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A R E V I S TA O F I C I A L D O S E T O R

Big Data, Analytics & Insights

ACOMPANHE A PERFORMANCE
DO SEU NEGÓCIO EM TEMPO

REAL DE ONDE ESTIVER COM
APENAS UM CLICK

O Software Vemcount Analytics de contagem
de ﬂuxo de pessoas é preciso e eﬁcaz na análise
do desempenho do seu negócio. É possível obter
informações profundas sobre suas operações, bem
como o comportamento dos seus consumidores.

Quantos adultos e/ou
crianças visitam o local

Saiba a rota
do visitante

Mensuração do tempo
de permanência e ﬁla

Ajuste o quadro de
funcionários de forma
mais eﬁciente

Áreas quentes
e frias

Saiba se suas atividades
são atrativas

Saiba o que os nossos
clientes estão falando

O Shopping Rio Claro, administrado pela AD Shopping, está sempre buscando as últimas tendências de tecnologia e novas soluções disponíveis no mercado. Os dados que o software da Vemco disponibiliza tem nos ajudado
bastante no dia a dia, pois temos em tempo real e com precisão a quantidade de visitantes por cada acesso, separados
por hora, dia, semana, etc. Sabemos os picos de maior movimento, auxilia no acompanhamento dos resultados das
nossas campanhas, na identiﬁcação do perﬁl do público e na atratividade das nossas atividades. A Vemco disponibiliza um canal de suporte para auxiliar na utilização correta das informações e as mesmas são de fácil visualização, em
formato de gráﬁcos e planilhas.
Robson J. Lourenço
(Supervisor de Operações)

Disponível em diversas plataformas,
com número ilimitado de usuários

Conheça as nossas soluções: ( 11 ) 4117-8146

vemcogroup.com.br
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CURVA
ASCENDENTE

N

ão foram poucas as instabilidades
políticas em 2017. Na economia, a
despeito dos esforços em prol de uma

retomada, o país permaneceu em compasso

Glauco Humai
Presidente

de espera. Nossa indústria, no entanto, em
seu papel de agente de desenvolvimento,
gerador de renda e empregos, soube

enfrentar os desafios de cabeça erguida e, com muito trabalho, encontrou espaço
para prosperar. O Censo Brasileiro de Shopping Centers 2017/2018 revelou,
em estatísticas muito bem elaboradas, que o setor não parou; pelo contrário,
seguiu fazendo sua parte, com dados positivos em todas as frentes pesquisadas.
Entre os resultados mais expressivos, destaco o crescimento no número de
shoppings, no fluxo de clientes e, por consequência, nas vendas.
E isso diz muito do que somos e da importância que temos. O mesmo trabalho
quis saber das perspectivas para um ano de eleição presidencial, que sempre
levanta incertezas, mas, novamente, o setor provou que continua acreditando
no Brasil. Não é à toa que 23 novos empreendimentos vêm aí em 2018 e 9% dos
atuais confirmam os projetos de expansão. A Abrasce compartilha desse otimismo
e dá suporte à indústria em todas as regiões brasileiras. Nesse sentido, entendemos
ser de fundamental importância assumir cada vez mais o protagonismo nas
discussões com as esferas pública e privada com as quais nos relacionamos.
A entidade sabe de sua força e, atuando em defesa dos shoppings, segue firme
no objetivo de colecionar vitórias importantes para todos nós.
Também é missão da Abrasce acompanhar o que tem dado certo mundo
afora, as tendências, novidades que chegam para melhorar o nosso negócio e,
por isso, mais uma vez, fomos representados por uma delegação na NRF, o maior
evento de varejo do mundo, realizado em janeiro, em Nova York. Lá, ficou clara
a necessidade de “inovar” como prioridade estratégica. A reportagem que
trazemos nesta edição, produzida diretamente na feira, mostra o que grandes
cases têm feito para manter a relevância entre os consumidores. Exemplos de
uma indústria em movimento, que precisa acompanhar as transformações da
sociedade. Ao se colocar na vanguarda desse cenário, a Abrasce atua para que
seus associados possam fazer a diferença. Um grande abraço.
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O 1º LIFE
CENTER
DO BRASIL
O SHOPPING PARQUE DA CIDADE
TERÁ UMA UNIDADE ESPECIALIZADA
EM MEDICINA DIAGNÓSTICA.

O Shopping Parque da Cidade será o primeiro Life Center do Brasil, um formato de
centro comercial inédito no país, que reúne gastronomia, entretenimento, conveniência e
serviços, sem abrir mão do mix de moda, acessórios e presentes.
Localizado entre a Marginal Pinheiros e a Avenida Chucri Zaidan, o Shopping Parque da
Cidade abrigará uma Unidade de Medicina Diagnóstica Einstein.

Consultórios

Ressonância Magnética

Medicação

MAIS DO QUE UMA ÓTIMA NOTÍCIA, UM EXCELENTE MOTIVO PARA TRAZER
SUA LOJA PARA CÁ.
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Rio Pinheiros

Av. Nações Unidas, 14.400 | Chácara Santo Antônio | São Paulo - SP
shoppingparquedacidade.com.br
E-mail: comercialsp@enashopp.com.br
Tels.: (11) 5181-3272 | (11) 4306-4449 | (11) 94022-5152

\primeirolifecenterdobrasil

\primeirolifecenterdobrasil
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SÃO 30 ANOS DE
CONFIANÇA E COMPROMETIMENTO.

Homenagem do Studio VS
aos 30 anos de parceria com
o CenterVale Shopping e o
Shopping Barra.

SISTEMAS PARA GESTÃO DE SHOPPING CENTERS

studiovs.com.br

INSIDE_notícias

novo empreendimento
O ParkShopping Canoas, inaugurado no final de 2017 pela Multiplan no estado do Rio Grande do Sul,
teve investimento de R$ 500 milhões. O grande diferencial é que o projeto alia a natureza às compras e ao
entretenimento. O shopping está interligado ao Parque Municipal Getúlio Vargas e o acesso se dá por meio
de uma moderna passarela de 80 metros. Além disso, possui a maior arena de patinação de gelo do país,
que pode ser adaptada para eventos festivos no decorrer do ano. Conta com 264 lojas e 2.600 vagas de
estacionamento em uma área construída de 136 mil m2 e
48 mil m2 de ABL. As obras geraram 2.500 empregos
diretos e agora serão mais de 3 mil com a operação em
funcionamento. “A Multiplan é uma das maiores geradoras
de empregos do país. Temos mais de 80 mil trabalhadores
em nossos shoppings. Nunca deixamos de acreditar no
Brasil. As crises vêm e vão e nós estamos sempre investindo”, explica o presidente, José Isaac Peres.

No Norte
do país

O Grupo Sá Cavalcante também inaugurou
no final do ano passado o Shopping Metrópole
Ananindeua. Com investimento de cerca de
R$ 500 milhões, é o primeiro empreendimento
do grupo no Pará e o maior do estado. Situado
na cidade de Ananindeua, chegou beneficiando
em torno de 1 milhão de habitantes, já que sua
área de influência impacta diretamente a região
metropolitana de Belém. Possui 51 mil m 2 de ABL
e conta com 220 lojas, 10 salas de cinema, mais
de 30 operações de alimentação, 6 restaurantes
e 2.500 vagas de estacionamento.
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ofertas pelo celular
Agora, no app do Grupo Almeida
Junior, os clientes podem encontrar
promoções únicas dos seis shoppings
da rede. Basta buscar o produto de-

RecoRdista
Com mais de 1,6 milhão de espectadores ao
longo de 2017, o UCI New York City Center,
no Rio de Janeiro, RJ, é o campeão nacional
de público pelo 19º ano consecutivo, conforme
levantamento realizado pela Rentrak. Inaugurado
em 1999, possui 18 salas, totalizando 4.612

sejado para saber em tempo real os
descontos disponíveis. Um cronômetro
traz a validade de cada oferta, que
varia de 24h, 48h, 72h e 168h.
Ao reservar a promoção, um cupom
é gerado na tela do celular. O consumidor só precisa apresentá-lo no
momento da compra.

lugares. Há espaços IMAX, De Lux, XPLUS e 4DX.

Shopping CenterS_11
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no Coração de São paulo
O Pátio Metrô São Bento, desenvolvido pelo consórcio Scopus Itashopping,
será inaugurado em maio de 2018, na capital paulista, com um novo conceito
arquitetônico. No formato open mall, a construção de 5,7 mil m 2 aproveita
o concreto existente da estação do Metrô e inclui materiais que dão acolhimento e aconchego. Uma das principais preocupações foi a de não interferir
na operação do Metrô e na circulação e rotas de bombeiros e saídas de
emergência. Por isso, o fluxo dos pedestres foi direcionado para as praças
e os espaços mais escondidos. Durante o ano, o lazer será valorizado com
atividades culturais, como feiras orgânicas, exposições e apresentações
artísticas. “A arquitetura tem claramente demarcadas as áreas de conveniência, serviços e produtos, ou seja, pontos de grandes fluxos. E temos também
lugares de menos fluxo, mais adequados ao lazer e ao descanso”, conta o
arquiteto Jayme Lago Mestieri. Serão 60 operações e um boulevard na parte
externa com espaço para fast-food e gastronomia gourmet. O local escolhido
é estratégico, já que 4,3 milhões de pessoas circulam por lá.

MaiS uM inCentivo ao uSo da biCiCleta
O primeiro shopping center do Brasil, o Iguatemi São Paulo, inaugurou recentemente um bicicletário,
reforçando a importância da sustentabilidade e da mobilidade na capital paulista. São 96 vagas cobertas
para bikes, iluminação de LED, lockers com senha, kit de ferramentas para reparos e pista demarcada
com ligação direta à ciclovia da Av. Faria Lima. Dez vagas são destinadas exclusivamente para bicicletas
elétricas com tomadas 220V. O uso é gratuito e o cliente deve levar seu próprio cadeado.
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parabéns merecido
Mudanças no
Grupo partaGe
Com o intuito de fortalecer a gestão estratégica
e estimular ainda mais o desenvolvimento dos
negócios, a Partage, que reúne dez shoppings
no portfólio, reformulou sua estrutura organizacional. Adriano Capobianco passou a ser
o diretor comercial e Julio Macedo assumiu a
diretoria de marketing. “Com a expansão dos
negócios, percebemos essa necessidade para
continuarmos sendo competitivos e avançarmos
continuamente”, afirma o diretor-presidente,
Ricardo Baptista.

O Tietê Plaza Shopping completa quatro anos com motivos de sobra
para comemorar. No ano passado, registrou um crescimento de 10%
no fluxo e nas vendas, comparado a 2016. Mensalmente, recebe
mais de 800 mil visitantes. Possui mais de 200 lojas, sendo que 17
novas operações tiveram início em 2017. “Queremos inovar em
atrações, serviços e mix de lojas. Com essa estratégia, conseguimos
fortalecer a fidelidade de nossos clientes
e ampliar o perfil
do público”, diz
Alexandre Nazzi,
superintendente do
Tietê Plaza.

Sistema Patrol

PD416
/grstelecom

/grstelecom
grs@grsbrasil.com

(11) 4455.5544
Rua Natal, 438 - Santo André - SP
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SIGA O MAPA E ENCONTRE
O TESOURO DOS NEGÓCIOS
PARA SUA EMPRESA EM 2018.

Maior

evento do setor
na América
Latina

Principais
lançamentos
e novidades
do setor

Eventos
Simultâneos:

Congresso Internacional
de Shopping Centers Temas relevantes com
palestrantes formadores
de opinião.

Novo local
São Paulo Expo,
um espaço maior
e mais moderno

zootz

15 mil

75%

visitantes

de público altamente
qualificado

comercializado

De 14 a 16 de agosto de 2018
no São Paulo Expo

Evento simultâneo com a

Seja um expositor ou patrocinador
do evento oficial do setor.

Entre em contato e conheça as possibilidades de investir a sua marca:

exposhopping@abrasce.com.br
ou 11 3506 8300

www.abrasce.com.br

NÓS_novos associados
Brisa m ar shopping
O primeiro shopping de São Vicente, SP, foi inaugurado em 2007 com 21 mil m2 de ABL.
Além das mais de 140 lojas de vários segmentos, oferece um supermercado para atender
todas as necessidades de compra dos clientes. O empreendimento também é referência
de lazer na cidade, com seis salas de cinema de última geração e praça de alimentação
com cerca de 800 lugares. A comodidade fica garantida com as mil vagas de estacionamento.

Rua Frei Gaspar, 365, Centro – São Vicente/SP
www.brisamarshopping.com.br

shopping pir ata’s
Localizado em Angra dos Reis, RJ, é, há 20 anos, um ponto de lazer importante
para moradores e turistas. Reunindo 50 lojas e praça de alimentação com 20
opções de restaurantes, possui ainda um espaço de entretenimento atrativo, com
quatro salas de cinema, parquinho e espaço para festas.

Estrada Municipal, 200, Praia do Jardim – Angra dos Reis/RJ
www.shoppingpiratas.com.br

pr aia m ar shopping center
O maior centro de compras de Santos, SP, tem 18 anos de história
e registra fluxo de 1 milhão de pessoas por mês. Com 40 mil m²
de ABL, apresenta 220 lojas, um hipermercado, dez salas de
cinema e um estacionamento com 2.300 vagas, mantendo-se
como ponto tradicional de compras e lazer.

Rua Alexandre Martins, 80, Aparecida – Santos/SP
www.praiamarshopping.com.br

itapecerica shopping
Com cerca de 25 mil m² de área construída, o empreendimento atende com conforto Itapecerica da Serra, SP, e região. Possui 135 lojas e ampla praça de alimentação com vista panorâmica. Além da diversidade de opções para compras, a
academia e o complexo de cinema com quatro salas de projeção digital conquistam o público. O estacionamento oferece 900 vagas rotativas.

Avenida X V de Novembro, 89, Centro – Itapecerica da Serra/SP
www.itapecericashopping.com.br
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_NOVOS ASSOCIADOS/COLABORADORES
XTremevr

c & A m o dA s

Criada em 2017 após a união das

Com 177 anos de história, a gigan-

desenTupidor A
JÚpiTer

empresas DigitalKey e Add_Creative

te do varejo de moda está presente

A empresa, há 30 anos no mercado,

Connections, a XtremeVR nasce com

em 24 países da Europa, América

soma 14 franquias espalhadas em

a missão de criar experiências tecno-

Latina e Ásia. Por aqui, chegou em

pontos estratégicos da Grande São

lógicas para o mercado. Reconhecida

1976, com a inauguração da pri-

Paulo e da Baixada Santista. Com

por suas soluções arrojadas, desen-

meira loja no Shopping Ibirapuera,

equipes altamente treinadas, ofere-

volve projetos de entretenimento e,

em São Paulo, SP. Atualmente, soma

ce serviços de desentupimento pre-

principalmente, de negócios, envol-

mais de 270 lojas em 125 cidades

ventivo e corretivo, manejo de pragas,

vendo computação gráfica e platafor-

e 16 mil profissionais empregados.

hidrojateamento, purificação de

mas de realidade virtual e aumentada.

Um sucesso mundial.

reservatórios de água, entre outros.

Telefones: (11) 3842 4543 / 97146 6335
www.xtremevr.com.br

Telefone: (11) 3585 2800
www.cea.com.br

Telefone: (11) 3851 8550
www.jupitersp.com.br

Avc s i s T e m A s
A empresa comercializa e indica as melhores soluções

quadro de funcionários é formado por profissionais

técnicas para o funcionamento de equipamentos, como

capacitados e eficientes e os equipamentos fornecidos

cancelas e emissores e verificadores de tickets, além de

são reparados com as tecnologias de código de barras,

estações de arrecadação (assistidas e remotas). Seu

cartão de proximidade, biometria e acesso por TAG.

Telefone: (11) 5061 5131 | www.avcsistemas.com.br

Br moBiliT y
Fundada em 2014, oferece soluções
em mobilidade individual para o
mercado corporativo, com foco na
venda e na locação de segways
elétricos. Tendo o setor de shopping
centers como principal área de
atuação, a BRMobility atualmente
fornece seus produtos para 70 malls
em 14 estados brasileiros.

Telefone: (11) 3995 4766
www.brmobility.com.br

A mericAn Tower
do Br Asil
Presente há 18 anos no país, apresenta produtos, serviços e toda a
infraestrutura necessária para
comunicação wireless. Especializada
em desenvolver sites de comunicação com supor te completo para
conec tar pessoas e indústrias,
recebe o apoio de torres costumizadas internas e externas e uma
extensa cobertura.

Telefone: (11) 4766 4100
www.americantower.com.br
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Zull live
m ArkeTing
No mercado desde 2009, é uma
agência especializada em Live
Marketing: desenvolvimento e execução de ações e projetos que geram
relacionamento entre marcas e seus
consumidores. Conta com equipe
altamente capacitada e estrutura
enxuta, o que beneficia no oferecimento dos melhores preços.

Telefone: (11) 3539 4067
www.zullcomunicacao.com.br

PREPARE-SE

PA R A P E N S A R D E
FORMA DIFERENTE.

AES

A AVC SISTEMAS é uma
empresa 100% nacional que
fabrica sistemas de controle
de estacionamento e
receitas.
Possuímos a maior linha de
equipamentos entre os
fabricantes nacionais.
Entre em contato com nossa
equipe comercial.

PABX : +55 11 5061-5131
E-mail : comercial@avcsistemas.com.br
Site : www.avcsistemas.com.br

NÓS_AtuAção

V i s i ta s d e r e l ac i o n a m e n to
eSquina doS pimentaS (guarulhoS/Sp)

Shopping porto miller Boulevard

– priScila ditommaSo, coordenadora de

(porto Feliz/Sp) – priScila e roBerto

operaçõeS da a BraSce , e e vandro S ilva ,

menezeS, Superintendente

gerente geral

porto Belo outlet premium (porto
itapecerica Shopping (itapecerica da

Belo/Sc) – Flavia cunha, gerente de
operaçõeS da aBraSce, com muniF,

Serra/Sp) – Fernando Brandão,

alexandre e aníBal tacla durante

Superintendente; priScila; e meire

lançamento do empreendimento

paSSarelli, gerente de marketing

Buriti Shopping (goiânia/go) – igor

araguaia Shopping (goiânia/go) –
gleiciana e ilton nóBrega,

alarcão, Superintendente; andreia

Superintendente

Folha, gerente de marketing; gleiciana;
paBlo lima, gerente Financeiro;
e F ernando p arra , regional comercial

portal Shopping e portal Sul Shopping
(goiânia/go) – gleiciana Braga,
coordenadora de operaçõeS da aBraSce;

giancarlo Johann, Superintendente doS
empreendimentoS; e carloS Wagner,
Superintendente do portFólio centro-

-oeSte da terral Shopping centerS

aparecida Shopping (aparecida de
goiânia/go) – gleciana e FáBio leal,
Superintendente

E m c li m a
d E sco n t r a í do
no fim de 2017, a abrasce realizou confraternizações com superintendentes em três estados (ceará, Bahia e rio Grande de sul)
e no distrito Federal. o encontro do ceará teve a presença da
coordenadora de operações da entidade, Gleiciana Braga, e do
coordenador estadual, ricardo nunes. durante o almoço,

E r r ata
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a próxima edição da recon acontecerá na cidade de las Vegas, e não em minneapolis,
como foi mencionado na reportagem Por Dentro do Potencial Chinês, da edição 215.

Fotos_divulgação

assuntos do setor também foram abordados no bate-papo.

AbrAsce responde

V i s i ta s d e fe s a
da i n d ú s t r i a

O que é taxa de fiscalizaçãO de
anúnciOs? é legítima sua cObrança?

lorrayne rosa, Coordenadora de
assuntos instituCionais da
abrasCe, Com o deputado milton

a taxa de fiscalização de anúncios, também conhecida como

rangel, da assembleia legislativa

“taxa de publicidade”, conforme o próprio nome aponta, é

do estado do r io de J aneiro

devida em razão da atividade municipal de fiscalizar anúncios
em locais de acesso ao público – sendo atribuída, na maioria
dos casos, pelo código tributário de cada cidade. as prefeituras possuem sim a legitimidade em proceder na cobrança dessa
taxa, no entanto, recomenda-se atenção ao disposto na legis-

Com o vereador

lação local que trata do assunto, a fim de ser pautada a previ-

Cesar maia, da

sibilidade e a razoabilidade na exigência por parte do ente
municipal. Gisele Pimentel – Gerente Jurídica da Abrasce

Tem alguma dúvida? Envie sua pergunta para
revista@abrasce.com.br que a Abrasce responde.

Câmara muniCipal
do rio de Janeiro

defesa da indústria_parcerias com o governo

H

oje, os shoppings brasileiros empregam diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Só em 2016,
foram registrados cerca de 26 mil novos postos de
trabalho, crescimento de 2,7% frente ao ano anterior. E o que pode melhorar este cenário?

impulso ao
desenvolvimento
social
A intenção da Abrasce é contribuir para que esses números continuem positivos. Prova disso foram as duas parcerias firmadas recente-

Cândido, diretor de Assuntos
Institucionais da entidade.

mente com o Governo Federal. A primeira delas, feita com o Ministério
do Desenvolvimento Social, é o convênio ao Plano Progredir, que visa

Plano Progredir

oferecer oportunidades de qualificação, trabalho e renda à população

Lançado pelo Ministério do De-

das classes D e E, prioritariamente aos beneficiários do Programa Bolsa

senvolvimento Social no fim de

Família. A associação também fechou um acordo com o Ministério do

2017, o programa é voltado a

Trabalho para abrir agências de atendimento nos shoppings. O papel

pessoas com renda familiar de

da Abrasce é abrir as oportunidades para seus associados, mas ambos

até três salários-mínimos ins-

os programas são de adesão voluntária dos empreendimentos.

critas no Cadastro Único para

“Acho que o mais importante nisso tudo é o papel de liderança

programas sociais do governo

da Abrasce no mercado. O setor, representando boa parte do PIB

federal. O objetivo é facilitar o

brasileiro, também tem a obrigação de colaborar no que for possível

acesso a oportunidades de em-

para ajudar o país socialmente, fora o que já contribui planejando e

prego e qualificação profissional

deixando os shoppings à disposição da população”, informa Cátilo

(na forma de vagas de estágio,
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de jovem aprendiz ou cursos de capacitação para os trabalhadores).
Garantir a autonomia financeira das famílias é a meta final. Para
dar efetividade ao Plano Progredir, o governo federal criou uma
rede de parceiros reconhecidos por suas ações de responsabilidade
social, entre eles, a Abrasce.
O trabalho de divulgação da iniciativa aos malls começou no início
de janeiro e promete colher bons resultados em breve.

Abr Asce fechA pArceriAs
importAntes com o governo
feder Al, com serviços
voltAdos à ger Ação
de empregos e rendA
Por_paula andrade

“A Abrasce está cada vez mais
conectada com seu papel
social no Brasil”, enfatiza
Cátilo Cândido

“Acho que o plano foi bem-recebido pelo setor. Dependemos muito

de compras, mas também de conveniência

da geração de empregos e dos candidatos que se apresentarem, mas

e convivência. Então, nada mais natural que

a perspectiva é ótima, tendo em vista que, este ano, temos um bom

os serviços públicos migrem para o setor. O

prognóstico de manutenção e criação de vagas”, ressalta Cândido.

governo não procuraria a Abrasce se não fos-

Os empreendimentos interessados em participar deverão disponi-

se uma entidade que tivesse papel relevante

bilizar as vagas abertas no portal de intermediação de mão de obra.

perante seus associados”, ressalta o diretor de

A utilização dos serviços ficará a critério de cada mall, que deverá

Assuntos Institucionais.

analisar os currículos conforme seus critérios.

Os empreendimentos que tiverem interesse
em contar com as agências de atendimento em

Agências do Ministério do Trabalho

suas dependências devem buscar a superinten-

A proximidade entre a Abrasce e o governo federal também resultou

dência do seu estado.

na assinatura de outro acordo importante. A partir de agora, a po-

“Mais de 35 shoppings, de todas as regiões do

pulação poderá encontrar postos de atendimento do Ministério do

país, entraram em contato com a Abrasce, para

Trabalho nos malls.

entender melhor o plano e tentar viabilizá-lo”,

“O shopping moderno virou um hub social. Ele não é só um centro

declara Cândido.
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PROJETOS
dE LEI
AcompAnhe o que foi
mAis relevAnte pAr A o
setor recentemente

AssembleiA legislAtivA do
estAdo do Rio de JAneiRo
CâmARA muniCipAl de ReCife
projeto de Lei n. 129/2016

projeto de Lei n. 1745/2016
Estabelece a obrigatoriedade de medidas de acessibilidade e adaptação de sanitários nos estabelecimentos

Torna obrigatória a todos os empreendimentos

comerciais, de serviços e nas repartições públicas, para

licenciados pelo município do Recife para

utilização pelos portadores de nanismo ou baixa estatura,

exploração de estacionamento de veículos

no âmbito do estado do Rio de Janeiro. “É uma tendência

a concessão de gratuidade na permanên-

no Brasil ter projetos de lei que falam da acessibilidade

cia máxima de 30 (trinta) minutos. Segundo

nos estabelecimentos públicos e privados. Acredito ser

Lorrayne Rosa, coordenadora de Assuntos

muito importante o setor estar preparado para receber

Institucionais da Abrasce, é comum o arquiva-

essas pessoas”, diz Lorrayne.

mento de projetos que não foram deliberados
em determinada legisladura, pois isso está
previsto no regimento. “Na Câmara de Recife,
muitos foram arquivados agora no começo
de 2018, o que é bom para o nosso setor.”
Arquivado pelo fim da legislatura.
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Sancionado na Lei Estadual do Rio de Janeiro n. 7.840, de 2018.

Câmara muniCipal de São paulo
projeto de Lei n. 374/2016
Determina a instalação de câmeras de segurança em estacionamentos
comerciais e a conferência pela Guarda Civil Metropolitana sempre
que solicitado. Segundo Lorrayne, a Abrasce teve uma forte atuação
neste projeto, mostrando aos legisladores a importância de se manter
o arquivo das imagens por apenas 30 dias, e não de seis meses, como
era previsto. “Isso gera um alto custo aos empreendimentos.”
Aguarda sanção ou veto no Executivo Municipal.

aSSembleia legiSlativa do eStado do rio de Janeiro
projeto de Lei n. 1313/2015
Dispõe sobre o oferecimento de transporte especial em estabelecimentos
comerciais e de outras providências. Depois de ser vetado pelo Executivo
Estadual, aguarda análise na Casa. De acordo com a coordenadora
de Assuntos Institucionais da Abrasce, a obrigatoriedade acaba por
interferir na exploração da propriedade privada.
Aguarda análise do veto pela Casa Legislativa.

aSSembleia eStadual do Ceará
projeto de Lei n. 125/2017
Delibera sobre a cobrança de taxa de estacionamento em shopping centers
e supermercados. A Abrasce apresentou ao governador Camilo Santana
seu posicionamento a respeito da inconstitucionalidade do projeto e
segue na espera da decisão do estado.
Aguarda sanção ou veto do Executivo Estadual.
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INOVE OU

desapareça

Maior evento de varejo do Mundo,
nrF 2018 coloca a necessidade de
inovação coMo prioridade de queM
Por_renato MÜller

26_Shopping CenterS

fotos_divulgação

quer ser relevante para seus clientes

O

varejo não é mais o mesmo. Felizmente. A mudança de
comportamento dos consumidores, a interação cada vez
maior com os celulares e a demanda por personalização

e velocidade têm provocado uma intensa transformação no setor em
todo o mundo. Nos Estados Unidos, fala-se muito do seu apocalipse,
devido ao fechamento de mais de 6 mil lojas de grandes redes no ano
passado, mas seria mais apropriado dizer que ele está em revitalização:
somente quem for interessante e oferecer uma experiência de compra
atraente continuará no mercado.
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Rod Sides, vice-presidente da Deloitte,
alerta sobre a necessidade de mudança
do varejo

A edição 2018 da National Retail Federation Big Show, o principal evento de varejo do mundo, realizado em janeiro, na cidade de Nova York, colocou a necessidade de inovação como prioridade estratégica.
“O jogo mudou, em grande parte devido ao digital. Precisamos abraçar essa realidade e entender como alcançar os clientes de novas formas”, afirma Rod Sides,
vice-presidente de varejo da consultoria Deloitte.
Um exemplo de empresa que abraçou o digital
e fez com que todo o seu segmento de mercado
mudasse de comportamento é a Rent the Runway,
que incomodou o setor de moda por oferecer, em
um modelo de aluguel, os mesmíssimos produtos
disponíveis nas grandes lojas de luxo da Quinta Avenida. Com o tempo, porém, a empresa não somente
venceu a resistência das grifes, como também as
transformou em parceiras de negócios. “Mostramos
que poderíamos ajudar as empresas a crescer, pois
temos dados completos sobre o comportamento
do público e conseguimos identificar tendências”,

“MostraMos para a indústria
o que teM deManda”
Jennifer HyMan

afirma Jennifer Hyman, CEO da empresa. Por reduzir a resistência do consumidor em experimentar
uma roupa de grife e dar a oportunidade de ter
um primeiro contato com a marca sem investir
demais, a Rent the Runway criou um novo mercado. “Nos posicionamos como parte do processo
de conquista do cliente. Conforme o consumidor
se apaixona por uma marca específica, ele passa
a lidar diretamente com ela”, explica.
Bem alinhado a uma das grandes tendências percebidas na NRF 2018, o próximo passo da Rent the
Runway é se tornar mais uma empresa de dados e
inteligência do que um varejista. “Conforme nossa
base de dados se torna mais robusta, podemos
levar mais insights aos parceiros e ajudá-los no
desenvolvimento de novos negócios e mercados”,
completa Jennifer.

Simplicidade e sofisticação
Na abertura da NRF 2018, o CEO da Levi’s, JC Curleigh, trouxe um conceito que está no coração do negócio
de quem se destaca no mundo atual: “seja simples em tudo o que diz respeito ao cliente e muito sofisticado na retaguarda”, disse. Consumidores com muitas opções de escolha querem facilidade no processo
de compra. Isso implica em grande complexidade
nos sistemas de apoio, para que a empresa conheça

A construção dessa complexidade na retaguarda

profundamente o cliente e possa oferecer o produto

é a direção para o desenvolvimento de novos negó-

certo, na quantidade ideal, no local adequado e no

cios. Alibaba e Amazon, por exemplo, construíram

momento exato. É o caso da Apple, da Google e da

plataformas que incluem e-commerce, marketplaces,

Tesla, que lidam com o cliente de forma simples, mas

mídia, entretenimento, soluções de pagamento,

que carregam uma complexa estrutura tecnológica.

logística, serviços de marketing, publicidade e
cloud. O Alipay, sistema de pagamentos do Alibaba,

Segundo JC Curleigh,
CEO da Levi’s, consumidores
querem sortimento editado

tem 520 milhões de usuários na China (há cinco
anos esse número era irrisório) e seu ecossistema
integrado permite que a empresa tenha uma visão
de negócios incomum. “O varejo deve ser mais que
um depósito de produtos à espera dos clientes.
Ele precisa ir atrás dos consumidores e participar
mais da vida deles. Na Alibaba, trabalhamos com
três pilares: contexto, convergência e contato.
A partir deles, capturamos e analisamos os dados
dos clientes para melhorar a performance de nossos
parceiros de negócios e reduzir o atrito dos processos de compra dos clientes”, afirma Lee McCabe,
vice-presidente do Alibaba na América do Norte.

“O caminhO é ser
simples aO lidar
cOm O cliente,
mas carregar
uma cOmplexa
estrutura
tecnOlógica”

Palestra de Lee McCabe,
vice-presidente do Alibaba

Jc curleigh
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Por incrível que pareça, uma marca de moda com 40 anos de vida simboliza a nova postura necessária para o varejo. A Tommy Hilfiger é, hoje, uma plataforma multimídia, e não uma empresa que vende
roupas. “Por meio de shows, desfiles, eventos, coleções e conteúdo, criamos experiências incríveis, para
que o cliente deguste não somente os produtos, mas nosso estilo de vida”, explica o fundador da marca,
Tommy Hilfiger. “Seja comprando pelo Snapchat, usando Realidade Aumentada e chatbots ou participando
de eventos ao vivo nas lojas, queremos que o cliente mergulhe em nosso universo”, afirma.
Para Alberto Serrentino, sócio-diretor da Varese Retail e palestrante na NRF 2018, marcas já estabelecidas têm uma grande vantagem competitiva. “O primeiro passo para a transformação digital é ter uma
cultura digital. E só tem cultura digital quem tem cultura. Por isso, as empresas com valores e propósitos
muito bem estabelecidos têm mais possibilidade de sucesso na adoção deste meio em seus modelos de
negócios”, analisa.

Tommy Hilfiger falou sobre
as estratégias adotadas
para se tornar uma
plataforma mulimídia

Fazer diferente
“A volatilidade é o novo normal, e o que hoje parece definido, amanhã
poderá mudar. Por isso, tente algo diferente, inove o tempo todo, busque sempre se reinventar”, recomenda Beth Comstock, vice-presidenre
da General Electric. Para ela, as empresas precisam se abrir para o que é
novo e, em momentos incertos, contar com equipes heterogêneas gera
bons resultados. “Times formados por pessoas muito diferentes trazem
um resultado melhor, desde que sejam orientadas a projetos, e não de
acordo com a hierarquia das empresas”, recomenda.
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“É preciso ir alÉm
para se aproximar
do cliente”
alberto serrentino

Beth Comstock diz que
é preciso investir em
equipes heterogêneas

É uma mudança de paradigma que
todo o varejo vai enfrentar em algum
momento”, diz Lori.
Segundo Martin Barthel, head global
de estratégia de varejo e e-commerce
do Facebook, dados têm tudo a ver com
transparência. “Se o varejo sabe de que
tipo de informação precisa e constrói
uma relação com o parceiro, cria mais
valor do que geraria se desenvolvesse
soluções sozinho”, relata. Para Serrentino,
da Varese Retail, o varejo precisa mudar
seu mindset para realizar a transformação
digital. “É preciso definir novos modelos

O varejo que quer realizar essa transformação precisa ter foco

de gestão, estrutura corporativa, métricas

e entender como o digital se encaixa nas mudanças necessárias.

e remuneração para que a empresa se tor-

“Quando criamos nosso lab, os negócios on-line e off-line estavam

ne mais rápida no teste de novas ideias e,

em mundos diferentes. Então, focamos em colocar recursos digitais

principalmente, aceite o erro como parte

nas lojas quando isso fazia sentido para resolver problemas reais

do processo de aprendizado”, diz.

dos clientes. Se faz sentido para o consumidor, avançamos”, conta
Scott Emmons, head do lab de inovação da rede de lojas de departamentos Neiman Marcus.
No Walmart, a transformação digital tem sido um processo de

Lori Flees explica sobre o
centro de inovação digital
do Walmart

aprendizado intenso e muito positivo. O foco nas necessidades
do cliente e o envolvimento dos líderes da empresa fazem com
que as mudanças aconteçam rapidamente. “O board e o CEO têm
a visão clara de onde a empresa quer estar daqui a 20 anos e nos
impulsionam nessa direção”, afirma Lori Flees, head do Store No
8, centro de inovação digital da varejista. Para ela, o Store No 8
é uma grande mudança na forma como o Walmart trabalha, pois
exige buscar parcerias para ganhar velocidade. “Um grande desafio é saber o que devemos manter aqui dentro e o que podemos
compartilhar com o mercado.
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E VO LU Ç ÃO CO N T Í N UA
novidades que não estavam na nrf, mas que
prometem fazer muito sucesso aqui no brasil
Por_paula andrade

CR Mall
A empresa lança o Prizor Rating, uma funcionalidade da plataforma
Prizor de Autoatendimento, que consegue captar rapidamente informações detalhadas sobre qualquer loja do empreendimento e
cruzar dados. Por meio da ferramenta, identifica-se a loja onde
o cliente comprou e, com o Rating, a pesquisa já é direcionada para a operação em questão. Assim, o consumidor pode
classificar a experiência de compra com notas de 1 a 5 e,
na sequência, selecionar os motivos da sua avaliação. Com
essa tecnologia, o shopping center, além de conhecer mais
detalhadamente seu público, consegue acompanhar as
performances dos varejistas.

Group Software
Unindo diversas tecnologias de ponta, a empresa desenvolveu
duas soluções, o Group Shopping E-Commerce e o Group
Shopping Smart Locker. Esta plataforma permite transformar
o shopping físico em on-line com completa estrutura de pagamentos, repasse automático de vendas para os lojistas e
empreendedores e entrega via loja física ou armários inteligentes. Estudos indicam que 5% das vendas do shopping
podem vir deste novo canal, em um prazo de1 a 2 anos.
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Intranet Mall
A Mall Play é a plataforma de conteúdo em vídeo desenvolvida para capacitar equipes de vendas de lojas em shopping centers. São mais de
40 vídeos que têm o objetivo de impactar na forma como a equipe
interage com seu cliente, convertendo em melhores resultados de
atendimento e vendas. Todo conteúdo disponível está atrelado a um
sistema de gamificação, que tem papel fundamental na fidelização
dos usuários, fazendo a ponte entre a plataforma e o marketing
do shopping center para reconhecer e premiar os colaboradores
que acessam e interagem na plataforma.

Johnson Controls
O novo sistema de automação predial Metasys® 9.0 inclui dois novos
controladores baseados em IP/Ethernet e recursos de interface do
usuário que facilitam ainda mais a busca por informações críticas
e a solução de problemas. Eles se comunicam em redes e podem
ser facilmente integrados, reduzindo o custo total do cliente, pois
compartilham ativos de TI e infraestrutura. Além disso, contam com
um relógio em tempo real para programação interna e geração de
alarmes, além de suportarem topologias de rede tipo estrela e em
cadeia. Para completar, não requerem configuração, resultando em
uma entrega mais rápida.
Samsung
A gigante coreana acaba de lançar o Gaming Monitor
CHG90, que possui o maior display gamer equipado
com tecnologia QLED. Com 49 polegadas e resolução
de 3840 X 1.080, o equipamento curvo foi desenvolvido
para exibir os jogos com máxima fidelidade e foco na
performance. Além de melhorar a fluidez em situações
de jogo com altas taxas de quadros por segundo, o
monitor oferece a flexibilidade de ajuste para 120Hz e
60Hz, caso necessário.
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Think Digital
A companhia criou uma rede Wi-Fi inteligente para captar clientes, dados
de consumo e direcionar promoções utilizando recursos de geolocalização. Ela conecta os consumidores e viabiliza a comunicação entre
lojistas e clientes, a fim de engajá-los e fidelizá-los. Também mapeia
ainda o comportamento dos consumidores durante a permanência
dentro do shopping. Baseada em nuvem, a solução exige baixo investimento, apresenta fácil implementação e alta disponibilidade,
além de escalabilidade.

Vemco Group
A novidade é a câmera e o software Vemcount, que realiza a contagem em alta precisão do fluxo de
pessoas. A medida é extremamente importante para análise de desempenho do shopping, permitindo ter informações profundas sobre as operações e o comportamento dos seus consumidores. Ao
comparar os dados do visitante em diferentes períodos ou em diferentes lojas, permite que sejam
facilmente exportados e apresentados em várias aplicações de planilhas ou como arquivos PDF
diretamente da página do relatório.
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Case_aplicativo

agas

verdes
Pioneiro nos Pagamentos digitais,
aPP do shoPPing total agor a
inova ao facilitar acesso
ao estacionamento, sem
tickets de PaPel nem filas
por_paula andrade

do a necessidade de ir até um guichê para pagar, e

vibram quando os centros comerciais

a outra é efetuar o pagamento escaneando o ticket

trazem novidades para facilitar com-

no leitor do celular”, explica Carlos Trevisan Jr.,

pras, poupar tempo e preservar o meio ambiente.

gerente administrativo financeiro do shopping.

Atento a sua clientela sempre ágil e conectada,

Além do conforto e da praticidade, a questão

o Shopping Total, de Porto Alegre, RS, acaba de

ecológica é um dos maiores diferenciais dessa ini-

incluir uma novidade ecológica e supercômoda

ciativa. Afinal, evitar a emissão de tickets de papel

em seu aplicativo. Agora, quem chegar ao mall de

causa um grande impacto em um empreendimento

carro tem uma agradável surpresa. “Acrescentamos

onde circulam 900 mil pessoas por mês. “Contribu-

duas funções ao app. A primeira é a ferramenta

ímos com a sustentabilidade na redução do corte

de entrada e saída apenas com a aproximação do

de árvores”, destaca Trevisan Jr., lembrando que o

smartphone na cancela do estacionamento, evitan-

centro de compras conta com 9.700 vagas rotativas.
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C

ada vez mais exigentes, os brasileiros

busquem cada vez mais pela ferramenta, ainda
mais com a liberação do WiFi dentro do mall.

Mall na palma da mão
O aplicativo do Shopping Total começou a

“É uma mudança de cultura para consumidores

ser desenvolvido em 2015 pela empresa 4All

e varejistas. As lojas nos informam que o app é

Tecnologia e foi um dos primeiros do setor a

mais um facilitador e pode incrementar as ven-

integrar meios de pagamento. Assim, os clien-

das. Em termos logísticos, ele nos ajuda muito

tes podem pagar suas compras em várias lojas

diminuindo as filas e aumentando o conforto

utilizando apenas o celular. Na praça de alimen-

para o cliente”, resume Trevisan Jr.

tação, a novidade agrada ainda mais o público,
já que é possível selecionar as refeições e quitar
a conta diretamente da mesa.
A ferramenta digital vem se mostrando
um sucesso. Em um ano, foram feitos 30 mil
downloads e a grande maioria dos clientes utiliza

“ Ta m b é m u s a m o s o a p l i c aT i vo
co m o i n s T r u m e n To d e
fi d e l i da d e e p r e m i aç ão ”
c a r lo s T r e v i s a n j r .

o app continuamente. A tendência é que todos

Ferramenta inteligente
• 30 mil usuários
• Ecologicamente correta, porque
evita emissão de tickets de papel

• Diminui tempo de espera em filas
e guichês de pagamento

• Facilita pagamento nas lojas
e na praça de alimentação

• Permite fazer reservas nos restaurantes
e pedidos (nas mesas da praça de
alimentação ou delivery)

Situado em Porto Alegre, o empreendimento possui um aplicativo com 30 mil clientes cadastrados
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empreendedor _Eduardo GribEl

No alvo

certo
Por_Solange baSSaneze

Tenco Shopping cenTerS
foca em cidadeS eSTraTégicaS
para implanTar ou adquirir
empreendimenToS
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aior empresa com empreendimentos no interior do
Brasil e presente em dez estados, a Tenco Shopping
Centers tem planos de expandir ainda mais este ano

por meio de novas aquisições. Em maio de 2018, o grupo completa
30 anos, dos quais há 18 atua no mercado. O presidente-fundador,
Eduardo Gribel, conta um pouco sobre as estratégias adotadas ao
longo do tempo.

Revista Shopping Centers | Quais são os principais diferenciais da Tenco?
Eduardo Gribel | Nossa tese de investimento é fazer a interiorização
dos shoppings com foco em polos regionais. Desta forma, levamos
também desenvolvimento e proporcionamos riqueza para esses
municípios do interior do Brasil. Desde 2005, nosso crescimento
passou a ser definido para esse mercado. Para chegar a esses locais,
fizemos uma pesquisa muito grande e elencamos as cidades com mais
de 150 mil habitantes sem shopping center e com concentração de
seis a oito municípios no entorno, que dependiam de seu comércio,
hospital, universidade... E, então, focamos nela. O objetivo sempre é
termos o empreendimento dominante nesses municípios. Com essa
lista preliminar, fomos implantando os shoppings e, hoje, estamos
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até fazendo aquisições nestas regiões.

Itaquá Garden Center
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RSC | A Tenco traz o conceito Garden para seus empreendimentos. Quando passaram a usá-lo?
RSC | Quais foram os últimos

EG | Ele foi inserido na programação visual e na identidade de nossos

investimentos realizados?

shoppings a partir de 2011 e se baseia em três pilares: ecologica-

EG | Foi o Itaquá Garden

mente correto, socialmente justo e economicamente viável. Do ponto

Shopping, em Itaquaquecetuba,

de vista ecológico, deve seguir um mínimo de princípios adotados.

SP, inaugurado no ano passado.

Todas as ações sustentáveis são realizadas pelo Instituto Tenco, que

Há dois anos, tínhamos quatro

se dedica a fomentar o desenvolvimento econômico-sócio-ambiental

shoppings em construção e de-

das comunidades onde atua e da própria empresa. Hoje, ele faz a

cidimos que iremos começar um

negociação com os municípios destas ações, o que ficou mais fácil,

novo greenfield. Os anos de 2016

já que sempre traz uma contrapartida social. Além disso, organiza

e 2017 foram difíceis do ponto

o Prêmio Sou Mais, baseado nos tripés de sustentabilidade. É de sua

de vista financeiro. As taxas de

responsabilidade difundir e replicar as ações de algum shopping ga-

financiamento estavam mui-

nhador em outros empreendimentos. Produz ainda um relatório anual

to altas, surgiram dificuldades

de sustentabilidade, que está dentro das premissas internacionais.

para a locação de novas lojas e
grandes operações passaram até
a fechar algumas unidades. Por
isso, tomamos a decisão de fazer
mais greenfields e continuamos
avaliando essa posição para o
ano de 2018, pois não devemos

Lage Garden Shopping

construir nada novo agora. Desde
o final de 2015, passamos a focar
em aquisições baseadas em nossa tese. Compramos o Jaraguá do
Sul Park Shopping e estamos neste momento estudando outras
compras, porque o nosso foco
de crescimento também passa
pela aquisição. Agora em 2018, já
estamos com duas negociações,
as quais esperamos que evoluam
ao longo do ano.
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Apesar de estar situado na
capital Macapá, o Amapá
Garden Shopping é o único
empreendimento da cidade

Via Vale Garden Shopping
RSC | Quando a Tenco parou de vender seus shoppings?

O Jaraguá do

EG | Hoje, temos 15 shoppings no portfólio, mas desenvolvemos

Shopping,

mais de 20 empreendimentos desde 2001. Fizemos algumas vendas
de empreendimentos até 2010, porque era uma forma de gerar
recurso para o crescimento, em uma época em que não existia
financiamento. Em 2010, depois de a empresa estar capitalizada

Sul Park
adquirido em
2016 pela
Tenco, possui
170 lojas e
cinco salas
de cinema

e com maior acesso aos financiamentos, o foco passou a crescer
com a propriedade de empreendimentos. Entre capital próprio e
financiamento, investimos R$ 1,5 bilhão nos últimos seis anos com
a construção de novos shopping centers. Hoje, estamos em dez
estados, mas a ideia é expandir para outras cidades que estejam
dentro dos parâmetros que nos interessam.
RSC | Como trabalham com a gestão de pessoas?
EG | O Arapiraca Garden Shopping e o Juá Garden Shopping já foram reconhecidos pela Great Place
to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar. Eu acredito que esse resultado se deve
ao fato de termos desenvolvido uma motivação para nossos colaboradores por meio de um plano de
meritocracia. Temos metas anuais muito bem definidas e desdobradas em todos os níveis. Como este
trabalho é feito com muita transparência, ele dá segurança a todos e, consequentemente, a motivação
cresce significativamente. Assim, a equipe dá uma aderência muito grande ao projeto. GPTW é fruto
deste trabalho. Hoje, geramos 1.200 empregos diretos e cerca de 40 mil indiretos.

Cariri Garden Shopping
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Em 2016, o Arapiraca Garden
RSC | O que espera de 2018?
EG | O setor de shopping centers

Shopping recebeu da Abrasce e da
GPTW o Prêmio Destaque na categoria
Melhor Shopping para se trabalhar

é muito atrelado ao varejo, e o
cenário econômico o atingiu muito fortemente. Primeiramente,
precisamos ter uma realidade
de emprego voltando, porque
o desemprego está muito alto.
Melhorando esse cenário, vamos
ter uma mudança de humor e
teremos os consumidores retornando aos shoppings. Por isso,
estamos levando para nossos

RSC | Em ano de eleição, de que forma o resultado nas urnas

centros comerciais a melhor

pode refletir no setor?

experiência possível para as

EG | Apesar da relação ainda ser grande, cada vez mais nossa eco-

pessoas. Queremos que o visi-

nomia está se descolando da política, o que é bom, pois pode trazer

tante vá ao shopping, mesmo

um crescimento para o Brasil, independentemente da confusão

que seja apenas para passear

política que nós vivemos. Evoluindo para um candidato de centro,

ou se entreter. Procuramos ser

equilibrado, que possa dar confiabilidade aos mercados nacionais

a praça do interior, aonde todo

e aos investidores estrangeiros, acredito que o setor vai melhorar.

mundo vai por diversas razões e
que se torna ponto de encontro

RSC | Se puder eleger cinco pontos que levaram ao sucesso da

da cidade. Trazendo fluxo para

empresa, quais destacaria?

Garden

o shopping, estimularemos que

EG | Com certeza, o primeiro é o foco da tese de investir no in-

Shopping,

as lojas vendam e, à medida que

terior e nossa determinação nisso. Depois, vem a escolha das

o varejo for melhorando, vamos

cidades certas. Não posso deixar de colocar nosso time Garden,

reverter esse tráfego em venda.

composto por pessoas criativas, determinadas, éticas e com

O Via Café

localizado em
Varginha, MG,
se tornou o
principal centro
de compras
da cidade

relacionamento transparente. A equipe timegarden tem sido fundamental para o nosso crescimento e retrata os nossos valores. Outro
ponto é a criação de processo com a retaguarda do front office que
fica concentrado em Belo Horizonte, MG, sendo muito responsável
por nosso desempenho. Além disso, destaco a busca permanente de
observância do nosso planejamento trianual e dos orçamentos, o que
permite que todo mundo conheça o que tem que ser almejado e feito.
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ARTIGO_JURÍDICO

SHOPPING CENTERS
NA JURISPRUDÊNCIA
DO CARF
Por_Carlos Eduardo Makoul Gasperin*

A

experiência recente nos tem

Por meio desse julgamento, foi feita uma análise minuciosa do papel que o empre-

demonstrado que o modelo

endedor desenvolve no modelo de negócios para sedimentar o entendimento de

de negócios e a estrutura

que os pagamentos recebidos a título de res sperata ou cessão pelo direito de uso

jurídica que sustenta os shopping

são valores que divergem do aluguel e encontram origem nas vantagens forneci-

centers não têm passado desapercebi-

das ao lojista pelo empreendimento enquanto perdurar a relação locatícia. Por

dos aos olhos da Receita Federal do

esse motivo, devem ser reconhecidos e tributados pelos empreendedores pro rata

Brasil (RFB), gerando algumas autua-

tempore, pelo regime de competência, durante a duração da locação, ainda que

ções a fomentar o debate do tema no

os valores tenham sido recebidos antecipadamente.

âmbito do Conselho Administrativo de

Há outras discussões envolvendo o setor naquele Conselho, tais como a forma

Recursos Fiscais (CARF) – órgão de

de classificação contábil e a tributação quando da venda do empreendimento

julgamento administrativo cujas deci-

como um todo; a correta identificação do responsável tributário; e a possibili-

sões favoráveis aos contribuintes são

dade de dedução pelo empreendedor, na apuração do seu lucro real, dos

definitivas perante a Fazenda Nacional.

encargos de locação por ele arcados referentes às unidades desocupadas ou a

O julgado mais recente de que se

impossibilidade dessa dedução quando se tratar de custos da locação de lojas

tem notícia foi proferido pela Câmara

âncoras assumidos pelo empreendedor.

Superior de Recursos Fiscais do CARF

Em todos esses casos é possível perceber que as discussões envolvem dois

(CSRF) – instância máxima daquele

pontos principais: um jurídico, a demonstrar a estrutura e a funcionalidade dos

Conselho, que tem como objetivo

empreendimentos e as consequências tributárias possíveis a partir daí; e outro

pacificar os entendimentos do órgão

fático, que envolve a força e a qualidade das provas produzidas pelos contribuin-

– em decisão de agosto de 2017.

tes a demonstrar o real fluxo financeiro existente sobre os valores arrecadados e
o papel por ela efetivamente desenvolvido no modelo empresarial adotado.
Dessas discussões, depreendem-se a lição e o alerta de que os procedimentos
contábeis e financeiros adotados nos shopping centers devem ser os mais claros
e objetivos – em que pese a complexidade do negócio que registram – para facilitar o trabalho probatório futuro; caso contrário, uma discussão aparentemente
fácil tornar-se-á deveras complicada e arriscada.

* Advogado sócio da área tributária do escritório Casillo Advogados
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“Os procedimentos contábeis
e financeiros adotados nos
shoppings devem ser claros
e objetivos para facilitar o
trabalho probatório futuro”

NÃO ERRE A MIRA.

SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ABRASCE 2018.
ONDE OS NEGÓCIOS SÃO DE LONGO ALCANCE.

24 E 25 DE ABRIL DE 2018
EM SÃO PAULO
PATROCÍNIO PL ATINUM

Entre em contato e seja um patrocinador

CONSULTE AS CONDIÇÕES PARA SUA EMPRESA MARCAR PRESENÇA NO EVENTO.

novosnegocios@abrasce.com.br ou (11) 3506.8300
PATROCÍNIO DIAMANTE

www.abrasce.com.br

PATROCÍNIO OURO
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Levantamento
aponta
crescimento em
todos os índices
pesquisados

C

mia em 2017, o setor de shopping centers, mais uma
vez, mostrou sua enorme capacidade de driblar, superar

e vencer as dificuldades. Os dados do Censo Brasileiro de Shopping
Centers 2017/2018, realizado pela Abrasce, corroboram o crescimento e a
retomada dos negócios. O ano terminou com 571 shoppings, o que significa um
incremento de 12 empreendimentos quando comparado a 2016. Segundo Glauco
Humai, presidente da Abrasce, as inaugurações geraram um investimento na ordem
de R$ 6 bilhões na economia brasileira. São 343 mil m2 de área bruta locável (ABL) a mais,
denotando um aumento de 2,26%. No total, são 15,5 milhões de m2.
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om todos os acontecimentos na política e na econo-

Distribuição De Macrorregiões
Faturamento
de vendaS em 2017

região nordeSte

R$ 167.750 BI

86 shoppings em operação
28.631.642 de faturamento

região norte

27 shoppings em operação
R$ 7.180.389 de faturamento

região Centro-oeSte

56 shoppings em operação

região SudeSte

13.847.645 de faturamento

304 shoppings em operação
região Sul

97.370.646 de faturamento

98 shoppings em operação
20.720.104 de faturamento

ShoppingS
em operação em 2017

571

2016
157.950.289.633

+2,33%

expansão De negÓcios
aBL ToTaL
VaRIação (%) + 2,26%
2016
15.236.629

VaRIáVeIs – 2016/2017 = +6,20%
Faturamento total

2017
15.580.379

2017
167.750.428.029

previSão de
inauguraçõeS
em 2018

23

shoppings

shoppIngs em expansão

9%
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o setor em números

Lojas 5.204
norte

Lojas 17.750
nordeSte

Empregos 39.737

Empregos 190.781

Visitas 17.074.878

Lojas 9.101

Visitas 79.949.116

Lojas 53.957

Centro-oeSte

Empregos 101.751

Empregos 569.554

Visitas 36.458.421

Visitas 274.941.704

Lojas 16.287

SudeSte

ToTal
Sul

Empregos 127.543
Visitas 54.834.894

lojaS
102.300

empregoS
1.029.367

viSitaS/mêS
463.259.012

lojaS

empregoS

viSitaS

+2,31%

+1,27%

+5,6%

porte das cidades com shopping

até 100 mil
habitantes

de 100.001
a 500 mil
habitantes

de 500.001
a 1 milhão
de habitantes

de 1.000.001
a 1o milhõeS
de habitantes

Maior que
10 milhõeS
de habitantes

CENtro-oEstE

4

10

9

33

0

NordEstE

2

27

17

40

0

NortE

0

10

2

15

0

sudEstE

15

116

44

76

53

suL

7

52

10

29

0

28

215

82

193

53

totaL
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Além disso, 9% seguem em expansão.
Dos novos shoppings, três estão no
Sudeste, três no Nordeste, três no Sul, dois
no Centro-Oeste e um no Norte, sendo que 75%
ficam localizados fora das capitais. Segundo Camila
Tassi Silva, coordenadora de Inteligência de Mercado
da entidade, existe uma tendência de interiorização da expansão, o que reflete o desenvolvimento crescente do interior.

de todo o país

Em 2018, devem ser inaugurados 23 empreendimentos. De acordo
com Humai, 17 deles estão previstos para o interior.

so, foram gerados mais

O varejo também teve que se reinventar nestes 12 meses conturbados e comprovou sua resiliência. Mesmo com a queda de renda
e o desemprego no país, as vendas tiveram alta de 6,2%, com
faturamento de R$167,75 bilhões, e o fluxo de visitantes
teve um acréscimo de 5,6%. “O volume de vendas
de 2017 representa cerca de 2,5% do PIB
brasileiro”, afirma o presidente.
Mais de 463 milhões de
pessoas circularam
pelos malls

por mês. Além dis-

de 1 milhão de empregos
diretos, o que resultou em um
aumento no quadro de 1,27% com-

parado a 2016. No total, foram abertas
12.939 vagas. “A cadeia ainda é reponsável
por mais outros 2 milhões de empregos”, diz

Humai. O número de lojas também seguiu crescente, com alta de 2,31%, devido às inaugurações. Desta
forma, o setor mostra o quanto acredita no Brasil. Segundo

Camila, o estudo mais completo do setor trouxe resultados
positivos em todas as frentes pesquisadas. “Ao longo dos anos, a
indústria de shopping centers vem mostrando sua força e maturidade,

e os dados levantados vieram somente chancelar o que nossas pesquisas
mensais apontaram. Os índices refletem a relevância do setor.”

Ascendente
Além de ter uma oferta de lojas de 7,5 m2 de ABL para 100 habitantes, bem abaixo de
outros países, como Estados Unidos (219 m2), Chile (20 m2) e México (14 m2), o potencial
de mercado brasileiro é enorme e pode ser explorado de diversas formas. Os shoppings estão
espalhados em 212 cidades, então, há muitos municípios que ainda podem ser explorados. Na
última década, dezenas de cidades receberam seu primeiro shopping. “No total, 54% dos shoppings
estão fora das capitais. No Sudeste, essa proporção chega a 63%. No Sul, a quantidade também é bastante
expressiva: o índice é de 67%, revelando assim o fenômeno de melhor distribuição de riqueza, diferentemente do Norte e do Nordeste, onde as capitais ainda exercem forte polarização”, revela a coordenadora.

Shopping CenterS_49

_radiografia da indústria

O Sudeste concentra a maior parte dos empreendimentos, com 304 operações. Depois, vem
o Sul, com 98, seguido do Nordeste, com 86. Na penúltima posição, está o Centro-Oeste, com 56. A região
Norte ocupa o último lugar, com 27 shoppings. Na análise por
porte de cidades, os munícipios com até 500 mil habitantes e os
com população entre 1 milhão e 10 milhões de habitantes são os que
contam com mais centros de compras.

Perfil
Há 72 shoppings especializados no Brasil, divididos entre lifestyle (41%), temático
(42%) e outlet (17%). O Sudeste é líder com 45 empreendimentos, seguido do Centro-Oeste. O número de outlets também cresceu, são 12 no país e há previsão
para novas inaugurações até 2019. Os tradicionais ainda são maioria e
representam 87% do total. Quanto ao porte, os pequenos, com
até 20 mil m2, representam 39%; os regionais, de 30
a 60 mil m2, seguem na segunda posição com
32% do mercado; 22% são de médio
Os shoppings que fazem par-

porte; e os mega, com mais

te de um complexo multiuso se

de 60 mil m2, equi-

mantiveram em 32%, sendo que os

valem a 7%.

condomínios empresariais são os anexos
mais comuns: 63% têm essa característica.
“Eles desenvolvem uma relação de mutualismo
com o shopping center. Dessa forma, consegue-se
um fluxo maior e o anexo se beneficia da comodidade
que o centro de compras oferece”, afirma a coordenadora
de inteligência.

O s n ú m e rOs p O s i t i vO s só cO m p rOva m
Os da d O s da s p e sq u i s a s m e n s a i s
r e a l i z a da s p e l a a b r a s c e
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shoppings especializados

13%

87%

lifestyle

temático

outlet

41%

42%

17%

tr adicionais
especializados

porte do shopping

pequeno
Até 20 mil m

médio
2

de 20 A 30 mil m

39%

mega

regional
de 30 A 60 mil m

2

22%

2

AcimA de 60 mil m 2
7%

32%

complexo multiuso
fazem parte de
Complexo multiuSo

32%
condomínio empresAriAl

hotel

63%

31%

condomínio

torre com centro

residenciAl

médico e/ou lAborAtório

fAculdAdes

outros

17%

28%

22%

41%
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classe social
A

B

CD

CeNtro-oeste

22%

41%

37%

Nordeste

14%

42%

44%

Norte

19%

36%

45%

sudeste

23%

46%

31%

sul

18%

44%

38%

total

20%

44%

36%

salas de cinema
2016
2.707

2017
2.760

+2% em relação a 2016

91%
poSSuem Sala
de Cinema

norte
175
nordeSte
449

porCentagem
por região
Centro-oeSte
9%
nordeSte
16%

Centro-oeSte
256

SudeSte
1.467

norte
7%
SudeSte
53%

Sul
414

Sul
15%
total de SalaS

2.760
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O consumidor
A classe B é a que mais frequenta o mall na média nacional, mas, no Norte e no Nordeste, o público C/D fica em
primeiro lugar. Em todas as regiões, a classe A fica em último
lugar, com 20%. Esses dados são muito relevantes, pois demonstram
a popularização do setor e a democratização do negócio. E um dos
pontos que levaram a isso foi a expansão para o interior dos estados. Estudar o público-alvo e levar um mix que atenda a área
de abrangência são estratégias de qualquer empreendedor.
tanto que 91% possuem sala de cinema.
Entretenimento

Em 2017, foram abertas 53 salas e, hoje, há

O cinema é um dos principais
atrativos de lazer dentro
dos shoppings,

2.760 espalhadas por todo o país. O Sudeste predomina com 53% do total de salas. Segundo Camila,
a alta de 2% está relacionada às 12 inaugurações. “Como

seu uso é intensivo, é uma âncora obrigatória para a maior
parte dos empreendimentos”, afirma Camila.

Daqui para frente
Com o número de inaugurações previstas para este ano e os índices positivos do Censo, a expectativa é que 2018 seja ainda de recuperação, mas
com bastante otimismo. Apesar da falta de confiança de alguns investidores no
Brasil, o setor vem na contramão deste pensamento, mostrando que é possível adotar
estratégias e se reinventar para driblar as dificuldades econômicas e crescer. “Este é um
ano muito esperado pelo brasileiro e será melhor para o varejo também. O setor deve ter um
incremento de 5,5% a 6% ao ano. Vamos ter aumento no volume de vendas, número de empregos
e participação do PIB”, ressalta Glauco Humai, presidente da Abrasce.
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institucional_expectativas do ano

Horizonte de

oportunidades
aproximação maior Com
o varejo e nova área de
relaCionamento instituCional,
a abrasCe promete fazer de

mais no relacionamento com seus
públicos de interesse, no desenvolvimento de programas educacionais, em delegações nacionais e
internacionais, em busca de boas
práticas para o setor e do reconhecimento de empreendimen-

2018 um ano de suCesso

tos inovadores e bem-sucedidos.

por_paula andrade

Fique por dentro deste panorama.

A

Parceria com o varejo

pós tempos de instabilidade política e econômica, que afe-

Até 2016, a Abrasce se relacio-

taram todas as cadeias de negócios, a indústria de shopping

nava pouco com os lojistas. Os

centers aposta na retomada. “De forma geral, acreditamos

laços começaram a ser estrei-

que os indicadores econômicos de inflação, taxa de juros, renda e

tados no ano passado e serão

nível de emprego serão positivos e que isso impacte nas vendas do

intensificados em 2018, com a

varejo e dos malls. O clima é mais otimista do que no ano passado”,

realização de eventos e visitas

analisa Adriana Colloca, diretora de Operações da Abrasce.

técnicas. “Varejista e empreen-

A melhora do país repercute no incremento de inaugurações de em-

dedor são parceiros. Temos que

preendimentos. Em 2018, 23 centros de compras estão previstos para

abrir essa frente e trazê-los para

abrir as portas, sendo que a maior parte deles (31%) estará localizada

a associação. Fizemos, inclusive,

na região Nordeste. “É um número importante, porque em 2017 surgi-

uma nova categoria de associa-

ram 12 malls. Outro dado relevante é que dez cidades receberão seu

dos para eles, desenvolvendo

primeiro shopping”, acrescenta a executiva da Abrasce.

pesquisas e produtos específicos

Para acompanhar a onda macroeconômica favorável, a entidade, que
soma 392 associados e completa 42 anos este ano, investe cada vez
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justamente para ter essa aproximação”, relata Adriana.

foto_divulgação

Com programas eduCaCionais,

Relacionamento institucional
A fim de facilitar a inserção de novos associados e agilizar o atendimento a eles, a Abrasce criou a área de Relacionamento Institucional.
O departamento nasce da união dos setores jurídico e de relacionamento. “Com essa mudança, teremos profissionais mais completos
que conhecem toda a atuação da entidade diante dos associados,
incluindo ações jurídicas, Defesa da Indústria, além da área de Educação e outros serviços”, enfatiza a diretora de Operações.
Vale lembrar ainda que, para fortalecer as parcerias com os filiados,
serão realizados encontros em diversas cidades do país.

Educação
A cada ano, a entidade desenvolve programas de capacitação voltados para a necessidade da indústria. Alguns dos destaques deste ano
incluem a ampliação dos webinars, seminários on-line, que tratam de
vários temas pertinentes ao setor, acessíveis a todos os shoppings,
associados ou não, e em qualquer localização.

Eventos especiais
Adriana ressalta a importância do Congresso Internacional de Shoppings,
promovido a cada dois anos. Em 2018, a Exposhopping, maior e
mais importante feira do setor, ganhará mais espaço e será realizada

“Acr ed itA m os
q u e os í n d i ces
eco n ôm i cos se jA m
m A i s p ositi vos e
q u e i s so i m pAc te
n A s v en dA s
d os sh o ppi n gs”

em um pavilhão maior e mais moderno. O evento, que acontece em
agosto, contará com uma grade especial de palestrantes, incluindo
grandes players do setor e do
varejo. O Prêmio Abrasce, notó-

Presença no exterior

rio por reconhecer e divulgar as

A principal missão internacional planejada pela Abrasce é o envio da

boas práticas do setor, ocorre

delegação à Recon, a maior convenção do setor, celebrada em maio,

em agosto, na capital paulista,

em Las Vegas. Aproveitando a passagem pelos Estados Unidos, serão

e também é aguardado com ani-

realizadas, dentre outras, visitas técnicas ao Mall of America, maior

mação. As inscrições de projetos

shopping do continente, localizado em Minneapolis.

em nove categorias devem ser
feitas no site da Abrasce, a partir
do dia 19 de fevereiro.

Para mais informações sobre eventos, acesse nosso site
abrasce.com.br

Shopping CenterS_55

SÃO 20 ANOS
DEDICADOS
ÀS PRINCIPAIS
HISTÓRIAS DO
CINEMA DENTRO
E FORA DA TELA.
EMOCIONAR É
NOSSO GÊNERO.

Cinema_salas de luxo

CinCo

P

oltrona confortável + balde de pipoca + copão

Experiência diferenciada

de refrigerante. Precisa de algo mais para

Atentas aos amantes da sétima arte, que estão dis-

curtir um bom filme? As redes de cinema

postos a pagar mais por uma sessão enriquecedora,

vêm mostrando que sim e que a experiência pode

as redes embarcaram nesta onda nos últimos anos.

ser muito mais sofisticada. Lounge exclusivo para

A Cinemark abriu as portas para este nicho em 2008

aguardar a sessão, assento gigante reclinável, pe-

com seu complexo no Shopping Cidade Jardim, na

tiscos gourmet e espumante entregues por garçons

capital paulista. “A ampliação desse circuito indica

são só algumas das regalias oferecidas nos espaços

nosso objetivo de oferecer o máximo de conforto

de luxo situados em shoppings de várias capitais

e comodidade, e a alta ocupação das salas mostra

brasileiras. Quer saber mais? Então ocupe o seu

que o brasileiro está interessado em viver uma

lugar e acompanhe a evolução desta tendência VIP

experiência cinematográfica ainda mais especial”,

que veio para ficar.

conta Bettina Boklis, diretora de marketing do grupo.
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estrelas

Sala Prime da Cinemark no
Shopping Cidade Jardim, onde é
possível degustar pipoca com
azeite trufado e espumante

Redes investem em atendimento
peRsonalizado e seRviços vip paRa
conquistaR público pRemium
Por_paula andrade

Atualmente, a Cinemark conta com 23 es-

A Cinépolis soma 38 salas de luxo, debutando

paços prime em oito complexos localizados

há sete anos no Shopping Iguatemi Alphaville, em

em quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro,

São Paulo. “Notamos que é necessário ter formatos

Pernambuco e Bahia).

diversificados dentro de um mesmo cinema, com

“Desenvolvemos o conceito de sala VIP por ser

atrativos que criem uma experiência completa,

um serviço exclusivo e diferente do que o público

com maior conforto e melhores serviços aos clien-

tem em casa. Por isso, investimos nas mais moder-

tes. Mantemos o investimento neste formato, pois

nas tecnologias, conforto e sofisticação, além da

ele agrega valor ao que o cliente espera”, ressalta

qualidade no atendimento ao cliente”, diz Monica

Luiz Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis Brasil.

Portella, diretora de marketing da UCI Brasil, com-

A Rede Cinesystem possui, hoje, duas salas VIP no

panhia que abriu sua primeira sala De Lux no New

Parque Shopping Maceió e outras cinco no Morumbi

York City Center, na capital fluminense, em 2012.

Town Shopping, na capital paulista.
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_salas de luxo
“O cliente não quer mais apenas uma poltrona confortável, ele quer
degustar um cardápio sofisticado e ter mesas de apoio para seus
alimentos e atendimento dentro da sala. Seguindo essa tendência, a
Cinesystem tem investido em mais do que apenas conforto”, aponta
Sâmara Kurihara, gerente de marketing da rede.

Mimos do início ao fim
A executiva da UCI destaca que o diferencial já começa com o atendimento exclusivo na compra de ingressos, com seus elevadores
e lounges privativos. “As salas contam com exibição 3D de última
geração, projetores com definição 4K, poltronas chaise longue de

“Quando a
relação entre
o shopping e o
cinema está bem
alinhada, os
objetivos são
compartilhados
e o cliente
sempre ganha”
sâmara kurihara,
do cinesystem

couro reclináveis eletronicamente e um cardápio completamente
diferenciado”, explica Monica.
Nas oito salas da rede em operação no Rio de Janeiro, em Recife

compra, com guichês preferenciais para atendimento na bomboniere

e em Salvador, os clientes podem

e bilheteria, passa por atendimento com equipe treinada dentro dos

saborear pipocas com azeites es-

mais altos padrões de exigência e, por fim, o mais importante, sob

peciais ou sanduíches feitos com

o ponto de vista do público: a sala em si. Buscamos sempre propor-

pães franceses, acompanhados

cionar uma vivência inesquecível para o cliente”, acrescenta Patricia.

de vinhos, espumantes e coque-

O Cinesystem é outra rede que decidiu caprichar no conforto com

téis. Garçons ficam sempre à

poltrona eletrônicas, que reclinam o encosto e se tornam namoradeiras,

disposição para levar os pedidos

permitindo mais comodidade aos casais. Atendimento dentro da sala,

diretamente aos assentos.

mesas giratórias e entradas USB para carregamento de dispositivos

Patricia Cotta, gerente de

também estão entre os diferenciais do espaço.

marketing do Kinoplex, detalha

A Playarte tem como foco o atendimento personalizado e 100%

que há 26 salas da rede voltadas

focado na experiência do cliente. O cinema Splendor, localizado

para um público seleto, que va-

no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, conta com duas salas

loriza o luxo e a exclusividade.

voltadas ao público AAA. Nelas, os espectadores curtem o filme

Espalhados por seis estados, os

em poltronas de couro reclináveis e podem degustar finger foods

espaços, batizados de Platinum,

e ampla carta de vinhos oferecidos por garçons.

apresentam moderna tecnologia
de som e projeção, com poltronas superespaçosas e reclináveis, com
maior distanciamento entre elas, bandejas retráteis e cardápio requintado, que inclui vinho, cerveja, pipocas com azeites saborizados,
entre outros. “A experiência é completa. Começa com a facilidade na
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estreias em 2018
Fevereiro

JULho

Pantera Negra

Mamma Mia: Lá Vamos

Primeiro filme de um

Nós de Novo – O musical

super-herói negro

baseado nas canções do Abba

MArÇo
Projeto Flórida – Melhor

AgoSto

filme do ano, segundo

Predador – A volta do alien

críticos americanos

caçador de humanos

ABriL
Lady Bird – É Hora de
Sala De Lux da rede UCI no New York City Center, com poltronas
chaise longue de couro que reclinam eletronicamente

Voar – Comédia dramática,
dirigida por Greta Gerwig,

Sucesso de crítica e de público

concorre ao Oscar

A ótima recepção das salas VIP pelos consumidores não passa des-

Vingadores – Guerra

percebida pelas companhias. O presidente da Cinépolis Brasil garante

Infinita – Continuação

que, em breve, estes espaços, que representam 10% de seu total,

do quarteto de super-heróis.

devem chegar a 50 unidades. Inovação e planos de fidelização são
as estratégias da rede para conquistar ainda mais público. “Já temos
a primeira sala Junior no Shopping Iguatemi Alphaville, que envolve
um conceito de brincar e assistir a filmes. Ela é um miniparque de

MAio
Uma História Star Wars

com o público. “Percebemos uma ótima aceitação a essas salas e temos
alguns projetos em andamento para ampliação desse conceito em outros complexos. Acabamos de lançar o programa Play Fidelidade, um

SeteMBro
Marighella – Dirigido por
Wagner Moura, apresenta a
história do famoso guerrilheiro
oUtUBro
Jungle Book – Live-action
de Mogli, o Menino Lobo
noveMBro
X-Men: Dark Phoenix
– a saga de Jean Grey

– Spin-off que desvenda a

Animais Fantásticos:

origem de Han Solo

Os Crimes de Grindelwald

diversões dentro da sala de cinema”, conta de Luca.
A Playarte também busca um envolvimento cada vez mais próximo

ganhou continuação

Deadpool 2 – O herói
bem-humorado interpretado
por Ryan Reynolds retorna
JUnho

– Continuação da história
de J.K. Rowling
A Pequena Sereia – Liveaction da princesa Ariel

Oito Mulheres e um

DeZeMBro

Segredo – A história

Aquaman – Jason Momoa

de ação clássica liderada

reina como o poderoso

por estrelas

atlante em seu filme solo

estratégia. “As parcerias com os empreendimentos são de extrema

Os Incríveis 2 – Os fãs desta

Mary Poppins Returns

importância para a Cinemark, por serem locais que unem conforto e

família podem comemorar

– Sequência de um dos

segurança ao entretenimento”, enfatiza Bettina.

seu retorno após 13 anos

maiores clássicos da Disney

clube de benefícios que proporciona aos membros brindes e descontos
diferentes a cada mês”, afirma Samantha Bettin, diretora de marketing.
Todas as companhias consultadas pretendem ampliar o número de
salas VIP em 2018 e os shopping centers têm papel fundamental nesta
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Cinema_ao ar livre

Como nos

velhos
tempos
Por_Solange BaSSaneze

SeSSõeS
de cine
drive-in
promovem
uma experiência
memor ável

C

hegar com seu carro, parar em uma vaga reservada, sintoni-

de 1940 e 1950. Quem quiser viver essa experiência pode

“Além de atrair fluxo e criar

aproveitar ações realizadas por alguns shoppings no decorrer do

este vínculo entre a marca e o

ano. No Grupo Ancar Ivanhoe, o primeiro a incluir o cine drive-in

cliente, as pessoas costumam

no calendário foi o Shopping Eldorado, de São Paulo, SP, durante

gastar um ticket médio 30%

uma campanha do Dia dos Namorados, em 2015. Segundo Diego

superior à média dos demais

Marcondes, gerente nacional de marketing do grupo, é preciso lidar

consumidores.” Em 2018, o

com um consumidor que quer muito mais do que apenas comprar.

Shopping Eldorado manterá a

“Este é um indicador que tende a crescer. Somos as praças de an-

tradição e sediará a 4ª edição

tigamente, e a nossa proposta com esse tipo de evento é trazer

como parte da programação

novas experiências. Acreditamos que essa estratégia é muito mais

do Dia dos Namorados. No ano

eficaz por envolver emocionalmente os clientes”, afirma.

passado, reuniu um público de

Como as pessoas buscam se divertir em um local que oferece
comodidade, segurança e conveniência, os eventos em estacionamentos de shopping centers aliam tudo isso ao ar livre.
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mais de 850 pessoas.

fotos_divulgação

zar o rádio e assistir a um filme bem ao estilo das décadas

exclusivo, um open bar oferecendo drinks não alcóolicos, pocket
show antes da sessão começar e pipoca e refrigerante à vontade
durante a exibição do filme, tudo isso em um local especial e com
Para fidelizar a clientela

uma linda vista”, afirma Natália Vaz, gerente de marketing.

O ParkShopping também apro-

Ao longo de quatro dias, o evento recebeu 480 carros, totalizan-

veitou o gancho com esta data

do um público de 1.400 convidados. A seleção dos convites foi

comercial romântica para in-

feita com base no Programa de Relacionamento e na carteira de

serir o cine drive-in em sua

clientes das lojas do ParkShopping. “Como havia um prazo para

programação pela primeira vez,

retirar o convite físico, garantimos um no show muito baixo”, ex-

no ano passado. “Em um for-

plica Natália. Além de ter um grande retorno de mídia espontânea

mato inédito realizado por um

nos principais veículos da Capital Federal e muitas menções nas

shopping em Brasília, DF, os

redes sociais, a iniciativa foi muito elogiada pelos clientes. “Isso

clientes tiveram a oportunidade

nos faz concluir que a realização desse projeto foi uma decisão

de vivenciar um momento espe-

acertada e de forte apelo.”

cial com todo o conforto, desde a sua chegada, com acesso

No ParkShopping, a escolha foi
por filmes com temas românticos,
já que fez parte das ações do
Dia dos Namorados
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_ao ar livre
Já virou tradição
O Continental Shopping, da capital paulista, também retornou
com a ação no ano passado, só que, desta vez, com a cobrança de
ingressos. E a intenção é continuar com o evento nos próximos
anos. “A sessão especial de terror, com a exibição do filme A Hora

do Pesadelo, às 0h15, ficou lotada e o público se divertiu bastante.
A avaliação é sempre muito positiva. Na última edição, 98% dos
participantes classificaram o projeto como ótimo ou bom. É comum
as exibições terminarem com buzinaços, que representam aplausos”, conta Rodrigo Rufino, gerente de marketing do Continental.
Essa forma nostálgica atrai público de diferentes regiões da cidade.
Tem até clientes que aproveitam para reunir um grupo de amigos.
“Já tivemos casos de os espectadores virem de caminhonete para
assistir ao filme na caçamba”, relembra Rufino.

os shoppings
p ro cu r a m
fa z e r o
e v e n to e m
époc as de
sec a, pois as
t e m p e r at u r a s
s ão m a i s
a menas e a
incidência
d e c h u va s
é menor

No Shopping Eldorado,
as sessões são gratuitas,
sujeitas apenas à lotação
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Nas sessões do Cine Autorama, o áudio
é transmitido via FM direto para o rádio
dos veículos. No ParkShopping, teve
pipoca e refrigerante à vontade.

Proposta itinerante

do projeto, as vantagens de se realizar a ação no shopping são

O Cine Autorama, criado em

muitas. Entre elas, estão a parceria para pensar em conjunto no

2015, percorreu mais de 40 ci-

melhor evento possível; a infraestrutura do estacionamento, que

dades brasileiras e já realizou

possibilita uma ótima logística para a organização dos carros;

mais de cem eventos, sendo

e o público, que, por já estar habituado a ir ao cinema, adora a

que 36 foram em shopping

experiência com alta taxa de adesão.

centers (Continental Shopping

“Nos dias de hoje, quando o hábito do consumo doméstico

e Penápolis Garden Shopping).

de filme cresce, acredito ser necessário inventar experiências

O público em dois anos foi

novas para tirar as pessoas de casa. É uma forma de reviver

de 16 mil pessoas. De acordo

essa experiência e, para muitos, de experimentar pela primeira

com Marco Costa, coordenador

vez”, diz Costa.

Realizar sessões sem o uso de automóveis também é uma tendência.
No Botafogo Praia Shopping, no Rio de Janeiro, RJ, um piso inteiro do
estacionamento foi transformado em uma grande sala de cinema, com
área dedicada até para crianças. Teve ainda uma exposição de carros
clássicos e lanchonetes vintage para todos entrarem no clima. O público
chegou a mais de 6 mil pessoas nas quatros exibições. Já o Cine Conjunto,
do Shopping Conjunto Nacional, em Brasília, DF, foi criado em 2016
como parte das comemorações dos 45 anos do empreendimento.
É voltado somente para pedestres e marca a relação afetiva do shopping
com a população. Na última edição, recebeu mais de 2 mil pessoas.

Shopping CenterS_65

teatro_EntrEtEnimEnto

Além dAs

cortinas
Por_Solange BaSSaneze

segurança e estaCionamento
fáCil Conquistam o espeCtador
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Comodidade, Conforto,

U

m dos programas preferidos da professora aposentada Dalva

crianças, fraldário e uma alameda

de Oliveira, de São Paulo, SP, é ir ao teatro com suas amigas.

de serviços completa”, afirma.

Como a turma já está na terceira idade, adora quando a peça

Em seu portfólio, o Grupo

está em cartaz em um shopping. “Nos sentimos mais seguras, além de

JCPM construiu teatros no Rio-

poder dar uma voltinha e tomar um café antes do espetáculo. Apro-

Mar Recife e RioMar Fortaleza

veitamos até para fazer compras.”

que atraem cerca de 100 mil

A conveniência aliada ao lazer

pessoas por ano. Cada um teve

é sempre um atrativo. Segundo

um investimento, em média, de

o Censo Brasileiro de Shopping

R$ 24 milhões.

Centers 2017/2018, 8% dos em-

De acordo com o vice-presiden-

preendimentos têm esta opção de

te de operações da JCPM, Marce-

entretenimento. Cada grupo ana-

lo Tavares de Melo Filho, esses

lisa, ainda na fase do projeto, as

equipamentos ajudam muito na

necessidades e se o mercado local

consolidação do centro de com-

comporta este tipo de instalação.

pras e na ampliação do público.

A palavra de quem
o inclui no mix
A Iguatemi Empresa de Shopping
Centers tem teatros em três empreendimentos na capital paulista:
Complexo JK Iguatemi (Teatro Santander), Iguatemi Campinas (Teatro
Em 2018, o Teatro Bradesco trará
o Ballet de São Petesburgo sobre

Iguatemi Campinas) e Pátio Higienó-

o gelo e grandes musicais, como

polis (Teatro Folha). “Sempre bus-

Mágico de Oz e Dancing Days

camos participar de manifestações

que representem o estímulo da arte e da inovação. Ter um teatro junto
ao shopping significa reforçar estes pilares e proporcionar mais uma
opção de lazer e cultura para os nossos clientes, com espetáculos para
toda a família. Em 2017, foram cerca de 495 mil espectadores”, diz
Marcelo Miranda, vice-presidente comercial e de marketing da Iguatemi.
Fora isso, o grande objetivo é que os clientes consigam resolver a vida
em um só lugar. “Ao mesmo tempo em que assiste a um espetáculo,
encontra um pacote de vantagens: segurança, estacionamento, am-

“Fiquei em cartaz por longos
períodos no Teatro Folha, no
Shopping Pátio Higienópolis.
As vantagens são inúmeras,
dentre elas, destaco o fácil
acesso ao estacionamento e a
divulgação espontânea, já
que o cartaz circula nas áreas
do mall. Tem muita gente que
sai de casa para ir ao cinema
e, quando vê que o artista
que gosta está em cartaz,
muda os planos e vai assistir
à peça. Por tudo isso, sempre dou preferência para
teatros em shopping ”,
Marcelo Marrom, ator

biente agradável e climatizado, lojas, restaurantes, atrações para as
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O Teatro Rio Mar Recife recebe de
15 a 18 espetáculos por mês e
cerca de 100 mil pessoas por ano

“Algumas pesquisas realizadas

te quanto uma grande marca

NorteShopping, no Rio de Ja-

no Ceará mostram que, em média,

que serve de âncora. “As famí-

neiro, RJ; Villa Lobos, Jardim

10% das pessoas de determina-

lias utilizam cada vez mais os

Sul, em São Paulo, SP; Estação

dos espetáculos estão indo pela

shoppings para encontros de

BH, em Belo Horizonte, MG;

primeira vez ao shopping. Então,

fim de semana, é um espaço

Shopping Curitiba, na capital

pode acontecer que passem a

hoje onde se faz tudo, inclusive

paranaense; e um teatro in-

conhecê-lo pelo teatro”, conta

compras”, reforça.

fantil no Londrina Norte, em

Melo Filho. Atualmente, os

Outro

grupo

que

inse-

Londrina, PR. Segundo Maria

equipamentos de lazer

riu o teatro no mix de seis

Fernanda De Paoli, diretora

são tão importantes

shoppings dos 44 que têm par-

de marketing, é uma operação

para atrair o clien-

ticipação é a BRMalls. São eles:

importante porque reforça o

“Em uma cidade como o Rio de Janeiro, tão violenta e imprevisível, nada melhor do que ir a
teatros dentro de shoppings. Além das vagas disponíveis, eles te dão um pouco mais de segurança do que os teatros que estão nas ruas. Acho que o público, hoje em dia, pensa muito
nisso antes de sair para qualquer lugar”, Juliana Knust, atriz, que percorreu diversas
cidades com a peça Por Isso Eu Fui Embora, ficando em cartaz em alguns teatros de
shopping, como o Teatro Iguatemi Campinas e o Teatro Clara Nunes
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comprometimento da BRMalls em levar cultura e diversidade

espetáculo deve ser comemorada. Os teatros

de entretenimento para as cidades onde os empreendimentos

de shopping são novos, bem estrutura-

estão localizados. “Da mesma forma que o cliente se beneficia,

dos, confortáveis e oferecem facili-

é um privilégio contar com um espaço bacana, com peças que

dade para estacionar, mas confesso

são atraentes ao público e que nos ajudam a compor um mix

que me preocupo com os teatros de

completo”, acrescenta Maria.

rua. Eles não podem acabar”, Marcelo Medici, ator

Carente de cultura

que está em cartaz com

A Aliansce também planeja suas operações de forma estra-

o espetáculo Se Meu

tégica para atender perfis específicos, considerando há-

Apartamento Falasse,

bitos, regiões e classes sociais. No caso do Theatro Bangu

no Teatro Santander,

Shopping, a casa preencheu uma lacuna de programas culturais na

do Complexo JK Iguatemi

região e recebeu mais de 80 mil pessoas desde sua inauguração,
em dezembro de 2016. Ter um teatro era um dos maiores pedidos
dos clientes e moradores de Bangu, Realengo, Campo Grande,
Sulacap e demais bairros da área de abrangência. “Ele foi apontado
em, pelo menos, três das pesquisas realizadas pelo shopping nos
últimos anos. Bangu não possui nas regiões primária e secundária

teatros em
shoppings
(por região)

nenhuma outra opção de lazer e cultura no padrão. Então, é uma
forma de a comunidade ter acesso a espetáculos que antes ficavam somente na zona sul do Rio de Janeiro e também motiva o

cliente a retornar ao empreendimento”, conta Adriana Santilhana,

SudeSte
64%

superintendente do Bangu Shopping.

nordeSte
11%

“Gosto de teatro no shopping
pela comodidade e segurança,
mas eles deveriam estar em

Sul
11%

mais lugares. Estamos carentes

Centro-oeSte
9%

de teatro. Para o elenco e a
produção, o fato de ter uma
rotatividade grande do comércio ajuda na bilheteria”,

norte
5%

Camila Rodrigues, atriz
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“Qualquer inauguração de novas salas de

_EntrEtEnimEnto
Referência nacional
O Teatro Bradesco, localizado
no Bourbon Shopping, na capital
paulista, é reconhecido como
um dos principais do mercado
brasileiro e recebe mais de 400
mil pessoas por ano. Sua estrutura possibilita ter os melhores

O Teatro de Bonecos Dr. Botica,
no Shopping Estação BH, é um
dos poucos espaços exclusivos
para espetáculos de bonecos no Brasil

espetáculos de dança, música,
concerto, além de atrações internacionais. O camarim comporta

Locação

O espaço também é utilizado

simultaneamente até 150 artis-

Além de servir para manifesta-

para uso do próprio empreendi-

tas e o palco tem um pé direito

ções artísticas, o teatro pode ser

mento. “No RioMar, realizamos

três vezes maior que a boca

locado para diferentes eventos,

um encontro chamado Destino

de cena. Segundo o presidente

como convenções, palestras,

RioMar, oportunidade em que

Carlos Konrath, estar dentro do

workshops, formaturas e casa-

levamos uma atração especial

shopping gera uma sinergia

mentos. Em alguns, acontecem,

para os clientes. Então, se torna

que resulta em segurança,

inclusive, aulas de teatro. Há

importante para ações de relacio-

fluxo de público e consumo.

ainda eventos de repercussão

namento”, diz Melo Filho.

“A operação de um teatro de-

nacional e internacional. No ano

No Teatro Bradesco, os even-

sencadeia um ciclo comple-

passado, por exemplo, o Teatro

tos corporativos consomem a

to de experiências que estão

Santander sediou o Fórum Cida-

pauta em horários comerciais,

à disposição da comunidade.

dão Global, que contou com a

durante a semana, de forma

E o planejamento da casa faz com

presença de diversas personalida-

mais dinâmica, enquanto os

que a estrutura funcione como

des, entre elas, Barack Obama, ex-

sociais dividem espaços no-

uma grande orquestra.”

-presidente dos Estados Unidos.

bres com os culturais, mais
próximo do fim de semana.

“Uma das vantagens em se fazer espetáculos teatrais em

“São eventos que geram fluxo

shopping é que podemos, por exemplo, aproveitar a

e fazem com que o shopping

estrutura de estacionamentos e lojas, coisa que o

seja destino, e não opção. Com

teatro de rua não tem. De uma só vez, podemos

o uso em horários alternativos

nos divertir, comprar e ir a restaurantes no mesmo

e a instalação de uma esco-

lugar. Em tempo de crise, nada melhor do que eco-

la de teatro, a expectativa é

nomizar”, Paulinho Serra, ator

crescer 15% este ano”, revela
o presidente Konrath.

70_Shopping CenterS

davanasbrindes.com.br | 31 3261-1323 | 0800-9401323 | vendas@davanas.com.br

lazer_licenciados

centros de

enCAntAmento
Muito Mais do
que locais de
coMpras, os
shoppings se
tornaM os
Maiores palcos
de eventos do
país, e queM
garante são
as eMpresas
do setor

As ações
privilegiam
o público infantil
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paixonada pela prince-

em outros lugares do mundo, onde os malls se comportam mais como

sa do desenho anima-

empreendimentos imobiliários”, relata.

do, a garotinha de 4 anos corre

Sediada em Guarulhos, SP, a 2a1 Cenografia atua há 18 anos com

para o complexo montado no

eventos em shoppings e também cresce em meio a esse cenário pujante.

corredor do mall e se diverte nos

“Em 2017, tivemos um aumento de 20% em nosso faturamento”, conta

brinquedos. A mãe acompanha a

Danielle Paulino, diretora comercial da empresa.

filha no escorregador, enquanto o
pai tira fotos. Talvez você já tenha
visto essa cena recentemente.
Afinal, com algumas adaptações,
ela é repetida muitas vezes, todos
os dias, em empreendimentos de

“ Fa z e m o s e v e n to s n o s 36 5 d i a s d o
a n o. H oj e, so m o s c r i a d o r e s d e
e x p e r i ê n c i a s pa r a s H o p p i n g s e m to da s
a s e s taçõ e s” s e r g i o m o l i n a , c e o d a c+e

Norte a Sul do país.
“Os shoppings estão se tornando o hub social principal de entretenimento”, declara Sergio Molina,
CEO da C+E, empresa de Barueri,

Brinquedos
interativos
são uma das
chaves de
sucesso

SP, especializada na realização de
eventos em centros de compras.
Atuando há 20 anos no mercado
e com uma carteira bem extensa
de clientes, que inclui Disney,
Universal, Discovery Kids e Mattel,
Molina acompanhou de perto a
evolução das ações promocionais
e acredita que o Brasil está muito
à frente neste quesito. “Nossos
executivos de shoppings fizeram
um benchmarking muito bom e
foram mais ágeis na mudança da
paisagem. Por aqui, investimos
muito em eventos de gastronomia
e entretenimento. Você não vê isso
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e que agreguem valor. E com
as redes sociais, eles possuem
mais abertura e facilidade para
expressar sua opinião e realizar
comparações”, enxerga Roberta
Lasnaux, diretora da empresa.
Segundo a executiva da Zull, o
As empresas investem

êxito está em proporcionar expe-

em experiências únicas

riências inesquecíveis às pessoas.

que não podem ser
replicadas em casa

E, para isso, ela se baseia em
cinco premissas: entendimento

No portfólio estão dezenas de marcas licenciadas, como Patrulha
Canina, Dora Aventureira, Cocoricó e Turma da Mônica, e parcerias
com grandes redes, caso de BR Malls, AD e Aliansce.

do público envolvido no evento;
identificação da motivação dele;
oferecimento de elementos-surpresa e experimentação; ativação

Garotada no comando
Quando o assunto é evento no mall, quem manda são os pequenos. “As
ações são totalmente voltadas para o público infantil, considerando

positiva dos cinco sentidos (visão,
olfato, paladar, audição e tato); e
análise dos riscos reversos.

crianças de 10, no máximo, 11 anos. Esse modelo só existe no Brasil.
Somos mais ousados. Não há nem de longe o nível de eventos nos
shoppings que temos por aqui”, descreve o CEO da C+E.
A diretora comercial da 2a1 Cenografia concorda e afirma que uma
das ações de maior impacto em 2017 foi a Patrulha Canina. “Para este
ano, fizemos uma grande parceria com a Play-Doh e a rede Iguatemi
trazendo brinquedos superlúdicos”, ressalta Danielle, que destaca mais
duas atividades que devem fazer sucesso, uma com disputa de airsoft
(jogo que simula operações policiais com armas de pressão) e outra
com realidade virtual.

Alto nível de exigência
A Zull Live Marketing, com sede na capital paulista, é outra empresa
que se especializou em promover atividades para o setor. Com cases
de sucesso que englobam clube de teatro e cines drive-in, a empresa
cresce em um mercado que demanda inovação, tecnologia e interatividade. “Cada vez mais, os brasileiros querem eventos criativos
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“co m m a i s
ac e s so À
i n f o r m aç ão e
u so i n t e n s i vo
de mídias
so c i a i s,
o p ú b l i co
e s tá m u i to
e x i g e n t e.
a s s i m , n o s so
d e s a fi o só
au m e n ta”
d a n i e l l e pa u l i n o,
d i r e to r a co m e r c i a l
d a 2 a1 c e n o g r a f i a

Interatividade e tecnologia
O CEO da C+E acredita que a alta
competência do mercado brasileiro “mal acostumou” o consumidor.
“Nossos clientes exigem entretenimento e inovação constantemente, por isso, temos que oferecer
atividades que eles não podem
reproduzir em casa.”
Elementos que impulsionem a
interatividade física são sempre
bem-vindos. Paredes de escalada,
megaescorregadores e simula-

A g i g A n t e dA m Ag i A
O vice-presidente sênior e country manager da The Walt Disney
Company Brasil, Miguel Vives, fala à Revista Shopping Centers sobre
a importância do setor de shoppings para a empresa.

dores, por exemplo, fazem os
olhos das crianças brilharem.
A tecnologia também é outra artimanha necessária para atrair o
público. “Apostamos muito na
realidade virtual. Em 2018, as
novidades tecnológicas vêm com
tudo. Sempre que proporcionamos uma experiência em 360º,
integrando o virtual com o real,
os eventos impactam o público
positivamente”, detalha a diretora
da 2a1 Cenografia.

Revista Shopping Centers | Como a Disney enxerga o mercado e o público brasileiro? É um
país relevante para a empresa?
Miguel Vives | A Disney tem crescido no Brasil nos últimos anos, e sua performance no país
atingiu diversos êxitos. Temos, atualmente, milhares de SKUs (sigla em inglês que significa
unidade de manutenção de estoque) e mais de 110 empresas licenciadas. Investimentos significativos foram feitos para ampliar a distribuição de produtos. O tamanho do país é um desafio,
mas o Brasil representa uma ótima oportunidade para os nossos negócios.
RSC | Para a Disney, é importante estar presente nos centros de compras?
MV | Sim, a Disney atua em diversos segmentos e possui uma excelente relação com o varejo,
as redes de cinema e os licenciados. Como sabemos que as redes de shopping, cada vez mais,
buscam opções de entretenimento para as famílias, encontramos uma grande oportunidade de
negócio. Por meio dos eventos Disney nos centros de compras, conseguimos aumentar o media

value de nossas marcas, impulsionar as vendas dos produtos licenciados, os nossos negócios e
aumentar o fluxo e a permanência das famílias nos malls. Conseguimos construir uma excelente relação com praticamente todas as grandes redes de shopping do Brasil, chegando a um
crescimento de aproximadamente 30% nos últimos 2 anos (média de 75 eventos por ano).
RSC | Muitos shoppings brasileiros promovem eventos com personagens Disney. Qual é o
retorno para a marca?
MV | O retorno para a marca é excelente. Crescemos 400% em número de eventos nos últimos
6 anos. Em 2017, conseguimos realizar 75 eventos de shopping para várias redes brasileiras e
estamos prevendo um crescimento de 10% para 2018.
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Com muita

sinergia
Halipar integr a novos fr anqueados
em um a estrutur a bem dinâ mica
e prevê crescimento em 2018
Por_Solange BaSSaneze

C

riada em novembro de 2015 a partir da fusão dos grupos
J. Alves e Ornatus Alimentação, a Halipar se tornou o
terceiro maior grupo do mercado nacional de franchising

no ramo de alimentação, em número de unidades, após a aquisição

Nestes primeiros anos, o gru-

da Croasonho, no ano passado. A holding administra mais de 400

po conseguiu expandir, melho-

lojas em 25 estados e fechou o ano de 2017 com um faturamento

rar o atendimento aos franque-

de R$ 660 milhões. Além da rede de franquias de croissants, tem

ados, gerar ganhos de escala,

as marcas Griletto, Montana Grill e Jin Jin.

aumentar o poder de negociação

Segundo Ricardo José Alves, CEO da Halipar, a evolução nos ne-

para as marcas da rede e ainda

gócios é pautada a partir de duas frentes. “É resultado de fusões

explorar novas alternativas de

e aquisições de redes, que complementam o portfólio de produtos

negócios. E o shopping center é

e/ou atendem uma região estratégica, e também devido ao cresci-

fundamental para este sucesso.

mento orgânico. Os franqueados multimarcas são uma tendência

Cerca de 90% das operações

que deve ganhar cada vez mais força no Brasil, e nós estimulamos

da holding estão no mall. “São

essa prática, pois é bom para ambos os lados”, explica.

nossos

grandes

parceiros.

Além de trazerem um significativo fluxo de clientes, proporcionam segurança e visibilidade. Eles se tornaram grandes
centros de conveniência, e essa comodidade,
incluindo a facilidade do estacionamento, é extremamente benéfica para o nosso negócio.”
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Ricardo José Alves, CEO da
Halipar, diz que expansão já
está no planejamento deste ano

Entre os diferenciais da em-

mento na ordem de R$ 720 milhões. Para isso, também está fazendo

presa na área de franchising,

novos investimentos. O primeiro foi estruturar uma fábrica para a

Alves acredita que o trabalho

Croasonho, em Indaiatuba, SP, sede do grupo. O novo espaço possui

de suporte ao franqueado,

capacidade para fabricar mais de 4 milhões de croissants por ano,

que ocorre antes e durante

dobrando a produção. “A nova operação visa atender à expectativa

a operação, é um dos princi-

de crescimento da marca com foco nas regiões Sudeste e Nordeste.

pais. “É premissa da empresa

A Croasonho conta, atualmente, com 73 unidades em 16 estados.

ter uma comunicação acessí-

A meta é abrir mais 60 lojas nos próximos cinco anos. Para 2018,

vel e fácil, atendimento rápi-

a previsão da rede é faturar R$ 130 milhões”, complementa o CEO.

do e eficiente e uma gestão

Atualmente, a holding gera cerca de 7,2 mil empregos diretos.

aberta a críticas e sugestões.”

O que vem por aí
FrAnQUiAS

LoJAS prÓpriAS

159

1

Montana Grill

95

1

Jin Jin

76

1

Croasonho

72

1
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Com um crescimento de 40%
em 2017, a Halipar já tem suas
metas bem definidas para este
ano. A previsão é abrir 40 novas
operações e alcançar um fatura-

Griletto
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Resiliência
A Halipar sempre teve como
objetivo proporcionar às suas
marcas segurança e confiança
durante crises. E todas passaram pelo pior momento da
turbulência econômica firmes e

A compra da Croasonho
marcou a entrada da Halipar
no Rio Grande do Sul e a
rede passou a ser o braço
da holding na região, onde
estão localizadas 60% das
unidades da marca

com registro de crescimento. O
mesmo ocorreu com a própria
holding, que anunciou a aquisição da Croasonho no meio do
ano passado.
Segundo Alves, a maior vantagem de trabalhar com o setor de alimentação é que, em
tempos de recessão, é o último
segmento a sentir e o primeiro
a se recuperar. “Encerrei 2017
com muito aprendizado e estou
bem otimista em relação a 2018.

“co m a n ova co m p r a ,
o o b j e t i vo é l e va r o u t r a s
m a rc a s pa r a o r i o g r a n d e
d o su l , a l é m d e e x pa n d i r
pa r a r e g i õ e s e s t r at é g i c a s,
co m o o n o r d e s t e”

É possível ver a retomada da
economia, ainda de forma lenta,
mas que já sinaliza um novo

Fora isso, há dificuldades em encontrar mão de obra qualificada e

ciclo de crescimento do país.

dedicada, pois é um segmento que depende bastante do trabalho

Percebemos a volta da confiança

nos fins de semana e feriados. Mesmo diante dos obstáculos, o foco

do mercado e dos investidores,

está em fortalecer e expandir os negócios.

e isso é muito bom”, diz.
O maior desafio ainda é a
questão tributária. “Por estar-

Franquias

mos presentes em 25 estados

os investimentos para ser franqueado variam de uma marca

do país, precisamos lidar com

para outra, sendo que o valor inicial é de R$ 340 mil, sem incluir

25 legislações diferentes no

o ponto comercial. o tempo de retorno varia entre 24 e 36 meses.

que diz respeito ao ICMS.”
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ARTIGO_político

Exigência dE posto dE
saúdE para atEndimEnto
pré-hospitalar Em shopping
Por_Rodrigo Delmasso*

a responsabilidade de prestar um atendimento médico de emergência aos

é fácil. São tantos os encargos

shopping centers, obrigando os estabelecimentos a manter um posto médico em

para o empresário, que, a cada

funcionamento. Essas instituições já contribuem mantendo uma equipe de bri-

dia, cresce mais o índice de estabeleci-

gada que auxilia nas primeiras medidas que devem ser tomadas em caso de uma

mentos que fecham. Segundo o Instituto

ocorrência, colaborando com os serviços públicos de atendimento de saúde.

Brasileiro de Geografia e Estatística

Um dos parâmetros usados pelos legisladores é o número de circulação de pes-

(IBGE), a média de sobrevivência geral

soas, a área de construção ou a quantidade de lojas. Mas e os demais prédios,

das empresas é de quatro anos, sendo

como grandes centros empresariais, feiras e até mesmo órgãos públicos, que têm

que mais da metade fecha antes desse

até mais área de construção e maior circulação de pessoas diariamente? Se a

período. Diferentemente da China, por

regra é para um, para fazer sentido, deveria ser para todos – ou para nenhum.

exemplo, com suas empresas centená-

A atuação no comércio tem suas particularidades. A venda em si: as vitri-

rias, em nosso País, chegar aos 30 anos

nes montadas, os vendedores habilidosos e cor teses têm um “glamour”.

de empresa é uma grande façanha.

Um shopping center, então, passa aquela impressão de lucro sem fim e muito

Seja qual for o ramo do empreendi-

se quer impor a esse setor. Por trás das cortinas, ao fim do dia, nos encargos,

mento, há impostos e desafios a serem

manutenção predial, pagamento de pessoal e responsabilidades, em nada

vencidos por empresários habilidosos.

difere dos demais centros comerciais, edifícios e órgãos públicos. A atividade

A atuação no comércio tem suas par-

do shopping é a venda, e não a prestação de serviço de saúde.

ticularidades. Atrair e fidelizar exige

Segundo a Constituição Federal (CF), artigo 196, a saúde é dever do Estado.

muita expertise. Zelar pela segurança

Infelizmente, vivemos hoje, em muitas cidades do nosso País, um verdadeiro caos

e integridade física de seus clientes é

na saúde pública. Entretanto, a solução para o atendimento médico – tanto de

uma das obrigações previstas no

clientes, que porventura se acidentem ou passem mal em um shopping, bem

Código de Defesa do Consumidor

como em qualquer outro estabelecimento, ou até mesmo de pessoas que passem

(CDC), mas até onde vai a obrigação

mal na rua – é o fortalecimento da saúde pública. O recurso existe, porém é

dos centros comerciais?

preciso priorizar a saúde da população e empoderar gestores de saúde aptos a

A legislação de alguns estados e
municípios brasileiros tenta transferir

administrar com responsabilidade e humanidade o bem público, garantindo,
assim, dignidade e qualidade de vida às pessoas.

* Deputado da Câmara Legislativa do Distrito Federal
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E

mpreender hoje no Brasil não

Vem aí o maior evento de
segurança do setor!

24 E 25
DE ABRIL
SÃO PAULO

NO DIA 25 ACONTECE O SIMUL ADO.
GAR ANTA SUA INSCRIÇ ÃO, VAGAS LIMITADAS.

Mais informações: 11 3506 8300 educacao@abrasce.com.br

SAVE THE DATE
PATROCÍNIO PLATINUM

PATROCÍNIO OURO
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Selfie_ParticiPe

Espaço
para vEr E
sEr visto

1

1_o diretor de marketing do Grupo tacla,
Mounif tacla, fez seu registro com a atriz
Bruna Marquezine, durante o lançamento

2

da novela Deus Salve o Rei, realizado no
hall de entrada do cinema do shopping
palladium, em Curitiba, pr.
2_selfie do marketing do Boulevard
shopping Brasília, DF. Da esquerda para
a direita, aldo Neto, assistente; Luana
peixoto, gerente; e Kleber tejera, analista.
3_o time do shopping plaza sul, da capital

3

paulista, unido para o primeiro evento
de 2018. Da esquerda para a direita, o
superintendente, Fabio Edson sinkunas
segura; a coordenadora de marketing,
amanda Cristina amaral; o assistente de
marketing, renan rodrigues; o estagiário
Filipe Kiyama Correa; e o superintendente
adjunto, Gabriel scandizzo Cafasso.
4

4_a equipe de marketing do raposo
shopping, em são paulo, sp, fez uma pausa
para uma foto na piscina de bolinhas.
Da esquerda para a direita, Yarina pietro,
gerente; amanda Gomes, assistente; e

a

Revista shopping Centers também quer publicar sua foto. Clique um momento especial dentro
do empreendimento e mande para nós. Capriche e tenha grandes chances de ver sua imagem

estampada aqui. Envie uma foto com sua equipe para revista@abrasce.com.br.
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Erika Macedo, coordenadora.

