




O Orange Paper é uma pesquisa 
realizada pelo GSGroup durante as 
principais campanhas promocionais 
realizadas por shopping centers no Brasil.

No Orange Paper do Dia dos Pais 
foi pesquisado o comportamento  
estratégico de 192 shopping centers, 
localizados em todo o território nacional, 
para aumentar as suas vendas.



Em 2015, 51% dos shoppings fazem algum 
tipo de ação promocional no Dia dos Pais. 

As campanhas de Sorteio de Prêmios foram 
adotadas em 65% desses shoppings.
Seguidas pelas companhas de Compre-
Troque, adotadas em 25% dos shoppings.

Dos shoppings que realizam algum tipo de 
ação promocional, 53% optaram por um 
período de duração de até 15 dias.



Em 2015 diminui em 2% a quantidade de 
shoppings que promove campanhas do 
Dia dos Pais em relação ao ano passado. 

As campanhas de 15 a 30 dias sofreram 
um decréscimo de 5% em relação ao ano 
passado. 

Em contrapartida, as campanhas de 1 a 
15 dias cresceram 2% em relação ao ano 
passado.



Campanhas 
de Sorteio

Em 40% dos shoppings que 
realizam campanhas de Sorteio, 
os clientes precisam consumir 
entre R$200 e R$299 para 
participar da promoção.

Os prêmios mais oferecidos nos 
sorteios são Automóveis com 
valor acima de R$60.000,00 em 
25% dos shoppings.

*Nas campanhas de Sorteio, os clientes ganham 
cupons para depositar em urna. O número de 
cupons é relativo ao fator de troca utilizado. Ex: a 
cada R$200 de compra, o cliente ganha 01 cupom.



Em 2015 houve um decréscimo de 16% na 
quantidade de shoppings que utilizou 
fatores de troca entre R$300 a R$399 para 
dar direito ao consumidor participar nas 
campanhas de Sorteio.

No entanto cresceu em 19% a utilização 
de fatores de troca entre R$200 a R$299 
nas campanhas de Sorteio.

Revertendo a tendência dos últimos anos, 
os shoppings desta vez diminuíram o valor 
mínimo para o cliente concorrer aos 
prêmios ofertados nas campanhas de 
Sorteio.



Campanhas 
de Compre-Troque

Em 32% dos shoppings que 
realizam campanhas de 
Compre-Troque, os clientes 
precisam consumir entre 
R$200 e R$299 para ganhar os 
prêmios oferecidos.

Os prêmios mais oferecidos nas 
campanhas de Compre-Troque 
são Acessórios e Vestuário em 
26% dos shoppings.

*Nas campanhas de Compre-Troque, a 
quantidade de brindes adquirida pelos clientes 
é relativa ao consumo realizado no shopping. 
Ex: cada R$200 dá direito a 01 Acessório.



Em 2015 decresceu em 19% a quantidade 
de shoppings que utilizou fatores de troca 
entre R$300 a R$399 para dar direito ao 
consumidor participar nas campanhas de 
Compre-Troque.

Em contrapartida a utilização de fatores de 
troca entre R$100 a R$199 nas campanhas 
de Compre-Troque cresceu em 11%.

Acelerando a tendência de 2014, os 
shoppings facilitam a entrega de prêmios na 
modalidade Compre-Troque, exigindo que 
os clientes consumissem menos em 2015 
para ganharem prêmios.
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