existência do marketing surge com a necessidade, seja humana, animal, ou de organizações e 
empresas. (...) Ela pode ser classificada em: básicas (primárias), secundárias e psicológicas e, conforme 
o efeito que exerça sobre os indivíduos e organizações, esses públicos desenvolverão maior ou menor 
esforço para satisfazê-la ou reduzi-la" (1996, p. 16). 

Para Kotler, marketing é "o processo social e gerencial através do qual indivíduos e 

grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e valores 

uns com os outros" (1998, p. 3). No entanto, o conceito de marketing não significa que a 

empresa deva tentar dar a todos os clientes tudo o que eles desejam. "Os profissionais de 
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marketing devem equilibrar a geração de mais valor para os clientes com a obtenção de lucros 

para a empresa" (p. 11). 

Kotler (1998) distingue, entre outras coisas, entre marketing como umafilosofia e uma 

habilidade. Focalizar-se nas ferramentas e técnicas de marketing é concentrar-se no marketing 

como uma habilidade. Entretanto, temos que encarar o marketing num conceito mais amplo. 

Como filosofia, ele tem que orientar todas as pessoas, funções e departamentos da 

organização e tem que ser compreendido e aceito por todos, desde a alta gerência até o 

mensageiro. Ou seja, marketing não deve ser um departamento, mas sim uma maneira de 

pensar que precisa estar presente em cada funcionário da empresa. 

No entanto, melhor do que definições, um panorama do trabalho e das funções de 

marketing também é dado por Kotler: 

"O trabalho do profissional de marketing começa muito antes dafabricação do produto, da empresa, e 
continua muito depois de sua venda estar consumada. O profissional de marketing envolve-se no estudo 
das necessidades e desejos do consumidor, desenvolvendo conceitos de produtos dirigidos à satisfação de 
necessidades insatisfeitas, testando a validade desses conceitos, projetando as características dos 
produtos, desenvolvendo a embalagem e a marca do produto, estabelecendo preços, tendo em vista obter 
um retorno razoável sobre o investimento, montando a distribuição regional, nacional ou internacional, 
criando comunicação de marketing eficaz para permitir que o público saiba da disponibilidade do 
produto, comprando a mídia mais eficaz para as mensagens comerciais, controlando as vendas, 
verificando a satisfação do consumidor e revisando os planos mercadológicos, com base nos resultados. 
O profissional de marketing é um pesquisador do mercado, um psicólogo, um sociólogo, um economista, 
um comunicador e um advogado, reunidos em um só" (1980, p. 75). 

Segundo McCarthy e Perreault, "marketing é um conjunto de atividades 

desempenhadas por organizações e também um processo social" (1997, p. 22). Portanto, o 

marketing existe nos níveis micro e macro. 

Para eles, o micromarketing "é o desempenho das atividades destinadas a realizar os 

objetivos de uma organização, partindo das necessidades do consumidor ou cliente e 

dirigindo-lhes um fluxo de bens e serviços a partir de um fabricante ou produtor" (ibid.). 
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E o macromarketing "é um processo social que dirige o fluxo econômico de bens e 

serviços dos produtores aos consumidores de maneira que iguale eficazmente a oferta e a 

demanda e realize os objetivos da sociedade" (ibid.). 

Quando se fala em bens ou produtos e servIços, é importante ressaltar as 

características próprias dos serviços. Ambrósio e Siqueira (2002, p. 14-15) mencionam: 

Intangibilidade: serviços são ofertas abstratas, não podem ser vistos, cheirados, 

tocados ou provados antes de serem comprados. Um serviço é essencialmente 

uma promessa; 

Inseparabilidade: a produção e o consumo dos serviços se dão simultaneamente. 

Os clientes podem participar desse processo, e quase sempre o fazem. Deste 

modo, as expectativas dos clientes devem ser motivo de preocupação e cuidados; 

Variabilidade: dificilmente um serviço será igual a outro. Essa falta de padrão 

torna mais dificil evitar erros e, principalmente, ocultá-los; 

Perecibilidade: como é um desempenho, um serviço não pode ser estocado, é 

perecível. Portanto, gerenciar a demanda e os custos resultantes da ociosidade é 

um desafio muito importante em serviços. 

De acordo com Téboul (1999, p. 19), "embora a realização da maioria dos serviços 

esteja apoiada em elementos materiais, a essência daquilo que é comprado é o fornecimento 

realizado de uma das partes para a outra". Ele menciona ainda que "a satisfação do cliente 

resulta da diferença entre sua percepção e suas expectativas" (p. 216). 

Empresas orientadas para o marketing preocupam-se com os clientes, procurando 

fabricar o que eles necessitam, em vez de tentarem fazer com que os consumidores comprem 
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o que a empresa produziu. Na definição do conceito de marketing, itens como a satisfação do 

consumidor, o esforço total da empresa e o lucro deverão estar incluídos como objetivos. 

Segundo Drucker (Madia, 1994, p. 19): 

"O marketing é tão essencial que não basta ter um grande departamento de vendas e a ele entregar os 
assuntos do mercado. O marketing não somente é muito mais amplo que a venda, como não é, de modo 
algum, uma atividade especializada, pois abarca todo o negócio. Ele é o negócio inteiro olhando do 
ponto de vista de seus resultados finais, isto é, do ponto de vista do consumidor. Assim, a preocupação e 
a responsabilidade pelo marketing devem penetrar em todos os setores da empresa". 

Na realidade, o marketing afeta quase todos os aspectos da nossa vida diária. Todos os 

bens e serviços que consumimos, as lojas onde compramos, os comerciais ou programas a que 

assistimos, pagos pelo anunciante, existem em função do marketing. Até mesmo um currículo 

faz parte de uma campanha de marketing, já que a pessoa precisa se vender a um empregador, 

assim como o sermão de um padre que precisa vender a sua fé às pessoas para arregimentá-las 

ou fidelizá-las. 

o marketing é responsável por grande parte do crescimento e desenvolvimento 

econômico, uma vez que estimula a pesquisa e novas idéias, resultando em novos bens e 

serviços, proporcionando aos consumidores a escolha entre muitos produtos. Se esses 

produtos satisfizerem os consumidores, haverá a geração de mais empregos, rendas maiores e 

padrão de vida mais elevado. Ou seja, um sistema de marketing eficaz é importante para o 

futuro de todas as nações. 

2.3. PLANO DE MARKETING 

Todo esse universo de idéias e de ações necessita de um planejamento para ordená-las 

e guiá-las no rumo desejado. Embora com diferentes formas de colocações, a maioria dos 

autores estudados considera que um plano de marketing bem idealizado, objetivo, flexível, 

com idéias concatenadas e claras, embasado por informações relevantes e por um orçamento 
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estruturado, tem todos os elementos para ser uma importante ferramenta de gestão na busca de 

um diferencial competitivo e a principal atividade de um profissional de marketing. 

Não existe uma regra rígida para a sua elaboração, uma vez que cada empresa pode ter 

seus requisitos específicos; entretanto, alguns passos parecem ser comuns a esses requisitos. 

De acordo com Ambrósio, o planejamento de marketing é: 

"Um processo de intenso raciocínio e coordenação de pessoas, recursos financeiros e materiais cujo 
foco central é a verdadeira satisfação do consumidor. Em outras palavras, é ajudar o consumidor a se 
sentir mais feliz e, em conseqüência, gerar resultados positivos para a empresa e a sociedade" (l999, p. 
1 ). 

Ambrósio considera ainda o planejamento a principal atividade do profissional de 

marketing, e prossegue dizendo "planejamento é a elaboração por etapas, com bases técnicas, 

de planos e programas com objetivos definidos" (op.cit., p. 2). O plano de marketing vem a 

ser "o documento que resume o planejamento de marketing" (p.I). 

Ele menciona que: 

"é importante também considerar a necessidade de um planejamento formal. Embora já estejamos 
planejando tão logo pensemos em uma ação qualquer de negócios, esse planejamento é informal" (op. 
cit., p. 2). 

O marketing consiste em I % de inspiração e 99% de transpiração, assim como a 

publicidade, segundo reconhecem os publicitários experientes. Um mercado tão complexo 

oferece poucas oportunidades para aventuras de criatividade. Certamente a criatividade gera 

"a grande sacada" que permite a identificação de uma oportunidade de negócio, mas constitui 

I % desse negócio. Para transformar uma idéia em sucesso é fundamental elaborar um bom 

planejamento de marketing, detalhado e formal. 

Para Ambrósio o caminho do sucesso reside na criatividade, planejamento e ação 

rápida. 
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"Todo profissional de marketing que pretende alcançar o sucesso deve fazer isso: planejar. Mais que 
tudo, precisa fazê-lo de forma sistemática, sabendo de onde vem, onde está e para onde vai" (op.cit, p.3). 

Ele considera que o planejamento de marketing deve levar em consideração o conceito 

de marketing integrado, com todos os setores da empresa trabalhando em conjunto para 

satisfazer desejos e necessidades dos consumidores e, em conseqüência, da empresa e da 

sociedade. 

Ambrósio considera três níveis de planejamento: o estratégico, o tático e o 

operacional. 

"O Planejamento Estratégico consiste na escolha dos objetivos maiores da empresa, das estratégias a 
serem adotadas para se alcançar esses objetivos e na definição das fontes de recursos. Ele aborda 
questões globais, amplas, genéricas e de longo prazo" (op.cit, p. 4). 

Os diversos elementos que compõem esse modelo estão relacionados abaixo: 

Definição do Negócio: o ramo de mercado em que a empresa atua ou pretende 

atuar, os produtos oferecidos e as necessidades dos clientes que se pretende 

atender; 

Análise Externa: levantamento e análise dos fatores ambientais que afetam ou 

podem influenciar a empresa; 

Análise Interna: esforços de todos para ampliar o conhecimento que se tem da 

empresa e do sistema em que ela se enquadra; 

Cenários: previsão da evolução dos fatores que influenciam ou podem influenciar 

o desempenho da empresa; 

Valores Éticos: identificação dos valores éticos que norteiam a empresa; 

Missão: razão da existência da empresa, a função que ela desempenha de modo a 

se tornar útil e justificar seus lucros; 

Visão: a visão de futuro da empresa; 
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Objetivos: resposta à pergunta: o que fazer? É algo que se quer alcançar em um 

determinado período. Os objetivos devem ser mensuráveis, identificáveis no 

tempo e bem definidos; 

Estratégias: como fazer; 

Metas: são partes de um objetivo, tanto em termos da tarefa em si, quanto do 

prazo de realização. 

Para Ambrósio, devido ao teor e importância do planejamento estratégico, a 

responsabilidade pela sua elaboração costuma ser do presidente e dos diretores da empresa. 

Quanto ao planejamento tático, ele menciona: 

"O Planejamento Tático envolve uma unidade da organização, que pode ser um departamento ou uma 
divisão. No Planejamento Tático, o planejador se preocupa com a interpretação do Planejamento 
Estratégico, trazendo-o para mais perto da realidade do mercado por meio de planos específicos para 
cada departamento ou divisão, os Planos Táticos. Os Planos Táticos de modo geral se traduzem em 
Planos de Marketing, Financeiros, de Produção e de Recursos Humanos, dentre outros" (op.cit, p. 6). 

Os planos táticos costumam se concentrar no médio prazo, como doze meses e, em 

geral, a responsabilidade pela elaboração recai sobre os gerentes de departamento ou divisão 

ou, até mesmo, de produto. 

Com relação ao planejamento operacional, ele especifica que este se materializa em 

planos operacionais sob a forma de procedimentos, orçamentos, programas e regulamentos, e 

tem em conta o curto prazo. "Em geral, as pessoas responsáveis pelos planos operacionais são 

aquelas que coordenam a execução das ações, como o gerente de vendas ou o de promoções" 

(op.cit, p.7). 

Tanto no Brasil como em outros países, os planos de marketing variam muito em 

termos de conteúdo e metodologia, recebendo diversas denominações, como plano de 
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rnarketing, plano de negócios, plano comercial, plano operacional de rnarketing ou plano de 

ação de rnarketing. 

Em seu livro, Ambrósio sugere que um plano de rnarketing seja composto por quatro 

partes fundamentais: 

Oportunidade, que ele divide em situação e objetivos, que indicam para que serve 

o plano e em que contexto ele está inserido. Aqui se indica a integração do plano 

de rnarketing com o plano estratégico da organização; 

Marketing Estratégico, onde ele segmenta o mercado, seleciona aquele que é seu 

alvo, identifica as exigências legais sobre o produto e posiciona o seu produto; 

Marketing Tático, onde especifica as características e o preço do produto, como 

sua existência será divulgada para o mercado e onde será distribuído (4Ps); 

Ação e Controle, subdividida em resultados financeiros, análise de equihbrio 

(pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças) e programação. 

Segundo Kotler, "o plano de rnarketing deve começar com um curto resumo executivo 

das principais metas e recomendações a serem apresentadas no documento" (1998, p. 33). "O 

resumo executivo ajuda a alta administração a encontrar rapidamente os pontos principais do 

plano, e deve ser seguido por um índice de conteúdo presente no documento" (op. cit., p. 34). 

A primeira seção importante do plano, Situação Atual do Marketing, descreve o 

mercado-alvo e a posição da empresa nele. Nela há informações sobre o mercado, 

desempenho do produto, concorrência e distribuição. 

A seção Ameaças e Oportunidades exige que o administrador perceba as principais 

tendências que um produto possa vir a ter. Seu propósito é fazer com que sejam previstos os 

importantes desenvolvimentos que possam causar impacto na empresa. 
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A seção Objetivos e Aspectos Específicos é onde o administrador pode estabelecer os 

objetivos e considerar os aspectos específicos que irão afetá-los. Os objetivos devem ser 

vistos como metas que a empresa deveria atingir ao longo do planejamento. 

Na seção Estratégias de Marketing, que é a seção de planejamento de marketing, o 

administrador apresenta a estratégia de marketing mais ampla, ou a lógica pela qual a unidade 

de negócios espera atingir seus objetivos de marketing. Consiste em estratégias específicas 

para mercados-alvo, posicionamento, mix de marketing e níveis de gasto em marketing. 

"As estratégias de marketing devem transformar-se em Programas de Ação específicos, que respondam 
às seguintes perguntas: O que seráfeito? Quem será o responsável? Quanto irá custar?" (op. cit., p. 35). 

"Os Planos de Ação permitem que a administração prepare um Orçamento de Marketing. que é 
essencialmente um relatório com previsão de lucros e perdas" (op. cit., p. 35). 

A última seção do plano descreve os Controles que serão usados para monitorar seu 

progresso. 

"Em geral, as metas e os orçamentos são apresentados a cada mês ou trimestre, permitindo que a alta 
administração avalie os resultados de cada período e detecte os negócios ou produtos que não estão 
atingindo suas metas" (op. cit., p. 35). 

Segundo Las Casas: 

"Um plano de marketing vem a ser a parte escrita do planejamento. É o documento que contém todos os 
detalhes para a ação a ser desenvolvida pelos administradores responsáveis. Como ele deve ser um 
documento operacional, ele deve ser simples, de forma que todos o entendam bem; deve também ser 
prático e flexível. Aflexibilidade do plano é de muita importância, pois, após a sua elaboração, é comum 
o meio ambiente sofrer freqüentes alterações; daí a necessidade de adaptação para fazer frente a estas 
novas situações" (1997, p. 274). 

Em decorrência disso, percebe-se a necessidade de desenvolver um eficiente sistema 

de informações de marketing que permita aos administradores informarem-se constantemente 

a respeito das alterações ambientais. 

Para a elaboração de um plano mercadológico, com informações relevantes, alguns 

passos são necessários. E, de acordo com Las Casas (1997), não existe regra rígida para sua 
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elaboração, uma vez que cada empresa pode ter seus requisitos específicos; entretanto, alguns 

passos que parecem ser comuns a vários deles, são: 

Levantamento de Informações, que é a análise da situação ambiental e interna da 

empresa. Entender a influência dos aspectos econômicos e sociais é de extrema 

importância para esta primeira etapa. Mas, importante também é identificar os 

recursos disponíveis e os pontos fortes e fracos da empresa; 

Lista de Problemas e Oportunidades; 

Determinação de Objetivos, qualitativos ou quantitativos, já que o administrador 

tem, a esta altura, visão clara do que é possível atingir, considerando os recursos 

internos e as oportunidades ou problemas de mercado. Podem existir tantos 

objetivos quantos forem necessários; entretanto, devem ser colocados em ordem 

de prioridade (hierarquizados), ser atingíveis (senão podem gerar frustração nos 

responsáveis) e ser coerentes (cada um deles deve estar em sintonia com os 

outros); 

Desenvolvimento de Estratégia, com base nos objetivos propostos. Deve-se fazer 

a identificação do mercado-alvo a ser atingido, desenvolvendo-se depois várias 

estratégias para a consecução do objetivo, com a seleção da estratégia que os 

administradores acreditam irá gerar o maior retomo a determinado ambiente. 

Entretanto, as outras estratégias devem ser mantidas, pois podem ser necessárias 

para uso futuro devido às possíveis alterações ambientais; 

Determinação do Orçamento, que é o plano traduzido em números. As variações 

de verbas em cada um dos componentes do plano determinam variações de 

retomo. As justificativas para seu uso devem ser também incluídas no plano; 
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Projeção de Vendas e Lucros. Estas informações são importantes para avaliação 

do retomo que o programa de marketing proposto e suas respectivas despesas 

podem proporcionar. 

Las Casas menciona ainda que: 

"Depois de devidamente elaborado, o plano de marketing deve ser comunicado para todos os principais 
executivos envolvidos com a sua execução. Uma pessoa só pode executar alguma tarefa se entender e 
assimilar perfeitamente deveres e responsabilidades. De acordo com experiências passadas, constatou-se 
que muitas falhas nos programas de marketing são devidas à determinação de objetivos irreais que 
dificilmente poderiam ser atingidos, ou então à análise indevida da situação ambiental. Como toda 
cautela deve ser usada na elaboração de um plano, muitas empresas, cientes disso, formam comitês de 
decisão de planejamento, pois o envolvimento de vários profissionais diminui o risco de erro" (op. cit., p. 
277). 

Segundo Westwood, ''um plano de marketing é o documento que formula um plano 

para comercializar produtos e serviços" (1996, p.12). Para ele, as etapas de um planejamento 

de marketing são as seguintes: 

Tomar ciência dos objetivos corporativos de sua companhia, mesmo que estes 

sejam estabelecidos pela alta administração e, portanto, não seja esta a sua função; 

Realizar Pesquisa de Marketing Externa; 

Realizar Pesquisa de Marketing Interna; 

Realizar uma Análise PFOA (Potencialidades e Fragilidades conforme se 

relacionem às nossas Oportunidades e Ameaças no mercado); 

Fazer Suposições. Estas se relacionam a fatores econômicos externos, tanto 

quanto a fatores tecnológicos e competitivos; 

Estabelecer Objetivos de Marketing e Estimar os Resultados Esperados; 

Desenvolver Estratégias de Marketing / Planos de Ação; 

Definir Programas que incluam Planos de Comunicação; 

Elaborar Orçamentos; 

Escrever o Plano; 



Comunicar o Plano; 

Usar um Sistema de Controle; 

Rever e atualizar. 
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É importante relacionar também o pensamento de Regis McKenna sobre o plano de 

marketing e apresentar os Dez Concorrentes Intangíveis que, segundo ele, são a principal 

causa da falha dos planos de marketing. 

Para ele, "o marketing moderno é, em grande parte, uma batalha de posicionamento" 

(1989, p.12). Para os mercados em rápida transformação como os de hoje, o pessoal de 

marketing precisa de um novo modelo de posicionamento, a que dá o nome de 

posicionamento dinâmico e que envolve o posicionamento do produto, o posicionamento no 

mercado, que é a maneira de se conquistar reconhecimento, e o posicionamento da empresa, 

como precisa também da definição de estratégias para atingir esses posicionamentos. Para 

McKenna (1989), as idéias é que contam. A apresentação de um documento de 

posicionamento maciço não é tão importante, pois os planos de marketing geralmente ficam 

nas prateleiras pegando poeira. 

Para McKenna (1989) os principais concorrentes de uma indústria, por exemplo, não 

são outras companhias da indústria, mas sim os concorrentes intangíveis, que ele identifica 

como sendo dez. São eles: 

Mudanca. Nossa sociedade está em perpétuo estado de mudança. As companhias, 

as indústrias, os produtos, os canais de distribuição, os assuntos, os meios de 

comunicação, as tecnologias, enfim, tudo muda, e essas mudanças constituem 

importante força competitiva. Companhias que fecham os olhos às mudanças 

estão fadadas ao fracasso; 
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Resistência à Mudança. Resistir à mudança pode ser tão prejudicial quanto ignorá

la; 

Conhecimento Público sobre o Produto. É fácil satisfazer um cliente 

desinformado. Mas hoje não existem mais muitos clientes desinformados. Para ter 

sucesso, uma companhia deve transformar este crescente conhecimento sobre seus 

produtos de um obstáculo em um bem. Ao invés de batalhar contra um público 

cético e crítico, deve aprender com ele. Deve extrair feedback dos clientes e 

depois ajustar seus produtos e suas estratégias de modo a satisfazer as 

necessidades do mercado; 

A Cabeça do Cliente. Conquistar a cabeça do cliente é o desafio central do 

marketing. Na verdade, todos os tipos de coisas influenciam a cabeça do cliente. 

A batalha de vendas é, em grande parte, uma batalha psicológica. As decisões são 

tomadas com base principalmente em fatores intangíveis como imagem de 

qualidade, suporte e liderança; 

A Mentalidade de Commodity. O que é bom para a fabricação nem sempre é bom 

para o marketing; 

A Mentalidade de Grandeza. Estudo após estudo vem demonstrando que 

companhias pequenas são mais inovadoras e mais produtivas que companhias 

maiores. Quando as companhias pequenas crescem, a maioria delas enfrenta os 

mesmos problemas que outras grandes companhias. Tornam-se menos criativas e 

menos dinâmicas. Começam a sofrer da mentalidade de grandeza. Um elemento 

importante da mentalidade de grandeza é a aversão ao risco; 

Cadeias Partidas: O mundo dos negócios está repleto de cadeias e conexões. Os 

processos e produtos estão ligados um ao outro em uma grande cadeia que une 
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companhias e clientes. Nenhum problema e nenhuma decisão empresarial são 

isolados ou independentes. Ignorando os elos, as companhias acabam com uma 

cadeia partida - e um produto deficiente; 

O Conceito do Produto: Uma companhia com conceito limitado de produto irá se 

mover pelo mercado com olhos fechados e certamente enfrentará problemas. Se as 

ferrovias tivessem considerado a si próprias como companhias de transporte, ao 

invés de companhias de ferrovias, poderiam ter entrado no negócio de linhas 

aéreas. Ao contrário, ficaram presas ao seu conceito limitado de produto e 

assistiram às novas linhas aéreas roubarem grande parte do seu negócio; 

Coisas que Surgem durante a Noite: Não importa o conhecimento que uma 

empresa possa ter do mercado, ela, certamente, será surpreendida algumas vezes. 

Tecnologias novas, companhias novas, aplicações novas, tudo pode surpreender 

uma indústria com pressa; 

Você Mesmo: As máquinas não competem, as pessoas sim. Quando subestimam 

suas próprias idéias, quando acreditam que não podem falhar, quando não estão 

dispostas a ouvir, a mudar, a experimentar - em todos estes casos, estão 

competindo com elas mesmas. 

2.4. PLANO DE MARKETING PARA SHOPPING CENTER 

Trazendo o tema para dentro da realidade de shopping center, o International Council 

of Shopping Center - ISC, coloca que "a base de um programa eficiente de marketing é o 

Plano de Marketing, que age como um guia" (1997, p. 1). 

Observa ainda que os principais elementos de um plano de marketing são: 

Análise da situação; 



Problemas e oportunidades; 

Metas e objetivos; 

Estratégias e táticas. 

E que os beneficios de um plano de marketing incluem: 
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Identificar os pontos fortes e fracos de um shopping center específico, quando 

comparado com a concorrência; 

Definir o que distingue um shopping dos outros; 

Estabelecer uma meta comum juntando os interesses dos lojistas, empreendedores 

e administração; 

Determinar as prioridades, listando os objetivos em ordem de importância; 

Garantir credibilidade para a gerência de marketing, demonstrando que o plano foi 

desenvolvido, previamente e por escrito, para orientar objetivamente o processo e 

concentrar a eficiência nas áreas certas. 

2.5. PESQUISA 

Fica evidente que para planejar e administrar em marketing é necessário ter 

informações, e que essas informações sejam confiáveis, uma vez que a tomada de decisão é 

uma responsabilidade primordial da administração. 

A concorrência crescente em quase todos os campos de atividades levou as empresas a 

dar muito maior ênfase a métodos eficientes no marketing de seus produtos. Os dias de 

comercialização fácil já ficaram para trás há algum tempo, e as empresas que têm êxito 

caracterizam-se por sua habilidade em reconhecer e aplicar técnicas de pesquisa. A pesquisa 

de marketing, especificamente, tem sido identificada como sendo de alto valor para muitas 
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empresas no desenvolvimento de estratégias de marketing e na organização das táticas 

adequadas. 

Com a ênfase crescente na satisfação das necessidades individuais dos clientes, é 

essencial que se empreenda alguma espécie de pesquisa organizada a fim de identificar 

oportunidades de mercado. 

É a informação realista que dará um panorama do que é a empresa e o mercado onde 

atua e quais as melhores opções para administrar o composto mercadológico: os 4 Ps -

produto, preço, promoção (propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa e a própria 

promoção) e ponto-de-venda. 

Samara e Barros mencionam que: 

"A análise do perfil do consumidor, de seu comportamento de compra, da concorrência e de sua 
evolução, dos produtos e práticas de marketing vigentes no mercado, da interação com fornecedores e 
outros públicos, como a imprensa e o governo, que afetam direta ou indiretamente os negócios da 
empresa, assim como das tendências e expectativas em relação ao ramo de atividade, nos âmbitos 
cultural, econômico, político e legal, é que dará os parâmetros para as ações do presente e para o 
planejamento dofuturo" (1994, p. 4). 

A informação segura é essencial a fim de que sejam minimizados os riscos dos 

investimentos nas ações do plano de marketing, e a pesquisa de marketing é uma das formas 

de estabelecer um elo entre a empresa e o mercado. 

As etapas de um projeto de pesquisa vão desde a definição do problema e 

determinação de objetivos até a análise geral e recomendações ao cliente. 

Inúmeras são as nomenclaturas para designar os tipos de pesquisa que podem ser 

realizadas, mas Samara e Barros assim as definem: pesquisa de propaganda; pesquisa sobre 

negócios; pesquisa corporativa; pesquisa de produto; e pesquisa de vendas e mercado. 
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Chisnal observa que hoje o termo 'pesquisa de mercado' é muito usado como 

sinônimo de 'pesquisa de marketing' (1980, p. 3) e identifica as divisões da pesquisa de 

marketing como: pesquisa de produto, de vendas, de cliente e de promoção Cp. 25). 

Kotler C 1998, p.77) define a pesquisa de marketing como o instrumento que liga o 

consumidor, o cliente e o público ao profissional de marketing através de informações. Estas 

são usadas para identificar e definir as oportunidades e os problemas de marketing, gerar, 

refinar e avaliar suas atividades, monitorar seu desempenho e aumentar a compreensão do seu 

próprio processo. Segundo Kotler, todo profissional de marketing depende de pesquisa. E os 

pesquisadores de marketing dedicam-se a uma grande variedade de atividades, desde estudos 

sobre o potencial e a participação do mercado até a avaliação da satisfação do cliente e seu 

comportamento de compra, e estudos sobre atividades de apreçamento, produto, distribuição e 

promoção. 
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3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que visa a levantar dados e informações que 

permitam atingir os objetivos propostos. 

3.1. CLASSIFICAÇÃO 

o estudo apresenta uma característica descritiva, uma vez que busca descrever 

situações de mercado a partir de dados obtidos por meio de entrevistas pessoais, relacionando, 

ou confirmando hipóteses levantadas na definição do problema. O roteiro das entrevistas está 

localizado no Apêndice 1. 

Utilizou-se de referências bibliográficas e telematizadas, uma vez ter sido necessário o 

uso de referenciais teóricos existentes em diferentes fontes, incluindo a internet, a fim de dar 

embasamento às discussões sobre o tema, permitindo-se a realização de um contraponto entre 

teoria e prática; e de campo, uma vez que foram efetuadas entrevistas com profissionais 

capazes de efetuar colocações relevantes ao tema em questão. 

3.2. UNIVERSO 

Pelas características dos objetivos delineados, optou-se pela realização da investigação 

em shopping centers do tipo regional, na praça do Rio de Janeiro. 

A Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE - define os diversos tipos 

de shopping centers como: regionais, comunitários, de vizinhança, especializados, outlet 

centers e festival centers. 
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Shoppings regionais são "aqueles que fornecem mercadorias em geral - uma boa 

porcentagem de vestuário - e serviços completos e variados. Suas principais atrações são as 

âncoras. É, geralmente, fechado, com lojas voltadas para um maU interno" (web, 2002). 

3.3. AMOSTRA 

Dos 38 shoppings regionais existentes no Rio de Janeiro (web, 2002), filiados à 

ABRASCE, pelos objetivos pretendidos no estudo, foram excluídos da amostra shoppings 

com as seguintes características: 

Shoppings inaugurados mais recentemente, ou seja, a partir de 2000, como o 

Carioca Shopping, o Center Shopping Rio, o Leopoldina Shopping, o Passeio 

Shopping, o Rio Design Barra e o Via Center; 

Shoppings com ABL (Área Bruta Locável) menor do que 13.000m\ como o 

Penha Shopping, São Conrado Fashion MaU, Shopping Center Passo do Ouvidor, 

West Shopping Rio; 

Shoppings fora da cidade do Rio de Janeiro, como o Bay Market Center (Niterói), 

o Niterói Shopping, o Plaza Shopping (Niterói), o Bauhaus Shopping Center 

(Petrópolis), o Teresópolis Shopping Center e o Sider Shopping Center (Volta 

Redonda); 

Outtet Shoppings (shoppings de desconto), como o Rio Off-Price Shopping e o 

Nova América Outlet Shopping; 

Shoppings de design, como o CasaShopping, o Rio Design Center e o Rio Design 

Barra; e 

- Shoppings com pouca concorrência como o Recreio Shopping Center e o Ilha 

Plaza. 
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Dos quatorze shoppings restantes, foram selecionados dez shoppings, garantindo-se a 

cobertura da praça do Rio de Janeiro: BarraShopping, Botafogo Praia Shopping, Madureira 

Shopping, NorteShopping, Rio Sul Shopping Center, Shopping Center Iguatemi Rio, 

Shopping Tijuca, Shopping Grande Rio, TopShopping e Via Parque Shopping. 

3.4. SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Participaram da presente pesquisa um representante de cada shopping selecionado, 

todos os superintendentes destes shoppings (dez), bem como os seus gerentes de marketing 

(oito ). 

3.5. COLETA DE DADOS 

Utilizaram-se entrevistas em profundidade, realizadas a partir de um roteiro seInl

estruturado, composto por perguntas abertas, direcionando as questões necessárias à conquista 

dos objetivos propostos, realizadas com o público selecionado. Destaque-se, ainda, que foi 

esclarecido ao entrevistado o objetivo e a importância da pesquisa e de sua colaboração, 

garantindo-lhe o sigilo das informações fornecidas. 

3.6. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

A entrevista realizada com os sujeitos selecionados foi exploratória, em profundidade, 

que permite a investigação dos motivos profundos que concorrem para a determinação de uma 

decisão, garantindo aos dados resultantes uma maior riqueza de contexto. Tais motivos são, 

em geral, múltiplos e complexos, já que estes sujeitos encontram-se expostos a diversos 

elementos, variáveis conforme as situações e o tempo; necessidades, entre inúmeros outros. 

Este instrumento permite, em última análise, obter-se um melhor conhecimento de aspectos 

que não podem ser observados e medidos diretamente. 
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Aaker (2001, p. ) coloca que, 

..... este tipo de entrevista é especialmente eficaz com executivos ocupados, técnicos especialistas e líderes 
intelectuais. Aspectos básicos da inteligência de marketing (..) são temas indicados para esse tipo de 
entrevista ". 

3.7. TRATAMENTO DE DADOS 

Após a coleta dos dados e informações, foram identificados as tendências e os padrões 

utilizados na elaboração de estratégias de marketing para shopping centers do Rio de Janeiro. 

Essa etapa foi de fundamental importância, pois permitiu formular questões analíticas a 

respeito de vários aspectos que interferem na elaboração, execução e eficácia das estratégias 

de marketing utilizadas, tais como: 

funções, competências e desempenho da gerência de marketing em shopping 

center; 

ferramentas utilizadas para a execução das estratégias de marketing em shopping 

center. 

As categorias teóricas foram delimitadas mais claramente a partir do estabelecimento 

da relação entre os padrões relevantes decorrentes dos dados coletados e um quadro teórico 

selecionado inicialmente. Desta maneira, poder-se-á contribuir para uma nova perspectiva 

teórica acrescida de algo relevante ao tema pesquisado. 
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4. ANÁLISE DO RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

4.1. EXPERIÊNCIA EM VAREJO DOS ENTREVISTADOS 

Os superintendentes têm, na sua maioria, grande experiência na área de varejo, em 

especial em shopping center. Muitos superintendentes têm experiência anterior na área 

administrativa e comercial, o que pode lhes proporcionar, não apenas uma visão mais 

completa do negócio que precISaIll gerenCIar, como também a possibilidade de analisar 

questões rotineiras a partir de prismas distintos. Já os gerentes diversificam sua experiência 

entre o varejo e áreas ligadas ao marketing como publicidade, imprensa, promoções, 

marketing de relacionamento, merchandising, entre outros. Tais fatores podem atuar como 

elemento facilitador para o desenvolvimento de suas atividades. Em ambos os públicos, pode-

se perceber uma preocupação com a formação técnica, traduzida na busca da realização de 

MBA e cursos de especialização na área gerencial. 

" ... venho da área de varejo, trabalhando 16 anos com Lojas Americanas, em patrimônio e expansão, e 
me envolvi por conta disso com essa área de shopping. Participei da implantação de alguns shoppings do 
Arroio ao Chuí". (shopping 1) 

" ... iniciei a carreira na gerência financeira e tomei conhecimento de varejo através de livros e através 
do MBA em varejo em 97/98. Procuro sempre me atualizar em varejo americano, que é a nossa Meca". 
(shopping 10) 

"Antes eu trabalhava como assistente de marketing e gerente de imprensa. Venho atendendo shopping 
há uns dois anos. Já atendi Mesb/a e outros e tive uma experiência na área de cosméticos ". (shopping 1) 

"Antes de trabalhar em shopping, trabalhei com publicidade e marketing de relacionamento. Sou 
formada em publicidade pela PUC e estou cursando o MBA de marketing no IBMEC". (shopping 3) 

4.2. MARKETING 

Partiu-se da indagação do que é marketing, como o marketing é entendido nos dias de 

hoje. Chegou-se à questão de que o marketing é definido por esses dois públicos de diversas 
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formas, com um afastamento das definições tradicionais e com textos mais genéricos, mas 

sempre ressaltando a sua importância dentro de um contexto de gestão de negócios. 

"Marketing, olhando sobre a ótica de shopping, é fazer acontecer. É muito mais abrangente do que 
simplesmente fazer publicidade. Eu elevo o marketing à análise do negócio como um todo ". (shopping 1) 

"O marketing é tudo. É quem vai criar a sua marca e fazer dela algo que o consumidor queira consumir. 
O marketing tem que criar eventos, ações, campanhas que façam com que seu shopping se torne um 
shopping diferenciado ". (shopping 4) 

"Numa forma muito abrangente, imagino que seja a forma como o shopping se comunica não só com o 
seu cliente externo, que é o consumidor final, mas também com o seu cliente interno que é o lojista. São 
todas as ações que estão no calendário promocional, que é definido com base num calendário de 
varejo ". (shopping 2) 

"O marketing é mercado, compra e venda de produto. Só que dentro de shopping center tem uma 
abrangência maior. Trabalha o perfil psicográfico, aquilo que não é tangível. (..) O marketing não é um 
gasto, é um investimento ". (shopping 6) 

"Marketing é um assunto estratégico para qualquer empresa. De uns tempos para cá as pessoas estão se 
conscientizando da importância estratégica do marketing, aquela coisa dos 4 P's". (shopping 9) 

"O marketing é tudo que põe a cara na rua. A partir da maturação do shopping, o diferencial é o 
marketing. É quem identifica o consumidor, quem direciona tudo que vocéfaz". (shopping 4) 

"Marketing é conforto, qualidade e vendas ao mesmo tempo ". (shopping 1 O) 

Todavia, é possível perceber a relação estabelecida entre um bom trabalho de 

marketing e a conquista e a fidelização do cliente, além da visão de ser o marketing uma 

verdadeira ponte para a definição da imagem buscada pelo shopping. 

"O marketing hoje pode ser dividido em duas coisas: a construção da marca, que demora um tempo e é 
parafidelizar o cliente; e a outra é estar proporcionando a esse consumidor uma experiência agradável 
para que ele possa sempre retornar à sua loja, divulgando o seu produto ". (shopping 1 O) 

"O Departamento de Marketing de shopping center tem o poder de trazer para dentro do shopping 
pessoas novas ". (shopping 9) 

"Marketing é a principal ferramenta que alavanca o nome e o posicionamento de uma empresa". 
(shopping 3) 

"Eu acho que marketing é imagem com intuito de gerar vendas como ação final. Tudo é marketing". 
(shopping 8) 

"Eu acredito que o marketing faz parte de um todo, no funcionamento de um shopping. Ele contribui 
incrivelmente com a imagem do shopping". (shopping 8) 
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Destaque-se que a análise da relação direta estabelecida pelos entrevistados entre o 

marketing e o cliente de shopping chega a considerar aspectos qualitativos, inerentes ao ser 

humano. 

"Marketing é falar com meu consumidor. É contato. É entender comportamento e me comunicar com ele 
de fato. Não é poluir. E atingi-lo de maneira saudável, gostosa. E conquistar e me comunicar com o 
cliente". (shopping 7) 

Dentre as definições de marketing apresentadas, poucos foram os que mencionaram 

espontaneamente a geração de lucros. 

"É atender às necessidades e desejos de nossos clientes. É entender isso e através do marketing produzir 
isso, para que o cliente cada vez mais decida por você e não pela concorrência, sempre visando à 
lucratividade". (shopping 1) 

"É a área que vai dar suporte à comunicação estratégica, comunicação interna e externa, publicidade, 
promoções e eventos em geral, com o objetivo de gerar mais lucros para os empreendedores e lojistas ". 
(shopping 3) 

Finalmente, um deles estabelece, de forma incisiva, a importância do marketing como 

elemento fundamental para a existência e sobrevivência de qualquer empresa, já que é ele o 

responsável pela comunicação, pelo tipo de relação que se estabelece com o consumidor. 

Afinal, como já dizia Sam Walton "Clientes podem demitir todos os de uma empresa, do alto 

executivo para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar". 

"Hoje, qualquer empresa que queira estabelecer um caminho não começa na linha de produção. A 
produção é conseqüência do que o seu consumidor quer. E quem sabe o que o consumidor quer, como 
chegar até ele, é o marketing. Não tem outraforma". (shopping 3) 

4.3. MARKETING INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL 

A diferenciação entre o marketing institucional e o promocional passa, segundo este 

público, principalmente pela dicotomia imagem do shopping e ações que envolvam 

promoções. Alguns vinculam o marketing institucional ao atendimento e à forma como os 

serviços são desenvolvidos e é através desse tipo de ação, realizada de maneira adequada, que 

se torna possível manter/fixar a 'lembrança' do shopping, não permitindo o esquecimento. Por 
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sua vez, quando uma ação desenvolvida objetiva gerar fluxo, com conseqüente alavancagem 

de vendas, sendo 'linkada' à oferta de prêmios / beneficios, é entendida como promocional, 

permitindo, para alguns deles, a conquista de resultados mais palpáveis e mensuráveis. 

"Marketing promocional são aquelas ações do calendário que a gente estabelece com o intuito de gerar 
fluxo, gerar venda. Marketing institucional são as ações de comunicação que a gente faz para reforçar a 
imagem corporativa do empreendimento ". (shopping 2) 

"O institucional visa qualificar e posicionar a empresa, ou a marca, ou o produto. O promocional visa 
promover, ele vem buscar resultados mais financeiros, mais palpáveis e mensuráveis". (shopping 3) 

"O institucional vai desde o porteiro que recebe o carro e diz bom dia e obrigado por sua presença no 
nosso shopping até a senhora que está limpando a pia do banheiro e não passa aquele pano nojento na 
frente do consumidor, até o shopping estar com o chão limpo e as bandejas do fast-food recolhidas e 
tudo asseado ... Quando eu tenho que trabalhar a imagem, eu trabalho o institucional, valores não 
tangíveis. Com o que não é tangível, você vai trabalhar a qualificação do seu cliente, afidelização, e que 
ele compre aquele shopping com o coração. Quando eu trabalho o promocional, eu vou dar prêmio, 
desconto. A promoção pode trazer quantidade, mas nunca vai fidelizar o seu cliente ". (shopping 6) 

"O institucional é um reforço de imagem. É o não me esqueçam, como eu sou para o meu consumidor, 
como eu me comporto. E o promocional é o que eu tenho para oferecer de beneficios. De preço, de 
tratamento diferenciado, sempre para alavancar vendas, mas para atender um desejo do consumidor 
também ". (shopping 7) 

"O institucional é importante para você estar sempre demonstrando para o seu cliente que você existe, a 
importância do seu negócio. Diferente do promocional, que tem aqueles momentos de chamar o cliente 
para uma ação, uma venda". (shopping 9) 

"O marketing promocional é muito importante, pois ele massifica o produto, a marca na casa do seu 
cliente. Já o institucional é quando você faz alguma coisa para maturar o seu produto ou liga a uma 
coisafilantrópica, e o consumidor encara a empresa como uma empresa legal, idônea". (shopping 10) 

Além disso, pode-se perceber a identificação de motivações diferenciadas e, por vezes, 

contraditórias para a realização de cada tipo de ação e quanto à sua própria definição/forma de 

utilização. 

um evento Disney, eu diria que é institucional, porque estamos agregando valor ao nome do 
shopping, trazendo a marca Disney, apesar de ser um evento promocional. Um evento para gerar vendas, 
como um desfile, estaria mais ligado ao marketing promocional. Um happy hour eu consideraria mais 
promocional, pois a gente trabalha a comunidade, um público que já existe, não estou trabalhando aí a 
imagem. Além disso, existem os sorteios". (shopping 8) 

" ... não acho que um desfile de modas seja promocional. Ele vai em busca de um posicionamento de 
marca. É muito mais 'facing' do que promover. Promover é o seguinte: se você vier ao shopping duas 
vezes você ganha um chocolate. Isso é muito mais forte do que falar de posicionamento". (shopping 1) 

" ... o promocional não precisa estar diretamente ligado a sorteio, a troca de notas. O desfile, os talk 
shows são exemplos de marketing promocional. Termina o desfile e a gente já tem um retorno imediato 
nas lojas. No happy hour, você promove a Praça de Alimentação com vendas". (shopping 8) 



42 

"... tem que estar linkado a algum tipo de sorteio, brinde ou beneficio. Se você não oferecer alguma 
vantagem, alguma troca, ele não é promocional. Não promove". (shopping 3) 

"O promocional é sempre mais forte, mais intenso, e dependendo da verba você faz ou não faz o 
institucional. Agora o ideal é que tenha os dois... Eu pessoalmente acho que a história de você dar 
alguma coisa ao cliente é muito forte". (shopping 1) 

"Os dois são importantíssimos, só acho que tem que se saber a hora de fazer um e outro ... O institucional 
não deve ser descartado nunca ... Já o marketing promocional, ele deve existir, mas perdeu em muito a 
sua importância. Eu acho que existem outras maneiras hoje em dia de você conquistar o seu cliente, que 
não seja a promoção". (shopping 4) 

A escolha / opção entre o desenvolvimento de ações promocionais e / ou institucionais 

varia de acordo com os objetivos imediatos dos shoppings. Apesar de nem todos indicarem a 

importância da realização de ações articuladas e planejadas estrategicamente, tivemos 

algumas menções a esse respeito. 

"O grande problema dos shoppings é que trabalhavam o promocional (Mães, Pais, Namorados, etc.) 
muito diferente, individualmente, sem continuidade nas estratégias. A campanha institucional é que vem 
dar uma unidade, organização, a isso. (...) Do tema institucional você puxa os temas promocionais. 
Todos eles têm o mesmo 'facing', o mesmo tema". (shopping 1) 

"O marketing institucional tem um maior comprometimento com a imagem. Está mais voltado para a 
construção de marca, para a solidificação de conceitos que você quer passar para o cliente. É uma parte 
mais psicológica. O promocional, eu vejo mais como uma parte de atitude. De fazer o cliente se mover e 
não tanto de fazer o cliente lembrar. O ideal é você conseguir, principalmente no marketing 
promocional, colocar uma parcela de institucional no meio. Se você começar a dividir muito, é capaz de 
você começar a criar produtos diferentes, imagens diferentes, em médio prazo". (shopping 6) 

4.4. CARACTERÍSTICAS E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS A UM GERENTE DE 

MARKETING DE SHOPPING CENTER 

Ao discutir as principais características e competências necessárias a um gerente de 

marketing de shopping center, os entrevistados fazem alusões que incluem desde 

características inerentes ao ser humano, tais como caráter, criatividade e liderança, até 

competências passíveis de serem desenvolvidas, como percepção com relação a aspectos 

relacionados ao negócio shopping center, como iniciativa, formação acadêmica, experiência, 

organização, capacidade de articulação e informação / conhecimento sobre o mercado e suas 

mutações. 
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"Saber ouvir, gostar de gente, (...) experiência e conhecimento técnico, (...) vontade de aprender a cada 
dia ... ". (shopping 9) 

"Criatividade, (...) percepção de buscar bons eventos, (...) percepção para qualificar e concordar com 
um plano publicitário (...) ser organizado para buscar e analisar pesquisas (...) Antes de mais nada, tem 
que ser um artista". (shopping 1) 

" ... caráter (...) porque ela vai ter que negociar muito (...) tem que conhecer valores, como preço, 
qualidade de foto, tem que saber o valor do dinheiro ... ". (shopping 6) 

"Organização, qualidade no atendimento, bom relacionamento com seus funcionários, perspicácia, 
inteligência, jogo de cintura e algum conhecimento técnico no intuito de agilizar as coisas". (shopping 7) 

"Facilidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, visão ampla, liderança, pensamento 
estratégico, capacidade de negociação, bom relacionamento inter pessoal e agilidade para adequar as 
ações em função de coisas que ocorrem no ambiente. O gerente tem que ser um grande mestre, um 
líder". (shopping 1) 

"O principal é a formação técnica, pois senão acabam tendo uma visão um pouco destoada do negócio. 
Tem que ser uma pessoa bastante observadora, detalhista e até chata. Comunicativa e motivadora". 
(shopping 3) 

"Tem que ter visão ampla, um conhecimento muito grande do mercado, tem que entender de finanças, 
tem que ter compreensão do mix e do negócio". (shopping 6) 

Enfim, a expectativa dos superintendentes de shopping center com relação ao seu 

gerente de marketing é bastante elevada, esperando que ele atue como um elemento capaz de 

agregar a todos, resumida por um dos entrevistados da seguinte forma: 

" ... Resumindo: uma pessoa com uma boa formação na área, articulada, antenada com as tendências de 
varejo, preocupada em ouvir o público interno e externo e que tenha grande preocupação com pesquisa e 
planejamento". (shopping 2) 

4.5. FUNÇÕES/ATRIBUIÇÕES DE UM GERENTE DE MARKETING DE 

SHOPPING CENTER 

Além da importante função de gerenClar a relação shopping / cliente (interno e 

externo), um dos requisitos para que um gerente de marketing consiga desempenhar a 

contento suas funções é conhecer muito bem o shopping em que atua. 

Vivenciar o dia-a-dia do shopping e o dos lojistas, além de aproximá-lo de seu público 

interno, é uma importante estratégia para permitir ao gerente perceber os problemas / questões 
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levantados por este público, facilitando a busca de soluções factíveis e cUJos resultados 

atendam exatamente às necessidades e expectativas existentes. 

Por outro lado, o gerenciamento e a aprovação de campanhas são a oportunidade de o 

gerente de marketing se relacionar de forma eficiente com seu público externo, o que será 

viabilizado através de pesquisas por ele identificadas como fundamentais para melhor 

compreender este público, bem como identificar suas reais necessidades e expectativas com 

relação ao shopping. Tal identificação deverá, ainda, aliada ao acompanhamento dos custos e 

à realização de análises financeiras, servir de elemento balizador para as estratégias e ações 

propostas, de forma a redirecioná-Ias sempre que necessário, além de viabilizar a sugestão de 

novos direcionamentos e alternativas a seus lojistas e ao shopping como um todo. 

É, enfim, função deste profissional, com base nas análises efetuadas, elaborar o 

planejamento de marketing do shopping, as promoções, campanhas e atividades a serem 

realizadas, sua realização e validação, de forma a estabelecer e reavaliar os rumos a serem 

seguidos. 

"Aprovação das campanhas, o acompanhamento e o desenvolvimento dos profissionais que fazem parte 
da estrutura dele. Mas, o mais importante é conhecer o shopping, tem que estar no piso, tem que estar se 
interessando pelo que está acontecendo, tem que estar entrando nas lojas, conversando com o lojista, 
proprietário ou com o gerente, como está indo, se as vendas estão boas. A gente tem os relatórios 
financeiros aqui que passam para todos os gerentes mensalmente, para verificar a performance de cada 
loja e do shopping como um todo. Tem que analisar e se verificar que os resultados não foram bons, que 
estão insatisfatórios, tentar ligar para o proprietário para conversar, o que deu de resultado em um 
evento que foi feito. É uma maneira de aproximar a Administração dos lojistas". (shopping 9) 

"Cuidar da imagem do shopping. Ele tem muito contato externo, é quem lida com a imprensa e que dá a 
orientação do que pode sair na imprensa. Tem que ter um bom relacionamento com os lojistas, para 
criar credibilidade com os lojistas quando for fazer seus eventos. Tem que trabalhar muito bem o 
orçamento, tem que saber trabalhar muito bem as suas verbas (administração orçamentária). Toda a 
parte de promoções, eventos, a estrutura de contratação de pessoal para os eventos, tem que pesquisar 
muito em jornais e revistas o que pode estar trazendo de novidade para o shopping". (shopping 5) 
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"Primeiro, entender de publicidade, sobre o aspecto informativo, saber como informar o seu cliente. 
Segundo, deve ter uma base de análise e pesquisas que dêem respostas e saibam captar respostas ou 
orientar pesquisas que devem ser feitas para o negócio dele. Ele deve ser uma pessoa com um 
relacionamento imenso com a área operacional e comercial do shopping, porque tem tudo a ver. Deve 
ter uma atividade de busca de atividades que componham o mix, que formem o foco e o posicionamento 
do shopping. Ele tem que saber se o shopping vai para moda, para entretenimento, para alimentação, e 
tem que questionar o comercial o tempo todo. Dizer olha o seu foco de moda não está de acordo com o 
perfil do meu cliente, o meu cliente é classe média e eu preciso ter esse e esse tipo de loja. Na parte de 
serviços, tem que insistir que haja qualidade de limpeza, que haja qualidade de atendimento de 
informação e segurança. Ela pode e deve bater de frente com a área de operações, tem que haver 
cobrança". (shopping 1) 

"Ter idéias, ser criativo, observador, além da função operacional, que é tocar o operacional de 
marketing de um shopping. Mente e ação. O marketing tem que criar e acompanhar as suas ações. 
Mesmo quem está no topo (o gerente). Tem que estar lá no dia do lançamento. A equipe tem que estar lá. 
Nos eventos fixos, não é necessária a presença, pois temos um produtor que tem que se reportar ao 
gerente. Mas o marketing tem que estar sempre ciente do que está acontecendo, da receptividade do 
público, se estava cheio, se não estava ". (shopping 7) 

"Estar sempre atento às necessidades dos consumidores e dos lojistas, ser responsável por acompanhar 
isso permanentemente, definindo estratégias para desenvolver ações que vão ao encontro dessas 
necessidades, tanto ações promocionais quanto institucionais, para promover o shopping, para fazer 
eventos para os clientes e promover bom relacionamento com os lojistas, até mesmo na parte de 
treinamento desses, pois sabemos que no Brasil há pouca gente capacitada em varejo. O sucesso de um 
shopping center depende do sucesso de cada uma de suas lojas. Além disso, um gerente de marketing 
deve participar também de questões estratégicas, como definição da própria vocação do 
empreendimento, decisão comercial tipo que lojas são importantes". (shopping 9) 

"Ele tem a função de definir a linha estratégica do shopping, o posicionamento da marca do shopping e 
direcionar todas as ações. Ou seja, definir para aquele ano, em função de pesquisas, observações, 
orçamento, as linhas mestras do shopping. A partir daí, a equipe vai desenvolver eventos para clientes, 
ações para lojistas (é muito importante o relacionamento com o lojista). A agência vai desenvolver 
campanhas dentro dessa linha estratégica que o gerente definiU para o shopping num período x". 
(shopping 1) 

"Cuidar da imagem do empreendimento, que envolve desde um trabalho de relacionamento com as 
equipes internas (operação, comercia/), relacionamento com lojistas. Estar monitorado sempre por 
pesquisa. Cuidar dos eventos e do cash flow". (shopping 8) 

"PubliCidade, promoções, eventos, interface com a assessoria de imprensa, o atendimento ao cliente, ao 
lojista, cuidar dos serviços do shopping, cuidar do endomarketing, cuidar da parte de merchandising, 
internet". (shopping 3) 

A capacidade de trabalho em eqUIpe, não apenas com aquela a ele subordinada, de 

forma a garantir um melhor desenvolvimento do trabalho, interagindo e trocando, 

influenciando e sendo por elas influenciado, é, segundo os entrevistados, a principal forma de 

um gerente de marketing desenvolver melhor o seu trabalho. 
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"O marketing participa de tudo. No nosso caso, temos reuniões diárias, onde todos os assuntos são 
passados a limpo e temos, inclusive, no dia-a-dia, contatos com os lojistas, contatos com os clientes em 
todos os departamentos, e aí as coisas são conduzidas. Ele não tem pessoalmente que fazer a gestão do 
processo, mas acompanhar e se o caso partiu, principiou por ele, tem que voltar por ele a resposta ao 
consumidor. Ele é o elo de ligação inicial para pedidos, pendências, formulações junto aos consumidores 
internos e externos". (shopping 3) 

" ... Chamar o pessoal da segurança nas três datas mais importantes do shopping e apresentar a 
campanha publicitária para eles e dizer olha como vocês são importantes. Eu estou fazendo a minha 
parte mas, se vocês não fizerem a parte de vocês, fica dificil (...) Nem sempre a equipe está aberta a isso, 
mas o marketingfez o seu papel ... ". (shopping 6) 

"... passar a quem está abaixo dela quais são os objetivos, qual é a responsabilidade. Tem que 
desenvolver o plano de marketing para todo o ano, e trabalhar mês a mês o plano com a sua equipe. 
Como são os eventos e não delegar 100% para uma Agência ou para um terceiro. A busca pela 
adequação tem que ser com ela. Acompanhar custos. Coordenar sua equipe para que tudo saia de 
acordo com o plano macro, mas ela tem que participar do plano médio também ... ". (shopping 6) 

"Ele tem a função, acima de tudo, de agregar o trabalho dele ao restante dos departamentos que 
administram o shopping. Ele tem por função apoiar e se aproximar bastante das ações das lojas, para 
que elas possam ser correlativas. Manter um relacionamento junto à assessoria de imprensa, à agência 
de publicidade e, principalmente, aos meios de comunicação, como forma de incentivar a promoção do 
shopping, a divulgação e o conhecimento ". (shopping 3) 

"Gerenciamento de equipe, relacionamento com o superintendente, com a diretoria e com os outros 
gerentes; estar buscando um bom relacionamento com patrocinadores; buscando uma grande 
movimentação dentro do shopping, tráfego qualificado, para que os clientes vejam o shopping como 
aquele senso de propriedade, de fidelização com o shopping. Também acho importante o relacionamento 
com o lojista". (shopping 1) 

Destaque-se que a importância da relação do marketing com a gerência comercial do 

shopping é admitida como fundamental por ambos os públicos. O conhecimento advindo das 

informações sobre a satisfação das necessidades e anseios do cliente é elemento que pode e 

deve contribuir para direcionar / estabelecer um posicionamento/imagem para o shopping, 

inclusive no que se refere à definição do seu mixo 

acho importantíssimo que todo shopping tivesse um gerente comercial, porque ele realmente vai 
trabalhar em cima do miXo Mas um gerente de marketing acaba dando subsídio para um gerente 
comercial, pois é ele que tem acesso à pesquisa, é ele que sabe o que o público está pedindo. Além disso, 
ele pode fazer uma avaliação de loja, pode trazer um curso de vitrine para os lojistas, um curso de 
treinamento para os vendedores ". (shopping 6) 
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"Acho que o marketing deva se envolver com as questões de miXo Nós aqui fazemos, mensalmente, 
reuniões com relação a miXo Tivemos recentemente uma reunião onde participaram a gerente de 
marketing, o representante comercial, eu e a arquiteta para identificarmos metragem de loja. A gente 
identifica cada linha de ação que tem que ser tomada em função do mix do shopping. Se o mix 
desenhado originalmente para o shopping está sendo cumprido, ou se está havendo algum desvio, melhor 
ou pior para o shopping e os ajustes necessários, que lojas nós teríamos que procurar. Isso vai gerar por 
parte do corretor uma necessidade de se reunir com essas lojas e nos dar um feedback. (..) levamos 
exatamente isso: o que está precisando ser melhorado no mix do shopping, se serviços, se lazer. Nós 
temos também no SAC identificação das lojas que os consumidores pedem. Periodicamente nós visitamos 
os shoppings também. A gerente de marketing comigo. É um trabalho muito conjunto ". (shopping 9) 

"Aqui nós não temos um gerente comercial. Já se percebe que a função vem perdendo força em shopping 
center, não a área comercial. Aqui nós temos um gerente de auditoria e de estacionamento, que faz um 
pouco do comercial. (. . .) Fora isso, quem faz a parte comercial sou eu juntamente com a administradora, 
mais a opinião dos empreendedores. O marketing hoje dá opiniões nas locações de maU (todas as 
aprovações de maU passam pela mão do marketing) e ele também dá algumas sugestões nas locações de 
loja. Mas não tem poder de veto ". (shopping 4) 

"Quem cuida da parte comercial é o gerente geral. E aqui no shopping temos uma coordenadora de 
'mix', que é ligada ao gerente geral. Mas todos somos muito próximos, sentamos inclusive na mesma 
sala. O marketing se envolve nas questões de vitrine, apresentação do produto, comportamento do 
lojista, eventos que o lojista faz na loja, coisas mais relacionadas com a imagem do shopping". 
(shopping 3) 

"Aqui a superintendente vai a campo ver a loja desejada, depois ela pega a foto e a gente discute numa 
reunião gerencial. Tudo aqui é submetido a um comitê, inclusive a parte de quiosques. O que o marketing 
faz é estar atento às pesquisas, com as lojas que o consumidor pede, e isso a gente sugere ". (shopping 8) 

Existem alguns superintendentes mais conservadores que acreditam que o marketing 

não deve se envolver com a área comercial. Todavia, mesmo esses esperam receber da 

gerência de marketing informações que dêem subsídios para as decisões a serem tomadas. 

"Acho que o marketing não tem que se envolver com essa questão de 'mix'. O marketing deve ajudar 
com informações que ele venha a colher através de pesquisas, junto ao consumidor, através do nosso 
SAC e alimentar a área comercial com essas informações. As decisões de varejo e mix, qual a loja que 
sai ou que entra, serviço, são atribuições da área comercial e da superintendência do shopping". 
(shopping 2) 

o não envolvimento do marketing nas questões comerciais gera protesto por parte de 

alguns gerentes. 

"Aqui o marketing não atua em nada referente ao comercial. Mas eu falo, sou um língua de trapo. Eu 
sou quem mais brigo contra esses quiosques de maU. O Labirinto, por exemplo, é um brinquedo 
horroroso que enfeia o shopping, além de brigar com as lojas. Eu não sou contra, eu só acho que eles 
têm que estar no lugar certo. A minha Praça de Eventos é o cartão de visita do shopping, e não posso ter 
uma coisa que enfeie o espaço. Com relação a quiosque, eles fingem que passam pela minha aprovação, 
porque mesmo que eu desaprove, sefor do interesse deles eles colocam". (shopping 4) 
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Além disso, vale destacar também a importância que os superintendentes dão à relação 

do marketing com operações, uma vez que quaisquer problemas operacionais vivenciados 

pelo shopping atingem de forma direta ou indireta o cliente, que é de responsabilidade do 

marketing. E sua atuação permite levantar elementos facilitadores para o desenvolvimento dos 

demais problemas e vice-versa. 

"Inclui, ainda, questões operacionais como limpeza, manutenção e segurança que afetam diretamente ao 
cliente externo, afetam a imagem do shopping. Por exemplo, as nossas clientes reclamavam que o 
banheiro feminino não era condizente com o tipo de classe média que nós queremos para cá. O 
marketing insistiu e hoje nós temos uma camareira uniformizada para dar o padrão que a nossa cliente 
exige. Esse foi um projeto do marketing. Partiu do marketing. Todas as semanas as gerências sentam 
para analisar os problemas como um todo. Não há um conflito. Há o questionamento e a busca das 
necessidades do shopping como um todo". (shopping 1) 

"... limpeza, manutenção, segurança, estacionamento, que estão diretamente ligadas ao conforto do 
cliente, mas que estão subordinadas à área de operações, são itens fundamentais à gerência de 
marketing. Ela tem que conhecer o negócio de forma macro. Ela não tem a função de solucionar o 
problema. Ela tem a função de alertar sobre o eventual problema e como isso tem reflexos em termos de 
imagem interna e externa". (shopping 3) 

"... agora, eu não acho que seja responsabilidade do marketing fazer relatórios de maU para 
identificação de problemas de limpeza e manutenção, a não ser no tal dia em que dê plantão. No dia-a
dia não é o marketing que tem que fazer esse relatório. Na medida do possível, quando está andando pelo 
maU, se percebe que as vitrines e as teste iras estão sujas, numa reunião gerencial ele pode colocar e dar 
sugestões". (shoppping 6) 

A observação feita pelos gerentes não difere da dos superintendentes no que diz 

respeito à importância do 'olhar criterioso do marketing' nestas questões. Eles vão ainda mais 

além ao mencionar a responsabilidade de todos na administração quando se trata de itens que 

são ligados diretamente ao conforto e segurança dos clientes. 

"Eu não encaro como sendo responsabilidade do marketing. Por outro lado, todo mundo que trabalha na 
administração do shopping é de uma maneira ou de outra responsável por isso. O shopping é uma coisa 
muito dinâmica. Aqui, nós temos no marketing pessoas (estagiários) que circulam o tempo todo no mall 
acompanham qualquer tipo de reação e apontam irregularidades". (shopping 9) 

"Não acho que tenha que haver uma rotina semanal ou quinzenal. É uma questão diária para todos os 
funcionários do shopping. E acho que a gerência operacional tem que estar aberta para as críticas e 
sugestões do marketing. Agora, quanto a fazer um registro vai depender da administração, do perfil da 
gerência no caso". (shopping 6) 

"Eu acho que o marketing pode agregar uma certa atenção aos itens ligados à limpeza, manutenção, 
paisagismo, segurança, até pela nossa formação, por uma visão um pouco diferente das outras pessoas. 
Mas não acho que tenha que ser alguma coisa direta, não". (shopping 1 O) 
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"Eu participo desses assuntos, mas não é determinado para eu participar e recomendo aos meus 
funcionários que fiquem de olho nesses itens. Temos uma reunião quinzenal de gerência, onde coloco as 
minhas observações". (shopping 4) 

Dentre as funções estabelecidas para o gerente de marketing, houve menção ao 

treinamento de recepcionistas e pessoal do SACo 

" ... O marketing tem obrigação de treinar as recepcionistas, o SAC, mas o dia-a-dia não é do marketing. 
Ele não pode ver o cartão de ponto desse pessoal... ". (shopping 6) 

4.6. FERRAMENTAS FUNDAMENTAIS PARA O MARKETING DE SHOPPING 

CENTER 

A análise de dados financeiros, uma boa agência de publicidade, a assessoria de 

imprensa, o acesso a publicações, uma comunicação interna e eficiente, a equipe e o 

conhecimento de outros shoppings são algumas das ferramentas mencionadas pelos 

entrevistados para que o profissional de marketing possa desenvolver melhor o seu trabalho. 

Todavia, é a realização de pesquisas a grande e unânime ferramenta indicada por 

ambos os grupos, pelo grau de informações que são capazes de fornecer, maximizando os 

ganhos obtidos pelos direcionamentos adotados, pelas ações propostas, serviços prestados, 

fatores de satisfação e insatisfação, enfim, pelo nível de compreensão e validação das 

diretrizes estabelecidas pelo shopping. Através dela é possível definir o público alvo do 

shopping, identificar pontos fortes e de fragilidade. Além disso, desempenha a importante 

função de auxiliar na avaliação de desempenho de ações, eventos, campanhas, e do shopping 

como um todo. Esta ferramenta tem se tornado cada vez mais indispensável para garantir não 

apenas um correto direcionamento, correções de rumo, como também para auxiliar na 

definição de um posicionamento estratégico, que aproxime, amplie, o grau de identificação do 

público (interno e externo) com o seu shopping. 
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"Pesquisa interna, externa, com o lojista também. Dados financeiros também são fatores que o 
marketing tem que usar. Não adianta você desembolsar uma quantia para uma campanha, para um 
evento, uma ação, e não acompanhar os resultados que isso deu". (shopping J) 

"Pesquisa. Viagens. Eu obrigo o pessoal de marketing a conhecer os shoppings e verificar quais são os 
diferenciais de cada um. (...) A publicidade, mas cada shopping tem uma agência própria. Outra 
ferramenta é a equipe, não adianta ter uma pessoa super criativa, se por trás não existirem pessoas que 
façam acontecer". (shopping J) 

"Uma boa assessoria de imprensa, atuante, sempre trazendo informações; trabalhar com pesquisa, que é 
uma ferramenta importante de balizamento das ações; publicações da área; uma boa equipe, preparada, 
ajustada; uma boa agência". (shopping 5) 

"Como a gente não tem um SAC formal, o marketing deve colher informações a respeito de lojas 
desejadas e passar ao superintendente. A gente tem uma pesquisa chamada de 'MaU Monitor', que é 
trimestral, com esse objetivo, entre outros ". (shopping J) 

"Pesquisa, para poder conhecer quem está dentro do shopping; o fluxo de pessoas; tem que saber lidar 
com dados estatísticos; a parte de informática, tem que ter essa visão; tem que ler jornal, revista, tem que 
estar antenado com o que está acontecendo ao redor. Este tem que ser o gerente de marketing de hoje ". 
(shopping J) 

" ... o fundamental é a assessoria de imprensa, a pesquisa (quanti ou quali), a agência e a equipe 
promocional ". (shopping 8) 

"A estratégia de comunicação vai definir os caminhos. Eu trabalho muito a comunicação interna com 
folhetos, mais até do que com campanhas, devido à verba pequena. Trabalho também com uma 
assessoria de imprensa, que divulga os eventos do marketing. Trabalho com o som interno, mas é uma 
ferramenta que eu tenho dúvida". (shopping 6) 

"Seus funcionários, assessoria de imprensa, publicidade, as campanhas, as promoções, o site. A gente 
está montando um informativo para o lojista e para o consumidor. A gente quer montar uma rádio aqui 
dentro. A gente tem também um tablóide de moda com um jornal da praça". (shopping 7) 

"Equipe forte, primeiramente, senão eu não consigo mexer um dedo. Uma assessoria de Imprensaforte e 
competente. Não adianta ter um evento e não ter uma mídia espontânea legal. Uma agência de 
publicidade antenada com a assessoria. Temos que ter um entendimento da administração como um todo, 
todos os gerentes integrados, pois nenhum setor caminha sozinho ". (shopping J O) 

"A principal ferramenta é o Plano Anual de Marketing, que vai dar o suporte. É a hora que você senta 
para planejar tudo que você pretende que aconteça. Você tem uma visão do seu mercado, do seu negócio, 
e você projeta o seu futuro próximo. É a ferramenta para o dia-a-dia. Eu trabalho com ele em cima da 
minha mesa, eu consulto o plano diariamente, eu me preocupo em atender àquilo que eu coloquei como 
meta. As minhas coordenadoras também trabalham com o plano em cima da mesa delas". (shopping 3) 

A realização de eventos sociais desperta, na visão de ambos os públicos, a simpatia 

dos consumidores pelo shopping que os realiza. 

"... Apesar do shopping ser um produto e eu estar aqui para vender, eu acho que você conquista a 
simpatia com ações desse tipo. Houve um momento em que o gerente de marketing parou de pensar. Era 
promoção atrás de promoção, o que eu vou sortear, o que eu vou fazer de diferente no Natal: era o 
elefante, a lancha, o avião. Eu acho que o marketing social é umaferramenta importante e o brasileiro 
está se descobrindo como voluntário. Também não quero lembrar ao consumidor a idéia de que ele está 
rico e o outro pobre. Não é nada disso. Não quero levar sentimento de culpa para ninguém. O negócio é 
'/inkar' a simpatia com o shopping". (shopping 6) 
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"... O shopping, quando tem oportunidade, abraça causas sociais. Apesar disso, ser um produto e eu 
estar aqui para vender, eu acho que você conquista a simpatia com ações desse tipo ... ". (shopping 6) 

Nem todos os shoppings possuem um house organ. Os que têm, direcionam as 

revistas, principalmente aos lojistas, funcionando como uma forma de mantê-los informados 

sobre as ações propostas - futuro. Algumas já aproveitam o instrumento para fornecer 

informações ao lojista sobre os resultados obtidos em ações passadas e outras questões de 

interesse comum, capazes de ajudar o lojista a se integrar cada vez mais ao shopping, buscar 

melhores resultados, enfim, utilizam a revista como forma de prestar um serviço a este cliente 

interno e de se promover perante o mercado. 

"Essa revista iniciou há quase cinco anos atrás. O objetivo inicial era de ser um veiculo de informação 
de qualidade de varejo para os nossos lojistas. Ele já mudou de cara, se aprimorou, e hoje continua 
levando uma informação de varejo de qualidade para os lojistas, mas também passou a oferecer outros 
espaços, tais como informações de novas lojas, tendências de moda. A gente abriu um pouco o leque. O 
foco continua sendo o lojista, mas também um banco de dados que a gente formou entre mercado, 
formadores de opinião. (...) A distribuição é feita para os lojistas, formadores de opinião, mercado -
concorrentes e parceiros -, imprensa - principalmente os jornalistas de moda, de comportamento -, para 
poderem observar as novas lojas e os serviços que o shopping está oferecendo ". (shopping 2) 

"Comunicação interna é muito importante para que o lojista saiba o que está acontecendo. Eles são 
alienados de tudo. Esse negócio de mandar norma, circulares, isso não acontece. Tem que informar de 
uma maneira mais jornalistica (...) Informa o que já passou, o que vem por aí, fatos relevantes e fofocas, 
que eles adoram, dos shoppings. Com isso você começa a criar uma participação efetiva dos lojistas na 
sua coisa ... ". (shopping 1) 

"Nós temos dois. Um interno, para os funcionários, dentro do projeto de endomarketing, bimensal, 
tocado pelo marketing, apoiado por recursos humanos e pelo gerente geral. Todos participam. O outro é 
dirigido aos lojistas e recebe outro tipo de informação, mas sempre seguindo uma linha mestra que foi 
traçada em cima de um planejamento e dentro de uma linha de comunicação, que é para onde vai o 
treinamento naquele ano. Informações sobre novas lojas, o que saiu na pesquisa do shopping, qual foi a 
última pesquisa ". (shopping 3) 

Apesar de poucos entrevistados mencionarem espontaneamente o site do shopping 

como ferramenta do marketing, todos concordam com a sua validade num grau maior ou 

menor. A aprovação / indicação do uso da internet como ferramenta de comunicação com seu 

público varia, obviamente, de acordo com o público de cada shopping. Aqueles que possuem 

um público formado por classes mais baixas, que não têm muito acesso à internet, não podem 



52 

fazer dela uma forma eficaz de comunicação. Por outro lado, mesmo os que a utilizam, o 

fazem principalmente como elemento de informação e não de interação com seu público. 

"O site de internet é uma ferramenta utilizada aqui no shopping, mas como serviço de informação, 
apenas. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que acessa e clica um site como o nosso. 
Várias experiências com relação ao site: informações, horário que funciona, lojas que tem aqui dentro, 
eventos que estão acontecendo. Mas começamos a trabalhar de certa maneira um pouco de 
comercialização. Fazemos uma vitrine através do site que tem dado certo. O retomo não é mensurado. A 
gente permite colocar promoções através do site. A gente permite que lojas novas façam isso. A 
operacionalidade é complexa e tem que ter uma atenção muito grande". (shopping 1) 

"Aqui a gente percebe, não só pela quantidade de acessos, mas pelo caminho que esse usuário navega, 
que ele está muito interessado em saber que lojas nós temos, que serviços, mas também que tipo de 
promoção o shopping possa estar oferecendo, horário de funcionamento, quais os filmes, as sessões. O 
que a gente tenta fazer com o nosso site é dar um pouco de informação atualizada sobre novas lojas, 
promoções e serviços e, sobretudo, facilidade de navegação ". (shopping 2) 

"Na verdade vamos mudar o site agora. Ele é o nosso calo. (..) O acesso ainda é bastante insuficiente. 
Não há nenhum tipo de propaganda em outros sites e não é usado para abrir espaço para os 
interessados. Não é feito nenhum tipo de comunicação dirigida para afidelização de clientes. Acho que 
as novidades tornam um site atrativo. Tem que ter sempre alguma coisa acontecendo. O internauta ainda 
é mais exigente do que o resto do público ". (shopping 9) 

Uma outra ferramenta é o banco de dados que, embora não seja mencionado de forma 

espontânea pelos entrevistados, já vem sendo utilizado pelo marketing dos shoppings como 

uma forma de comunicação com o seu público e também para empréstimo aos lojistas. 

Estratégias de fidelização ainda são incipientes neste tipo de negócio, já que uma das 

premissas básicas para a fidelização é trabalhar o marketing 'um a um', que requer não apenas 

o conhecimento do cliente, seus hábitos e preferências, como também alguma forma de atingi-

lo pessoalmente, de forma individualizada. Para tanto, a existência de bancos de dados 

confiáveis é fundamental, elemento este não existente na maioria dos shoppings investigados. 

"Hoje em dia, qualquer evento que seja feito aqui a gente cria uma mecânica que vá gerar cadastro. A 
gente utiliza como mala direta, faz cortes no mailing e dá uma priorizada para não ficar muito caro, pois 
são muitos clientes. Também pode funcionar como fe"amenta para o lojista". (shopping 1) 

"Nós possuímos um banco de dados para fazer mala direta para clientes vip 's, dando isenção do 
estacionamento e para empréstimo aos lojistas. No entanto, nosso banco de dados ainda não é 
segmentado para puxar relatórios, mas pretendemos fazer isso ". (shopping 3) 

"A gente está começando com um banco de dados. No ano passado nós implementamos o sistema e já 
fizemos algumas ações. É uma fe"amenta bastante útil. Pretendemos abrir para o lojista, prestar mais 
este serviço ". (shopping 9) 
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"Não, não temos um banco de dados. Nesse aspecto acho que temos que melhorar, pois o nosso grau de 
informatização é baixo e não nos comunicamos com o nosso cliente fiel como eu gostaria. Temos 
algumas ações este ano em que pretendo começar a discutir para implementar ano que vem, no sentido 
de criar um programa de fidelização, de identificação e premiação do visitante freqüente. Sei que não é 
fácil, é caro e demanda investimento, pois rapidamente teremos um banco de dados com quase 20 
milhões de pessoas que entram e saem do nosso shopping por ano. Você sabe que cada nome inclu/do no 
banco de dados tem um custo para você gerá-lo e administrá-lo. Nós queremos desenvolver uma 
ferramenta de marketing e comunicação para nos comunicarmos com aquele cliente freqüente, fiel, 
heavy user, que gasta uma soma de recursos no shopping e temos que remunerá-lo com beneficios". 
(shopping 2) 

"Ele existe. Ele é atualizado com uma freqüência relativa ao ano. Até com a resposta que volta dos 
correios você observa o que está bom e o que está ruim, desatualizado. Nós sempre damos alguma coisa, 
algum tipo de brinde, senão não tem retorno. O consumidor é extremamente venal. Fidelização é uma 
tendência de todos. Você já tem hoje o shopping X com uma bandeira própria. Nós deveremos 
acompanhar o que o mercado faz. Nós só não queremos errar o que o mercado está errando: 
simplesmente ter e não oferecer nada. O nosso projeto já existe e está sendo testado em outro mercado 
nosso e com certeza ele deve chegar. Com certeza é o caminho". (shopping 3) 

4.7. PLANO DE MARKETING PARA SHOPPING CENTER 

Destaque-se que o plano de marketing, apesar de ser considerado importantíssimo por 

grande parte dos entrevistados, quase não foi mencionado espontaneamente, como ferramenta 

de trabalho para a gerência de marketing. Este fato pode ser um reflexo de tal planejamento 

ser visto por grande parte deste público apenas como um plano de 

ação/comunicaçã%rçamento, oriundo de um plano estratégico de gestão do empreendimento, 

elaborado por um comitê, onde fazem parte empreendedores e / ou administradores e / ou 

diretores tendo, às vezes, a colaboração das gerências. 

"Primeiro, a empresa precisa ter uma coisa chamada missão, visão e valores. A partir do momento que 
você tem isso, você tem um planejamento macro do empreendimento. Depois desse planejamento, que é 
feito todo a muitas mãos (todos os departamentos participam do planejamento estratégico em nível de 
gerência), são geradas algumas ferramentas, entre as quais o planejamento de marketing. (. .. ) Ele se 
apóia numa pesquisa de mercado, numa pesquisa especifica do seu consumidor, para poder estabelecer 
uma estratégia, testando a sua comunicação atual, para ver se é o caminho para o próximo ano, 
corrigindo os eventuais desvios que ocorreram para, a partir daí, estabelecer o planejamento que irá ser 
feito, com o desvio ou com a melhoria da linha de comunicação. Isso é passado para que a agência 
desenvolva um plano macro e retorne para que seja feita uma reorganização. Tudo isso feito com a 
participação direta do gerente geral do shopping ou do superintendente, pois ele tem a obrigação direta 
de acompanhar esse processo. E esse instrumento é ferramenta diária de trabalho. Isso fica em cima da 
mesa de todos. Todos têm o seu planejamento econ6mico-jinanceiro e todos têm acesso ao planejamento 
estratégico macro do grupo, que é no mínimo de três anos". (shopping 3) 
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"O planejamento estratégico que nós preparamos e apresentamos para o empreendedor é o documento 
que vai gerar tanto o orçamento financeiro do shopping quanto o planejamento de marketing. Este último 
é um plano de ação, incluindo pesquisa. Também é uma ferramenta muito importante. O gerente de 
marketing elabora, discute com a superintendência e é aprovado pela empresa empreendedora ". 
(shopping 9) 

"É mais uma ferramenta de trabalho. Um programa onde pode haver mudanças. Mas que tem que 
existir. Você tem que saber o que você quer já no início do ano. O que eu tenho que mudar, o que eu 
tenho que atrair. Eu sou contra essa coisa de qualificação de público. Eu sou a favor de receber o 
público, eu tenho muito carinho com o meu público, se ele é qualificado ou não, a gente vai dar um jeito 
para que ele se sinta bem aqui, para que ele seja fiel a mim ". (shopping 7) 

"Acho que estamos num processo de evolução do nosso calendário de marketing. Nós temos um plano de 
negócios, que é um documento profundo, que aborda as questões operacionais, comerciais e de 
marketing. (...) Mas, basicamente, o nosso plano de marketing é um documento que lista as datas de 
varejo que nós queremos atuar, de que forma, se é mídia impressa, eletrônica. Esse plano então tem os 
objetivos que se quer atingir, as ações ou calendário promocional, o orçamento para cada uma dessas 
ações, que a gente segue de forma determinada com as receitas do Fundo e dos empreendedores, já 
prevendo a inadimplência, que no nosso caso é baixa, além das campanhas, datas, ações especiais, e 
oportunidades que podemos deixar em aberto para atender". (shopping 2) 

"É importantíssimo. Depois do foco estratégico que você traçou, o plano de marketing é que vai te dar 
um norte para você atingir o final. Shopping é varejo. Numa convenção de varejo que eu participei lá 
fora (CIC), o cara me perguntou o que eu fazia. Quando eu disse que era superintendente de shopping 
center, ele falou que eu estava na convenção errada. Mas eu insisti que shopping é varejo. Existe um 
calendário que deve ser inovador e do agrado do público consumidor, para que a gente possa atrair 
gente para dentro do shopping. O lojista, por sua vez, tem que se profissionalizar e procurar aproveitar 
essa gama de pessoas que a gente bota lá dentro. Esse plano de marketing, esse plano de eventos, é 
apresentado para a Associação de Lojistas". (shopping 1) 

"Sem dúvida o plano de marketing é importante. É o esqueleto para você desenvolver as ações de acordo 
com a sua estratégia. É o norte. É o momento em que você pára para pensar. Antes do shopping 
inaugurar, nós fizemos um planejamento estratégico e, anualmente, nós fazemos um planejamento de 
marketing, que é muito mais um planejamento das ações de marketing (eventos, ações culturais, sociais, 
etc) daquele ano ". (shopping 8) 

A elaboração do plano de marketing deve ser, segundo os entrevistados, um trabalho 

desenvolvido em equipe, onde cada um deve aproveitar para expor suas experiências e 

conhecimento do shopping para torná-lo uma ferramenta realmente eficaz, utilizando-se, 

inclusive, informações relativas a planos anteriores e de pesquisa, que se mostrou como uma 

das ferramentas primordiais do marketing, depois do plano de marketing. 
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"A elaboração parte também da base. As coordenadoras do departamento participam, montam com a 
gerente de marketing, que já recebeu um briefing do gerente geral do shopping. Em cada etapa, em cada 
estágio, o gerente geral está discutindo, interagindo, participando, dando outras informações, diretrizes. 
A partir de pronto, isso é levado à diretoria do grupo. Apresenta-se um planejamento e apresenta-se a 
parte estratégica de comunicação. A agência de publicidade vai junto para defender a sua campanha 
junto à diretoria. Nosso planejamento se encerra em outubro para novembro e aí a agênciajá apresenta 
o pacote fechado para o ano seguinte. Nesse momento o meu departamento já trabalha com verbas, com 
informações, com campanhas, com estratégias, com ferramentas já definidas. Cabe a eles aplicá-las e 
fazê-las acontecer". (shopping 3) 

"Eu tenho uma política de trabalho muito voltada para a abrangência das discussões. Um plano desses 
deve ser discutido amplamente e as outras áreas podem ajudar a melhorar e a corrigir alguns aspectos. 
O shopping é um conjunto de áreas. Para que essa estrutura funcione bem é necessário que haja sempre 
uma discussão abrangente, buscando priorizar assuntos que sejam convergentes entre as áreas". 
(shopping 5) 

"Na realidade a gente discute com a empresa empreendedora quais metas precisam ser atingidas, e com 
a Associação dos Lojistas tudo aquilo que vai ser implementado e depois disso é iniciada a preparação 
desse plano. Ele inclusive foi apresentado há umas duas semanas atrás para a empresa empreendedora e 
ontem para a associação ". (shopping 9) 

"Primeiro com as pesquisaformais que a gente faz, depois com a pesquisa interna com os lojistas, com a 
administração, com as outras áreas. Começa por aí. Depois há uma troca de idéias, vários encontros que 
a gente realiza, até chegar à parte escrita, final, com a participação dos lojistas. A gente tem um 
orçamento. Ela também participa. Para aprovar o orçamento, a associação precisa saber o que vai ser 
desenvolvido". (shopping 8) 

"Parte-se de um planejamento estratégico e a partir daí todas as áreas trabalham. É desenvolvido pela 
administradora em conjunto com a administração do shopping, onde todas as gerências efunções chaves 
participam. Depois todos seguem na mesma idéia". (shopping 8) 

"O plano de marketing é um trabalho de planejamento. Bem trabalhado, tem um resultado fantástico, 
que norteia todo um trabalho a ser desenvolvido. Ele tem que ser administrado, e não ser feito 
meramente para suprir necessidades burocráticas. Ele deveria ser dividido num plano de estratégia em 
relação a onde está e onde quer chegar (o empreendimento) e num plano de ação propriamente dito. O 
plano estratégico deveria vir de cima para baixo e o de ação de baixo para cima". (shopping 5) 

A discussão acerca do perfil de cada shopping deve considerar não apenas a 

classificação sócio-econômica, sexo, idade, enfim, infonnações descritivas sobre suas 

características. Deve, mais do que isso, considerar públicos futuros, mudanças ocorridas em 

conseqüência de alterações / acertos de rumo, ou mesmo pela conquista de novos 

freqüentadores que podem ter não apenas características, como, também, anseios e 

necessidades distintas. Além disso, existem as próprias diferenças provenientes de horários, 

dias da semana, estações do ano, enfim, variações provenientes do próprio público existente. 

Muito poucos, no entanto, lembram de mencionar os seus funcionários ou os funcionários das 

lojas como um de seus públicos. 
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de manhã, temos um público muito jovem. O horário do almoço tem um público muito forte de 
executivos, profissionais, assessores. Depois, mais para a tarde, entra o público das senhoras, moradores 
da região, e mais à noite o público dos cinemas, que é muito diversificado. Mas da inauguração até hoje 
o mixjáfoi melhorado e o público tambémfoi modificado". (shopping 9) 

"O meu público é classe média e média alta. As mulheres ainda se sobressaem, mas muito pouco. O 
homem vem muito para passear e fazer compras também. Hábitos que mudam. Isso depende muito do 
miXo Uma das estratégias mostrou que a gente podia enfocar um pouco mais na roupa masculina ". 
(shopping 1) 

" ... Você tem futuros lojistas. A imagem do shopping que você passa, você não passa apenas para o seu 
público consumidor. Você passa também para o seu prospect. Você passa também para aqueles que vão 
te ajudar a maturar o shopping. E isso passa para o lojista. Então, temos o consumidor, o lojista, o 
prospect lojista, aquele cliente que você quer buscar lá no futuro e não podemos esquecer dos 
funcionários do shopping e dos lojistas (como normalmente os shoppings não têm um departamento de 
recursos humanos, essa preocupação tem que partir do marketing com o envolvimento da Associação dos 
Lojistas) ". (shopping 6) 

"Nós temos como público-alvo, a família. O shopping está localizado numa região um pouco violenta, 
com uma juventude voltada para bailes funks. O shopping quer evitar esse público e as suas ações então 
estão voltadas para atrair a família. A mulher hoje em dia é muito visada, porque ela é consumista e 
muito vaidosa. Mas os públicos masculino e feminino estão muito próximos. Numa faixa de 20 a 40 anos. 
Um consumidor economicamente ativo. Com predomináncia das classes B e C ". (shopping 5) 

"Hoje nós temos as classes A e B já muito fortes (+B do que A), que são mais qualificadas do que a 
própria região e também as classes C e D. Mais mulheres do que homens. Os homens, quando vão, vão 
mais no final de semana para acompanhar a mulher ". (shopping 1 O) 

No que diz respeito às questões estratégicas e / ou táticas, a preocupação dos gestores 

não é a de buscar definições acadêmicas, mas considerar a importância ou não na 

diferenciação e, principalmente, o uso dessas questões. 

"Deve haver a separação entre o estratégico e o tático. A estratégia é onde queremos chegar e a tática é 
como vamos chegar". (shopping 5) 

"Estratégia é fundamental. Você prever com antecedência tudo o que você vai fazer. Não é uma coisa 
rígida, pode mudar de posicionamento, pode entrar uma concorrência nova. Agora os termos são 
acadêmicos. Estratégia é aquilo que eu aprendi: é analisar, planejar, e tomar uma atitude de ação. 
Tática eu não sei o que você define academicamente como tática". (shopping 1) 

"O estratégico é o global, o que eu quero atingir, o objetivo, e o tático é como atingir isso, o dia-a-dia". 
(shopping 10) 

"O estratégico seria você focar aquilo que você entende vai ser o correto aplicar no decorrer daquele 
ano. Os recursos são limitados. A tática seria a operacionalização disso ". (shopping 4) 

"Se eu quero qualificar eu não vou fazer uma promoção, eu vou fazer um institucional mais sofisticado 
para trazer um público A. Se eu preciso encher de gente eu vou fazer a promoção. A ação final, eu 
classifico como tática. A estratégia será a decisão quanto a fazer uma coisa institucional ou 
promocional. Um é conseqüência do outro e o estratégico deve preceder ao tático ". (shopping 6) 
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"O tático seria a ação final. A decisão do que fazer é estratégico, como a decisão de se optar por fazer 
uma mala direta e não utilizar veículos de massa. Mas a mala direta em si, a forma como ela será feita, 
como ela será apoiada, é a tática. Você se definir por fazer um programa cultural é estratégico. Que 
ações você fará dentro daquele programa já é tático. A tática é a guerrilha em si ". (shopping 6) 

"Para mim, estratégico é continuar investindo na imagem institucional do shopping e continuar ligando 
o shopping à moda e ao Rio de Janeiro e ao povo carioca. Tático, são as ações promocionais que a gente 
vai estar fazendo ". (shopping 2) 

"Um vai gerar o outro. Estratégico é aquilo que você vai buscar, que foi traçado, que você detectou. E as 
táticas são as ferramentas que você vai utilizar para chegar naquilo lá. Não se pode misturar 
ferramentas com a parte estratégica". (shopping 3) 

Os objetivos e metas a serem estabelecidos em um plano de marketing dependem da 

situação de cada shopping. Terão características distintas a cada momento. 

"Tem que se pensar no foco, em qualificar e em fidelizar, mesmo que este último não seja o objetivo 
primordial. O planejamento em si não é feito só para um ano. Tem que ter uma visão para os próximos 
anos ". (shopping 6) 

"No nosso caso, o shopping está indo para um projeto de revitalização, e aí os objetivos já vêm 
definidos. O planejamento tem que apoiar isto. (...) O shopping vai estar sujo, eu vou ter tapumes, o 
shopping vai ficar mais vazio e eu tenho que me preparar para isso ". (shopping 6) 

" ... O cenário interno deve ser levado em consideração. Eu não vou pensar se o Bin Laden vai colocar 
uma bomba, mas eu tenho que saber que eu vou ficar três meses com uma praçafechada com tapume ou 
se uma âncora minha vai sair. Esse é o meu cenário e eu vou ter que trabalhar com ele. Principalmente 
quando eufalo de expansão ou de revitalização. Quanto ao cenário externo só interessa quando eu tiver 
grandes mudanças no entorno (mudança viária, novo condomínio, etc.) para planejamento da pesquisa 
quantitativa e qualitativa. Ou seja, para decidir quando elas deverão ser feitas. Ambos os cenários são 
importantes, mas a importância maior para mim está no interno ". (shopping 6) 

"Primeiro, temos que saber o que queremos alcançar, o que queremos fazer e o segundo é dinheiro. 
Saber se eu vou ter dinheiro, batalhar, economizar, pedir dinheiro, o que for ". (shopping 7) 

"Este ano nós entendemos que devemosfazer uma comunicação institucional muito forte e um marketing 
de relacionamento e social muito fortes. (. . .) Este ano será importante para o fortalecimento da marca ". 
(shopping 4) 

"As grandes modificações de um ano para outro são as percepções dos pontos fracos ". (shopping 1) 

Quando a pergunta recai sobre a forma com que trabalha cada um de seus públicos, 

vale destacar dois públicos: o funcionário e a comunidade, uma vez que já foi possível 

observar, na parte referente às ferramentas utilizadas pelo marketing, as formas como o 

público consumidor é sensibilizado (comunicação interna e externa, promoções / eventos / 

ações, serviços, mix e operações, basicamente). As menções mais distintas recaem sobre as 

ações voltadas para os funcionários e a comunidade, já que também foi muito destacada a 
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importância do trabalho em equipe, a cooperação entre departamentos, mas não se observou 

uma atenção mais especial aos próprios funcionários. E a importância do marketing social, 

embora em pleno desenvolvimento, ainda deixa muito a desejar quanto à atenção dispensada 

por parte de seus gestores. 

"Não existe nada formal no sentido de treinamento ou plano de cargos e salários. Eu é que procuro 
incentivar os chefes a qualificar o pessoal". (shopping 1 O) 

"Com relação ao público interno, infelizmente a gente está um pouco parado com isso. Tem que fazer 
reengenharia, inovação, oferecer mais ferramentas de conhecimento, palestras, etc. Cartões de 
aniversário e outras pequenas coisinhas. Premiação, etc. A maioria dos shoppings esquece um pouco o 
funcionário da administração". (shopping 10) 

"Não temos plano de cargos e salários para trabalhar os funcionários. Temos afesta definal de ano com 
os funcionários; o jantar, com os gerentes; na Páscoa tem caixinha de bombom para todo mundo; no 
Natal tem a cesta natalina, mas não necessariamente vindo de uma área específica. Até acho que 
deveríamos dar mais ênfase nisto, pois são setecentos e cinqüenta pessoas trabalhando. Temos um 
Programa de Treinamento para Gerentes. Para os funcionários, estamos com um trabalho lindo sobre 
liderança de equipes e comunicação com clientes. Segurança para trabalhar aqui dentro tem que fazer 
esse curso de comunicação com o cliente. Ganhamos até um prêmio no ano passado com esse trabalho". 
(shopping 1) 

"Faço treinamento com uma empresa de consultoria, aumento da auto-estima através de premiação. 
Depois eles colocam clientes fantasmas para testar os resultados dos cursos. Eles ligam. Até eu fui 
avaliado, mas nenhum gerente ganhou o excelente, o UA U". (shopping 4) 

"O forte é treinamento e remuneração. Procuramos estar sempre, no mínimo, no patamar do mercado. 
Normalmente, a gente tem caminhado acima, principalmente, na parte da base da pirâmide. Temos 
também a festa de final de ano e o bolo dos aniversariantes do mês". (shopping 4) 

"O shopping está num processo de Qualidade Total, desenvolvendo a certificação ISO 9002 e este 
processo tem no seu programa ações voltadas para os funcionários do shopping como treinamento, cafés 
da manhã, almoços comemorativos, festa de final de ano, festa dos aniversariantes do mês. 
Desenvolvemos até um brinde especial para ser dado ao funcionário na data do seu aniversário. Esse 
brinde irá mudar a cada ano. Como não temos um departamento de recursos humanos, o marketing 
participa nessas ações de integração". (shopping 5) 

"Quanto à comunidade, precisamos aprimorar, porque hoje não fazemos quase nada. Campanha de 
prevenção da Aids, vacinação, tabagismo, trabalho de contagem das pessoas com deficientes. Mas a 
ação social é muito importante. Você tem que estar integrado com a comunidade". (shopping 10) 

"O marketing realiza ações voltadas para a comunidade como, por exemplo, cursos de embalagem, 
bijuteria, maquiagem, emborrachado e outros que procuram melhorar o orçamento doméstico. Tem 
retorno econômico e financeiro, que pode ser revertido para o próprio shopping. Temos também 
visitações de alunos da escola pública ao shopping, em parceria com a Secretaria da Educação do 
Município". (shopping 5) 
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"Para a comunidade, durante dois natais seguidos nós recolhemos alimentos para o Natal sem Fome, do 
Betinho. Temos projetos tipo escola de futebol, além de cursos gratuitos para a comunidade. O 
empreendedor participa com valores maiores ". (shopping 9) 

"Eu peço ao marketing que fique muito atento ao que está acontecendo em volta. Aqui nós temos um 
problema sério de carentes nas ruas. Então a gente chamou o Juizado de Menores e tivemos uma 
conversa séria com eles e contratamos uma pessoa super balizada em atendimento a menor carente. A 
segurança só age com menor carente através dessa pessoa, uma senhora que foi juíza. A gente participa 
de eventos na comunidade. Eu tenho feito muita palestra com o centro médico que envolve a comunidade. 
Eu gosto de olhar a comunidade pelo lado positivo. O shopping não vai resolver o problema da fome, do 
câncer, da dengue. Eu trago uma comunidade médica, de universitários, mostrando o combate à dengue, 
para resolver a vida". (shopping 1) 

"No final do ano fizemos um trabalho de doação de brinquedos, junto com a decoração de Natal. Foram 
quase JOOO brinquedos doados ". (shopping 7) 

o destaque que pode ser dado ao trabalho com os lojistas recai quase sempre nas 

palestras e seminários e concursos de vitrine. As palestras e os seminários muitas vezes são 

bancados pela própria Associação de Lojistas, com o marketing ajudando na coordenação, na 

indicação de palestras e palestrantes. Vale, no entanto, registrar o que foi dito por um dos 

entrevistados, que já foi lojista inclusive. 

"Eu acho que tem shopping que tem que dar a loja, pagar a obra e dar carência de aluguel por um bom 
tempo. Assim como você tem verba para fazer propaganda e eventos, tem que ter uma verba para trazer 
o lojista que vai ser propaganda para o shopping. No caso do marketing, especificamente, ele pode fazer 
treinamento (com o Fundo de Promoções e Propaganda pagando), campanhas de milhagem que dão 
desconto de aluguel, prêmios, campanhas nas datas de varejo. Mas como jáfui lojista, posso te dizer que 
o valor disso para o lojista é muito pequeno, perto do que ele está ganhando no shopping. Se ele não 
tiver ganhando dinheiro no shopping, você pode dar ou fazer uma campanha de ouro que ele não vai 
ligar para aquilo. Se ele tiver indo bem, aí ele vai começar a prestar atenção se o shopping está fazendo 
um marketing legal ou não. Eu sei que faz efeito com o vendedor, com o gerente, dá motivação, eles se 
sentem bem. Já com o lojista, ele acha que o marketing tinha que estar gastando com outra coisa. Se o 
marketingfizer campanha, ele acha que tinha que estar gastando com treinamento ... ". (shopping 6) 

As informações sobre o mercado, sobre a concorrência são obtidas de formas 

assistemáticas. Alguns lançam mão de informações sobre o setor fornecidas por empresas 

especializadas, outros se resumem a efetuar visitas aos concorrentes e analisar possíveis 

modificações ocorridas, além de serem estabelecidas reuniões entre os membros de diferentes 

shoppings da cadeia, para uma troca de experiências. A observação e mais uma vez a pesquisa 

também entram como balizadores. 
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"Nós temos uma empresa que nos fornece dados econômicos e, mensalmente, temos uma reunião com os 
superintendentes e gerentes de marketing dos outros shoppings da rede (São Paulo e Rio). A Associação 
de Lojistas também nos passa alguns dados". (shopping 9) 

"Através de visitas periódicas a esses ambientes, para destacar o que está acontecendo, ações de 
produtos, de novas lojas, de ampliações ftsicas. Através de clipping de publicações especializadas em 
shopping centers ". (shopping 5) 

"Pesquisa de jornal, IBGE, internet, mas tem que ser regularmente. Aqui nós temos uma consultoria 
mensal de um ex-presidente do Banco Central, que é passada para todos os gerentes. E é uma análise do 
mercado mesmo, com uma visão mais financeira. É como se você tivesse lendo a Gazeta Mercantil. A 
nossa assessoria de imprensafaz um clipping diário também com as notícias do dia. Além da pesquisa de 
campo, para ver de perto o que a concorrência faz, o que está agradando os clientes, ver o mix, como o 
shopping está sendo cuidado. Com relação ao mix, a nossa consultora de mix também percorre todos os 
shoppings (principais) e faz um relatório mensal. É super organizado ". (shopping 3) 

"Pesquisa e observação mesmo ". (shopping 9) 

Por outro lado, alguns shoppings sequer consideram as influências de fatores externos, 

da concorrência, enfim, do ambiente como um todo na elaboração de um plano de marketing. 

"Não fazemos análise SWOT, de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, como também não 
fazemos estudo da concorrência, mas acho que deveríamos. Acho que deveríamos sofisticar mais o nosso 
plano. Como eu já disse, temos um dever de casa a fazer, e esse é um deles. Agregar um pouco mais de 
informação a esse plano. O plano hoje existe, mas é mais direcionado para objetivos, metas, ações e 
orçamento ". (shopping 2) 

Em geral, quando perguntados sobre como um plano de marketing deve ser 

estruturado, que itens o documento escrito deve conter, ambos os grupos normalmente 

definem a forma como os planos são elaborados, sua discussão ou não com os lojistas, sua 

discussão ou não com a agência de publicidade, mas, dificilmente, menCIonam 

espontaneamente a importância do item avaliação de desempenho. 

"Numa primeira seqüência a gente encomenda uma pesquisa, complementar à do ano passado. Há uma 
mesa redonda entre a agência de publicidade, a área de marketing e eu como superintendente. Há um 
brainstorming, uma discussão, de pontos que a gente vai ter que colocar como relevantes para este ano. 
A partir daí é feito um primeiro esboço da campanha, isso é levado internamente, no grupo, para ser 
discutido entre todas as empresa (os grupos de shoppings de certa maneira, numa mesa redonda, 
participam um pouco das idéias), a gente troca muitas idéias, muita informação, o que um shopping está 
fazendo de bom que o outro não percebeu. Isso sem perder a individualidade de cada um. Discutimos 
campanhas de rede, campanhas individualizadas, eu posso no Natal ter uma campanha própria ou 
participar de uma campanha de rede. Definido o que a gente acha que é o correto, a gente prepara uma 
apresentação para a Associação de Lojistas". (shopping 1) 
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"Primeiro tem que haver uma estimativa de receita, depois uma estimativa de inadimplência, depois o 
gerente de marketing tem que saber se o empreendedor vai arcar com algum tipo de evento, se vai haver 
alguma verba extra a ser solicitada aos lojistas. Então, partir para o que se quer fazer. É claro que a 
gente vai verificar as datas importantes, como Namorados, Mães e Natal (...). Em cima disso, traçar se 
vai fazer promoção ou não, se o Natal vai ser institucional ou não. Enfim, a partir daí criar 
procedimentos que já são conhecidos no meio. Na liquidação eu entro com a decoração dentro do 
shopping, ou faço outdoor, ou faço rádio, ou faço uma promoção especial. Esses são eventos certos, com 
datas pré-flXadas. Outra coisa é você levar o dia-a-dia, o que pode ser criado de diferente para 
aproximar mais o meu cliente do shopping. Cabe a nós separar uma verba para o famoso 'outros '. Aí é 
que entra a criatividade da história. Aproveitar oportunidades ". (shopping 7) 

"Com base num primeiro momento em que você já tem uma informação de que caminho vai a parte de 
receita e despesa, advindas de um planejamento estratégico macro, você vai começar a abrir o seu 
planejamento com base no que a agência desenvolveu para você, em cima de números que foram dados à 
agência para desenvolver. As ações internas, que são a parte promocional, eujá tinha feito reserva para 
elas. E existem outras empresas que vão prestar o serviço. A somatória de tudo isso é que vai dar a 
potencialidade, as ameaças, as oportunidades e asfraquezas". (shopping 3) 

"Eu acho que todo shopping tem que ter seu plano de marketing. O grau de detalhamento, de 
profundidade do plano é que vai variar de shopping para shopping (...). Uma definição muito clara do 
que nós vamos fazer, que tipo de calendário promocional, de comunicação, nós vamos implementar, que 
são as datas, os eventos que nós queremos marcar presença com a marca e também que verba que vamos 
ter para cada uma dessas ações ". (shopping 2) 

4.8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS AÇÕES DO MARKETING EM 

SHOPPING CENTER 

A avaliação de desempenho acontece de formas distintas nos diferentes shoppings. 

Alguns realizam avaliações periódicas, pré-definidas, enquanto outros efetuam discussões 

orientadas pelas observações individuais dos participantes. A pesquisa mercadológica aparece 

maIS uma vez como importante elemento para compreensão e avaliação das ações 

desenvolvidas. 

"A medição através do tráfego de veículo e de pessoas éfundamental. A gente tem a opinião dos lojistas, 
que são as pesquisas qualitativas e opinião de clientes, que de vez em quando a gente mede com 
pesquisas relâmpagos". (shopping 1) 

"Semestralmente é feita a avaliação e a revisão do plano, caso seja necessário ". (shopping 9) 

"No meio do ano já deve haver uma avaliação e depois outra no final. Para corrigir os rumos. Para isso 
que a gente conversa ". (shopping 6) 

"Se eu disser para você que tenho algo muito cartesiano, objetivo, eu estaria mentindo. A avaliação que 
a gente faz é em cima do resultado de vendas e tráfego. E, se tem crescimento, eu acho que você 
consegue fazer uma avaliação razoável". (shopping 4) 
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"SÓ tráfego e vendas (auditadas). Aliás, também consideramos uma análise da mídia espontânea, que me 
dá a projeção do institucional Temos que considerar também que outros motivos possam ter contribuído 
com aquele resultado (comportamento do consumidor, ambiente)". (shopping 4) 

"Pesquisa, para saber como foi, por exemplo, o recaU da nossa campanha de Natal: quantas pessoas 
viram quantas não viram. Também usamos indicadores de venda e tráfego. Temos que olhar também o 
cenário, se não for uma questão de comunicação. Essa avaliação é anual, quando a gente faz o plano de 
negócios". (shopping 2) 

"Primeiro ele tem aquilo que é o plano dele e que ele tem que ver se realizou e se estava dentro da verba 
orçada em termos financeiros. Em segundo, ver a resposta daquilo junto ao seu público interno e 
externo, feito através de pesquisa, o site, malas diretas que você manda com algum tipo de beneficio na 
utilização de um dos serviços do shopping, para medir como é o retorno disso. No terceiro e grande 
momento você vê isso através da sensibilidade do consumidor pela resposta no resultado às vendas do 
shopping. E o gerente de marketing tem acesso a todos os números do shopping. É uma ferramenta diária 
de trabalho dele. Quando ele fala com o lojista, ele tem que saber quanto esse lojista vende, onde ele está 
localizado, qual é a colocação dele dentro do segmento ou mix de produtos, desempenho. Ele tem que 
estar sabendo com que tipo de problema ele está lidando. E ele tem esse instrumento na mão de forma 
diária ... ". (shopping 3) 

"É uma das ferramentas que eu disse a você que tem nos relatórios. Quando você tem o relatório de 
vendas, você tem também o resultado de fluxo, estacionamento, o resultado de uma promoção especifica 
que você fez no calendário de varejo, e você pode cruzar isso de várias maneiras. Além da análise de 
ambiente, o que você tinha de premissa para o momento". (shopping 3) 

"Através do retorno da mídia, seja televisiva ou impressa. Seria a centimetragem espontânea e o fluxo de 
pessoas do shopping (hoje usamos o contador manual). Outro, seria identificar junto ao lojista o retorno. 
É importante essa integração com o lojista. A pesquisa de monitoramento do maU (3 em 3 meses) é outra 
formajunto ao consumidor". (shopping 1) 

"Pesquisa e quando você faz um trabalho diretamente ligado a resultado de vendas, a faturamento de 
lojas, você tem o resultado mês a mês, que você pode acompanhar. Para fazer o próximo plano, você tem 
que avaliar o que passou e aí entram as suas considerações". (shopping 1) 

A mensuração da conquista ou não das metas e objetivos não necessariamente deve ser 

quantificável, pois sua determinação deverá considerar o longo prazo, considerando o que ou 

onde se pretende chegar. 

"Você sempre deve quantificar o que estáfazendo (..). Se você pode mensurar, faça. Agora, você pode 
trazer também vantagens e feedbacks qualitativos. Se você trabalha uma campanha institucional, você 
não tem como medir imediatamente, pontualmente, a coisa. Eu acho que o marketing tem que ser medido 
de alguma forma. Se o tráfego do shopping é um objetivo, ele tem que fazer acontecer. A venda 
declarada, comparada com o ano anterior, semana anterior, dia com outro, pode ser usada como 
termômetro". (shopping 1) 

"Sim, os objetivos têm que ser quantificáveis. Crescimento, rentabilidade, são palavras chaves. Segundo 
os livros, você deve especificar um máximo de 7 a 8 objetivos por área, para você desenvolver 
quantificando e no final do ano você poder avaliar. Tem uma máxima que o objetivo é macro e meta você 
bota um prazo, mas isso é história da carochinha". (shopping 1 O) 
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"O objetivo é macro. A partir daí, existem metas que a diretoria determina para cada área, mensuráveis. 
Essas metas são em cima de resultados, mas não de vendas. É uma coisa interna de plano de 
gratificação. Cada gerência tem algumas metas a cumprir e existe uma meta única, para todos, ligada ao 
resultado do empreendimento. Agora, você pode estabelecer em termos de tráfego. Eu quero crescer não 
é quantidade, mas quero qualificar o público em 1 ponto percentual. Isso também é estabelecido por eles. 
Temos também metas voltadas para o atendimento ao lojista". (shopping 8) 

"Quando eu falo em objetivo, estou falando em algo mais filosófico. Qual a cara que eu quero dar ao 
meu shopping hoje. E isso não pode mudar a cada ano. Deve durar uns três anos. É uma coisa mais 
macro". (shopping 3) 

Foi lembrada, principalmente pelos superintendentes, a dificuldade no que diz respeito 

à mensuração dos resultados das ações de marketing, não apenas pelas dificuldades 

operaclonalS de fazê-lo, mas também pela fragilidade de controle de questões externas, 

capazes de comprometer sobremaneira as ações desenvolvidas, tornando dificil definir, por 

exemplo, se algum problema vivenciado foi resultante de uma ação mal planejada/executada 

ou de fatores estruturais - que em nada se relacionam à ação em si. O grande problema deste 

tipo de procedimento é que se torna dificil, muitas vezes impossível, identificar os beneficios 

ou não propiciados pelas estratégias desenvolvidas. 

"É claro que você consegue ao longo de um ano de trabalho bem feito analisar as melhoras que 
aconteceram. Tudo que você consegue contar, você mensura: conclusões de público, a venda declarada 
no final do mês, os carros que entraram no estacionamento. Mas se o guarda não atendeu bem os 
consumidores, se metade dos banheiros estava fechada, se o estacionamento estava lotado ou em obras, 
se o shopping estava sujo, se os acessos para o shopping estavam diftceis, isso você não consegue 
mensurar. E essas coisas em um shopping center se misturam muito ". (shopping 6) 

"Não existe a medição perfeita. Não se pretende chegar a esse nível de exigência do marketing. É claro 
que fatores externos somam, como uma dolarização e as viagens ao exterior que ficaram proibitivas. Mas 
quantos turistas vêm ou deixam de vir, a gente nunca vai saber". (shopping 1) 

" ... você não pode deixar de fazer uma análise de ambiente, o que você tinha de premissa para o 
momento. Você tem uma crise na Argentina, uma crise mundial, uma recessão localizada, o problema do 
terrorismo, um racionamento de luz, uma coleção de inverno em que não houve temperatura adequada, e 
vai por aí ". (shopping 3) 

"Dentro de shopping center o marketing tem uma abrangência. ( .. ) Se você quer trazer mais pessoas, 
você consegue num evento. Mas, mensurar no final do ano o resultado de todo esse marketing, eu diria 
que é intangível. É importantíssimo, mas você não mede. O marketing não é um gasto, mas, sim, um 
investimento; e esse é o erro de muitas empresas ". (shopping 6) 

"É claro que estaremos fazendo ações para melhorar o tráfego e as vendas. Isso é sine qua nono Mas 
para mensurar é complicado. Mas existe uma coisa chamada imagem, que você pode mensurar, não só 
com o seu público como com o seu lojista. O grande informante, nesse momento, é o lojista, que vai dizer 
se vendeu mais, se o shopping está mais bonito, ele vai dar o retomo ". (shopping 7) 
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4.9 SERVIÇOS LIGADOS AO MARKETING EM SHOPPING CENTER 

Os serviços prestados pelo marketing não variam muito de shopping para shopping e a 

maioria não é cobrada. Quando são cobrados, ficam a cargo do comercial. O que difere é que 

em alguns shoppings a operacionalidade de parte desses serviços fica a cargo de uma gerência 

operacional. 

"Fraldário e serviço de informações são ligados ao marketing. Isso é gratuito. Já o carrinho de bebê e o 
parquinho das crianças são uma operação comercial". (shopping 6) 

"O SAC, o newsletter. Já o fraldário e o carrinho de bebê quem cuida é Operações. Mas o marketing 
auxiliou Operações na revitalização dos carrinhos, com o layout da bandeirinha, como comunicar que 
tinha o carrinho ali para as mães". (shopping /O) 

"Fraldário. Não temos carrinho de bebê (tínhamos até pouco tempo, mas ficamos sem espaço. O cliente 
não reclamou, não sentiu falta. Mas quem cuidava era a comercialização, graças a Deus). Temos 
também as vans". (shopping 4) 

"SAC, fraldário, carrinho de bebê (anteriormente havia uma locação, mas agora vamos entrar com esse 
serviço gratuito para o consumidor) e estamos instalando um call center, que vai permitir aos lojistas e 
consumidores fazer reclamações diretas à administração e também visando à implantação da Intranet 
(entre todos os lojistas e a administração). Nós não cobramos pelos serviços. A locação do carrinho de 
bebê, que falei, era porque se tratavam de carrinhos diferenciados". (shopping 4) 

"Fraldário, a recepção, balcão de informações e um serviço de vans gratuito". (shopping 3) 

'.lM. IMPORTÂNCIA DO POSICIONAMENTO I DIFERENCIAL COMPETITIVO 

EM SHOPPING CENTER 

Possuir um posicionamento é considerado fundamental para o shopping. Este 

posicionamento lhe dará uma identidade, um diferencial, capaz de viabilizar a identificação 

entre ele e seu público. 

A existência de um slogan, uma assinatura, pode ajudar a transmitir ao público a 

imagem desejada pelo shopping, mas existem posturas distintas sobre a sua existência ser, ou 

não, fundamental. 



65 

"É importantíssimo que um shopping tenha um posicionamento claro para o seu público. Se você 
conseguir resumir em uma assinatura todo o posicionamento desejado, ótimo. Mas o posicionamento se 
conquista. É um esforço de lojas, eventos, de vários planejamentos e revisões. Mas nem sempre você tem 
um diferencial para ser trabalhado e, às vezes, tem que se trabalhar em cima de oportunidades. Você 
pode trabalhar em cima de humor, de emoção, etc. Mas isso não se constrói em dois anos". (shopping 6) 

"O posicionamento diz tudo, o que você é, o que você quer ser. A assinatura é imprescindível, 
fundamental. Todo shopping tem que ter a sua personalidade muito bem determinada. Você tem que ser 
muito objetivo com o seu cliente". (shopping 1) 

"Posicionamento é fundamental. É a partir dele, de onde você quer chegar, que vai ser gerado o 
planejamento e as ações e ferramentas a serem utilizadas. A partir do que você quer de um 
posicionamento, existem formas de se chegar até ele. O consumidor é uma coisa muito complicada. Você 
precisa, isso sim, ter uma linha de comunicação testada. Já a assinatura é um dos itens que vai criar um 
slogan ou a marca do shopping. O posicionamento é um conjunto da sua linha de comunicação e é o que 
vai dizer o que em cada etapa você deve trabalhar na mente do consumidor". (shopping 3) 

"O posicionamento é importante e a questão da assinatura também é importante, mas não é 
imprescindível. Ele pode chegar a um nível de maturação do empreendimento que não seja necessária a 
assinatura. O posicionamento pode ser passado através de suas ações e campanhas". (shopping 5) 

"Eu acho que posicionamento é tudo. Posicionamento é a vocação, quem eu sou, qual é a minha idéia 
central. É o cerne de todas as ações que a gente vai fazer. O slogan tem que ser baseado no 
posicionamento, mas não necessariamente todas as peças têm que ter isso explícito. Tem que estar pelo 
menos subliminar, tem que estar lin/cado no visual. E um posicionamento deve mudar quando você tem 
indícios através de pesquisa ou resultados que tem alguma coisa errada, que você não está atingindo o 
que você quer atingir, ou quando você vislumbre uma oportunidade". (shopping 9) 

4.11. SHOPPING CENTER NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS 

Por fim, é importante que se entenda a própria definição de shopping center dada por 

esse público e que representa não apenas a concentração de inúmeros serviços, produtos e 

lazer, mas um centro de realização de sonhos e aspirações das mais variadas. 

" ... O shopping é um produto. Estamos aqui para fazer o proprietário ganhar dinheiro e fazer o lojista 
vender. O serviço é uma forma de se consolidar isso". (shopping 6) 

"Eu costumo dizer que é um grande centro de consumo, de produtos e serviços, e também é um local de 
cidadania, para se exercer a cidadania ... " (shopping 2) 

"É um produto inventado pelos americanos após a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de 
agregar em um único espaço uma grande variedade de lojas e serviços e ele vem se transformando. Hoje 
em dia se busca muito a questão não só das lojas, mas do entretenimento, do lazer, do serviço, porque 
hoje você pode comprar pela Internet, pelo telefone, mas é essa variedade de atrativos que faz a 
diferença". (shopping 5) 

"É um grande varejão para mim. É um produto onde nós tentamos colocar sob um mesmo teto um mix 
que agrade ao público, com conforto e segurança. Com orientação ao lojista". (shopping 10) 
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"É um produto multiuso, quase um Bombril. É um resolvedor de problemas de luxo para o cliente. Ele 
tem que resolver os seus problemas de consumo e vai resolver isso com dois pontos de partida: 
localização e miXo Por outro lado, existe a necessidade de lazer. Aí a distância perde um pouco de força 
e ele passa a ser outro produto ". (shopping 6) 

"É a cidade das pessoas. E um templo de consumo, mas é também de lazer, de serviços. É onde você 
pode passear, namorar, com mais conforto, segurança, e também fazer compras. Você tem 
supermercado, cinema, academia, médico, Félix Pacheco, colégio, creche, faculdade, além de lojas. É 
parte integrante da vida das pessoas. E é essa a responsabilidade que o shopping tem hoje em diajunto à 
sociedade ". (shopping 8) 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As organizações do mundo atual preCISam adaptar-se a um cenário de intensa 

competição, buscando condições de sobrevivência ou de destaque. Nesse mercado 

globalizado, palavras como administrar e gerenciar são, muitas vezes, utilizadas com 

conotações bastante variadas, gerando a complementaridade do próprio termo com palavras 

como administração estratégica ou administração estratégica competitiva. 

Administrar estrategicamente, para Lobato significa interpretar as probabilidades do 

futuro; não como uma extensão repetitiva do que ocorre hoje, mas com a mentalidade de 

reformulação dos objetivos e das missões, dos ambientes externos e internos da organização, 

da identificação de novos valores, das expectativas e necessidades, tanto dos agentes da 

produção empresarial, como de seus consumidores. 

É um processo que responde às necessidades de um ambiente novo, instaurado pela 

implementação de uma sociedade baseada na tecnologia da informação e na manipulação do 

conhecimento. Por outro lado, a administração estratégica competitiva agrega a tais conceitos 

a questão da vantagem competitiva. Ela requer o domínio da tecnologia da informação, a 

manipulação do conhecimento, a percepção das mudanças como fator de oportunidade, 

adaptação à globalização, visão estratégica e, finalmente, o alinhamento com a missão da 

empresa. 

o marketing, por sua vez, vem, pouco a pouco, tendo sua importância reconhecida e 

hoje, mais do que nunca, é tido não apenas como uma habilidade, mas como uma filosofia, 

que orienta e agrega pessoas de uma organização. 
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Para Kotler, o marketing representa o processo social e gerencial, através do qual 

indivíduos ou grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando 

produtos e valores uns com os outros. Sendo que os profissionais de marketing devem 

equilibrar a geração de mais valor para os clientes com a obtenção de lucros para a empresa. 

Drucker, por sua vez, considera que o marketing abarca todo o negócio, sendo que a 

preocupação e a responsabilidade vivenciadas pelo marketing devem penetrar em todos os 

setores da empresa. 

o público investigado é unânime em apontar a importância do marketing dentro de um 

contexto de gestão de negócios, sendo possível perceber a relação estabelecida entre um bom 

trabalho de marketing e a conquista e a fidelização do cliente, além da visão de ser o 

marketing uma verdadeira ponte para a definição da imagem buscada pelo shopping. 

Os entrevistados compartilham da opinião de Drucker acerca da importância do 

marketing como elemento fundamental para a existência e sobrevivência de qualquer 

empresa, já que é ele o responsável pela comunicação, pelo tipo de relação que se estabelece 

com o consumidor. Segundo o estudioso, o marketing é responsável por grande parte do 

crescimento e desenvolvimento econômico. Estimula a pesquisa e novas idéias, novos bens e 

serviços, proporcionando aos consumidores maiores opções de escolha. Drucker continua 

dizendo que se esses produtos satisfizerem aos consumidores, haverá geração de mais 

empregos, rendas maiores e padrão de vida mais elevado. Um sistema de marketing eficaz é 

importante para o futuro de todas as nações. 

Nesta perspectiva, a função gerencial ganha novas dimensões. A vivência em 

diferentes áreas de atuação ou mesmo diferentes setores de shopping center é fator comum 

alegado pelos gerentes e superintendentes entrevistados. Tal fato, aliado à busca de um 
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incremento em sua formação técnica, pode lhes proporcionar uma visão mais completa do 

negócio que precisam gerenciar, servindo de elemento facilitador para o desenvolvimento de 

suas atividades. 

Motta destaca que gerentes são profissionais que levam uma vida estafada e tensa, 

cheia de preocupações, pressionados por resultados de curto prazo, quando estes só podem ser 

avaliados em longo prazo. Além disso, surpreendidos pela forma como os fatores não 

controláveis conduzem o comportamento para caminhos diferentes do planejado. A função 

gerencial é cercada de ambigüidade e cheia de dualidades, cujo exercício se faz de forma 

fragmentada. 

A compreensão do trabalho do dirigente jamais pode ser feita exclusivamente pelo 

estudo da decisão em si, uma vez que o seu comportamento é determinado por fatores 

internos e externos à organização. 

Os entrevistados ratificam a multiplicidade exigida de um gerente de marketing de 

shopping center nos dias atuais. Suas alusões às competências exigidas deste profissional 

incluem desde características inerentes ao ser humano, tais como caráter, criatividade e 

liderança, até competências passíveis de serem desenvolvidas como percepção com relação a 

aspectos relacionados ao negócio shopping center, tais como iniciativa, formação acadêmica, 

experiência, organização, capacidade de articulação e informação / conhecimento sobre o 

mercado e suas mutações. Outra importante questão diz respeito ao conhecimento do próprio 

negócio, ou seja, do shopping em que atua. 

Ele precisa ser capaz de perceber, a partir de uma atuação mais próxima, os problemas 

vivenciados por seu público - interno e externo -de forma a estar apto a propor soluções 

factíveis e cujos resultados atendam exatamente às necessidades e expectativas existentes. 
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Mccarthy e Perreault destacam, assim, a necessidade da preocupação com a satisfação do 

consumidor, esforço total da empresa e lucro. 

Este profissional deve, ainda, estar apto a gerenctar e aprovar campanhas 

promocionais em consonância com as características, necessidades e expectativas de seu 

público alvo, realizar e validar as atividades propostas, de forma a estabelecer e reavaliar os 

rumos a serem seguidos. 

A capacidade de trabalho em equipe, não apenas com aquela a ele subordinada, de 

forma a garantir um melhor desenvolvimento do trabalho, interagindo e trocando, 

influenciando e sendo por elas influenciado, é, segundo os entrevistados, a principal forma de 

um gerente de marketing desenvolver melhor o seu trabalho. 

Drucker ratifica tais questões, destacando que estes profissionais terão de ser capazes 

de trabalhar ao mesmo tempo em diferentes estruturas organizacionais, investigando e 

decodificando as forças e fraquezas das diferentes estruturas organizacionais. 

Esta complexidade de elementos envolvidos na descrição dos entrevistados das 

competências e características necessárias a um gerente de marketing de shopping center, 

pode ser melhor entendido quando se analisa o resumo efetuado por Kotler acerca de 

marketing. Segundo ele, o marketing tem que orientar as pessoas, funções e departamentos da 

organização, tendo de ser compreendido e aceito por todos. Marketing deve ser uma maneira 

de pensar que deve estar presente em cada funcionário da empresa. 

Assim sendo, para Kotler, o profissional de marketing é um pesquisador do mercado, 

um psicólogo, um sociólogo, um economista, um comunicador e um advogado, reunidos em 

um só. 
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Todo esse universo de idéias, ações e características necessita de um planejamento 

para ordená-las e conduzi-las no rumo desejado, num processo de constante avaliação de 

resultados, tendências e oportunidades. 

Ambrósio considera o planejamento a principal atividade do profissional de 

marketing. Planejar é ajudar o consumidor a se sentir mais feliz e, conseqüentemente, gerar 

resultados positivos para a empresa e a sociedade. 

Segundo ele, 'O marketing consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração'. O 

caminho do sucesso reside na criatividade, planejamento e ação rápida. Para transformar uma 

idéia em sucesso é fundamental elaborar um bom planejamento de marketing, detalhado e 

formal. Saber de onde vem, onde está e para onde vai. 

Por sua vez, os entrevistados apontam o plano de marketing, juntamente com outros 

elementos, como a pesquisa e a construção e o gerenciamento de banco de dados, como uma 

ferramenta de trabalho para a gerência de marketing, mesmo não sendo mencionado 

espontaneamente por eles. O plano é principalmente entendido como um plano de ação / 

comunicação / orçamento, oriundo de um plano estratégico de gestão do empreendimento, 

elaborado por um comitê, do qual fazem parte empreendedores e / ou administradores e / ou 

diretores tendo, às vezes, a colaboração das gerências. 

A elaboração do plano de marketing deve ser, ainda segundo os entrevistados, um 

trabalho desenvolvido em equipe, onde cada um deve aproveitar para expor suas experiências 

e conhecimento do shopping para torná-lo uma ferramenta realmente eficaz, utilizando-se, 

inclusive, informações relativas a Planos anteriores e de pesquisa, que se mostrou como uma 

das ferramentas primordiais do marketing, depois do plano de marketing. 
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No que diz respeito ao fonnato, características e elementos, todos os entrevistados e 

teóricos são unânimes em dizer que os planos de marketing variam muito em termos de 

conteúdo e metodologia. Podendo sua divisão ser resumida em quatro partes: Oportunidade 

(situação e objetivos), Marketing Estratégico, Marketing Tático, Ação e Controle. 

A ISC indica o plano de marketing como a base de um programa eficiente de 

marketing, devendo ser ele utilizado como um guia. Seus principais elementos devem ser a 

análise da situação; problemas e oportunidades; metas e objetivos; estratégias e táticas. 

Segundo ela, os pnnClpaIS beneficios trazidos pela utilização de um plano de 

marketing são: 

1. identificar pontos fortes e fracos de shopping center, quando comparado com a 

concorrência; 

2. definir o que distingue um shopping de outro; 

3. meta comum, juntando objetivos dos lojistas, empreendedores e administração; 

4. definição de prioridades; 

5. garantir a credibilidade da gerência de marketing e encontrar a eficiência nas áreas 

certas. 

Para Las Casas, plano de marketing é um documento que contém todos os detalhes 

para a ação. Deve ser um documento operacional, simples, prático e flexível, já que o meio 

ambiente sofre alterações. Assim, é importante a existência de um sistema de infonnações de 

marketing, que informe sobre as alterações ambientais. Tal colocação reitera a importância da 

realização de pesquisas e da utilização de elementos de sistemas de infonnações, capazes de 

oferecer subsídios não apenas para o marketing, mas para o shopping como um todo. 
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Falhas devidas à determinação de objetivos irreais ou à análise indevida da situação 

ambiental podem ocorrer. Daí a importância da formação de comitês de decisão de 

planejamento e da existência de um sistema de informações de marketing adequado para 

diminuir os riscos. 

A análise de dados financeiros, uma boa agência de publicidade, a assessoria de 

imprensa, o acesso a publicações, uma comunicação interna e eficiente, a equipe e o 

conhecimento de outros shoppings são algumas das ferramentas mencionadas pelos 

entrevistados para que o profissional de marketing possa desenvolver melhor o seu trabalho. 

Todavia, em consonância com os teóricos, a realização de pesquisas é a grande e 

unânime ferramenta indicada por ambos os grupos entrevistados, pelo grau de informações 

que são capazes de fornecer, maximizando os ganhos obtidos pelos direcionamentos adotados, 

pelas ações propostas, serviços prestados, fatores de satisfação e insatisfação, enfim, pelo 

nível de compreensão e validação das diretrizes estabelecidas pelo shopping. Sua utilização 

permite a conquista de inúmeras aspirações de diferentes setores do shopping, auxiliando na 

definição e validação das ações implementadas, bem como na identificação de um 

posicionamento estratégico que otimize as relações do shopping com seu público. 

Apesar de poucos entrevistados mencionarem espontaneamente o site do shopping 

como ferramenta do marketing, todos concordam com a sua validade, num grau maior ou 

menor. A aprovação / indicação do uso da internet como ferramenta de comunicação com seu 

público varia, {)bviamente, de acordo com o público de cada shopping. Aqueles que possuem 

um público formado por classes mais baixas, que não têm muito acesso à internet, não podem 

fazer dela uma forma eficaz de comunicação. Por outro lado, mesmo os que a utilizam, o 

fazem principalmente como elemento de informação e não de interação com seU público. 
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Uma outra ferramenta apontada é o banco de dados que, embora não seja mencionado 

de forma espontânea pelos entrevistados, já vem sendo utilizado pelo marketing dos 

shoppings como uma forma de comunicação com o seu público e também para a elaboração 

de parceria com os lojistas. Estratégias de fidelização ainda são incipientes em shopping 

center. 

Destaque-se que a importância da relação do marketing com a gerência comercial do 

shopping é admitida como fundamental por ambos os públicos entrevistados. O conhecimento 

advindo das informações sobre a satisfação das necessidades e anseios do cliente é elemento 

que pode e deve contribuir para direcionar/estabelecer um posicionamento / imagem para o 

shopping, inclusive no que se refere à definição do seu mixo 

Vale destacar também a importância que, principalmente, os superintendentes dão à 

relação do marketing com operações, já que quaisquer problemas operacionais vivenciados 

pelo shopping atingem de forma direta ou indireta o cliente, que é da responsabilidade do 

marketing. 

A diferenciação acerca do perfil de cada shopping deve considerar não apenas itens 

como sexo, idade, classificação sócio-econômica, dados demográficos e psicográficos, como 

também públicos futuros, mudanças devido a alterações de rumo, e a conquista de novos 

freqüentadores. Some-se a isto diferenças provenientes de horários, dias da semana, estações 

do ano, entre outros. Entretanto, muito poucos mencionaram espontaneamente os seus 

funcionários como um público a ser considerado. 

Possuir um posicionamento é fundamental para o shopping diferenciar-se da 

concorrência e ter uma identidade junto a seu público, mas existem posturas distintas sobre 

ser essencial a existência de uma assinatura nas peças publicitárias. 
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A relação entre o marketing institucional e o promocional passa, segundo este público, 

principalmente pela dicotomia imagem do shopping e ações que envolvam promoções. Alguns 

vinculam o marketing institucional ao atendimento e à forma como os serviços são 

desenvolvidos e é através desse tipo de ação, realizada de maneira adequada, que se torna 

possível manter/fixar a 'lembrança' do shopping, não permitindo o esquecimento. Por sua 

vez, quando uma ação desenvolvida objetiva gerar fluxo, com conseqüente alavancagem de 

vendas, sendo 'linkada' à oferta de prêmio s/beneficio s, é entendida como promociona~ 

permitindo, para alguns deles, a conquista de resultados mais palpáveis e mensuráveis. 

A escolha/opção entre o desenvolvimento de ações promocionais e/ou institucionais 

varia de acordo com os objetivos imediatos dos shoppings. Apesar de nem todos indicarem a 

importância da realização de ações articuladas e planejadas estrategicamente, tivemos 

algumas menções a esse respeito. 

Quanto a questões estratégicas e táticas, a maioria dos entrevistados não se preocupa 

em buscar definições acadêmicas, mas sim com o uso dessas questões. O estratégico é visto 

como aquilo que se vai buscar, onde se quer chegar e a decisão do que fazer. O tático é como 

se vai chegar lá, a operacionalidade da coisa, a ação final, as ferramentas. 

A realização de eventos sociais desperta, na visão de ambos os públicos, a simpatia 

dos consumidores pelo shopping que os realiza, embora seja um item que necessite de maior 

atenção e planejamento. 

As informações dos shoppings sobre o mercado, sobre a concorrência são obtidas de 

formas assistemáticas. Por vezes sequer são consideradas as influências de fatores externos, 

da concorrência, enfim, do ambiente como um todo na elaboração de um plano de marketing. 
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A avaliação de desempenho acontece de formas distintas nos diferentes shoppings. 

Alguns realizam avaliações periódicas, pré-definidas, enquanto outros efetuam discussões 

orientadas pelas observações individuais dos participantes. A pesquisa mercadológica aparece 

malS uma vez como importante elemento para compreensão e avaliação das ações 

desenvolvidas. 

Ressalte-se, no entanto, a dificuldade apontada pelos entrevistados para mensurar as 

ações desenvolvidas, principalmente pela fragilidade existente de controle de questões 

externas, capazes de comprometer sobremaneira as ações desenvolvidas, tornando dificil 

definir a real origem dos reflexos sofridos em cada situação. 

Destaque-se, que, para este público, shopping center representa não apenas a 

concentração de inúmeros serviços, produtos e lazer, mas um centro de realização de sonhos e 

aspirações das mais variadas. 

Recomenda-se, por :fim, a continuidade deste estudo, enfatizando-se a investigação de 

questões que discutam as formas de otimizar os resultados do uso das ferramentas do 

marketing em shopping center. Quais seriam as melhores formas de se trabalhar as 

ferramentas disponíveis maximizando os resultados pretendidos? Como viabilizar tal 

conquista, uma vez que o trabalho do marketing em shopping center tem características tão 

específicas? Como utilizar adequadamente ferramentas que podem ser usadas em momentos 

tão distintos; e administrar ações que fazem uso, simultaneamente, de diferentes ferramentas? 

Como atender às necessidades de um público cada vez mais exigente e ciente de sua 

importância e valorização dentro da realidade de shopping center? A resposta a tais questões 

será, sem dúvida, fundamental para o desenvolvimento de uma gerência de marketing de 

shopping center mais afinada com as necessidades deste novo milênio. 
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A 

APENDICE 



Roteiro de Entrevistas 

Importância do Marketing em Shopping Center 

Público alvo: Superintendentes e Gerentes de Shopping Centers 

Nome completo, função, tempo de atuação na área, experiências em varejo. 

1) MARKETING 

· O que é marketing / como encara o marketing nos dias de hoje; 

81 

Como definiria marketing institucional e marketing promocional em termos de 

shopping center (diferenças). 

2) GERÊNCIA DE MARKETING 

· Funções, características que um gerente de marketing de shopping center deve ter; 

· Atribuições da gerência de marketing neste shopping; 

· Serviços ligados ao marketing neste shopping / se são cobrados, quais e por quê; 

· Gerência de marketing versus gerência comercial; 

· Gerência de marketing versus limpeza, manutenção, conforto e segurança; 

· Principais ferramentas de uma gerência de marketing de shopping center / O plano de 

marketing é ou não uma ferramenta importante para esta gerência. 

3) PLANO DE MARKETING 

· Importância do plano de marketing em shopping center; 

· Características de um plano ideaV itens que não poderia deixar de conter; 

· Se existe no shopping de atuação/ se tem dado certo/ responsável pela elaboração, 

aprovação e implantação; 

· Dificuldades existentes / duração do plano / forma de avaliação / periodicidade da 

avaliação; 
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4) AMBIENTE DE ANÁLISE 

· Ambientes a serem analisados numa gestão de marketing; 

· Como fazer a coleta de informações. 

5) CONCORRÊNCIA 

· O que é importante saber sobre ela! como coletar essas informações; 

· Concorrentes diretos e indiretos; 

· Como se diferenciar da concorrência. 

6) OBJETIVOS E METAS DA GESTÃO DO MARKETING 

· O que deve ser levado em consideração ao serem definidos/ por quê/ quem define/ se 

devem ser quantificáveis; 

· Como é feita a avaliação/ que indicadores são usados. 

7) PRODUTO 

· Shopping center: que produto é esse. 

8) PÚBLICO-ALVO DO SHOPPING 

· Quem é/ de que forma chegar a essa conclusão; 

· Como trabalhar para atrair e manter o público consumidor / para agradar o público 

lojista! para satisfazer o público funcionário e o formador de opinião. 

9) ESTRATÉGIAS E TÁTICAS 

· O que seria estratégico num planejamento / exemplo; 

· O que seria tático num planejamento / exemplo. 

10) COMUNICAÇÃO 

· Importância para o marketing / como é trabalhada a comunicação institucional e a 

promocional. 
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11) POSICIONAMENTO 

· Importância / se precisa estar explícito na comunicação através de um slogan. 

12) PESQUISA 

· Quando deve ser utilizada / com que freqüência deve ser atualizada. 

13) BUDGETIFLUXO DE CAIXA PARA AS AÇÕES DO MARKETING 

· De onde vêm os recursos / se existem critérios para a distribuição de verbas. 

Agradecer a participação e perguntar se ainda existe mais alguma consideração a 

respeito do marketing que ele / ela gostaria de fazer. 


