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“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação.  

Mas se você não fizer nada não existirão resultados.” 

- Mahatma Gandhi. 



 
 

 

Resumo 
 
O presente trabalho acadêmico, apresenta um estudo sobre a comunicação do 
Shopping Parque Balneário, com propostas de ações para fortalecer a imagem e o 
relacionamento do shopping perante seus públicos de interesse. 
A escolha do cliente se deu a partir de uma conversa das integrantes do grupo e 
posteriormente confirmou-se com uma reunião com o departamento de eventos e 
marketing.  
Durante a elaboração do projeto, foram realizadas entrevistas com a gerente do 
departamento de eventos e marketing onde foram cedidas informações sobre o 
funcionamento do shopping como condomínio, dos eventos e ações que são 
realizados ao decorrer do ano e captar as diretrizes organizacionais. Além dos 
dados fornecidos foram aplicadas pesquisas com os públicos essencial não 
constitutivo primário (lojistas) e essencial não constitutivo secundário (clientes/ 
consumidores), que foram fundamentais para o embasamento necessário para a 
Agência FBG sugerir propostas baseadas nas técnicas de Relações Públicas e 
Marketing de Relacionamento, para implantar, principalmente, dois pilares da 
Comunicação Organizacional Integrada: a comunicação institucional e a 
comunicação mercadológica.  
 
Palavras chave: Relações Públicas, Shopping Center, Comunicação Organizacional 
Integrada, Marketing de Relacionamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho tem por objetivo desenvolver um projeto estratégico de Relações 

Públicas para uma organização real do mercado por meio de uma agência fictícia de 

Relações Públicas, para atender ao artigo 84 do Regulamento de Trabalho de 

Conclusão de Curso II da Universidade Católica de Santos para o curso de 

Comunicação Social habilitação em Relações Públicas.  

Refere-se ao estudo e análise da comunicação e do relacionamento do 

Shopping Parque Balneário com dois de seus públicos de interesse: essencial não 

constitutivo primário (lojistas) e essencial não constitutivo secundário (clientes, 

consumidores) com o intuito criar vínculos com esses segmentos e o objetivo de 

reforçar a imagem do shopping e fidelizar o consumidor.  

A FBG Assessoria de Relações Públicas foi estruturada para planejar e 

realizar ações de comunicação com os públicos de interesse de instituições públicas 

e privadas, com o objetivo de prestar serviços que auxiliam no fortalecimento dos 

relacionamentos estratégicos. A Assessoria propõe e executa ações de curto, médio 

e longo prazo de acordo com o estudo de cada cliente para melhorar a comunicação 

organizacional, criar uma imagem positiva e gerar relacionamentos de qualidade. 

O nome da Agência FBG é a inicial dos sobrenomes das Relações Públicas 

proprietárias da agência, Fanton, Barbuy e Gregorio, e faz uma referência aos Ovos 

Fabergé que eram joias únicas que necessitavam de um estudo e tempo para serem 

finalizadas, assim como a proposta da Assessoria de trabalhar nos detalhes da 

organização, para desenvolver ações únicas para atingir os objetivos do cliente. 

O trabalho foi construído com os dados obtidos em entrevistas, pesquisas e 

observação direta, desta forma foi formulado um referencial teórico composto por 

Comunicação, Relações Públicas, Públicos, Marketing de Relacionamento, 

Shopping Centers e a fim de propor ações estruturadas e baseadas em estudos 

teóricos. 
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2 Referencial teórico 

 

2.1 Comunicação e Comunicação Organizacional 

 

A comunicação está presente todo o tempo em nossas vidas e de diversas 

formas. É por meio da comunicação que as pessoas interagem entre si e se tornam 

integrantes de uma sociedade, desta forma, não existe comunicação sem sociedade 

e sociedade sem comunicação.  

Segundo Bordenave (2003) não se sabe ao certo como os homens primitivos 

começaram a se comunicar entre si, mas a história mostra que eles encontraram 

formas de associar um determinado som ou gesto a um objeto ou ação. No começo 

utilizavam desenhos para fixar os signos, depois partiram para a extensão sonora e 

visual, por meio de tambores e fumaça, e mais tarde, passaram a utilizar a 

linguagem escrita. 

Ainda hoje, o homem utiliza diversos códigos para se comunicar, entre eles 

gestos, sons, símbolos, escrita e a língua, a partir disso, podem compartilhar 

experiências, ideias e sentimentos, assimilar suas culturas, maneiras de agir e de 

pensar.  

A comunicação também é imprescindível para as organizações. A 

organização que não se comunica “entrará num processo de entropia e morte” 

(KUNSCH, 1986, p. 29). O trabalho de comunicação realizado nas organizações 

recebe o nome de comunicação organizacional. 

A comunicação organizacional é um dos principais meios de interação entre a 

cultura da empresa e seus públicos de interesse.  

Se analisarmos profundamente esse aspecto relacional da 
comunicação do dia-a-dia nas organizações, quer interna e 
externamente, perceberemos que elas sofrem interferências e 
condicionamentos variados dentro de uma complexidade difícil até de 
ser diagnosticada, dado o volume e os diferentes tipos de 
comunicações existentes (KUNSCH, 1986, p. 31). 

  

Toda organização possui dentro de si vários sistemas de comunicação, que 

basicamente fluem de maneira formal e informal. 

Segundo Kunsch (2002), a rede de comunicação formal utiliza a comunicação 

de forma administrativa, baseada nas normas, para conduzir o seu diálogo com os 

funcionários. Desta forma faz uso de diferentes veículos e ferramentas. Por outro 
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lado, o sistema informal se manifesta nas relações sociais entre os indivíduos, onde 

o foco muitas vezes se encontra no interesse pessoal correlacionado aos objetivos 

da organização. Neste âmbito podem surgir os rumores e boatos, recorrentes de 

interesses maldosos ou simplesmente a falta de informações, que gera insegurança 

e ansiedade. Para a autora, a comunicação informal deve ser utilizada visando à 

administração participativa, com acesso a respostas mais rápidas e maior 

convivência e gestão entre as pessoas. 

Além dos sistemas formal e informal, outro fator conduz a comunicação 

dentro de uma organização: os fluxos comunicacionais, relacionados à condução 

das mensagens. 

Os fluxos podem ser descendentes, ascendente ou horizontal. A 

comunicação descendente é transmitida de cima para baixo, ou seja, da área 

diretiva para os subordinados. Na comunicação ascendente, o processo é contrário 

e acontece dos subordinados para a cúpula diretiva, por meio de sugestões, 

reuniões, pesquisas de clima organizacional entre outras. A comunicação horizontal 

ocorre no mesmo nível, independente da posições hierárquicas. A comunicação se 

desenvolve entre os departamentos e unidades e, quando bem conduzida, se torna 

uma ferramenta favorável à organização (KUNSCH, 2002, p. 85). 

Para possibilitar a unificação de processos comunicacionais, Kunsch (2002) 

idealiza o composto da comunicação organizacional, que engloba as áreas de 

comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa. Apesar das 

peculiaridades de cada área, deve se estabelecer integração e harmonia. 
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Figura 1 – Composto da Comunicação Organizacional Integrada. 

 

Fonte – Margarida Kunsch (2002, p. 151) 

 

Entende-se como comunicação interna o setor que viabiliza a interação da 

organização com os empregados para construção de um bom relacionamento. 

Segundo Rhodia (1985 apud KUNSCH, 2002, p. 154) a comunicação interna é a 

ferramenta utilizada para estimular o diálogo, a troca de informações e gerar 

participação em todos os níveis. 

A comunicação administrativa organiza de fato as informações necessárias 

para o funcionamento da organização. 

A comunicação institucional está relacionada à imagem e identidade da 

organização perante seus públicos e tem como objetivo estabelecer a compreensão 

do significado da organização de forma positiva. 

A comunicação mercadológica está relacionada ao marketing de negócios e a 

divulgação da organização. Se dá por meio da publicidade e promoção de vendas. 

Para Torquato ([198-?] apud KUNSCH, 1986) a comunicação institucional e 

mercadológica, mesmo com objetivos diferentes, são imprescindíveis, em conjunto, 

para uma organização.  
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O programa de comunicação institucional distingue-se, portanto, do 
programa de comunicação mercadológica, apesar de poder-se 
estabelecer entre eles relação, na medida em que um bom conceito 
é vital para a organização, integrando-se na estratégia global dos 
negócios e promovendo e respaldando a sinergia comercial 
(TORQUATO [198-?] apud KUNSCH, 1986, p. 111). 

 

Para Daniel dos Santos Galindo (2009) a busca pela integração de todas as 

formas de comunicação é uma necessidade no ato comunicativo, pois é a partir do 

conhecimento das circunstâncias e públicos que se determinam o uso das 

competências comunicativas.  
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2.2 Relações Públicas 

 

A regulamentação pela Lei Nº 5.377 de 1967 disciplinou exercício profissional 

de Relações Públicas e definiu a profissão como  

 Art 1º A atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para 
esclarecer e manter compreensão mútua entre uma instituição 
pública ou privada e os grupos e pessoas a que esteja direta ou 
indiretamente ligada, constituem o objeto geral da profissão liberal ou 
assalariada de Relações Públicas (BRASIL, 1967). 

 

Desse modo, a função primordial de Relações Públicas está no planejamento 

e gestão do relacionamento entre a organização e seus públicos de interesse. O 

Parlamento Nacional de Relações Públicas (1997) considera também função do 

profissional diagnosticar relacionamentos, prognosticar a reação dos públicos diante 

das ações, propor políticas e estratégias que atendam a necessidade de 

relacionamento e implementar programas que asseguram a interação da entidade 

com seus públicos para contribuir no atendimento dos seus objetivos.  

 Andrade (1993) designa Relações Públicas, de fato, como relações com os 

públicos e fatores que influenciem esses relacionamentos. Por tanto, o profissional é 

capacitado para elaborar, gerenciar e executar ações que visam construir ou manter 

uma imagem positiva, a fim de consolidar uma reputação à marca e a identidade e 

conquistar credibilidade junto aos públicos. 

Kunsch (2003) enumera as seguintes atividades como atribuições e 

competências que estão dentro da função dos relações-públicas: 

 Consultoria; 

 Planejamento; 

 Eventos; 

 Relacionamento com a mídia e assessoria de imprensa; 

 Coordenação de publicações institucionais; 

 Auditoria de opinião, imagem e comunicação organizacional; 

 Trabalho de relacionamento com públicos, balanços e relatórios de 

responsabilidade social; 

 Serviços de atendimento ao consumidor; 

 Mailing list; 

 Marketing Político; 



18 
 

 

 Marketing de relacionamento, social e cultural. 

Também é considerado competência do profissional o gerenciamento de 

crises e atividades relacionadas à comunicação digital e mídia social. 

Segundo Fortes (2003), identificar, nas pessoas e grupos organizados, 

comportamentos e formas de contato que facilitem o estabelecimento do processo 

de relacionamento faz parte do exercício e do profissional Relações-Públicas. 

Com um processo, empregado metódica e sistematicamente, o 
profissional tem o instrumental necessário para efetivar diálogos 
duradouros com os diversos grupos de interessados na organização 
(FORTES, 2003, p. 40). 
 

 Posto isso, Andrade (1993 apud FORTES, 2003) prevê seis fases para a 

implementação do processo de Relações Públicas que compreendem a 

determinação de um grupo e sua identificação como público, a apreciação do 

comportamento do público, levantamento das condições internas, revisão e 

ajustamento da política administrativa, amplo programa de informação e controle de 

avaliação dos resultados. 

Esse processo é perene, adaptável e sensível ao tempo, admite a 
flexibilidade, simultaneidade e correlação entre as suas fases por 
privilegiar, basicamente, o completo estudo dos públicos – finalidade 
principal das Relações Públicas (FORTES, 2003, p. 47). 
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2.3 Público em Relações Públicas 

 

Cada vez mais as organizações dependem dos relacionamentos para obter 

resultados positivos em seus negócios. Desta forma, o objetivo básico para que o 

planejamento de Relações Públicas seja eficaz para a organização é a identificação 

dos públicos. 

Segundo Fábio França (2004), públicos em Relações Públicas são: 

Grupos organizados de setores públicos, econômicos ou sociais que 
podem, em determinadas condições, prestar efetiva colaboração às 
organizações, autorizando a sua constituição ou lhes oferecendo o 
suporte de que necessitam para o desenvolvimento de seus 
negócios (FRANÇA, 2004, p. 80). 

 

Diversos autores classificam públicos em Relações Públicas de forma 

diferente. Andrade (1993) conceituava os públicos de forma tradicional como interno 

(empregados e familiares), externo (clientes e público em geral) e misto (acionistas, 

distribuidores, revendedores e fornecedores). Para França (2004, p. 64) “[...] essa 

maneira de raciocinar trata todos os públicos como se sua interação com a empresa 

fosse sempre igual e apresentasse o mesmo peso, critério que não pode ser aceito” 

sendo assim, “[...] é imprescindível que os comunicadores conheçam os públicos 

com os quais deve interagir, baseados em critérios seguros de relacionamento” 

(FRANÇA, 2004, p. 98). 

É fundamental identificar os públicos, conhecê-los e criar canais de diálogo 

capazes de estreitar os relacionamentos, promover a aceitação da instituição e 

tornar transparentes suas ações perante seus públicos de interesse. 

Para facilitar a identificação e análise dos públicos estratégicos da 

organização, França (2009) listou etapas que devem ser executadas para identificar 

o relacionamento lógico da organização com os públicos: 

1. Identificar e listar todos os públicos de interesse da organização. 

2. Determinar o tipo de relação existente entre organização e públicos. 

3. Definir quais são os objetivos do relacionamento com esses públicos. 

4. Determinar quais são as expectativas da organização nessa relação. 

5. Indicar com precisão qual é o grau de envolvimento da organização com 

os públicos. 

6. Explicitar o nível de participação desses públicos na organização e a 

duração dessa relação. 
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7. Explicar qual o grau de importância (prioridade) desses públicos. 

8. Fechar a cadeia da relação determinando quais são as expectativas dos 

públicos escolhidos diante da organização, a qual não pode ignorar o que 

estes pensam sobre ela. 

9. Selecionar os públicos prioritários para a organização, ou seja, os 

essenciais para o desenvolvimento, manutenção de seus negócios e com 

os quais irá desenvolver relacionamentos necessários para a realização 

de suas atividades. 

 O autor define ainda que é possível mapear os públicos em três critérios: grau 

de dependência, grau de participação e grau de interferência. 

 O primeiro critério, grau de dependência, determina os públicos que são 

indispensáveis para a constituição, existência e sobrevivência. São chamados de 

público essencial. A relação com esse público é de caráter permanente e prioritário. 

Os públicos essenciais são divididos em dois segmentos: essenciais constitutivos e 

essenciais não constitutivos. 

 Os essenciais constitutivos possibilitam a existência da organização e 

oferecem recursos para a constituição. São os investidores, sócios, diretores, 

conselhos administrativos, governo e autoridades governamentais. 

 Os essenciais não constitutivos não interferem diretamente na constituição da 

organização e sim colaboram com a execução das atividades-fim, mantêm 

produtividade e lucratividade do empreendimento. São os colaboradores, 

fornecedores, clientes e consumidores, revendedores e concessionários, sócios de 

clube, alunos e outros. Esse público pode ser subdividido em primários e 

secundários. 

 Os primários são aqueles com os quais a organização depende para a 

viabilização do empreendimento, embora possam ser substituídos, estão ligados à 

empresa de forma legal, permanente e altamente envolvidos nos seus negócios. 

São os fornecedores de matéria-prima e insumos básicos e os colaboradores 

diretos. 

 Os secundários contribuem para a viabilização da organização em menor 

grau de dependência e podem ser facilmente substituídos sem graves danos. São 

os fornecedores de produtos não essenciais, mão de obra terceirizada e temporária. 

 No segundo critério, grau de participação, surgem os públicos não essenciais, 

aqueles cujo interesse é específico. Não participam das atividades-fim, mas sim da 



21 
 

 

prestação de serviços, intermediação política ou social. Podem ser divididos em 

quatro tipos: Redes de consultoria, divulgação e promoção (agências de 

propaganda, relações públicas, consultorias etc); Redes de setores associativos 

(associações de classe, conselhos profissionais, federações etc.); Redes de setores 

sindicais (sindicatos patronais e de trabalhadores legais e juridicamente 

organizados); Redes de Setores da Comunidade (organizações e associações da 

comunidade). 

 O terceiro critério, grau de interferência, determina os públicos que não 

participam da constituição nem da manutenção da organização, mas podem 

interferir, direta ou indiretamente, no desenvolvimento de seus negócios e até na sua 

sobrevivência. A rede de interferência se divide em duas categorias: redes de 

concorrência e redes de comunicação de massa. 

 A rede de concorrência é qualquer organização que ofereça ao mercado 

produtos ou serviços similares aos já produzidos e comercializados por outras 

empresas. A concorrência pode ser local, regional, nacional ou internacional e pode 

interferir em maior ou menor grau no conflito de interesses. 

 A rede de comunicação de massa é o público que está relacionado ou não ao 

poder de persuasão diante da opinião pública. São as mídias de massa, impressa 

(jornal, revista etc.) e eletrônica (TV, rádio etc.). 

 No mapeamento lógico, há ainda, para cada público, as necessidades e 

expectativas tanto da empresa quanto dos públicos. 

 A partir da identificação dos públicos serão desenvolvidas todas as 

estratégias de comunicação da empresa, para melhorar seu desempenho, aumentar 

a credibilidade entre as partes e fortalecer o bom conceito da empresa no mercado. 

 

  

2.3.1 Mapeamento lógico de públicos do Shopping Parque Balneário 

  

Com base na conceituação lógica de públicos por Fábio França, os públicos 

do Shopping Parque Balneário são: comitê gestor, funcionários administrativos, 

funcionários terceirizados, proprietários de lojas, lojistas, clientes / consumidores, 

comunidade vizinha, governo/ órgãos reguladores, concorrentes, meios de 

comunicação de massa, agência de publicidade e associações do setor. 
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2.4 Marketing de Relacionamento 

 

O dicionário Michaelis (2015) define marketing como: 

1 Comercialização. 2 Execução de todos os atos de comércio que 
sirvam para dirigir o escoamento de mercadorias e serviços do 
produtor ao consumidor. 3 Conjunto de operações que envolvem a 
vida do produto, desde a planificação de sua produção até o 
momento em que é adquirido pelo consumidor (MICHAELIS, 2015, 
s/p). 
 

 De acordo com essa definição, confunde-se a função do marketing com 

vendas. As vendas fazem parte do marketing, porém a área abrange outras 

necessidades, que começam antes de o produto poder ser comercializado e vai 

além do momento da venda. Kotler (2000) defende que marketing é bem diferente 

de vender. 

Marketing não pode ser o mesmo que vender porque começa muito 
antes de a empresa ter o produto. Marketing é a tarefa, assumida 
pelos grandes, de avaliar necessidades, medir sua extensão e 
intensidade e determinar se existe a oportunidade para lucros. A 
venda ocorre somente depois que um produto é fabricado. O 
marketing continua por toda a vida do produto, tentando encontrar 
novos clientes, melhorar o poder de atração e o desempenho do 
produto, tirar lições dos resultados das vendas do produto e 
gerenciar as vendas repetidas aos mesmos clientes (KOTLER, 2000, 
p. 33). 
 

A questão é descobrir as necessidades não atendidas e fornecer soluções, 

desse modo, as vendas, e principalmente, o relacionamento com os públicos serão 

fortalecidos e passam a ser uma consequência do contexto de marketing. 

Essa troca, que visa reter a preferência e gerar uma imagem positiva junto a 

um segmento público estratégico a longo prazo, recebe o nome de marketing de 

relacionamento. “O marketing de relacionamento estabelece sólidas ligações 

econômicas, técnicas e sociais entre as partes. Ele reduz o dinheiro e o tempo 

investidos nas transações” (KOTLER, 2000a, p. 35). 

As ações que uma empresa utiliza embasadas nas técnicas das Relações 

Públicas para conhecer melhor os seus públicos, levará a geração de um vínculo 

forte entre empresa e seus públicos de interesse, baseado em confiança, 

credibilidade e segurança através de produtos e negócios de alta qualidade e preço 

justo, funções que se assemelham às praticadas pelas Relações Públicas.  
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Kotler (2000b) denomina esse vínculo como rede de marketing. A rede de 

marketing é formada pela própria empresa e todos os públicos que a apoiam: 

clientes, funcionários, fornecedores, distribuidores, agência de propaganda entre 

outros. 

O objetivo básico do marketing de relacionamento é fidelizar o cliente. Na 

ótica das Relações Públicas é gerar relacionamentos duradouros com os públicos de 

interesse de cada empresa e desta forma gerar lucro que seja tangível ou intangível. 

 Kunsch (1997, p. 126 apud SILVA, 2009, p. 377) afirma que as áreas de 

Marketing e de Relações Públicas atuam para o cumprimento da missão e alcance 

dos objetivos institucionais, porém com enfoques, instrumentos e técnicas 

diferentes. 

 As relações públicas não visam somente atuar com os consumidores 
(que podem ser um dos públicos da organização), mas com todos os 
outros públicos relacionados direta ou indiretamente com a 
organização e dos quais esta depende para sobreviver no mercado. 
Cabe, portanto, discutir sobre como as relações públicas e o 
marketing se completam (SILVA, 2009, p. 378). 

 

As relações públicas e o marketing devem estar alinhados e atuar em 

conjunto, para destacar a promoção da empresa e dos produtos, maximizar os 

alcances dos objetivos, estabelecer estratégias de relações públicas e de marketing 

coerentes, implantar ações e oferecer produtos que atendam às necessidades e 

desejos dos consumidores, além de influenciar na construção da imagem 

institucional positiva da empresa.  

Ao se associar o campo de marketing e relações públicas procura-se 

desenvolver um posicionamento estratégico das organizações, por meio de 

mudanças no ambiente interno e externo, que levam a empresa a um planejamento 

global. Com base nesse cenário, Silva (2009), aponta a importância do perfil do 

relações-públicas para atendimento das necessidades institucionais. 

[...] o profissional de relações públicas, no exercício de suas 
atividades, necessita adequar-se às novas tecnologias e às 
tendências contemporâneas impostas pelo mercado. Com isso, ele 
constrói, defende e protege a identidade e a imagem das 
organizações, criando canais de comunicação efetivos e estratégicos 
(SILVA, 2009, p. 388). 
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2.5 Shopping Center 

 

Os Shoppings Centers surgiram nos Estados Unidos, na década de 1950, pós 

Segunda Guerra Mundial, quando se vivia um crescimento econômico e havia a 

intenção de agrupar diversos estabelecimentos comerciais que oferecessem uma 

linha de produtos variados com o objetivo de atrair e atender ao crescente número 

de consumidores da periferia das cidades norte-americanas. 

Rocha e Christensen (1999) definem shopping center como 

 Shopping centers (literalmente, centros comerciais) são uma 
aglomeração de lojas, planejada de forma a atender amplo conjunto 
de necessidades do comprador. Contrapõem-se às aglomerações 
espontâneas varejistas. No shopping center, o número, o tamanho e 
os tipos de lojas que irão compor o complexo são cuidadosamente 
planejados, e não deixados ao acaso como no centro comercial 
espontâneo. Da mesma forma, planejam-se as áreas para tráfego de 
clientes e de serviço e as áreas para estacionamento (ROCHA; 
CHRISTENSEN, 1990, p. 163). 

 

Em 28 de novembro de 1966, inaugurou-se, em São Paulo, o Shopping 

Center Iguatemi, o primeiro shopping center do Brasil, que hoje conta com 302 lojas. 

Na década de 1970, sete novos empreendimentos foram inaugurados no 

Brasil, entre eles o primeiro shopping center em Santos, o Shopping Parque 

Balneário.  

Para a Abrasce (2015) os shopping centers são: 

[...] empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL), normalmente, 
superior a 5 mil metros quadrados, formados por diversas unidades 
comerciais, com administração única e centralizada, que pratica 
aluguel fixo e percentual. Na maioria das vezes, dispõem de lojas 
âncoras e vagas de estacionamento compatível com a legislação da 
região onde está instalado. 
  

Os shoppings centers funcionam como pequenas cidades e possuem 

estrutura governamental (administração) e serviços de segurança, limpeza, 

manutenção entre outros. 

Um shopping pode ser horizontal, lojas estão no mesmo piso, ou vertical onde 

as lojas estão divididas em diversos pavimentos e possui lojas-âncora, megalojas, 

lojas satélites, conveniência, serviços e lazer. Esse mix de lojas tem a finalidade de 

eliminar a concorrência interna. 

As lojas-âncora se enquadram nessa categoria pela área locada ser acima de 

1.000 metros quadrados e pelo grande número de pessoas que são atraídas por 
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elas. São elas: lojas de departamento; hipermercado; supermercado; construção e 

decoração; eletrodomésticos e eletrônicos e outras como concessionárias de 

veículos, artigos esportivos, academias e pet centers. 

As megalojas são aquelas especializadas em determinada linha de 

mercadoria, com ampla variedade de produtos. Sua área total está entre 500 e 999 

metros quadrados. Nesta categoria se enquadram lojas de vestuário; 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos; móveis e decoração; cama, mesa e banho; 

papelaria e informática; artigos esportivos; livraria; brinquedos. 

As lojas satélites englobam todos os segmentos de lojas em áreas inferiores a 

que 500 metros quadrados. 

Conveniência e serviços enquadram-se em lojas prestadoras de serviços, 

sem que haja venda de mercadorias propriamente ditas. 

Lazer engloba cinema e teatros, mesmo que esses sejam considerados 

também lojas-âncoras. 

Atualmente, considera-se também como ponto de vendas os quiosques, 

boxes e carrinhos. 

O formato, serviços, quantidade de lojas e produtos oferecidos diferenciam os 

tipos de shopping center, que podem ser classificados como: shopping de 

vizinhança, community center, shopping regional, shopping super-regionais, 

shopping de moda ou especializado, power center, shopping temático ou outlet 

center. 

O shopping de vizinhança tem como diferencial a comodidade. É projetado 

para fornecer conveniência nas compras do dia-a-dia, geralmente tem como loja-

âncora um supermercado. 

O community center (shopping comunitário) é projetado estrategicamente 

próximo a centros comerciais e residenciais, com lojas de vestuário e mercadorias 

variadas. 

Shopping regional é aquele que fornece mercadorias e serviços variados. As 

principais atrações são âncoras tradicionais, como lojas de departamento, 

hipermercados e cinemas. 

Shopping super-regional é similar ao shopping regional com mais variedades. 

Shopping de moda ou especializado é voltado a um mix de lojas de um ramo 

específico de atividade, tais como moda, decoração, náutica, esportes ou 

automóveis. 
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Power center concentra um mix de lojas, lazer, cultura e entretenimento no 

mesmo local, com segurança e conforto. 

Shopping temático é voltado para atividades de lazer, com atrações como 

restaurantes, fast-food, cinemas e diversões. 

O outlet center é formado por lojas fabricantes que vendem as mercadorias 

com preços de custo ou com descontos. 

Uma vez constituído e classificado, o shopping pode originar dois tipos de 

empreendimento, o primeiro reúne um investimento imobiliário que administra e 

promove um marketing conjunto com aluguel de lojas. O outro é a administração sob 

forma de condomínio, com a venda das lojas. 

 Os malls3 deixaram de ser apenas um local em que as pessoas vão 
para fazer compras para se tornarem espaços de conveniência e 
também de convivência. Os frequentadores vão ao shopping para se 
encontrar com amigos, para uma rápida reunião de trabalho, para 
almoçar, resolver pendências do cotidiano, se divertir e também para 
comprar (ABRASCE, 2015). 

  

                                                           
3 No conceito norte-americano, mall significa a reunião de lojas, que formam um conjunto de lojas. No 
Brasil, o mall de um shopping (ou centro comercial) é aquele espaço onde as pessoas circulam, e o 
local em que tudo acontece. Os malls dos shoppings são sempre largos. (Agência Júnior de 
Comunicação Mackenzie, 2015) 
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3 SHOPPING PARQUE BALNEÁRIO 

 

3.1 Histórico 

 

O local onde se encontra o atual Shopping Parque Balneário, anteriormente 

era a localização do antigo Parque Balneário Hotel, que em 8 de junho de 1965, foi 

vendido para o Santos Futebol Clube, e pertencia à Família Fracarolli. O Clube não 

possuía a verba suficiente para essa compra, porém permaneceu com o 

empreendimento durante sete anos, após esse período o Santos Futebol Clube 

reduziu seu patrimônio físico consideravelmente por questões financeiras. Nesta 

data, a diretoria comandada por Vasco José Faé se desfazia de sua sede social de 

praia.  

 O valor da compra foi de seis bilhões e cinquenta e cinco milhões de 

cruzeiros. De imediato, o Clube pagou duzentos e cinquenta e cinco milhões de 

entrada e o restante foi parcelado em 24 vezes. Porém, o Clube não possuía mais 

verba. A solução encontrada foi emitir títulos especiais para quitar as primeiras 

parcelas.  

Até os dias de hoje, segundo Guilherme Guarche4 alguns ex-presidentes e ex-

conselheiros da época, afirmam que o Clube não deveria ter vendido a sede da 

praia. Como já possuía o hotel, deveria ter usado de todos os artifícios para manter 

esse patrimônio sob posse do Clube. Antes da venda inclusive, houve uma reunião 

em que se cogitou a venda do passe do jogador Pelé para que o clube quitasse as 

dívidas adquiridas com o hotel. Porém não foi o que aconteceu. O jogador 

permaneceu no Clube e o hotel foi vendido para a empresa Vila Nova.  

Em nove de outubro de 1972, a Vila Nova, empresa composta pelas 

empreiteiras Metromar, de Claudio Doneux, Luiz Fernando Doneux e Modesto 

Villanova; Elacap, de Abdalla Elias, Elias Montero e Oscar Capelache e Claudio 

Doneux adquirem o Hotel Parque Balneário por 14 milhões de cruzeiros do Santos 

Futebol Clube. O hotel que era palco de grandes festas e recepções da elite 

santista, passou por dificuldades financeiras por conta do seu declínio devido à 

proibição de jogos de azar em cassino no País (que era uma das principais receitas 

do hotel) e pela expansão imobiliária na Orla de Santos na década de 1950. Muitos 

                                                           
4 Entrevista com Guilherme Guarche – Coordenador do Centro de Memória e Estatística do Santos 
Futebol Clube, concedida em 25 mar. 2015, por e-mail. 
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hóspedes, que costumavam frequentar o hotel, adquiriram seus próprios imóveis de 

temporada na Cidade.  

  Segundo o site Novo Milênio, às 14 horas do dia 15 de junho de 1973, 20 

operários iniciaram a demolição do local, o que para muitos santistas e admiradores 

do hotel foi um marco contra a preservação da memória e história da Cidade. No 

mesmo ano, nos dias 17,18 e 19 de agosto eram leiloados 500 lotes de objetos que 

pertenceram ao hotel, tais como peças da cozinha, móveis, instrumentos musicais, 

lustres de bronze e cristal, alabastros (peças de mármore translúcidas). 

  A ideia inicial era construir outro tipo de empreendimento. Um conjunto de 

escritórios, um shopping e um hotel em uma única estrutura. Por questões 

econômicas, no terreno de cerca de 15 mil metros quadrados foi construído o 

condomínio com  três prédios residenciais (Parque das Samambaias, Parque das 

Orquídeas e Parque das Hortênsias) que são voltados para a praia (Avenida Vicente 

de Carvalho) e posteriormente o shopping Parque Balneário e o Hotel Parque 

Balneário, ambos com o mesmo nome do hotel anterior. Da antiga construção, 

restou apenas um pequeno anexo situado na esquina das Ruas Carlos Afonseca e 

Fernão Dias.  

 As lojas foram vendidas para diferentes proprietários e parte delas ficou em 

posse da família Doneux. 

 Em 7 de junho de 1974, os componentes da Elacap, transferem suas partes 

do imóvel Parque Balneário à Metromar, que já era detentora de 50% do imóvel.  

  Após cinco anos de obras, o Shopping Parque Balneário é inaugurado em 29 

de novembro de 1977. Na inauguração estavam presentes a família Doneux, o 

jogador de futebol Pelé e o então prefeito de Santos, Antônio Manoel de Carvalho. 

Foi o primeiro centro de compras vertical de Santos, localizado em um ponto 

privilegiado, o bairro do Gonzaga. A nova construção ganhou destaque também por 

conta de sua arquitetura e por oferecer mais opções de lazer e consumo aos 

moradores e turistas da Cidade. 

No início contava apenas com lojas de tecido, confecções, eletrodomésticos e 

móveis. Possuía um jardim central no térreo que anos depois foi retirado para 

possibilitar maior fluxo de pessoas, e uma área voltada para eventos e alimentação.  

 Em 1995, em comemoração aos 18 anos do Shopping Parque Balneário, foi 

instalado o sistema de climatização central. 
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 No ano de 1999 foi criado o departamento de marketing, que no início era 

responsável pelo calendário de datas promocionais, sorteios, distribuição de brindes 

e campanhas coordenadas com a mídia local.  A concorrência forçou ações mais 

pragmáticas, com opções de lazer, turismo e cultura, por meio de desfiles de moda, 

exposições de diversos setores culturais, apresentações musicais, peças teatrais, 

feiras e até espetáculos, como a apresentação do bailarino Carlinhos de Jesus em 

19 de julho de 2000. 

 Entre 2002 e 2005 foi realizada substituição da escada rolante e instalação de 

duas novas, substituição do guarda-corpo do piso superior e escadaria por uma de 

aço e vidro, antes era de madeira. A recuperação do piso de granito e a construção 

do banheiro adaptado para deficientes e um Family-room (banheiro para pais 

acompanharem os filhos). 

 Em 12 de março de 2003 às dezoito horas e trinta minutos, foi aprovada em 

Assembleia Geral Extraordinária a alteração de itens referentes ao funcionamento 

do Condomínio Parque Balneário Center do Regulamento Interno, tais como: horário 

fixo de funcionamento das lojas, não sendo tolerado atrasos na abertura superiores 

a uma hora e horário de carga e descarga no portão de lojistas. 

 Em 2006, a Prefeitura de Santos, por meio do então prefeito da cidade, João 

Paulo Tavares Papa, aprovou a construção do terceiro piso do Shopping Parque 

Balneário. Quatro anos após a liberação, em abril de 2010, começam as obras do 

piso superior. 

Em 2010 o shopping também investiu na ampliação de seu sistema de 

monitoramento por câmera de vídeo.  

 Em 29 de março de 2011, o shopping inaugura o Espaço Gourmet. O terceiro 

piso é destinado à praça de alimentação com 2.800 m² teve um investimento de R$ 

7 milhões. O local possui restaurantes de diversas especialidades; fastfood, comida 

mineira, árabe, japonesa, frutos do mar e massas. Um dos diferenciais deste espaço 

é a acústica especial. Diferente dos demais shoppings da região, o Shopping Parque 

Balneário teve a preocupação em construir um ambiente destinado para a 

alimentação sem excesso de ruído. O espaço também conta com um Hall, para 

apresentações musicais. 

 Nesta reforma, o shopping passou a ter a “Galeria Balneário das Artes”, 

espaço que abriga exposições de telas, grafites, peças customizadas, entre outros. 
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3.2 Briefing 

 

Condomínio Parque Balneário Center, nome fantasia Shopping Parque 

Balneário, CNPJ 52.252.798/0001-62, situado à Avenida Dona Ana Costa, 549, 

Gonzaga, Santos, localizado em um privilegiado bairro residencial, comercial e 

turístico da Cidade. O shopping não possui um único dono, são 84 proprietários dos 

espaços físicos (lojas) e tem o apoio de uma empresa para administrar o 

condomínio, atualmente é a RCM Administração de Condomínios e Bens Ltda., 

localizada à Avenida Presidente Wilson, 294, Itararé, São Vicente. 

  O Shopping Parque Balneário foi inaugurado em 29 de novembro de 1977, 

pela construtora Metromar. Possui 7.500 metros quadros de área bruta locável (ABL) 

e conta com espaço para 170 lojas, distribuídas em três pisos (ANEXO A,B,C), mas 

no momento estão em funcionamento 166 e 13 quiosques com um mix, atua em 

diferentes segmentos como, alimentação com 510 lugares sentados e 12 

restaurantes em operação, acessórios, artigos religiosos, brinquedos, cafeteria, 

calçados femininos, calçados masculinos, cama mesa e banho, CDs, chocolateria, 

cosméticos, decoração, eletroeletrônicos, entretenimento, esporte, floricultura, 

games, guloseimas, importados, informática, joalheria, livraria, lotérica, moda 

feminina, gestante, infantil, fitness, masculina, praia, molduraria, ótica, papelaria, 

perfumaria, pet shop, presentes, quick massage, relojoaria, salão de beleza, 

semijoias, sorveteria, telefonia, turismo e utilidades domésticas. 

  Possui no subsolo estacionamento pago, com 184 vagas cobertas e com 

lugares destinados para idosos, deficientes e gestantes, não possui o sistema Sem 

Parar que possibilita os automóveis entrarem e saírem do shopping com o débito do 

pagamento diretamente do sistema.  O prédio é adaptado para receber portadores 

de deficiência. Na entrada há rampas de acesso, os seis banheiros são adaptados e 

disponibiliza cadeiras de rodas gratuitas para os clientes que precisarem, além dos 

elevadores e corredores largos e planos que permitem a circulação de portadores de 

deficiência por todo shopping. 

Conta com 50 funcionários fixos pelo regime da Consolidação das Leis 

Trabalhistas. 

 As lojas funcionam de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e a abertura 

aos domingos e feriados é facultativa das 15h às 22h. A praça de alimentação 
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funciona diariamente a partir das 11h. O estacionamento abre de segunda a sábado 

das 10h às 22h30, domingos e feriados das 11h às 22h30. 

 O faturamento bruto do ano de 2015 do Shopping Parque Balneário será de 

aproximadamente – R$3.968.659,54, proveniente do condomínio pago pelos lojistas, 

pagamento do estacionamento e aluguel de quiosques e restaurantes da praça de 

alimentação. O valor do condomínio é calculado por metro quadrado da loja, sendo o 

custo médio de R$ 53,76m² por mês. 

 Para o ano de 2016 foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária, em 17 de 

junho de 2015, o fundo de propaganda e publicidade no valor de R$ 66.000,00, 

fundo do Departamento de Eventos e Marketing R$ 600.000,00, fundo de Natal R$ 

360.000,00 e reserva para despesas ordinárias no valor de R$ 657.516,125. 

Segundo Jaime Vasconcellos, assessor econômico da Federação do 

Comércio do Estado de São Paulo – FecomércioSP (2015), as vendas no comércio 

em geral no estado de São Paulo encolheram 4% este ano.  

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo – 

PCCV6 (2015), realizada mensalmente pela FecomercioSP, com base nas 

informações da Secretaria da Fazendo de São Paulo – Sefaz, revela que o litoral de 

São Paulo deixou de faturar R$248 milhões até julho deste ano. Sendo registrado, 

em julho deste ano, no segmento de lojas de vestuário, tecidos e calçados, uma 

queda em vendas de 9,1% em relação ao mesmo período de 2014. 

A FecomércioSP prevê um recuo de 7% nas vendas em comparação com o 

ano de 2014, e a expectativa é de recuperação apenas no segundo semestre de 

2017. Sendo assim, a atual crise financeira no Brasil, que reduz as vendas no 

comércio varejista, poderá acarretar na redução do orçamento para o Departamento 

de Eventos e Marketing e despesas ordinárias do ano de 2016, e 

consequentemente, haverá alterações no orçamento deste projeto.  

O shopping não possui missão, visão e valores definidos, que representam a 

identidade organizacional e a razão da existência da empresa. 

 

  

                                                           
5 Dados disponíveis na Ata da Assembleia Geral Ordinária do Shopping Parque Balneário Center, 

realizada no dia 17 de junho de 2015, disponível no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas Comarca de Santos – Estado de São Paulo, localizado na Rua 
Amador Bueno, nº 70, Centro, Santos/SP. 
 
6 A pesquisa da PCCV incluiu 23 municípios da Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Ribeira. 
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Figura 2 – Organograma Shopping Parque Balneário 

 

Fonte: Shopping Parque Balneário, elaborado pela Agência FBG (2015).  

 

 O Comitê Gestor do Shopping é composto por um síndico, subsíndico e dois 

conselheiros, eleitos a cada dois anos. A atual gestão foi composta em junho de 

2014, sendo o síndico Paulo Rizzieri, o subsíndico Gilberto Doneux e os 

conselheiros Elizabeth Martins e Said Chucri. O sindico é responsável pela 

administração geral, além de supervisionar todos os departamentos para garantir o 

bom funcionamento do shopping. O subsíndico auxilia o sindico nestas funções e os 

conselheiros além participarem destas tarefas, dão respaldo para a tomada de 

decisões do sindico. 

 O Departamento de Eventos e Marketing é responsável pelo planejamento 

anual de ações de comunicação, branding, trade, eventos e de promoções 

comerciais. Conjuntamente com agência de publicidade desenvolve as peças das 

campanhas e divulgação de mídia. É responsável pelo relacionamento com os 

veículos de comunicação e o departamento comercial. A gerente do departamento é 

Viviani Fernandes, formada em publicidade. 

  O Departamento de Eventos e Marketing supervisiona a agência de 

publicidade e a assistente comercial e mídia kit, que auxilia no planejamento anual 

de eventos, promoções e prospecção de novos clientes. 

  A Agência de Publicidade contratada é a Samba MPW, localizada à Rua 

Sergipe, 12, Gonzaga, Santos, responsável pelo desenvolvimento de peças das 
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campanhas promocionais e publicitárias em datas pontuais. A Samba MPW também 

é responsável pelas propagandas das redes sociais, mas não monitora esses 

veículos.  

 O Departamento Operacional é responsável por supervisionar os setores 

administrativos, financeiro, de manutenção, segurança e as empresas terceirizadas 

do shopping. Coordena a logística para o bom funcionamento desses setores. O 

gerente do departamento é Manoel Quiaper.  

  A Administração RCM auxilia o sindico na execução das atividades rotineiras 

do shopping, orienta sobre os aspectos legais e é responsável pelo registro da parte 

administrativa e contábil.  

 Cabe ao setor de Recursos Humanos o recrutamento e a seleção de novos 

funcionários, além de acompanhar o processo de desenvolvimento.  

O setor financeiro acompanha e controla pagamentos, recebimentos, 

balanços, dentre outros.  

 Os responsáveis pela Manutenção vistoriam e fazem os reparos necessários 

para a conservação e bom funcionamento do shopping.  

  A equipe de segurança zela pela ordem das pessoas e do patrimônio. 

Monitoram as câmeras e vistoriam corredores, portarias e estacionamento. 

  O shopping possui três empresas terceirizadas fixas, que somam mais de 100 

funcionários. As empresas são a Tejofran para limpeza, Citrel mantém a parte 

elétrica e Harco Engenharia para manutenção e instalação de ar condicionado.  

  O Shopping Parque Balneário emprega com os funcionários administrativos a 

comunicação face à face, reuniões e troca de e-mails. Com os funcionários 

terceirizados são realizadas reuniões quando necessário. 

O Comitê Gestor se reúne semanalmente com os gerentes dos 

departamentos para discutir assuntos pertinentes à administração do shopping e 

esporadicamente realizam assembleias com os proprietários e lojistas que possuem 

procuração dos donos das lojas. 

 Como forma de comunicação com os lojistas, o shopping possui jornal mensal 

e circular, além da comunicação face a face e reuniões quando necessário. 

 Para se comunicar e atrair clientes, o shopping desenvolve campanhas nas 

datas comemorativas e as divulgam nas redes sociais, televisão e rádio. 

 Segundo Viviane, gerente do Departamento de Eventos e Marketing, e 

conforme constatado em pesquisa, o Natal é a data mais lembrada pelo consumidor, 
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portanto, é uma data importante do calendário de campanhas do Shopping Parque 

Balneário. Para a realização da decoração e campanha desta data é gasto o valor 

de R$ 360 mil reais, e é cobrada uma taxa adicional mensal no condomínio para 

este evento. 

 O shopping possui um site institucional e utiliza as mídias sociais: Facebook e 

Twitter, que são monitorados pelo Departamento de Eventos e Marketing. 

O logotipo do Shopping Parque Balneário foi criado pela Agência Pentágono, de 

São Paulo e é composto pelo nome do shopping e uma logomarca constituída por a 

junção de um ‘p’ e um ‘b’, referentes a Parque Balneário. Em 2015 o logo sofreu 

uma reestilização, onde foram arredondados o desenho e letras. A aplicação original 

é na cor laranja, mas nas redes sociais o logo sofre alteração de cor de acordo com 

a data do ano. 

 

 

Figura 3: Logotipo Shopping Parque Balneário 

 

Fonte: Shopping Parque Balneário (2015) 

 

Seus concorrentes diretos são: 

Super Centro Comercial do Boqueirão 

Em funcionamento desde 1965, o Super Centro Comercial do Boqueirão é 

considerado o primeiro centro comercial da América Latina.  

Com espaço de 5.500 m², possui 205 boxes com 140 lojas atualmente em 

funcionamento, dos mais diversos segmentos.  

Está localizado à Rua Dr. Oswaldo Cruz, 319, Boqueirão, Santos. Funciona 

de segunda-feira a sábado das 10h às 20h.  Possui estacionamento com 

aproximadamente 30 vagas não cobertas e pago. 

 

Miramar Shopping 

Pertence a Américo Mendes e foi inaugurado em 1988. Está localizado à Rua 

Euclides da Cunha, 21, no bairro do Gonzaga, em Santos. O horário de 
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funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 

12h às 21h e feriados das 15 às 21 horas. Possui estacionamento pago com mais 

aproximadamente 400 vagas cobertas. 

Tem 10.245m² de área bruta locável (ABC), é um shopping vertical com 110 

lojas de diversos segmentos, sendo duas lojas âncoras e três salas de cinema.  

 

Shopping Praiamar 

Pertence ao Grupo Mendes, está situado à Rua Alexandre Martins, 80, 

Aparecida, Santos. O shopping foi inaugurado em 2000. Possui uma área construída 

de 130 mil m², sendo 40 mil m² de área ABL, que conta com 220 lojas, sendo 4 lojas 

âncoras, 10 salas de cinema, um hipermercado e 2.300 vagas de estacionamento 

pago (1.840 vagas cobertas e 460 vagas abertas).  

Funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos e 

feriados das 11h às 22h (alimentação e lazer) e das 15h às 21h (lojas). 

 

Shopping Pátio Iporanga 

Inaugurado em 2009 é o mais novo shopping da Baixada Santista. Está 

localizado na Avenida Dona Ana Costa, 465, no bairro do Gonzaga, em Santos. 

Funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 

15h às 21h. É um shopping vertical distribuído em três andares com 80 lojas e 4.000 

m² de área bruta locável (ABL). Possui estacionamento pago com 200 vagas. 

 Faz parte de um complexo residencial e comercial com 37 mil metros 

quadrados. Não possui um único proprietário. O Grupo Serramar possui 45% das 

lojas e os outros espaços pertencem aos lojistas. 

 

Concorrentes indiretos 

Brisamar Shopping 

Inaugurado em abril de 2007, o Brisamar Shopping pertence ao Grupo 

Mendes. Está localizado à Rua Frei Gaspar, 365, Centro. 

É um shopping vertical, com 21 mil m² de ABL distribuído em seus quatro 

pisos, com 134 lojas dos mais diversos segmentos, 4 lojas âncoras e um 

hipermercado.  
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Está aberto ao público de segunda-feira a sábado, das 10 às 22h e aos 

domingos e feriados das 12 às 22h. Possui estacionamento pago com 1.100 vagas 

cobertas. 

 

Litoral Plaza Shopping 

O Litoral Plaza Shopping foi inaugurado em 15 de dezembro de 1998 pelo 

Grupo Peralta. Tem 57.000 m² de área bruta locável (ABL), com 220 lojas, sendo 10 

lojas âncoras e 18 quiosques e é o único shopping da Baixada Santista com 3.100 

vagas de estacionamento e o único construído em estilo horizontal.  

Está localizado à Avenida Ayrton Senna da Silva, 1.511, Jardim Intermares, 

Praia Grande. Funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e aos domingos 

e feriados as lojas das 14h às 21h e a praça de alimentação das 11h às 22h.  
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3.3 Análise de Cenário 

 

Para elaboração desse projeto, a Agência FBG utilizou a ferramenta S.W.O.T 

para a análise de cenário interno e externo. SWOT é a abreviação de strengths, 

weaknesses, opportunities e threats (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) e 

consiste na análise dos pontos fortes e fracos da organização e identificação das 

oportunidades e ameaças a que está empresa está exposta.  

 

Quadro 2 - Análise SWOT. 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Primeiro Shopping vertical da 

Baixada Santista 

 Localização privilegiada 

 Reputação e tradição na Cidade 

 Diversos segmentos de lojas 

 Estacionamento coberto 

 Incentivo à cultura 

 Segurança 

 

 Limitação no emprego das mídias 

sociais como ferramenta de 

divulgação 

 Falta gestão de relacionamento 

com seus públicos 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Crescimento da população 

santista 

 Turistas que visitam a cidade na 

alta temporada 

 Maior segurança 

 

 Outros centros e 

estabelecimentos comerciais no 

mesmo bairro 

 Atual crise financeira no país 

pode afetar o orçamento para 

2016 

 Abertura de novos espaços de 

compras na cidade com preços 

mais acessíveis 

 Lojas virtuais e compras por 

celular (Whatsapp) 

 

Fonte: Elaborado pela agência FBG (2015). 
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4 Pesquisa 

 

Foram realizadas pesquisas com dois segmentos de públicos de interesse do 

Shopping Parque Balneário no mês de setembro.  A pesquisa será utilizada como 

uma base comprobatória para fundamentar as questões e práticas de comunicação 

sugeridas pela Agência FBG no Projeto Experimental. 

 

 

4.1 Pesquisa lojistas 

Realizada nas dependências do shopping entre os dias 10 e 16 de setembro 

de 2015, com 27,6% dos lojistas, de um universo de 170 lojas. A identidade dos 

lojistas foi preservada na pesquisa. 

Foi elaborado um questionário com 10 questões e teve como objetivo obter 

informações sobre o ambiente organizacional e comum do shopping, identificar o 

nível do relacionamento entre os lojistas e os donos de lojas com a administração e 

levantar os problemas existentes. A questão aberta procurou valorizar a opinião dos 

lojistas. O questionário aplicado continha perguntas de múltipla escolha e questões 

abertas. 

Durante a aplicação da pesquisa foram coletadas informações por meio da 

observação direta e conversa pessoais com os proprietários de lojas.  

 

 

4.1.1 Relatório da pesquisa com os lojistas 

 

Em um universo de 170 lojistas, foram entrevistados 27,6% deste universo, 47 

lojistas, que responderam questões para detectar aspectos referentes ao cotidiano e 

comunicação do shopping. Além do questionário, os donos de lojas foram avaliados 

por meio da observação espontânea, para detectar informações sobre algum 

aspecto da realidade. 

Conforme a pesquisa 76,6% dos lojistas entrevistados são proprietários das 

lojas e 23,4% não, esses são gerentes ou funcionários de confiança do proprietário. 
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68,1% participam das reuniões realizadas pela administração e 23,4% não, 8,4% 

analisam o tema, data e horário da reunião para definir se compareceram7.  

Em relação a administração do shopping, 4,3% consideram excelente, 36,2% 

reconhecem como muito bom, 27,7% acham a administração boa, 23,4% ficam com 

a classificação regular e 8,5% péssima.  

Em relação a limpeza no shopping, 6,4% dos lojistas acham excelente, 34% 

muito boa, 31,9% consideram boa, 17% julgam regular e 10,6% péssima. Já sobre a 

segurança no shopping, 17% consideram excelente, 36,2% muito bom, 14,9% boa, 

27,7% classificam como regular e 4,3% como péssimo.  

Quando questionados sobre a qualidade dos eventos realizados pelo 

Shopping Balneário, 10,6% classificam como excelente, 17% como muito bom, 

44,7% bom, 19,1% regular e 8,5% consideram péssimos. Quanto as exposições do 

shopping, 6,4% classificam como excelentes, 31,9% muito boa, 31,9% acham boas, 

14,9% consideram regulares e 14,9% péssimas.  

A pesquisa questionou também a comunicação em diversas vertentes. 

Quando questionados sobre a “comunicação com você” 6,4% dos lojistas 

consideram excelente, 31,9% acham muito boa, 34% boa, 21,3% regular e 6,4% 

péssima. Já a comunicação entre os próprios lojistas, foi qualificada por 10,6% dos 

entrevistados como excelente, 21,3% muito boa, 19,1% boa, 34% consideram 

regular e 14,9% péssima.  

Sobre as campanhas das datas comemorativas, 6,4% classificam como 

excelentes, 25,5% muito boas, 31,9% boas, 29,8% regulares e 6,4% péssimas. 

Quanto aos sorteios e promoções 10,6% dos lojistas acham excelentes, 27,7% 

consideram muito boas, 25,5% como boas, 21,3% como regulares e 14,9% péssimo.  

Já no que se refere aos veículos de comunicação utilizados pelo shopping, 

4,3% afirmam ser excelentes, 23,4% muito bom, 34% bom, 36,2% classificam 

regular e 2,1% péssimo. Quanto ao site e as mídias sociais (Facebook e Twitter) 

4,3% consideram excelente, 10,6% muito bom, 25,5% bom, 44,7% regular e 14,9% 

péssimo.  

                                                           
7 Em Atas de Assembleias do Shopping Parque Balneário Center, das datas de 12 de março de 2003 
e 17 de junho de 2015, a Agência FBG constatou que, apesar de afirmarem que comparecem as 
reuniões, a abstenção dos lojistas é muito maior, tendo como base as assinaturas na lista de 
presença. As Atas das Assembleias estão disponíveis no Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Comarca de Santos – Estado de São Paulo, 
localizado na Rua Amador Bueno, nº 70, Centro, Santos/SP. 
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Quando questionados se os eventos atraem público consumidor para a loja, 

53,2% dizem que atraí e 46,8% não. Quanto as exposições atraírem consumidores 

para a loja, 6,4% dos lojistas consideram que bastante público é atraído, 40,4% 

médio, 38,3% pouco e 14,9% nada. 

Em relação ao jornal mensal, 70,2% dos lojistas leem o instrumento de 

comunicação, enquanto 29,8% não. Quando questionados sobre a melhor forma de 

circulação do jornal, 44,7% optaram pela opção online, 42,6% impresso e 12,8% 

consideram as duas formas de envio validas. 

Quando questionados sobre a divulgação das lojas nas redes sociais do 

Shopping Parque Balneário, 57,4% dizem não ser contemplados pelas postagens e 

42,6% dizem que têm seus conteúdos divulgados pelo shopping. Em relação a 

vontade de ter suas lojas divulgadas nas redes sociais do shopping, 93,6% 

responderam que sim 6,4% não. 

As questões abertas pediam a sugestão do lojista para melhorar o 

relacionamento com as gerências do Departamento de Eventos e Marketing e 

Departamento Operacional do shopping, outros lojistas e clientes. As sugestões 

dadas não tiveram valor percentual, porém são importantes do ponto de vista de 

percepção do público. Para melhorar o relacionamento com a gerência alguns 

lojistas sugeriram: mais reuniões, mais eficiência nos serviços prestados, acatar as 

sugestões dos lojistas, a contratação de profissionais mais competentes, a 

diminuição da concorrência interna, execução de mais ações e campanhas no 

shopping, maior presença do síndico no dia a dia, mais transparência e melhoras na 

estrutura do shopping. 

Para melhorar o relacionamento e aumentar a interação com os outros 

lojistas, os donos de loja sugeriram a realização de reuniões com a participação de 

todos. 

As sugestões para melhorar o relacionamento com os clientes foram: 

melhorar as redes sociais, ter mais atrativos no shopping, realizar ação que atraia o 

público jovem, conceder descontos no estacionamento e implantar um canal online 

para sugestões e reclamações.   
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4.1.2 Questionário lojistas 

 

1. Você é o proprietário da loja? 

 

2. Você participa das reuniões do condomínio? 

 

 

3. Avalie os segmentos relacionados ao Balneário: 

3.a. Administração do shopping 
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3.b. Limpeza 

 

3.c. Segurança 

 

3.d. Qualidade dos eventos (Datas comemorativas) 
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3.e. Qualidade das exposições 

 

 

4. Avalie a comunicação do Shopping Parque Balneário 

4.a. A comunicação com você 
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4.b. A comunicação entre os lojistas 

 

 

4.c. As campanhas das datas comemorativas 
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4.d. Aos sorteios e promoções 

 

 

4.e. Aos veículos de comunicação utilizados pelo shopping 
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4.f. Às mídias sociais (Facebook, Twitter, Site) 

 

 

5. Você acha que os eventos atraem público que consome na sua loja? 

 

 

6. Você acha que as exposições atraem público consumidor para sua loja? 
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7. Você lê o jornal circular mensal? 

 

 

8. Você prefere receber essas notícias de forma: 

 

 

9.a. Sua loja é contemplada pelas postagens nas redes sociais? 
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9.b. Gostaria que fosse? 

 

 

4.2 Pesquisa clientes 

 

A Agência FBG entrevistou 120 clientes, que totalizam 5% do tráfego semanal 

diário do Balneário (2400 por dia entre segunda-feira e sexta-feira, segundo 

informações da Agência Samba MPW, responsável pela mensuração de fluxo no 

local) na entrada do Shopping Parque Balneário entre os dias 17 e 25 de setembro. 

Foram 14 questões, 13 de múltipla escolha e uma questão aberta e não era 

necessária a identificação dos clientes. 

 

4.2.1 Relatório da pesquisa com os clientes 

 

A pesquisa realizada pela Agência FBG entrevistou 120 clientes do shopping 

que responderam questões que possibilitariam perceber a opinião sobre a estrutura, 

funcionamento, eventos, administração e redes sociais. 

Dos entrevistados 73,3% são do sexo feminino e 26,7% masculino. 46,7% 

possuem idade inferior a 25 anos, 31,7% têm entre 25 e 40 anos, 17,5% entre 41 e 

60 anos e 4,2% estão na faixa etária acima de 60 anos. Em relação a localidade, 

81,7% residem em Santos, 9,2% de São Vicente, 4,2% são de Guarujá, 1,7% 

moram em São Paulo, 1,7% em Cubatão, 0,8% Praia Grande e 0,8% são de 

Ribeirão Preto. 
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 Em relação à escolaridade dos clientes, 41,7% não concluíram o ensino 

superior, 25% finalizaram o ensino superior, 20% realizaram pós-graduação/ 

mestrado e/ ou doutorado, 10,8% possuem o ensino médio completo e 2,5% não 

completaram o ensino médio. 

 A renda mensal familiar de 8,3% dos entrevistados não passa dos 

R$2.000,00, 28,3% têm renda entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, 21,7% entre R$ 

4.001,00 e R$ 6.000,00, 14,2% entre R$ 6.001,00 e R$ 8.000,00 e 27,5% possuem 

renda maior que R$ 8.001,00. 

Quando questionados sobre a preferência entre shoppings na Baixada 

Santista, 38,3% responderam o Shopping Parque Balneário e o Shopping Praiamar, 

21,7% preferem o Shopping Balneário e o Shopping Miramar, 19,2% têm preferência 

pelo Shopping Praiamar e Shopping Miramar, 6,7% elegeram o Shopping Praiamar 

e o Shopping Pátio Iporanga, 2,5% gostam apenas do Shopping Parque Balneário, 

2,5% frequentam o Shopping Balneário e o Super Centro do Boqueirão, 1,7% optou 

pelo Shopping Miramar e Shopping Brisamar,1,7% apenas o Shopping Praiamar, 

1,7% destacaram o Shopping Praiamar e o Shopping Litoral Plaza, 0,8% gostam do 

Shopping Parque Balneário e do Shopping Brisamar, 0,8% frequentam o Shopping 

Parque Balneário e o Shopping Pátio Iporanga, 0,8% vão ao Shopping Miramar e ao 

Shopping Pátio Iporanga, 0,8% gostam de frequentar o Shopping Praiamar e o 

Shopping Brisamar e 0,8% preferem apenas o Shopping Miramar. 

 A pesquisa aponta que 39,2% dos clientes entrevistados vão ao Shopping 

Parque Balneário pelo menos uma vez ao mês, 33,3% costumam ir eventualmente, 

16,7% frequentam o shopping pelo menos uma vez na semana, 5,8% visitam todos 

os finais de semana e 5% comparecem todos os dias. 

 De acordo com a pesquisa 90% dos entrevistados possuem redes sociais e 

apenas 10% não. Sobre as páginas do Shopping Parque Balneário, 93,3% 

desconhecem a existência destas e 6,7% têm conhecimento de pelo menos uma 

delas. 

 Ao apresentar frases em uma questão de múltipla escolha, de acordo com 

maior identificação, dos 120 entrevistados 60% adoram olhar as vitrines, 46,7% 

acham o Shopping Parque Balneário prático, 40,8% adoram liquidação e sempre 

acabam comprando algo, 34,2% gostam de ver a decoração natalina, 24,2% toda 

vez que vão ao shopping fazem uma compra, 15,8% gostam das promoções e das 

datas comemorativas, 13,3% afirmam ter a sua loja preferida localizada no Shopping 
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Parque Balneário, 10,8% gostam da facilidade do estacionamento, 10,8% 

normalmente vão ao shopping Balneário para encontrar os amigos e 5,8% 

costumam levar as crianças ao Balneário para brincar. 

 Entre 120 clientes entrevistados, para 50,8% dos clientes o segmento de loja 

que mais se identificam é o de roupa, 50% têm preferência pelo segmento 

alimentício, 44,2% preferem acessórios, 44,2% optam por cosméticos e perfumaria, 

29,2% calçados, 25,8% livrarias e papelarias, 25% se identificam por importados, 

20,8% por esportes, 16,7% preferem óticas, 16,7% joalherias, relojoarias e 

semijoias, 13,3% têm preferência pelo segmento de cama, mesa, banho e utilidades 

domésticas, 13,3% elegeram turismo, 11,7% CDs, 11,7% o segmento de eletros 

eletrônicos e informática, 11,7% games, 10% brinquedos, 4,2% artigos religiosos, 

4,2% pelo segmento de pet shop, 3,3% decoração e ninguém assinalou o segmento 

de telefonia. 

 Dos clientes entrevistados, 22,5% classificam a limpeza do shopping como 

excelente, 50% como muito boa, 23,3% boa e 4,2% regular. Já a administração é 

classificada como excelente por 2,5% dos entrevistados, 9,2% julgam como muito 

boa, 35% boa, 39,2% regular e 14,2% uma administração péssima. Sobre a 

iluminação do shopping, 18,3% acham excelente, 48,3% muito boa, 28,3% 

classificam como boa e 5% regular. Ao serem questionados sobre o atendimento 

dos lojistas, 15% avaliaram como excelente, 37,5% muito bom, 35,8% optaram por 

bom, 10,8% regular e 0,8% acham o atendimento como péssimo. Quanto as 

promoções feitas pelo shopping, 8,3% definem como excelente, 38,3% muito bom, 

31,7% como bom, 20,8% dizem ser regular e 0,8% péssimo. 

Dos entrevistados 6,7% acham o estacionamento excelente, 25,8% classificam 

como muito bom, 30,8% bom, 23,3% regular e 13,3% péssimo. A praça de 

alimentação para 34,2% dos entrevistados é excelente, para 35,8% é muito boa, 

para 24,2% boa e para 5,8% regular. 

  Ao serem questionados se lembravam de algum evento no shopping, 64,2% 

entrevistados lembraram-se do Natal, 32,5% recordaram do dia das mães, 22,5% 

têm lembranças dos dias dos namorados, 14,2% do dia dos pais, 14,2% lembraram-

se do dia das crianças, 14,2% não possui lembrança de nenhum evento, 12,5% da 

Páscoa e 1,7% de inaugurações de lojas. Esses clientes tiveram conhecimento 

destes eventos por meio das redes sociais (9,2%), televisão ( 32,5%), rádio ( 10%) e 

ao visitar o local ( 53,3%). 



51 
 

 

Quando foram solicitadas sugestões para melhoria do Shopping Parque 

Balneário, os comentários foram abertos e sem valor percentual, porém importantes 

do ponto de vista do público. São eles: maior diversidade de lojas, lojas mais 

modernas, melhorias no estacionamento (valor, espaço, sinalização, instalação do 

sistema Sem Parar), maior variedade dos restaurantes da praça de alimentação, 

modernização da estrutura e fachada do shopping, mais ações que atraiam o 

público, abertura de um boliche ou cinema, realização de desfiles. Mais promoções e 

liquidações, melhorias nas redes sociais e divulgação, padrão no horário de 

funcionamento das lojas. Melhorias na limpeza e no atendimento ao público, além de 

instalação de Wi-Fi.  

 

 

4.2.2 Questionário clientes 

 

1. Qual o seu sexo? 

 

 

2. Qual a sua idade? 

 

3. Em que cidade você mora? 
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4. Qual a sua escolaridade? 

 

 

  



53 
 

 

5. Qual a sua renda mensal familiar? 

 

 

6. Cite dois shoppings que você gosta de frequentar na Baixada Santista? 
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7. Você costuma vir ao Shopping Balneário? 

 

 

8. Você possui redes sociais? 

 

 

9. Você conhece as páginas do Shopping Balneário? 

 

  



55 
 

 

10. Qual das frases abaixo você mais se identifica? (As questões abaixo foram de 

alternativa aberta). 

 

 

 

11. Qual segmento de loja você mais se identifica? 
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12.  Dê uma classificação para: 

12.a. Limpeza 

 

 

12.b. Administração 
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12.c. Iluminação 

 

 

12.d. Atendimento dos lojistas 
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12.e. Promoções 

 

 

12.f. Estacionamento 
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12.g. Praça de alimentação 

 

 

13.  Você lembra de algum desses eventos do Balneário? (As questões abaixo 

foram de alternativa aberta). 
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13.1. Por onde você teve conhecimento desse evento? (As questões abaixo foram 

de alternativa aberta).  

 

 

 

 

 

  



61 
 

 

5 Diagnóstico 

 

A observação direta e as entrevistas possibilitaram à FBG levantar algumas 

questões que podem indicar um caminho inicial para uma análise das deficiências 

referentes à comunicação do Shopping Parque Balneário. 

O levantamento do histórico, briefing e a análise de cenário também foram 

fundamentais para constatar a pouca convivência da administração com os lojistas e 

a falta de um relacionamento duradouro com os clientes do shopping.  

As ações são desenvolvidas pela gerente do Departamento de Eventos e 

Marketing, profissional que não possui as competências técnicas necessárias para 

planejar e aplicar ações de Relações Públicas especificas. 

Os canais de comunicação existentes com os funcionários administrativos e 

terceirizados funcionam de forma adequada a atender as necessidades da 

administração já que todos possuem o acesso à informação, porém, os veículos 

utilizados com os clientes/ consumidores, não são utilizados de forma eficaz. As 

ferramentas de comunicação digital (site, Facebook e Twitter) não são atualizados 

com frequência o que gera uma deficiência nesse tipo de comunicação. O Facebook 

não tem produção de conteúdo próprio, há somente o compartilhamento das 

postagens das lojas, sem padronização nas quantidades diárias. Algumas lojas têm 

seus conteúdos postados constantemente, enquanto outras, não. O mesmo ocorre 

com o Twitter, atualizado somente com postagens de direcionamento ao Facebook. 

O site está em processo de transição há oito meses e ainda não foi finalizado de 

forma efetiva. O shopping não explora as outras redes sociais. 

Com os lojistas a comunicação é falha e feita somente por meio do jornal 

circular mensal. Falta à administração ouvir a opinião dos lojistas e estabelecer 

confiança e troca de ideias. 

 As ações e eventos adotados pelo shopping são focados em datas 

comemorativas, porém são desconexas com os temas.  

Diante dessas constatações, a FBG apresenta o seu diagnóstico para o 

Shopping Parque Balneário: a atual forma de comunicação não contempla os 

compostos da Comunicação Organizacional Integrada, o que vem comprometendo a 

eficácia e a eficiência das ações mercadológicas com resultados insatisfatórios junto 

aos lojistas e consumidores. 
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6 Objetivos 

 

6.1 Objetivo Geral 

 

Adotar os princípios e os compostos da Comunicação Organizacional 

Integrada para melhorar o relacionamento com os públicos essencial não 

constitutivo primário (lojistas) e público essencial não constitutivo secundário 

(clientes/ consumidores) do Shopping Parque Balneário. 

 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver novos canais de comunicação para estabelecer diálogo com os 

públicos de interesse. 

 Implantar ações de marketing de relacionamento para fidelizar o cliente. 

 Adequar as técnicas de comunicação para fortalecer a identidade institucional. 

 Tornar o shopping uma referência na cidade e com comunicação de qualidade. 
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7 Estratégia Geral 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, a Agência FBG aplicará os princípios 

da Comunicação Organizacional Integrada, empregando, primeiramente, dois de 

seus compostos: a comunicação institucional e a comunicação mercadológica. 

A comunicação institucional se valerá de técnicas de Relações Públicas para 

a gestão do relacionamento com seus públicos de interesse. A comunicação 

mercadológica focará o marketing de relacionamento, com apoio também das 

Relações Públicas, para fidelização do público essencial não constitutivo (clientes/ 

consumidores). 
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8 Propostas de ações 

 

8.1 Calendário anual de campanhas 

 

Objetivo 

Implantar um calendário anual com a programação das campanhas das datas 

comemorativas para o Shopping Parque Balneário para gerar maior interação dos 

lojistas. 

 

Justificativa 

Apesar de realizar ações nas datas comemorativas, o shopping não possui um 

calendário oficial. O calendário funcionará como um sistema de grupamento de 

campanhas que facilitará a divulgação antecipada e incentivará o lojista a se 

programar para as datas. 

 

Públicos-alvo 

Essencial constitutivo (comitê gestor) e essencial não constitutivo primário (lojistas e 

funcionários administrativos). 

 

Estratégia 

O calendário será construído com base nas principais efemérides do ano que geram 

maior consumo no comércio, que são: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, 

Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Será incluído no calendário as liquidações 

de verão e inverno (fevereiro e julho). O calendário será apresentado para todos na 

primeira reunião do ano, em janeiro. 

 

Etapas 

 Apresentação da proposta ao comitê gestor; 

 aprovação; 

 elaboração do calendário pelas gerências do Departamento de Eventos e  

Marketing, Departamento Operacional e Agência FBG; 

 apresentação do calendário na reunião com os lojistas em janeiro; 

 divulgação no informativo impresso, online e por e-mail. 
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Previsão de implantação 

Janeiro/2016 

 

Investimento 

 Criação do calendário anual pela Agência FBG– R$500,00 

Total do investimento da ação: R$500,00  
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Proposta 
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8.2 Ações de datas comemorativas 

 

Objetivo 

Gerar relacionamento com o público de interesse por meio de ações pontuais nas 

datas comemorativas pré-definidas no calendário anual.  

 

Justificativa 

29,8% dos lojistas consideram regulares e 6,4% péssimas as ações das datas 

comemorativas já efetuadas pelo Shopping Parque Balneário, portanto, a Agência 

FBG sugere outras ações para aprimoramento das comemorações. 

 

Público-alvo 

Essencial não constitutivo secundário (clientes/ consumidores). 

 

Etapas 

- Páscoa (21 a 27 de março de 2016) – Oficina de biscoitos de Páscoa 

Público-alvo: Crianças entre 3 a 10 anos 

Atração/ convidado: “Coisas de Camila” 

Brinde: biscoito decorado confeitado pela criança 

Estratégia: Realizar oficina de biscoitos para crianças em parceria com a confeiteira 

especializada em biscoitos decorados Camila Clemente (“Coisas de Camila”). A 

oficina será realizada na área central do primeiro piso mediante a inscrição prévia. 

Desenvolvimento: A empresa “Coisas de Camila” será contratada para realizar a 

oficina de biscoitos temáticos no shopping. Em cada dia haverá três horários de 

oficina com 20 crianças em cada. As inscrições serão realizadas uma semana antes, 

em um stand localizado no centro do shopping. Nos dias das oficinas, além da 

Camila haverá três monitores para auxiliar a decoração dos biscoitos. O local estará 

ornamentado com o tema. 

Investimento: 

 Contratação “Coisas de Camila” (Oficina, biscoitos e utensílios) – R$3.500,00 

semanal 

 Monitores – R$1.680,00 (R$80 por monitor/dia) 

 Decoração (cercado, enfeites, cadeiras, mesas, luvas e tocas descartáveis, 

embalagem para biscoito) – R$5.000,00 
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 Agência de publicidade e divulgação na mídia (Televisão, rádio, revista e jornal) – 

R$15.000,00 

Total do investimento da ação: R$25.180,00. 

 

- Dia das mães (2 a 8 de maio de 2016) – SPA Week  

Público-alvo: Mulheres de 30 a 45 anos 

Atração/ convidado: “Shape Estética e Saúde”. 

Brinde: Vale procedimento de massagem 

Estratégia: Fornecer um vale massagem para as clientes que realizarem compras 

acima de R$300,00 entre os dias 2 e 8 de maio. 

Desenvolvimento: Nas compras acima de 300 reais nas lojas do Shopping Parque 

Balneário, a cliente receberá um vale massagem. Os tratamentos serão realizados 

pelos profissionais da clínica “Shape Estética e Saúde” que estarão no centro do 

shopping realizando massagens faciais, reflexologia e Quick Massage entre os dias 

2 e 8 de maio, no período de funcionamento do shopping. 

Investimento: 

 Contratação de 12 massagistas diários (6 para o período diurno e 6 para o 

período noturno) – R$12.000,00 (R$1.000 por profissional na semana). 

 Mobiliário para ação – fornecido pela clinica de estética. 

 Publicidade e divulgação na mídia (Televisão, rádio, revista e jornal) – 

R$15.000,00 

Total do investimento da ação: R$27.000,00. 

 

-Dia dos namorados (10, 11 e 12 de junho de 2016) – Registrando seu amor 

Público-alvo: Casais de namorados 

Atração/ convidado: Cabine de fotografia 

Brinde: Foto personalizada com o tema e logo do shopping  

Estratégia: Disponibilizar uma cabine para registrar o momento a dois dos casais 

que visitarem o shopping no fim de semana. 

Desenvolvimento: Estará disponível gratuitamente no shopping uma cabine de 

fotos impressas instantaneamente, com arte personalizada para os casais 

registrarem o momento e levarem de recordação. No local haverá monitores para 

manusear a máquina. 

Investimento: 
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 Aluguel da cabine fotográfica – R$ 6.270,00 (12 horas de funcionamento com 

duas impressões por casal e assistentes) 

 Publicidade e divulgação na mídia (Televisão, rádio, revista e jornal) – 

R$15.000,00 

Total do investimento da ação: R$ 21.270,00 

 

- Dia dos pais (12, 13, 14 de agosto de 2016) – Degustação de rótulos cervejeiros 

Público-alvo: Homens de 35 a 55 anos 

Atração/ convidado: Baden Baden /Degustação de cerveja 

Estratégia: Disponibilizar um circuito de degustação de cerveja para os homens 

visitantes. 

Desenvolvimento: Contatar a empresa Baden Baden  para fornecer as cervejas 

artesanais da rede para degustação dos homens que estiverem no shopping. Nos 

dias da ação haverá um circuito de stands com monitores no inicio identificando com 

uma pulseira a maioridade dos visitantes, logo após dez rótulos de cervejas serão 

disponibilizados para os visitantes, sendo apenas permitido a escolha de três 

cervejas, sendo controlado por carimbos na mão. O consumo será de 30 ml por 

cerveja e os stands funcionarão entre às 17 e 22 horas.  

Investimento: 

 Cervejas – fornecidas pela Baden Baden 

 Stands, mesas e bancos – fornecidos pela Baden Baden 

 Copos descartáveis para degustação -  fornecidos pela Baden Baden 

 Contratação de monitores – R$ 1.440,00 (seis monitores diários)  

 Publicidade e divulgação na mídia (Televisão, rádio, revista e jornal) – R$ 

15.000,00 

Total do investimento da ação: R$ 16.440,00 

 

- Dia das crianças (10 a 16 de outubro de 2016) – Semana do Circo 

Público-alvo: crianças entre 1 e 10 anos 

Atração/ convidado: Atividades circenses 

Estratégia: Oferecer um espaço com atividades circenses para as crianças. 

Desenvolvimento: Na semana da criança, haverá no centro do shopping uma arena 

circense, que atenderá 30 crianças a cada 30 minutos, divididas em dois espaços 
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por faixa etária. A primeira faixa etária será para crianças entre 1 e 4 anos e contará 

com piscina de bolinha, pula-pula, desenhos para colorir e pintura no rosto. O 

segundo espaço será um circuito destinado a crianças entre 5 e 10 anos, onde serão 

ensinados saltos básicos em cama elástica, equilíbrio em perna de pau, exercícios 

de solo (cambalhota, estrela), exercícios de malabarismo com pratos circenses e 

truques mágicos. 

No final do tempo estipulado para as atividades, as crianças receberão pipoca e 

algodão doce. 

Investimento: 

  Contratação de circo com monitores – R$35.000,00 

 Aparelhos de circo – de responsabilidade da equipe circense contratada 

 Decoração inspirada no picadeiro (cercado, enfeites, pufes, balões) – R$5.000,00 

 Carrinhos de algodão doce e pipoca– R$4.000,00 

 Publicidade e divulgação na mídia (Televisão, rádio, revista e jornal) – 

R$15.000,00 

Total do investimento da ação: R$59.000,00 

 

- Natal (de 19 de novembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017) 

Público-alvo: crianças e clientes/ consumidores do Shopping Parque Balneário. 

Atração/ convidado: Coral Natalino Mozart 

Brinde: Doces distribuídos pelo Papai Noel (bala, pirulito, chiclete) 

Estratégia: Decorar todo o ambiente do shopping com enfeites natalinos e aos 

domingos haverá apresentação de coral. O Papai Noel estará diariamente no 

shopping até o dia 24 de dezembro, para receber o público e no dia da sua chegada, 

em 19 de novembro, haverá a parada Natalina do Shopping Parque Balneário.  

Desenvolvimento: Contratar uma empresa para decorar o shopping com enfeites 

natalinos e programar as apresentações aos domingos do coral Mozart. O coral se 

apresentará aos domingos, às 19 horas, nas escadarias da entrada, caso chova, a 

apresentação será transferida para as escadarias centrais do interior do shopping. A 

chegada do Papai Noel será celebrada com a Parada Natalina8 com participação do 

ballet “Contra Passo”, na ocasião também será inaugurada a decoração temática. O 

Papai Noel ficará diariamente no shopping atendendo o público e distribuirá doces 

                                                           
8 A Parada Natalina do Shopping Parque Balneário é um desfile temático que comemora a chegada 

do Papai Noel ao shopping.  
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para as crianças que quiserem tirar fotos. Será solicitado a doação de brinquedos, e 

a pessoa que doar terá sua fotografia com o Papai Noel impressa gratuitamente no 

tamanho 10x15cm, com edição personalizada. A opção de venda será de 

responsabilidade da empresa Foto Louzada.  

 Os brinquedos arrecadados serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de 

Santos. 

Investimento: 

Doces para o Papai Noel – R$ 4.000,00 

Contratação de empresa para a decoração natalina – R$ 100.000,00 

Contratação do Coral Mozart – R$60.000 (5 apresentações) 

Realização da Parada Natalina (ballet, carros, personagens)  – R$ 20.000,00 

Contratação do Papai Noel – R$ 30.000,00 (36 dias) 

Empresa para realização de fotos – parceria com a Foto Louzada 

Impressão de fotos para quem realizar doação de brinquedo – R$6.900,00 

(revelação de 10.000 fotos em parceria com a Foto Louzada) 

Total do investimento da ação: R$220.900,009 

  

 

Previsão de implantação 

Fevereiro/2016 

 

Total do investimento da ação 

 Ações: R$369.790,00 

 Comissão da Agência FBG: R$73.958,00 

Total no ano: R$443.748,00 

 

 

 

  

                                                           
9 A verba de Natal provem do fundo de Natal, pago mensalmente pelos lojistas sendo o valor de 
R$360.000,00. 
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8.3 Reunião com os lojistas 

 

Objetivo 

Estreitar a relação do shopping com o lojista, melhorar a comunicação entre comitê 

gestor, administração e lojista, estimular o diálogo e a criatividade nas campanhas e 

ações do Shopping Parque Balneário. 

 

Justificativa 

Por meio da pesquisa, a Agência FBG constatou a falta de diálogo entre a 

administração e os lojistas, que sugerem como melhoria ao shopping a realização de 

maior número de reuniões no ano. 34% dos lojistas entrevistados também 

consideram regular a comunicação entre os próprios lojistas. As reuniões 

proporcionarão troca de ideias, esclarecimentos e sugestões e servirão para divulgar 

as campanhas de datas comemorativas e passar informações. 

Atualmente, as reuniões com os lojistas acontecem quando necessário, sem 

frequência e são realizadas entre a escada rolante da praça de alimentação e a 

“Galeria Balneário das Artes”, sem organização. 

  

Públicos-alvo 

Essencial constitutivo (comitê gestor, proprietários de lojas) e essencial não 

constitutivo primário (lojistas e funcionários administrativos). 

 

Estratégia 

Estabelecer reuniões trimestrais (Janeiro, Abril, Julho, Outubro) para divulgar as 

atividades desenvolvidas, ter o feedback dos lojistas e informar sobre os assuntos 

de relevância para os públicos envolvidos.  

As reuniões serão realizadas pelo síndico, gerente do Departamento de Eventos e 

Marketing e gerente do Departamento Operacional e acontecerão no período da 

manhã na sala de convenções “Espaço Orquídea” do Parque Balneário Hotel. Na 

primeira reunião do ano, em janeiro, será apresentado o calendário anual de 

campanhas das datas comemorativas. 

Em todas as reuniões do ano, será fornecido um welcome coffe para os lojistas. 
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Etapas  

 Apresentar proposta ao cliente; 

 aprovação; 

 estabelecer as datas das reuniões; 

 informar o lojista por meio do informativo mensal e e-mail; 

 reservar o “Espaço Orquídea” do Parque Balneário Hotel; 

 contratar Welcome Coffe; 

 construir a pauta da reunião, lista de presença e montar apresentação; 

 registrar as deliberações. 

 

Previsão de implantação 

Janeiro/2016 

 

Investimento 

 Locação da sala de convenções (já equipada com os recursos necessários): 

Cedida pelo Hotel. 

 Welcome Coffe (aproximadamente 100 convidados em cada reunião): R$6.400,00 

(R$1.600,00 por reunião). 

 Prestação do serviço da Agência FBG: R$1.500,00 

Total do investimento da ação no período de um ano: R$7.900,00 
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8.4 Informativo impresso e online 

 

Objetivo 

Reformular o veículo de comunicação utilizado pelo shopping, com o objetivo de 

informar, de forma clara, as atividades realizadas, incluir notícias e temas úteis aos 

lojistas. 

 

Justificativa 

Atualmente, o Shopping Parque Balneário distribui para os lojistas um jornal mensal 

circular. Em pesquisa foi questionada qual era a forma de recebimento que mais 

agradaria o lojista e as opiniões se dividiram entre impressa e online (42,6% 

preferem impressa, 44,7% online e 12,8% nas duas versões). Sendo assim, a 

Agência FBG sugere que este veículo seja distribuído nos dois formatos, para 

assegurar a transmissão de informações para todos os lojistas.  

 

Público-alvo 

Essencial não constitutivo primário (lojistas). 

 

Estratégia 

Distribuir um veículo de comunicação clara para os lojistas com informações 

resumidas sobre o que aconteceu no mês anterior no shopping, explicação das 

atividades que acontecerão no próximo mês, assuntos administrativos relacionados 

ao condomínio e entretenimento (dicas de lazer nos finais de semana e palavras 

cruzadas). 

O informativo terá versão impressa e online, periodicidade mensal, com layout e 

diagramação de fácil leitura. 

A versão impressa será enviada pelo correio para a casa do lojista e a versão online 

enviada por e-mail. 

 

Etapas 

 Apresentação da ação para o comitê gestor; 

 aprovação; 

 reunião entre o comitê gestor, gerência do Departamento de Eventos e Marketing, 

gerência do Departamento Operacional e Agência FBG para definição de pauta;  
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 criação do layout; 

 produção de textos e fotos pela gerente de Eventos e Marketing e Agência FBG; 

 diagramação; 

 impressão; 

 distribuição. 

 

Previsão de implantação 

Março/2016 

 

Investimento 

 Valor layout – R$300,00 

 Valor anual da impressão de 200 exemplares mensais – R$4.800,00 (R$2,00 por 

informativo) 

 Envio de 170 informativos mensais pelo correio durante 12 meses – R$2.856,00 

(R$1,40 por informativo no mês) 

 Produção do conteúdo pela agência FBG – R$2.400,00 anual 

Total do investimento da ação no período de um ano: R$10.356,00 
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Proposta versão impressa e online 
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8.5 Correção da placa de identificação 

 

Objetivo 

Corrigir a aplicação do logotipo nas placas de identificação do Shopping Parque 

Balneário. 

 

Justificativa 

As placas de identificação do shopping, localizadas nas quatro entradas estão com a 

logomarca aplicada de forma errada. A correção é necessária para padronizar a 

marca. 

 

Público-alvo 

Público essencial constitutivo (comitê gestor, proprietários de lojas), essencial não 

constitutivo primário e secundário (funcionários administrativos, terceirizados, 

lojistas, clientes, consumidores, agência de publicidade), não essencial setorial 

comunitária (comunidade), rede de interferência (concorrentes, meios de 

comunicação de massa e associação do setor). 

 

Estratégia 

Aplicar corretamente o logotipo do Shopping Parque Balneário nas placas de 

identificação das portas de acesso. 

 

Etapas 

 Apresentação da proposta para análise; 

 aprovação; 

 contratação de empresa para produção da arte e das lonas; 

 aprovação da arte; 

 confecção das lonas; 

 troca das lonas. 

 

Previsão de implantação 

Janeiro/2016 
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Investimento 

 Troca de 4 lonas em placas existentes (4x0,60m) – R$ 1.700,00 (R$425,00 cada) 

 Comissão da Agência FBG – R$ 340,00 

Total do investimento da ação: R$ 2.040,00 

 

Placa atual 

 

 

Placa - Proposta 
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8.6 Vitrine da Semana 

 

Objetivo 

Incentivar os lojistas a trocarem as vitrines de suas lojas com maior frequência para 

atrair mais público ao shopping e promover visibilidade nas redes sociais. 

 

Justificativa 

A pesquisa apontou que 60% dos clientes entrevistados adoram olhar vitrines, 

porém a Agência FBG, durante as constantes visitas ao shopping, notou que poucos 

lojistas realizam a troca de vitrines semanalmente. A intenção da ação é incentivar 

os lojistas a trocarem suas vitrines com mais frequência.  

A pesquisa mostra que apenas 42,6% das lojas são contempladas com postagens 

nas redes sociais do shopping, entretanto 93,6% dos lojistas gostariam que seu 

estabelecimento também fosse divulgado. Com a vitrine da semana todas as lojas 

terão a oportunidade igualitária de ter uma publicação por mês. 

 

Público-alvo 

Essencial não constitutivo primário (lojistas) e essencial não constitutivo secundário 

(clientes / consumidores). 

 

Estratégia 

Haverá um sorteio para definir a ordem de troca obrigatória de cada vitrine. Essa 

relação será divulgada em reunião e no informativo mensal. Obedecendo a ordem 

de sorteio, a assistente de marketing do shopping irá comparecer a cada loja para 

fotografar a vitrine.  As vitrines da semana serão identificadas para chamar a 

atenção do público consumidor e as fotografias serão divulgadas no Facebook, 

Instagram e no aplicativo. 

 

Etapas 

 Apresentar proposta ao cliente; 

 aprovação; 

 criar um cronograma mensal com as lojas que deverão trocar suas vitrines na 

semana determinada; 
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 estabelecer critério de sorteio de 42 lojas semanais (166 lojas que estão em 

funcionamento serão contempladas no mês) para terem suas vitrines fotografadas, 

identificadas e divulgadas no aplicativo; 

 estabelecer critério de sorteio para contemplar seis lojas por dia, durante uma 

semana, para terem suas vitrines divulgadas no Facebook e Instagram; 

 informar o lojista sobre as datas de troca de sua vitrine; 

 criar stoppers para identificar as vitrines da semana; 

 fotografar as vitrines; 

 divulgar no Facebook, Instagram e aplicativo; 

 trocar os stoppers das vitrines. 

 

Previsão de implantação  

Fevereiro/2016 

 

Investimento 

 Layout da placa de sinalização da vitrine – R$ 300,00 

 50 Stoppers para sinalização – R$ 6.450,00 (R$129,00 cada) 

 Troca de placa semanalmente – Equipe de manutenção do Shopping Parque 

Balneário. 

 Prestação do serviço da Agência FBG durante 12 meses – R$ 9.600,00 

Total do investimento da ação: R$ 16.350,00 
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8.7 Reformulação de conteúdo no Facebook 

 

Objetivo 

Reformular o conteúdo publicado na página do Facebook do Shopping Parque 

Balneário para torná-lo mais eficiente como ferramenta de comunicação, afim de 

atingir maior número de clientes e atrair o consumidor até o local e consumir algo 

que viu pela rede social. 

 

Justificativa 

A pesquisa realizada com os clientes do Balneário apontou que 93,3% dos 

entrevistados não conhecem a página do shopping no Facebook. Entre os lojistas, 

44,7% consideram as redes sociais do shopping regular e 14,9% péssimas. 

A Agência FBG observou que a maioria das postagens é feita por compartilhamento 

de conteúdo das lojas do shopping e quando o conteúdo é próprio é para divulgar as 

ações das datas comemorativas. Foi observado também que o shopping não 

impulsiona as publicações e realizam inúmeras postagens do mesmo conteúdo. 

 

Público-alvo 

Público essencial constitutivo (comitê gestor, proprietários de lojas), essencial não 

constitutivo primário e secundário (lojistas, clientes, consumidores). 

 

Estratégia 

Utilizar o Facebook para atrair novos consumidores e interagir e informar todos os 

seguidores. 

Divulgar dicas de moda, comportamento, saúde, bem-estar, esporte, alimentação do 

mix de lojas do shopping. Postar seis vitrines por dia, de acordo com o critério 

estabelecido na ação ‘Vitrine da semana” (42 lojas semanais).  

Impulsionar a página e publicações para conseguir novas curtidas.  

 

Etapas 

 Apresentar proposta ao Comitê Gestor; 

 aprovação; 

 a Agência FBG irá produzir conteúdo e fotos para atualizar a página; 

 impulsionar a página e postagens; 
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 mensurar o número de curtidas. 

 

Previsão de implantação 

Janeiro/2016 

 

Investimento 

 Impulsionar a página do Balneário uma vez por mês durante um ano – 

R$1.500,00 

 Impulsionar postagens – R$5.000,00 por ano a serem distribuídos por postagem 

de acordo com a relevância da postagem 

 Prestação do serviço da Agência FBG – R$6.000,00 

 Criação das artes – Responsabilidade da Agência Samba MPW já contratada. 

Total do investimento da ação: R$12.500,00  
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8.8 Abrir conta no Instagram 

 

Objetivo 

Abrir uma conta no Instagram para aproximar o shopping do seu público consumidor 

e manter uma comunicação rápida e assertiva, a fim de cativar e fidelizar o cliente. 

 

Justificativa 

O Shopping Parque Balneário não possui uma conta no Instagram. O Instagram é 

uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, que tem ajudado as marcas 

a ganharem visibilidade e se aproximarem de seus públicos. A criação de uma conta 

para o shopping implicará no fortalecimento da marca Balneário e permitirá a 

divulgação das campanhas e ações realizadas pelo shopping por meio das 

postagens de fotos e vídeos. 

 

Público-alvo 

Público essencial constitutivo (comitê gestor, proprietários de lojas), essencial não 

constitutivo primário e secundário (lojistas, clientes/consumidores). 

 

Estratégia 

Criar uma conta no aplicativo Instagram para o Shopping Parque Balneário, com o 

login @shoppingparquebalneario. Criar um cronograma com temas de postagens 

para cada dia da semana. Divulgar as seis fotos diárias das ‘Vitrines da Semana’. 

Divulgar as campanhas, eventos realizados no shopping ou nas lojas. 

Criar uma hashtag para incentivar os seguidores do shopping a postar fotos no local. 

Fechar parceria com a blogueira santista Juliana Goes, para divulgar o Balneário em 

seu Instagram. 

 

Etapas 

 Apresentar proposta para o cliente; 

 aprovação; 

 criar uma conta no Instagram; 

 criação de cronograma de postagem pela Agência FBG; 
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 atualização diária, pela Agência FBG, com as fotos das vitrines da semana, 

eventos, campanhas do shopping e pratos dos restaurantes; 

 patrocinar algumas postagens; 

 fechar parceria com blogueiro; 

 mensurar o número de curtidas. 

 

Previsão de implantação 

Janeiro/2016 

 

Investimento 

 2 postagens mensais da blogueira santista Juliana Goes – R$ 4.800,00 anuais. 

 Patrocínio de postagens anuais – R$ 2.500,00 a serem distribuídos por postagens 

de acordo com a necessidade. 

 Criação das artes – Responsabilidade da Agência Samba MPW já contratada. 

 Prestação do serviço da Agência FBG – R$ 6.000,00.  

Total do investimento da ação: R$13.300,00 
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Proposta 
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8.9 Implantação de rede Wi-fi  

 

Objetivo 

Disponibilizar a utilização de internet por meio da rede Wi-fi em qualquer parte do 

shopping. O objetivo é proporcionar praticidade aos clientes no acesso à internet em 

seus smartphones. 

 

Justificativa 

O Shopping Parque Balneário não possui rede Wi-fi disponível para seus clientes. A 

implantação da rede tornará mais agradável a visita e permanência no shopping. 

 

Público-alvo 

Público essencial não constitutivo secundário (clientes, consumidores). 

 

Estratégia 

Contratar profissional de informática para análise e instalação dos aparelhos 

necessários para implantação da rede. Divulgar e sinalizar os pontos de rede no 

shopping. Liberar o uso da rede mediante cadastro que gere mailing. 

 

Etapas 

 Apresentação da ação para o comitê gestor do shopping; 

 aprovação; 

 contratação de equipe para realização da instalação; 

 compra de aparelhos para funcionalidade da rede; 

 instalação; 

 liberação da rede Wi-fi; 

 produzir placas de identificação; 

 divulgação por meio de placas e postagens nas redes sociais; 

 construção do mailing. 

 

Previsão de implantação 

Abril/2016 
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Investimento 

 10 pontos de acessos (1 routerboard) – R$ 35.000,00 

 Licença anual – R$ 25.080,00 

 Comissão da Agência FBG – R$ 12.206,00  

 Layout das placas identificadoras – R$200,00 

 Produção de 50 placas identificadoras – R$750,00 (R$15,00 cada no tamanho 

21x29 cm) 

 Instalação das placas - Equipe de manutenção do Shopping Parque Balneário 

Total do investimento da ação: R$ 73.236,00 

 

Proposta 
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8.10 Aplicativo do Shopping Parque Balneário 

 

Objetivo 

Estreitar o relacionamento e fidelizar o consumidor por meio de praticidade, 

dinamismo e descontos especiais, divulgação de eventos e lançamentos do 

shopping. 

 

Justificativa 

Os aplicativos servem como fonte de informação para os usuários dos smartphones. 

A partir das funcionalidades inclusas é possível fidelizar e criar relacionamento com 

os clientes, disponibilizar cupons de desconto, notificar os clientes sobre promoções, 

eventos e lançamentos, e o aplicativo é também uma ferramenta de Serviço de 

Atendimento ao Consumidor.  

Nas pesquisas, de lojista e clientes, foi apontado o alto valor do estacionamento, 

sendo assim, o aplicativo irá gerar desconto para quem apresentar o código na hora 

do pagamento. 

 

Público-alvo 

Público essencial constitutivo (comitê gestor, proprietários de lojas), essencial não 

constitutivo primário e secundário (lojistas, clientes/consumidores). 

 

Estratégia 

O aplicativo servirá como contato direto entre o shopping e os clientes. Ao baixar o 

aplicativo, o cadastro obrigatório gera um mailing. 

No aplicativo estarão inclusas as abas de lojas, alimentação, estacionamento, 

promoções e uma central de sugestões e reclamações. Na aba lojas terá uma lista 

com todas as lojas do Balneário e a ‘Vitrine da Semana’. Ao clicar na loja desejada, 

você terá acesso à informações básicas (telefone, e-mail, localização). 

Na aba alimentação, terá a lista com todos os restaurantes e lanchonetes do 

shopping. Ao clicar no restaurante desejado, você terá acesso ao ‘prato da semana’, 

que é um prato escolhido pelo restaurante com preço promocional para quem 

possuir o aplicativo. 
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Na aba estacionamento, você consegue marcar a vaga que estacionou o seu carro e 

serão disponibilizados descontos para quem apresentar, na hora do pagamento, um 

código gerado pelo aplicativo. 

Quem possuir o aplicativo poderá participar de promoções exclusivas. 

Na aba de sugestões e reclamações, o cliente terá uma reposta em até 72 horas, 

para as suas solicitações, sugestões, elogios e reclamações. 

A divulgação do aplicativo será realizada pelas redes sociais Facebook e Instagram. 

As atualizações do aplicativo serão realizadas pela Agência FBG e as respostas às 

solicitações na aba de sugestões e reclamações serão efetuadas pela gerente do 

Departamento de Eventos e Marketing. 

 

Etapas 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 contratar empresa para desenvolver o aplicativo; 

 aprovação do layout e funcionalidades; 

 liberação do aplicativo para uso após três meses de desenvolvimento; 

 divulgação nas redes sociais; 

 atualização semanal das funcionalidades. 

 

Previsão de implantação 

Abril/2016 

 

Investimento  

 Layout: R$5.000,00 

 Funcionalidades do aplicativo: R$25.000,00 

 Funcionalidades administrativas: R$15.000,00 

 Registro da App Store – R$390,00 por ano (US$99,00)10 

 Registro na Playstore – R$78,80 por ano (US$20,00)11 

 Prestação do serviço e comissão da Agência FBG – R$14.093,76 

Total do investimento da ação: R$59.562,56 

 

                                                           
10 valor da cotação do dólar em 21 de outubro de 2015 (R$3,94). 
11 valor da cotação do dólar em 21 de outubro de 2015 (R$3,94). 
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Proposta do layout 
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8.11 Mailing 

 

Objetivo 

Manter uma lista de informações pessoais de clientes atualizada para envio de 

material institucional e promocional. 

 

Justificativa 

Muito utilizado no marketing de relacionamento, o mailing é uma ferramenta que 

auxilia na ampliação da rede de relacionamentos para manter contato com todos os 

públicos de interesse e visa a propaganda institucional e de vendas. No mailing são 

listados dados pessoais como nome, telefone, e-mail, data de nascimento. 

 

Público-alvo 

Essencial não constitutivo secundário (clientes, consumidores) 

 

Estratégia 

Obter as informações pessoais pelo cadastro para utilização do aplicativo e da rede 

Wi-fi. Divulgar pelo e-mail as ações de comunicação como a “vitrine da semana” e 

parabenizar os aniversariantes do dia. 

 

Etapas 

 Apresentar a proposta ao cliente; 

 aprovação; 

 criação do mailing; 

 a Agência FBG manterá o mailing atualizado; 

 envio de conteúdo com frequência. 

 

Previsão de implantação 

Junho/2016 

 

Investimento 

 Criação do mailing pela Agência FBG - R$300,00. 

 Prestação do serviço da Agência FBG – R$1.500,00 anual 
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Total do investimento da ação: R$1.800,00 
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8.12 Aniversariantes do mês 

 

Objetivo 

Gerar relacionamento com o público essencial não constitutivo (clientes/ 

consumidor) por meio do envio de cartão de aniversário online. 

 

Justificativa 

O envio de cartões de aniversário online será uma forma de demonstrar proximidade 

com o público-alvo da ação. O intuito é mostrar que o shopping valoriza o seu 

cliente. 

 

Público-alvo 

Essencial não constitutivo secundário (clientes, consumidores) 

 

Estratégia 

Criar um cartão-voucher de aniversário com 10% de desconto nas lojas do Shopping 

Parque Balneário para ser utilizado durante a semana do aniversário. Este cartão 

será enviado para os clientes aniversariantes do dia por e-mail, obtido através do 

mailing.  

 

Etapas 

 Apresentação e aprovação da proposta; 

 produção do layout do cartão; 

 listar os aniversariantes do dia; 

 enviar diariamente, por e-mail, o cartão para os aniversariantes; 

 a Agência FBG irá mensurar o fluxo de aniversariantes que foram ao shopping e 

utilizaram o voucher de compras. 

 

Previsão de implantação 

Junho/2016 

 

Investimento 

 Layout do cartão - R$250,00 
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 Prestação do serviço da Agência FBG – R$1.500,00 

Total do investimento da ação no período de um ano: R$1.750,00 

 

Proposta texto 

 

Feliz aniversário!!!  

Neste dia repleto de alegrias, o Balneário deseja a você muitas compras!!! 

 

Apresentando esse cartão nas lojas do Balneário você ganha 10% de desconto em 

compras na semana do seu aniversário. 

* Desconto válido com a apresentação do voucher e do RG comprovando a data de nascimento. 
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8.12 Totens para recarga de bateria de celulares 

 

Objetivo 

Disponibilizar carregadores de baterias de celulares, tablets e dispositivos 

eletrônicos, para aumentar a permanência do cliente no shopping. 

 

Justificativa 

Nos dias atuais, as pessoas vivem conectadas a seus smartphones, os totens 

carregadores de bateria de celular são equipamentos modernos, práticos e seguros 

que garantem a recarga extra para o cliente se manter conectado. A implantação 

dos totens no Shopping Parque Balneário visa aumentar a permanência e circulação 

do cliente dentro do shopping, enquanto seu aparelho recarrega. 

 

Público-alvo 

Público essencial não constitutivo secundário (clientes, consumidores). 

 

Estratégia 

Disponibilizar em cada andar do shopping um totem de recarga de baterias de 

celular. Cada totem possui 6 compartimentos trancados mediante cadastro de senha 

criptografada eletrônica. Os totens serão personalizados com o logotipo do 

shopping. Divulgar a ação nas redes sociais. 

A empresa contratada se responsabiliza pela atualização periódica do software, 

atualizar os novos conectores lançados no mercado no período de um ano, 

manutenção remota e física, substituição do totem em caso de dano irreparável.  

 

Etapas 

 Apresentar proposta ao cliente; 

 aprovação; 

 alugar os totens; 

 instalar equipamento em pontos estratégicos; 

 disponibilizar o uso e divulgar nas redes sociais. 
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Previsão de implantação 

Maio/2016 

 

Investimento 

 Aluguel anual de três totens – R$64.080,00 (R$1780,00 mensal por totem) 

 Adesivação nos três totens – R$1080,00 (R$360,00 cada) 

 Frete para entrega – R$600,00 

 Comissão da Agência FBG – R$13.152,00 

Total do investimento da ação: R$78.912,00 

 

Proposta 
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8.13 Outubro Rosa e Novembro Azul 

 

Objetivo 

Iluminar a fachada do Shopping Parque Balneário como forma de promover a 

conscientização sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e 

próstata. A ação mostra o engajamento do shopping em relação à responsabilidade 

social. 

 

Justificativa 

A prática de iluminar as edificações de rosa e a azul tornou-se um símbolo mundial 

da conscientização da luta contra o câncer e a campanha, que visa chamar atenção 

para a realidade da doença no mundo e a importância do diagnóstico precoce, se 

expande a cada ano. O Shopping Parque Balneário nunca participou da campanha. 

 

Público-alvo 

Público essencial constitutivo (comitê gestor, proprietários de lojas, governo, órgãos 

regulamentadores), essencial não constitutivo primário e secundário (funcionários 

administrativos, terceirizados, lojistas, clientes, consumidores, agência de 

publicidade), rede de interferência (concorrentes, meios de comunicação de massa e 

associação do setor). 

 

Estratégia 

Iluminar as áreas externas do shopping com a cor de rosa no mês de outubro, e azul 

em novembro. Divulgar a ação nas redes sociais do shopping (Facebook e 

Instagram) para alertar sobre a doença e incentivar os exames periódicos. 

 

Etapas 

 Propor ação ao comitê gestor; 

 aprovação; 

 no mês de setembro comprar refletores de jardim; 

 comprar folha de gelatina em rosa e azul; 

 solicitar ao gerente do Departamento Operacional que acione a equipe de 

manutenção para instalar os refletores e colocar a folha de gelatina rosa; 
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 divulgar a causa nas redes sociais; 

 acender todas as noites no mês de outubro; 

 trocar a folha de gelatina rosa, pela azul no dia primeiro de novembro; 

 acender todas as noites no mês de novembro; 

 retirar folha. 

 

Previsão de implantação 

Outubro e Novembro/2016 

 

Investimento 

 Refletores de jardim – R$151,60 (R$37,90 cada) 

 7 folhas de gelatina rosa – R$140,00 (R$20,00 cada, que forra 2 luminárias) 

 7 folhas de gelatina azul – R$140,00 (R$20,00 cada, que forra 2 luminárias) 

 Instalação – Equipe de manutenção do Shopping Parque Balneário 

 Comissão da Agência FBG – R$86,32 

Total do investimento da ação: R$517,92 
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9 Cronograma de ações 
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10 Estimativa Orçamentária 

 

Ações Investimento 

Calendário anual de campanhas R$500,00 

Ações de datas comemorativas R$443.748,00 

Reunião com os lojistas R$7.900,00 

Informativo impresso e online R$10.356,00 

Correção da placa de identificação R$2.040,00 

Vitrine da Semana R$16.350,00 

Reformulação do Facebook R$12.500,00 

Abrir conta no Instagram R$13.300,00 

Implantação de rede Wi-fi R$73.236,00 

Aplicativo do Shopping Parque Balneário R$59.562,56 

Mailing R$1.800,00 

Aniversariantes do mês R$1.750,00 

Totens para recarga de bateria de celulares R$78.912,00 

Outubro rosa e Novembro azul R$517,92 

Valor do investimento anual: R$722.472,48 
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Considerações finais 

 

Desde o inicio da elaboração deste trabalho, a Agência FBG estava ciente 

que seria um desafio a construção de um planejamento estratégico de comunicação 

para um cliente real.  

A aceitação do Shopping Parque Balneário como nosso cliente foi simples, 

porém, durante a execução houve dificuldade na obtenção de informações pelo 

cliente.  

As propostas de ações foram elaboradas conforme as necessidades 

apresentadas pelo shopping, além dos aspectos diagnosticados por meio de 

pesquisas com os públicos de interesse e observações realizadas pela Agência 

FBG. A partir das ações sugeridas será possível estreitar o relacionamento do 

Shopping Parque Balneário com os públicos essencial não constitutivo primário 

(lojistas) e essencial não constitutivo secundário (clientes e consumidores).  

A execução deste projeto experimental de Relações Públicas possibilitou à 

Agência FBG ampliar a percepção em relação a necessidade de implantar os pilares 

da Comunicação Organizacional, ações de marketing e a importância do 

gerenciamento dos relacionamentos em um shopping. 

A Agência FBG acredita que se o Shopping Parque Balneário implantar as 

ideias e as propostas criadas no projeto, o diálogo entre os públicos será 

estabelecido, a imagem institucional será fortalecida, os consumidores se  fidelizarão 

e o shopping poderá se consolidar como um dos melhores centros de compras da 

Baixada Santista. 
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ANEXO A – Planta do piso térreo do Shopping Parque Balneário 

 

 
 

Fonte: Shopping Parque Balneário (2015) 
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ANEXO B – Planta do segundo piso do Shopping Parque Balneário 
 

 
 

Fonte: Shopping Parque Balneário (2015) 
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ANEXO C – Planta do terceiro piso do Shopping Parque Balneário 
 

 
 

Fonte: Shopping Parque Balneário (2015) 
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APÊNDICE A – Formulário da pesquisa com os lojistas do shopping 

 

Segmento da loja: _________________________ 

 

1.Você é o proprietário da loja? 

Sim (   )         Não (   )      Qual o cargo? _________________________ 

 

2. Você participa das reuniões do condomínio? 

Sim (   )         Não (   )    

 

Depende (   ). Do que? _______________________________________________ 

 

3. Dê uma nota para: 

a) Administração do shopping: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) 

Péssimo (  ) 

b) Limpeza: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 

c) Segurança: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 

d) Qualidade dos eventos (Dia das Mães, dos pais, dos namorados, das 

crianças, Natal): Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 

e) Qualidade das exposições: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) 

Péssimo (  ) 

 

4. Dê uma nota de 0 a 10 referentes a comunicação: 

a) A comunicação com você: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) 

Péssimo (  ) 

b) A comunicação entre lojistas: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  )   

Péssimo(  ) 

c) As campanhas de datas comemorativas: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) 

 Regular (  ) Péssimo (  ) 

d) Aos sorteios e promoções: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) 

Péssimo (  ) 

e) Aos veículos de comunicação utilizados pelo shopping: Excelente (  ) Muito 

Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 
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f) Às mídias sociais (Facebook, Twitter, Site): Excelente (   ) Muito Bom (   ) Bom (   

) Regular (   ) Péssimo (    ) 

 

5. Você acha que os eventos atraem público que consome na sua loja? 

Sim (   )          Não (   ) 

 

6. Você acha que as exposições atraem público consumidor para a sua loja?  

Bastante (   )          Médio (   )          Pouco (   )          Nada (   ) 

 

7. Você lê o Jornal circular mensal? 

Sim (   )          Não (   ) 

 

8. Você prefere receber essas notícias de forma: 

Online (   )          Impressa (   ) 

 

9. Sua loja é contemplada pelas postagens nas redes sociais? 

Sim (   )          Não (   ) 

 

9.1. Gostaria que fosse? 

Sim (   )          Não (   ) 

 

10. O que você poderia sugerir para melhorar o seu relacionamento com: 

A gerência do shopping: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Outros lojistas: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Clientes: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Formulário da pesquisa com clientes do shopping 

 

1. Sexo: Feminino (   )        Masculino (   ) 

 

2. Idade: _________________________ 

 

3. Cidade: _________________________ 

 

4. Escolaridade: 

Médio incompleto (   )     Médio completo (   )     Superior incompleto (   )     Superior 

completo (   ) Pós graduado/ mestrado/ doutorado (   )     Outra (   ). Qual: 

_________________________ 

 

5. Renda mensal familiar: 

Menos de 2000 ( )      Entre 2001 e 4000 ( )      Entre 4001 e 6000 ( ) 

Entre 6001 e 8000 (    )                             Mais que 8000 (    ) 

 

6. Cite dois shoppings que você gosta de frequentar na Baixada Santista. 

___________________________________________________________________ 

 

7. Você costuma vir ao shopping Balneário: 

Todos os dias (   ) 

Todos os finais de semana (   ) 

Pelo menos 1 vez na semana (   ) 

Pelo menos uma vez no mês (   ) 

Eventualmente (   ) 

 

8. Você possui redes sociais? 

Sim (   )          Não (   ). Quais: 

__________________________________________________________ 

 

9. Você conhece as páginas do Shopping Balneário? 

Sim (   )          Não (   )   Quais: 

__________________________________________________________ 
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10. Qual das frases abaixo você mais se Identifica? (Pode escolher mais de uma 

frase) 

a) Toda vez que vou ao shopping Balneário, compro ao menos uma coisinha. (   ) 

b) Adoro olhar vitrines. (   ) 

c) Normalmente vou ao shopping Balneário para encontrar meus amigos. (   ) 

d) Adoro liquidações. Sempre compro algo. (   ) 

e) Costumo trazer as crianças para brincar. (   ) 

f) Gosto das promoções das datas comemorativas do shopping Balneário. (   ) 

g) Gosto de ver a decoração natalina do shopping. (   ) 

h) Minha loja preferida fica aqui no Balneário. (   ) 

i) Gosto da facilidade do estacionamento. (   ) 

j) Acho esse shopping prático. (   ) 

 

11. Qual segmento de loja você mais se identifica? 

a) acessórios (   ) 

b) artigos religiosos (   ) 

c) brinquedos (   ) 

d) alimentos (   ) 

e) calçados (   ) 

f) cama, mesa e banho, utilidades domésticas (   ) 

g) CDs (   ) 

h) cosméticos e 

 perfumaria (   ) 

i) decoração (   ) 

j) eletros eletrônicos, informática (   ) 

k) esporte (   ) 

l) games (   ) 

m) importados (   ) 

n) joalheria, relojoaria, semi joias (   ) 

o) livraria e papelaria (   ) 

p)roupas (feminina, gestante, infantil, fitness, masculina, praia) (   ) 

q) ótica (   ) 

r) pet shop (   ) 
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s) telefonia (   ) 

t) turismo (   ) 

 

12. De uma nota de 0 a 10 para: 

a) limpeza do shopping: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  

) 

b) administração: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 

c) iluminação: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 

d) atendimento dos lojistas: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) 

Péssimo (  ) 

e) promoções: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 

f) estacionamento: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  ) 

g) praça de alimentação: Excelente (  ) Muito Bom (  ) Bom (  ) Regular (  ) Péssimo (  

) 

 

13. Você lembra de algum desses eventos do Shopping Balneário? 

a) Dia das mães  

b) Dia dos pais 

c) Dia das crianças 

d) Dia dos namorados 

e) Páscoa 

f) Natal 

g) Outros: ___________________________ 

 

13.1. Por onde você teve conhecimento desse evento? 

a) Redes Sociais 

b) Televisão 

c) Rádio 

d) Outras 

 

14. O que você acha que poderia melhorar no shopping Balneário? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


