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PÁTIO BRASIL SHOPPING



PÁTIO BRASIL
O shopping no coração de Brasília

O Pátio Brasil é o shopping mais democrático da capital. 
Além de sua localização central, entre as Asas Sul e Norte, 
tem uma proposta moderna e sofisticada, consolidada após 
o último retrofit, que mudou totalmente a sua fachada.

O Pátio Brasil também é pioneiro na cidade no quesito 
programação infantil, oferecendo opções gratuitas e de 
qualidade. É o destino certo para quem busca opções 
de diversão, moda, gastronomia, lazer, cultura, serviços, 
entretenimento e atividades para toda a família em um só 
lugar.

O brasiliense tem os 
shoppings centers como 
referência de lazer. 

Com uma população 
estimada em mais de 3 
milhões de habitantes e com 
renda mensal de 5 salários 
mínimos, Brasília é um 
importante centro político e 
econômico, concentrando 
um público com maior poder 
aquisitivo que a média 
nacional. 

A capital atingiu R$ 85.661 no 
PIB per capita, um valor 2,5 
vezes maior que o nacional, 
de R$ 33.594.

Brasília também registra: 

97,5% de taxa de 
escolarização de 6 a 14 anos 
de idade;

87,9% de domicílios com 
esgotamento sanitário 
adequado;

Fonte: IBGE - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/brasilia/panorama

Densidade demográfica de 
444,66 hab/km².

57% de domicílios urbanos 
em vias públicas com 
urbanização adequada;

BRASÍLIA

36,9% de domicílios urbanos 
em vias públicas com 
arborização; 



LOCALIZAÇÃ0
O Pátio Brasil está localizado praticamente no Eixo Monumental de Brasília, 
principal eixo da capital. Ele fica no começo da Asa Sul, no Plano Piloto, e 
tem uma vizinhança de altíssimo poder aquisitivo, com uma área residencial 
formada em sua essência por um público das classes A e B. 

Além disso, o shopping está integrado e muito próximo a grandes polos de 
trabalho, tendo ao seu redor os Setores Comercial Sul, Hoteleiro e de Rádio e TV. 

A Praça dos Três Poderes, uma das principais atrações da capital federal, 
também está muito próxima: fica a 3,5km do Pátio Brasil Shopping. É lá que 
estão localizados os prédios que representam os poderes do país: Palácio do 
Planalto (Executivo), Congresso Nacional (Legislativo) e Supremo Tribunal 
Federal (Judiciário). 

Monumentos e pontos turísticos importantes, como a Catedral Metropolitana, a 
Torre de TV e o Museu Nacional, também estão muito próximos. 

CENTRO DE 
CONVENÇÕES

TEATRO 
NACIONAL

TORRE 
DE TV



PERFIL DO 
CONSUMIDOR
Por estar no centro de Brasília, em uma área de convergência 
geográfica, o Pátio Brasil tem um fluxo alto de pessoas, composto 
em sua maioria por quem trabalha nas redondezas do shopping e 
moradores de quadras vizinhas. 

O  público do Pátio Brasil é qualificado, exigente e está no auge da vida 
profissional, com idade média de 32 anos. Consumidores assíduos 
que buscam no shopping não só o mix diversificado, mas também a 
praticidade que um empreendimento de centro de cidade traz. 

Fonte: Pesquisa IBOPE 2019

Sexo Idade Classe social Fluxo médio mensal 
17 a 24 anos – 30%
25 a 34 anos – 35%
35 a 44 anos – 19% 
45 +                   – 16% 

A – 19%
B – 56 % 
C – 25% 

750 mil clientes Feminino – 52%
Masculino – 48%



O mix do Pátio Brasil Shopping é diversificado e democrático. São 
mais de 180 opções para atender com excelência quem busca 
de grandes marcas e lojas de departamento aos mais variados 
serviços, que facilitam a vida e o dia a dia dos clientes.
 
O piso Lazer, mais conhecido como piso PL, tem como destaque o 
cinema da rede Kinoplex, com 6 salas reformadas, sendo um dos 
únicos shoppings com cinema na área central de Brasília. 

A Praça de Alimentação também fica no piso PL, reunindo mais 
de 20 operações de fast food e restaurantes, como o Madero, o 
primeiro da rede inaugurado no Distrito Federal. 

E as novidades não param. Recentemente, foram inauguradas as 
lojas Tok&Stok, Dunkin Donuts e Shopping dos Cosméticos, marcas 
de peso que complementam o mix já diversificado do Pátio Brasil.

 + DE 100            + DE 100           
LOJASLOJAS

TENANT
MIX



O Pátio Brasil concluiu a O Pátio Brasil concluiu a 
sua revitalização com um sua revitalização com um 
investimento superior a 50 investimento superior a 50 
milhões de reais. milhões de reais. 

Principais pontos renovados:Principais pontos renovados:
• Fachada da área externa• Fachada da área externa
• Praça de alimentação• Praça de alimentação
• Banheiros• Banheiros
• Forros e iluminação• Forros e iluminação

SHOPPING 
RENOVADO



O Pátio Brasil Shopping inovou mais uma vez e, em 2016, 
inaugurou uma nova fachada, com um layout mais 
moderno, mas diretamente relacionado ao traço original 
da capital. Isso porque, se visto de frente, o movimento 
dos painéis da nova fachada forma o elegante traçado 
de Brasília. 

Os acessos ao mall também foram atualizados, com a 
saída das marquises pesadas. Mas a grande novidade 
foi a implantação da “B Window”, vitrine externa para 
quem estiver passando do lado de fora também “viver” 
o ambiente alegre e de vida do shopping.

Todo esse cuidado e modernidade também foram 
reproduzidos no cinema do Pátio Brasil. Assim como o 
shopping, a rede Kinoplex passou por um retrofit e todas 
as salas receberam poltronas e equipamentos novos. 
A bilheteria mudou de local e ficou mais moderna, 
inclusive com sistema de autoatendimento.

MODERNIDADE



Inauguração: 
29 de outubro de 1997

Área total construída: 
65.500 m²

ABL: 
33.000m²

Pisos: 
5

Número de lojas: 
180

Estacionamento: 
1.600 vagas cobertas

Lazer: 
Cinema Kinoplex 
com 6 salas

Lojas âncoras: 
Tok&Stok, C&A, 
Riachuelo, Renner, Lojas  
Americanas, Centauro e 
Pernambucanas  

Mega lojas: 
Livraria Leitura, Camicado 
e Marisa

Praça de alimentação: 
550 mesas e  
23 operações de fast foods

Ala de serviços: 
10 lojas

Torre comercial: 
2 torres com 14 andares

Salas: 
280 salas comercias 

SEMPRE AO 
SEU LADO 



MERCHANDISING
SUA MARCA NO SUA MARCA NO 
PÁTIO BRASIL SHOPPINGPÁTIO BRASIL SHOPPING

A sua loja precisa dialogar com o consumidor. Qual 
imagem e informação você quer passar? É preciso ter 
uma vitrine, uma fachada e uma postura que reforce o 
que você vende, para estimular a decisão de compras 
de quem chegou até ali, ou porque já tinha uma 
decisão em mente, ou porque está passando e ficou 
interessado. 
 
No Pátio Brasil, as peças de merchandising reúnem 
atributos que permitem excelente visualização e 
leitura, contribuindo para o resultado de campanhas 
publicitárias.



TOTEM DE MALL
LOCAL: a definir

FORMATO:
0,70x1,40 m

PERÍODO:
mensal

VALOR UNITÁRIO: 
R$ 600,00

MATERIAIS: 
adesivo leitoso fosco, sendo 
2 (duas) faces. Produção 
e instalação por conta do 
anunciante. 

PORTA DE ELEVADOR
ALA SUL: 12 unidades 
2 elevadores por andar 
Pisos G3, G2, P1, P2, P3 e PL 
FORMATO: 0,82x2,10m

ALA NORTE: 7 unidades
1 elevador por andar 
Pisos G3, G2, G1, P1, P2, P3 e PL
FORMATO: 0,86x2,10m

PERÍODO: mensal

VALOR UNITÁRIO: 
R$ 2.000,00 / 19 PORTAS 

PANORÂMICO:  
7 unidades 
1 elevador por andar 
Pisos G3, G2, G1, P1, P2, P3 e PL 
FORMATO: 0,91x2,10m 

PERÍODO: mensal

VALOR UNITÁRIO: 
R$ 2.500,00 / 7 PORTAS 

MATERIAL: adesivo leitoso fosco 
ou blackout.

OBS.: duas unidades por piso. Produção, 
instalação e remoção por conta do 
anunciante. Na retirada dos adesivos, 
obrigatoriamente, utilizar produto Brilho 
Inox da 3M.



ESPELHO INTERNO
MOLDURA ELEVADOR

LOCAL: parte interna do elevador 
 
FORMATO:
vistoria

PERÍODO:
mensal

VALOR:
R$ 1.000,00

MATERIAL:
adesivo leitoso fosco. Uma 
unidade por elevador. Produção, 
instalação e remoção por conta 
do anunciante. 

ESCADAS ROLANTES
ADESIVOS LATERAIS
LOCAL: Pisos P1, P2, P3 e PL.

QUANTIDADE: 12 escadas

FORMATO: 
15x0,59m
 
PERÍODO: 
mensal

VALOR UNITÁRIO: R$ 10.000,00 

MATERIAL: adesivo leitoso. 
Duas unidades por piso, faces 
externas. Produção, instalação 
e remoção por conta do 
anunciante. 



LOCAL: Praça Central

QUANTIDADES: 2 peças (2 faces)
 
FORMATO:
4,00x10,0 m

PERÍODO:
mensal

VALOR UNITÁRIO:
R$ 25.000,00 

MATERIAL:
lona fosca impressa frente e 
verso, acabamento em painel 
estruturado de ferro coberto 
por lona, instalação com cabos 
de aço, necessário rapel e ART. 
Produção, instalação e remoção 
por conta do anunciante.

Obs.: Essa mídia não é 
disponibilizada nos meses de 
novembro e dezembro.

MEGA BANNERMESAS 
LOCAL: Praça de Alimentação - PL

FORMATO:
Opção A: 40x65 - 129 
Opção B: 50x65 - 193 
Opção C: 80x80 - 14
 
PERÍODO:
mensal

MATERIAL:
adesivo removível

VALOR UNITÁRIO: R$ 150,00

OBS.: na retirada dos adesivos, 
obrigatoriamente, utilizar 
Nitroprimer.

DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

OPÇÃO C

OPÇÃO B 



ELEVADOR
PANORÂMICO PROTEÇÃO

LOCAL: Praça Central

QUANTIDADE: 1 elevador 
(4 vidros)
 
FORMATO:
3,31x1,94 m

VIDRO INDIVIDUAL:
área total: 0,88x1,94m 
área útil: 0,75x1,94m

PERÍODO:
mensal, 

VALOR: R$ 6.000,00 

MATERIAL:
4 faces em adesivo perfurate 

Obs.: Essa mídia não é 
disponibilizada nos meses de 
novembro e dezembro.

PORTAS 
DE ENTRADA
PORTAS SRTV (ALA SUL)

LOCAL: porta entrada Sul

QUANTIDADE: 4 vidros fixos 
 
FORMATO: 1,05x2,08m (cada)

PERÍODO: mensal 

VALOR: R$ 15.000,00 
(2 acessos)

MATERIAL: adesivo perfurate, sendo 8 faces/
unidades. Produção, instalação e remoção por 
conta do anunciante.

PORTAS SHS (ALA NORTE)

LOCAL: porta entrada Norte

QUANTIDADE: 4 vidros fixos 
 
FORMATO: 1,02x2,97m (cada)  

PERÍODO: mensal 

VALOR: R$ 15.000,00 
(2 acessos)

MATERIAL: adesivo perfurate, sendo 8 
faces/unidades. Produção, instalação e 
remoção por conta do anunciante.



PORTAS
ENTRADA PRINCIPAL W3

LOCAL: W3 sul

QUANTIDADE: 4 vidros fixos

FORMATO:
0,87m x 2,15m (cada)

PERÍODO:
mensal

VALOR:
R$ 20.000,00

MATERIAL: adesivo perfurate, 
sendo 4 faces/unidades. 
Produção, instalação e remoção 
por conta do anunciante. 

ÁREA DE EVENTOS 
E EXPOSIÇÃO

PRAÇA CENTRAL 

Formato e proposta sob 
demanda/consulta

VARANDÃO

Área destinada a eventos e 
exposições (parte coberta)

VALOR:
sob consulta



VITRINES INTERNAS
LOCAL: pisos a definir

QUANTIDADE: sob consulta

PERÍODO: mensal 

VALOR: a definir

VITRINES EXTERNAS
LOCAL: área externa

QUANTIDADE: 12 unidades
 
PERÍODO: mensal

VALOR: a definir



TOTEM JARDIM
LOCAL: jardim térreo 
(Asa Sul e Norte)

QUANTIDADE: 
2 unidades 

PERÍODO: 
mensal

VALOR: R$ 12.000,00

EXTERNO
PORTAS DE ACESSO G1 

G1 - ALA SUL 
Entrada Americanas
2,52m x 2,22m (lado esquerdo) 
3,68m x 2,22m (lado direito)

VALOR: R$ 8.000,00

G1 ALA NORTE  
3,56m x 2,25m (lado esquerdo) 
3,56m x 2,25m (lado direito) 

VALOR: R$ 6.000,00

VIDRO INDIVIDUAL: 
área total: 1,34m x 2,40m 
área útil: 1,0m x 2,40m 

PERÍODO:
mensal

LOCAL: estacionamento G1

QUANTIDADE: 2 entradas 
(2 adesivos por entrada – 4 
peças)

MATERIAL:
adesivo perfurate. Duas 
unidades. Produção, instalação 
e remoção por conta do 
anunciante. 



BACKLIGHT
LOCAL: estacionamento G1

QUANTIDADE: 2 unidades

FORMATO:
 1,50x1,50m

PERÍODO:
mensal

VALOR UNITÁRIO:
R$ 3.500,00

MATERIAL: lona fosca com 
impressão de alta resolução. 
Produção, instalação e remoção 
por conta do anunciante.

GARAGEM
CANCELAS

LOCAL: estacionamento G1

QUANTIDADE: 6 peças (entrada 
ou saída)

FORMATO:
1,20X0,30

PERÍODO:
mensal

VALOR UNITÁRIO: R$ 3.000,00

MATEIRAL: placa de PVC 
adesivado com espessura de 
1mm, fixado com fita banana. 
Sendo 3 unidades na entrada e 
3 na saída do estacionamento. 
Produção, instalação e remoção 
por conta do anunciante. 

PANFLETAGEM NAS CANCELAS

PERÍODO: diário
10h às 16h 
16h às 22h

VALOR:
R$ 500,00

OBSERVAÇÃO:
produção do material gráfico 
e contratação dos promotores 
por conta do anunciante. Os 
promotores não devem gerar 
o ticket para não constar 
duplicidade. 



LAYOUT
Necessário a apresentação 
de layout/ projeto para prévia 
análise e aprovação do shopping. 

PROCESSO DE INSTALAÇÃO 
Os custos de desenvolvimento, 
produção, montagem e 
desmontagem das mídias/
eventos são de total 
responsabilidade do anunciante.

CONTRATO E PAGAMENTO
As vias do contrato devem ser 
entregues, autenticadas e com 
firmas reconhecidas em cartório, 
7 dias corridos  antes do início da 
veiculação. 

PAGAMENTO 
Deve ser realizado antes da 
veiculação. 

PROCESSO DE SEGURANÇA
Para mídias com instalação em 
alturas é necessário os cursos/
certificados exigidos pela área 
de operações . 

VALORES
No mês de dezembro os valores 
das mídias dobram.

PROCEDIMENTOS ENASHOPP

Estes são os espaços que o Pátio Brasil pode te 

oferecer de imediato. 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos adicionais, 

basta entrar em contato com a equipe do marketing, 

pelo e-mail comercial@patiobrasil.com.br.

A Enashopp atua fortemente no planejamento, desenvolvimento, 
implantação, comercialização e gestão de shoppings centers. 
Formada por profissionais com mais de 30 anos de experiência 
neste mercado e com atuação em âmbito nacional, administra 
shoppings na Bahia, no Distrito Federal e em São Paulo, além de 
possuir em seu portfólio empreendimentos multifuncionais e 
empresariais. 
 
Atuando sempre com uma filosofia de pleno respeito às pessoas 
e com rigorosos valores profissionais e éticos, a Enashop passou 
a administrar o Pátio Brasil em agosto de 2020.



Contatos
(61) 2107-7400

comercial@patiobrasil.com.br


