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QUANDO O ASSUNTO
É SEGURANÇA,
NÃO DÁ PARA SER
PELA METADE.
SegurPro.
Segurança por completo.

O Grupo Prosegur apresenta a empresa
que vai transformar o mercado de segurança:
SegurPro. Ela chega com expertise de
40 anos de atuação global somada a soluções
baseadas em inovação tecnológica e integração
de recursos. Tudo para oferecer alta
performance, customização e níveis cada vez
mais elevados de segurança. Com a SegurPro,
é você completamente tranquilo
e sua empresa completamente segura.

segurpro.com.br

NÓS_Palavra

Juntos
pelo Brasil
O maior evento de mobilização mundial
se aproxima e reforça o sentimento de
otimismo em tempos de recuperação
econômica. É quando as indiferenças
Glauco Humai
Presidente

ficam de lado e todos se unem para
torcer pelo Brasil. A paixão pelo futebol

invade as ruas nos quatro cantos do planeta e não tem idade. Crianças,
adultos e idosos param para assistir aos maiores craques do mundo.
Enquanto isso, o varejo e os shopping centers se preparam com ações
direcionadas. As primeiras já acontecem desde março, quando foi lançado
o álbum oficial do mundial. Os espaços de troca de figurinhas invadiram
os malls, campanhas promocionais acontecem antes e durante o período
dos jogos e muitos empreendimentos se organizam para trasmitir as
partidas. Com isso, geram fluxo e vendas e ainda trazem benefícios de
imagem. No varejo, o setor de eletrodomésticos prevê alta nas vendas de
televisores e já negociaram com os fabricantes antecipadamente para
conseguir trabalhar com boas ofertas. Se agora “vestir a camisa” não é
mera força de expressão, lojistas de artigos esportivos também têm boas
razões para estarem animados e já estão com os estoques reforçados,
principalmente dos itens mais procurados pelo consumidor. Os setores
alimentício e de bebidas também devem ter incremento nas vendas,
favorecendo supermercados, bares e restaurantes. É uma oportunidade
de ouro, e o nosso setor sabe disso. Como agentes transformadores da
sociedade, os shoppings mais uma vez cumprem seu papel e se inserem
de forma ativa no momento que é de todos os brasileiros.
Boa sorte, Brasil!
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Mallmann

SÃO 30 ANOS DE
PARCERIA E SINERGIA.

“Nós do Shopping Piedade nos
orgulhamos de fazer parte há
30 anos da trajetória do Studio VS.
É com enorme prazer que celebramos
esta importante data. Reiteramos que
foi com sinergia que se construiu uma
história de sucesso, trilhada e conquistada
a cada dia com união e soluções práticas
que facilitam o nosso dia a dia."

“É com muito orgulho e satisfação
que comemoramos esses 30 anos
de uma parceria vitoriosa com o
Studio VS, pautada sempre pela ética,
qualidade e eficiência na prestação
de seus serviços ao Maceió Shopping,
contribuindo dessa forma para a
manutenção do sucesso do nosso
Shopping ao longo desses anos”.

Isabelle Di Tullio

Robson Rodas

Gerente Controller

Homenagem do Studio VS aos 30 anos de parceria com
o Shopping Piedade e o Maceió Shopping.

Superintendente

SISTEMAS PARA GESTÃO DE SHOPPING CENTERS

studiovs.com.br
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INSIDE_notícias
Com novo ConCeito
Com 91 restaurantes no Brasil e presente em 38 cidades, a Outback
Steakhouse inaugurou mais uma operação, desta vez, no Shopping
Metrô Boulevard Tatuapé, na zona leste da capital paulista. A primeira
unidade no país foi aberta no Rio de Janeiro, em 1997. A rede faz
parte da Bloomin’Brands, uma das maiores empresas de restaurantes
casuais do mundo, detentora também das marcas Abraccio Cucina
Italiana, Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar, Bonefish Grill e
Carrabba’s Italian Grill. Tem cerca de 90 mil colaboradores e mais de
1.400 restaurantes.

melhorA no
desempenho
Segundo Pesquisa Trimestral de
Desempenho realizada pela Associação Brasileira de Franchising,
o segmento de franquias registrou
um crescimento nominal de 5,1%
no primeiro trimestre quando comparado ao mesmo período do ano
passado. O faturamento foi de

AumentAndo o portfólio
Dois novos empreendimentos foram inaugurados em maio pelo grupo
AD Shopping. O Camará Shopping, localizado em Camaragibe (PE), tem
61 mil m2 e 30 mil m2 de ABL e gerou 2.500 empregos diretos e 2.500
indiretos. Sua chegada vem atender a demanda de mais de 500 mil consumidores de sua área de influência, que tem potencial de consumo anual de
R$ 1,3 bilhão. O outro empreendimento é o Shopping Cidade dos Lagos,
em Guarapuava (PR), que tem 40 mil m2 de área construída e 21.600 mil m2
de ABL. No total, são 78 operações. Além de quatro salas de cinema da
Multiplex, tem um parque de diversões como entretenimento para os clientes.

R$ 38,762 bilhões. Ao analisar os
últimos 12 meses, o incremento foi
de 7%. “Frente ao atual cenário da
economia brasileira, consideramos
este desempenho positivo, pois
foi registrado em um período de
inflação muito baixa – ao contrário

de início da recuperação de uma
das mais longas crises que o país
já viveu”, afirma Altino Cristofoletti
Junior, presidente da ABF.
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fotos_divulgação

do primeiro trimestre de 2017 – e

Desempenho promissor
O Maringá Park Shopping completou 10 anos em abril,
depois de passar por uma reestruturação em 2008, quando
ganhou novo nome e aumentou a ABL. Hoje, tem motivos
de sobra para comemorar. A taxa de vacância é de 0,6%,

Cenário favorável
Com um pouco mais de um ano de funcionamento, o Itaquá Garden Shopping recebeu mais de
700 mil visitantes e vendeu quase R$ 30 milhões
no primeiro trimestre de 2018. Em 2017, foram
mais de R$ 100 milhões em vendas. Segundo o
superintendente, Alexandre Botelho, este balanço
traz ainda mais otimismo para as operações.

ficando abaixo do mercado, cujo índice é de 3%, e o desempenho de vendas segue acima da média do setor e de
lojas exclusivas da cidade. Com o novo posicionamento de
marca, o público passou a ser majoritariamente das classes
A e B, representando 68% do perfil. Um dos diferenciais do
empreendimento é a quantidade de franquias presentes: 90%
do total de operações, sendo que um quarto deste percentual
é exclusivo na cidade. Entre 2010 e 2017, o faturamento
do shopping cresceu 152%. Tem fluxo mensal de 400 mil
pessoas, 101 lojas e cinco salas de cinema.

Shopping CenterS_11
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Mais uM
aNiversário
O Plaza Shopping Itu festejou 18 anos em abril,
trazendo novas operações. Com a expansão em
andamento, o mix será incrementado com a chegada das Lojas Renner em mais de 1 mil m 2, da
Tip Top e da sorveteria Cuor Di Crema. Por ano, o empreendimento recebe mais de 8 milhões consumidores
dos municípios de Itu, Salto, Cabreúva, Porto Feliz e Indaiatuba. “Comemoramos o aniversário em grande
estilo, estamos orgulhosos em atender um pedido recorrente dos nossos clientes e, principalmente, oferecer
um mix ainda mais completo”, ressalta Milena Damasio, superintendente do Plaza Shopping Itu.

para atrair
maiS ClienteS
A fim de conquistar e fidelizar ainda mais o
público da zona norte da cidade de São Paulo,
o Santana Parque Shopping fez uma pesquisa
qualitativa. A partir daí, traçou o perfil dos frequentadores e passou a reestruturar seu time de lojistas.
Loungerie, Aramis, Jorge Alex, Carrefour Express

Novo Negócio
A Partage entra em um novo nicho de mercado e
passa a administrar shoppings de outros grupos empresariais. Em abril, assumiu a gestão do Shopping Pátio
Marabá, localizado no Pará e inaugurado em 2012.
O empreendimento pertence à Parkway e possui mais
de 39 mil m de ABL. A administradora agora atua nas
2

áreas de planejamento, gestão, marketing, operacionalização e comercialização do centro de compras.
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e Silluets estão entre as operações inauguradas
recentemente. “Estamos com novos projetos a
caminho e certamente surpreenderemos nosso
público que, atualmente, gira em torno de 800 mil
clientes por mês”, conta Marcos Maltez, gerente
de marketing. Já chegaram também marcas como
Calvin Klein, Track&Field, Vivara e Fast Shop.
O mais esperado agora é a abertura da Miniso.

cine com gelo
A rede UCI lança sala 4DX com efeito de neve no
Shopping Anália Franco. Essa inovação teve um inves-

Curva aSCendente
Ao completar dois anos, o Cantareira Norte
Shopping abre novas lojas. Além da âncora Casas
Bahia, outras, como Planet Girls, Florenza Store,
Foto Brilho e Cartório Jaraguá reforçam o mix.

timento de R$ 3,5 milhões. O espaço tem 112 lugares
com cadeiras que se movimentam e efeitos especiais.
“Essa iniciativa complementa a oferta de lazer do
shopping, que sempre manteve a preocupação em
trazer o melhor do entretenimento, com ações únicas
e inéditas”, afirma João Fernandes, superintendente.

As vendas seguem em alta desde a inauguração.
No primeiro trimestre de 2018, foi registrado
um crescimento de 11,3% em comparação ao
mesmo período do ano passado. “Estamos muito
otimistas com o nosso desempenho, comprovado
também pelas novas operações”, diz Geraldo
Carvalho, superintendente.
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O MUNDO DO SHOPPING
VISITE. PARTICIPE. PATROCINE.
SUCESSO DE VENDAS,
JÁ INICIAMOS A
SEGUNDA EXPANSÃO
DA EXPOSHOPPING

15.000

EDIÇÃO HISTÓRICA:

recorde de participação de
Grupos Empreendedores/
Administradores
confirmados na feira, que
representam mais de 350
Shopping Centers.

visitantes
de público
altamente
qualificado

Evento simultâneo à

principais
lançamentos
e novidades
do setor

os maiores
pl ayers da
indústria

CENTER ACONTECE AQUI
OS MAIORES EVENTOS DO SETOR ESTÃO JUNTOS.
14 a 16 de agosto | são paulo expo

INSCREVA-SE PELO SITE!

AUMENTE SUA REDE DE RELACIONAMENTO E ADQUIRA
MUITO MAIS CONTEÚDO EM UM SÓ LUGAR
EM DEBATE TECNOLOGIA • VARE JO • LIDERANÇA • INOVAÇÃO
DIVERSIDADE • CENÁRIO POLÍTICO E ECONÔMICO

eNTRE EM CONTATO E CONHEÇA AS POSSIBILIDADES DE INVESTIR:
exposhopping @ abrasce . com . br | 11 3506 8300

APOIO DE MÍDIA

www.abrasce.com.br

NÓS_novos associados
ShOPPINg IgUATemI ALPhAvILLe
Inaugurado em 2011, o empreendimento reúne as melhores lojas do
varejo nacional e importantes marcas internacionais, somando, no
total, 200 operações. A praça de alimentação, com dez restaurantes
conceituados, é um de seus pontos altos. Além da ampla variedade de
serviços e comodidade com 1.690 vagas de estacionamento, é muito
visitado pelos amantes da sétima arte, já que apresenta nove salas de
cinema exclusivas, incluindo a primeira sala júnior da América do Sul.

Alameda Rio Negro, 111 – Alphaville – Barueri/SP
www.iguatemi.com.br/alphaville

PArkShOPPINgCANOAS
Construído com foco na qualidade de vida e na sustentabilidade, é o primeiro
empreendimento do país a ser conectado a um parque – o Getúlio Vargas. Além
da arquitetura nórdica, o shopping de 120 mil m2 chama atenção de longe graças
à passarela de 80 m de comprimento que o interliga à imensa área verde.
O perfil ecologicamente correto pode ser percebido ainda pela iluminação natural e pelas diversas árvores fotovoltaicas, que captam energia solar para iluminação noturna e carregamento de celulares nas estações. Para completar, é um ponto
de entretenimento encantador, com a maior arena de patinação no gelo do Brasil,
264 lojas, sete salas de cinema e um centro de eventos para 1.200 pessoas.

Avenida Farroupilha, 4.545 – Marechal Rondon – Canoas/RS
www.parkshoppingcanoas.com.br

_novos associados/coLaBoRadoREs
N A P P S O LU T I O N S
A empresa desenvolve softwares, proporcionando solu-

diariamente os dados de vendas das lojas e transmite-os

ções para coleta de dados, cruzamento de índices e

on-line aos shoppings; o Oráculo, que lê e transforma as

transformação de levantamentos com informações

placas de carro dos visitantes em informações estratégi-

estratégicas para os clientes. Com experiência em

cas; e o Manager, que gerencia melhor a empresa com

hardware, produz ainda sensores de aproximação, reco-

os dados gerados pelos funcionários enquanto trabalham.

nhecimento, geolocalização e identificação. Entre seus

contato@nappsolutions.com
www.nappsolutions.com

produtos, destaca-se o Esphera, sistema que coleta
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_NOVOS ASSOCIADOS/COLABORADORES
GRUPO
EMPRESARIAL TB

Notando a carência de alimentos

G LO B A L
DRONE TECH

Com 50 anos de história e presença

saudáveis no mercado fast-food,

Empresa de engenharia e tecnologia

em seis estados, presta serviços sob

surgiu a maior franquia de lojas de

especializada em inspeção de telha-

medida de maneira integrada e inte-

açaí do mundo. Somando mais de

dos, fachadas, infraestruturas de

ligente. Possui unidades focadas em

250 unidades no Brasil e no exterior,

grande porte, acompanhamento de

soluções em três áreas de atuação:

a empresa se sobressai pela alta

construção e vistoria de sinistros

alimentação coletiva; apoio à infraes-

qualidade de seus produtos naturais

(incêndio, vendaval, deslizamento).

trutura urbana, higienização, manu-

e pelas combinações diferenciadas

Além de fotos e vídeos aéreos, ofe-

tenção predial e suporte administrati-

que proporcionam uma experiência

rece coleta e análise de dados cap-

vo; e logística voltada para locação e

cheia de sabor aos clientes.

tados por drones, gerando vários

gerenciamento de frotas, armazenagem

(82) 3317 9084
www.acaiconcept.com

tipos de relatórios, de acordo com a

e distribuição de bens.

AÇ A Í CO N C E P T

(11) 2155 9400
www.grupoempresarialtb.com.br

demanda de cada cliente.

(11) 3171 2544
www.globaldronetech.com.br

B E L S A LVA D O R

C E LWAY

S N A P S YS T E M S

Há mais de 20 anos no mercado, a

Fundada em 20 04, veio com a

Empresa de tecnologia, especiali-

empresa de cosméticos e perfuma-

missão de suprir as necessidades

zada no desenvolvimento e na

ria iniciou um grande plano de

técnicas e comerciais do segmento

implantação de soluções de CRM

expansão em 2016, que atinge

de radiocomunicação. Dispõe de

(Customer Relationship Management

atualmente 22 operações. Possui

engenheiros e técnicos treinados

– Gestão de Relacionamento com

580 empregados diretos e 1.200

em fábrica, utilizando instrumental

o Cliente) para o setor imobiliário e

indiretos, espalhados pelos estados

moderno e sofisticado. É uma reven-

de shoppings. Gerencia todas as

da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro,

da Platinum e SAM (Serviço Autorizado

etapas do empreendimento – do

Espírito Santo, Ceará e Alagoas. Até

Motorola) e tem serviço autorizado

planejamento ao atendimento –,

o fim do ano, a meta da marca é

Intelbras, além de promover venda,

levando propostas inovadoras, a

chegar a 32 lojas. Está presente em

locação, manutenção, projetos

fim de aumentar as vendas, impul-

shopping centers e também em ruas

técnicos e legalização pela Anatel.

sionar a produtividade, controlar os

de grandes centros.

Possui ainda laboratório certificado

fluxos comerciais e ter gerenciamen-

(71) 3329 4000

pelo CEPEL e pelo Inmetro.

to automatizado dos contratos com

(16) 3911 7700

os lojistas.

www.celway.com.br

(11) 2847 4884
www.snapsystems.com.br
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_NOVOS ASSOCIADOS/COLABORADORES
M AT TO S F I L H O,
V E I G A F I L H O,
M ARREY JR. E
QUIROGA
A DVO G A D O S
Escritório estruturado para atender
clientes de forma customizada em
diversas áreas do Direito. Atuando
de maneira coordenada e integrada, destaca-se como um dos grandes players do setor, também por
seu programa de responsabilidade
social corporativa. Pioneiro na
prática da advocacia pro bono no
Brasil, tem sede em São Paulo e
escritórios no Rio de Janeiro, Brasília,
Nova Iorque e Londres.

(11) 3147 7600
www.mattosfilho.com.br

GRUPO MORENA
ROSA
A marca surgiu em 1993, em Cianorte
(PR), com o intuito de trazer a essência da mulher brasileira em todas as
suas coleções de roupas. Hoje é um
dos maiores grupos de moda do
país, com 1.300 empregados diretos. Conta com escritórios no Paraná,
no Rio Grande do Sul e em São Paulo,
produzindo cerca de dois milhões de
peças por ano, comercializadas em
mais de 6 mil lojas no Brasil e em mais
10 países. Atualmente, desenvolve
um plano de expansão para abertura de 100 lojas até 2020.

(44) 3351 5090
www.morenarosa.com.br

C AC AU S H OW
Com 30 anos de história, a marca
iniciou em 2004 seu processo de
expansão pelo sistema de franquias
e possui mais de 2.100 pontos de
venda no Brasil. Conta, hoje, com
cerca de 10 mil colaboradores e
cinco fábricas, além do Complexo
Intensidade. O espaço de 50 mil m2,
localizado em Itapevi (SP), abriga
um centro de distribuição, a nova
sede administrativa da empresa e
a Mega Store, que oferece às crianças um parque e a fábrica Bendito
Cacao Bean to Bar, com o processo de produção do chocolate.

www.cacaushow.com.br

MOBITS

SEGURPRO

PSIU SEM FIO

Criada em 2008, a empresa tem

A SegurPro oferece consultoria e

Com expertise de mais de 15 anos

como grande objetivo desenvolver

tecnologia de ponta para disponi-

no desenvolvimento de sistemas de

soluções em aplicativos móveis para

bilizar as melhores e mais customi-

chamadas sem fio, a empresa

melhorar a experiência de consumo.

zadas soluções na área de seguran-

desenvolve com tecnologia própria

Com foco no mercado mobile, atua

ça privada. Tem uma equipe de 30

uma série de produtos para o mer-

com sua principal plataforma:

mil colaboradores e operações em

cado de segurança eletrônica,

Mobits Plaza, solução nº 1 de apli-

26 filiais no Brasil, atendendo clien-

mobilidade e LEDS. Além disso,

cativos para shoppings do Brasil, e

tes nos setores bancário, varejo,

desenvolveu o sistema de comuni-

conta com uma equipe competen-

eventos e portos. É uma empresa do

cação visual, Psiu Garçom, que tem

te e comprometida com a qualida-

Grupo Prosegur, com mais de 40

o objetivo de melhorar e agilizar o

de de seu serviço.

anos de experiência em segurança

atendimento em restaurantes.

(21) 3553 1898
www.mobits.com.br

ao redor do mundo.

(11) 2737 7687
www.psiusemfio.com.br
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0800 709 0220
www.segurpro.com.br

CRIANDO ESPAÇOS PARA O FUTURO

REFERÊNCIA EM
ADMINISTRAÇÃO
E INVESTIMENTOS
EM ESTACIONAMENTOS
Com conhecimento, tecnologia e capital internacional,
a Indigo oferece as melhores alternativas para a operação
de estacionamento do seu shopping center.
bit.ly/IndigoBR

Acre
Alagoas
Amazonas
Bahia

Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão

Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná

(11) 3280-6834

Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul

Roraima
São Paulo
Tocantins

AD SHOPPING TEM A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ
Área Bruta Locável: 36.462 m²
Área Bruta Locável: 18.910 m²
300 lojas, 4 âncoras
150 lojas, 5 âncoras
www.shoppingboulevardtatuape.com.br www.shoppingtatuape.com.br

Área Bruta Locável: 30.655 m²
160 lojas, 9 âncoras
www.shoppingpracadamoca.com.br

SÃO PAULO - SP

DIADEMA - SP

Área Bruta Locável: 18.721 m²
150 lojas, 4 âncoras, Torre Office: 160 salas
www.patiolimeira.com.br

Área Bruta Locável: 23.678 m²
230 lojas, 5 âncoras
www.baurushopping.com.br

Área Bruta Locável: 30.878 m²
200 lojas, 9 âncoras
www.taubateshopping.com.br

LIMEIRA - SP

BAURU - SP

TAUBATÉ - SP

MARILIA
SHOPPING
Área Bruta Locável: 30.000 m²
302 lojas, 12 âncoras
www.atriumshopping.com

Área Bruta Locável: 13.978 m²
170 lojas, 4 âncoras
www.mariliashopping.com.br

Área Bruta Locável: 23.585 m²
164 lojas, 7 âncoras
www.tivolishopping.com.br

SANTO ANDRÉ – SP

MARÍLIA - SP

STA. BÁRBARA D’OESTE - SP

Área Bruta Locável: 6.544 m²
117 lojas, 1 âncora
www.shoppinglaplage.com.br

Área Bruta Locável: 17.691 m²
140 lojas, 5 âncoras
www.shoppingrioclaro.com.br

Área Bruta Locável: 23.000 m²
111 lojas, 5 âncoras
www.patiopinda.com.br

GUARUJÁ - SP

RIO CLARO - SP

PINDAMONHANGABA - SP

1º Fase já inaugurada: 45 lojas,
Hipermercado Shibata: 5.300 m2,
Shibata Casa e Presentes: 1.200 m2
2º Fase prevista para 2019:
140 lojas, 5 âncoras, 2 semiâncoras

Área Bruta Locável: 15.000 m²
110 lojas, 2 âncoras
www.centershoppingrio.com.br

Área Bruta Locável: 41.000 m²
207 lojas, 8 âncoras
www.westshopping.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RIO DE JANEIRO – RJ

RIO DE JANEIRO – RJ

Área Bruta Locável: 36.000 m2
202 lojas, 7 âncoras
www.shoppingviabrasil.com.br

Área Bruta Locável: 11.542 m²
63 lojas, 4 âncoras
www.sidershopping.com.br

Área Bruta Locável: 5229,86 m²
150 lojas, 01 âncora
www.nilopolissquare.com.br

RIO DE JANEIRO – RJ

VOLTA REDONDA - RJ

NILÓPOLIS - RJ

dmv.com.br

PROCURA PARA EXPANSÃO DO SEU NEGÓCIO.
Área Bruta Locável: 35.000 m²
240 lojas, 7 âncoras
www.americasshopping.com.br

Área Bruta Locável: 50.000 m²
400 lojas, 11 âncoras
www.minasshopping.com.br

Área Bruta Locável: 19.000 m²
65 lojas, 5 âncoras
www.ponteiolarshopping.com.br

RIO DE JANEIRO - RJ

BELO HORIZONTE - MG

BELO HORIZONTE - MG

Área Bruta Locável: 16.606 m²
115 lojas, 6 âncoras
www.pocosdecaldasshopping.com.br

Área Bruta Locável: 23.976 m²
134 lojas, 6 âncoras
www.shoppingpelotas.com.br

Área Bruta Locável: 8.655 m²
90 lojas, 2 megalojas, 1 âncora
www.monetplazashopping.com.br

POÇOS DE CALDAS - MG

PELOTAS - RS

SANTA MARIA - RS

Versão vertical (negativa)

Versão vertical (tons de cinza)

Versão vertical (principal)

Área Bruta Locável: 20.150 m²
120 lojas, 5 âncoras
www.shoppingpatiochapeco.com.br

Área Bruta Locável: 21.600 m²
92 lojas, 6 âncoras
www.shoppingcidadedoslagos.
com.br

CHAPECÓ - SC

GUARAPUAVA - PR

Área Bruta Locável: 18.030 m²
58 lojas, 3 âncoras
www.pier21.com.br
Versão vertical (positiva)

BRASÍLIA - DF

Versão vertical (monocromática)

Versão horizontal (secundária)

Área Bruta Locável: 18.000 m²
170 lojas, 3 âncoras
www.shoppinglapa.com.br

Área Bruta Locável: 26.000 m²
180 lojas, 6 âncoras
www.camarashopping.com.br

Área Bruta Locável: 38.075 m²
199 lojas, 6 âncoras
www.patiobelem.com.br

SALVADOR - BA

CAMARAGIBE - PE

BELÉM - PA
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Área Bruta Locável: 13.669 m²
100 lojas, 3 âncoras
www.millenniumshopping.com.br

Área Bruta Locável: 13.753 m²
Previsão de Inauguração: 2019
www.parkcitysumare.com.br

Área Bruta Locável: 22.863 m²
Previsão de Inauguração: 2019
www.shoppingsinop.com

MANAUS - AM

SUMARÉ - SP

SINOP - MT

Presente nas cinco regiões do país e no Exterior. Ligue já!

Membro

Área Bruta Locável: 19.000 m2
4 âncoras, sendo 2 Freeshops
www.melanciamall.com
RIVERA - URUGUAI

Tel.: 11 5102-3131
www.adshopping.com.br

VISITE NOSSO STAND Nº 203 NA RUA J.

Tel.: 11 5508-4500
www.admall.com.br

NÓS_AtuAção

Visitas – defesa da indústria
c om o vereador a lexandre a leluia ,
da c âmara

m uniciPal de s alvador

Gleiciana BraGa, coordenadora de relações institucionais

Priscila ditommaso, coordenadora de relações

da aBrasce; o deleGado e vereador eduardo Prado, da

institucionais da aBrasce; iGor oliveira, Presidente

câmara municiPal de Goiânia; e lorrayne rosa, coordena-

da câmara municiPal de riBeirão Preto; e Gisele Pimentel,

dora de relações institucionais da aBrasce

Gerente jurídica e comPliance da entidade

AbrAsce responde
Os shOppings sãO ObrigadOs a
cOnceder isençãO da taxa pela
utilizaçãO de estaciOnamentO
para Os empregadOs/prestadOres
de serViçO dOs lOjistas?

O fato de os shoppings receberem aluguéis dos
lojistas, bem como a existência de regras de
condutas para a harmônica convivência, não
impõe o reconhecimento de subordinação
jurídica entre os envolvidos, visto que o
shopping não é tomador dos serviços prestados
pelos empregados e/ou terceiros que desempenham suas funções nas respectivas lojas.
além do mais, vale reforçar que a relação
jurídica entre o shopping e os lojistas é de
natureza estritamente cível, de caráter locatício,
ao passo que os empregados dos lojistas não
possuem qualquer relação jurídica com a
administração do shopping.
Gisele Pimentel

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

EncontroS com ASSociAdoS

Na Bahia

No iNterior paulista

realizado em Salvador, com a presença de 20 associados

o Encontro com os Associados de ribeirão Preto, reali-

do estado da Bahia, o evento teve palestra sobre os destaques

zado em abril, contou com a palestra “Perspectivas da

da national retail Federation, ministrada por Gustavo Schifino,

economia brasileira em 2018”, de rodolfo margato,

cEo da Pier X, o primeiro marketplace phigital do Brasil. “o assunto

economista do Santander, que trabalha com análise

despertou o interesse de todos e houve muita interação e perguntas”,

econômica desde 2010. “depois, a gerente jurídica da

conta Gleiciana Braga, coordenadora de relações institucionais

entidade, Gisele Pimentel, atualizou todos os presentes

da Abrasce. Além disso, Lorrayne rosa, coordenadora de relações

sobre assuntos jurídicos e legislativos da região”, diz

institucionais, fez um update legislativo e Gisele Pimentel, gerente

Priscila ditommaso, coordenadora de relações institu-

jurídica, abordou temas jurídicos regionais e locais.

cionais da Abrasce.

em são luiz

em Vitória

em GoiâNia

o Encontro de Associados ganhou

na capital capixaba, houve um

cerca de 50 associados do estado

novo formato para os shoppings

almoço com os superintendentes

de Goiás participaram do evento

filiados do estado do maranhão.

de shoppings associados do Espírito

e assistiram à palestra de tendências

os gestores e suas respectivas

Santo. na ocasião, Lorrayne rosa,

do varejo 2018 do especialista

equipes tiveram acesso à nova

coordenadora de relações ins-

Adriano Sá. tiveram ainda a opor-

pesquisa da Hello research sobre

titucionais da Abrasce, discutiu

tunidade de conhe cer a nova

Papo digital, explicada por tony

temas locais trazidos pelos partici-

coordenadora de relações ins-

Perrella. mais uma vez, a gerente

pantes e fez uma atualização jurí-

titucionais, Lorrayne rosa, que

jurídica Gisele Pimentel falou sobre

dica e legislativa.

atenderá o centro-oeste do país.

temas de interesse regional.
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Workshop
o curso “Da tendência à inovação em shopping centers”, ministrado durante dois dias por
Adriano sá, especialista em varejo, aconteceu em um coworking na capital paulista. pela manhã,
o grupo levantou 16 tendências que impactam o mercado de shopping centers e, à tarde,
trabalhou em cima de uma das ideias, utilizando a metodologia Canvas. De acordo com Natália
hirata, coordenadora de educação da Abrasce, cerca de 20 executivos de marketing,
superintendentes e alguns empreendedores de todo o Brasil par ticiparam desta edição.
No segundo dia do workshop, a programação incluiu um benchmarking com visitas técnicas em
diferentes negócios, como o hotel palácio Tangará e a aceleradora de startups Civi-co.

cAlendário
Confira as datas dos
próximos eventos e cursos
da Abrasce. para mais
informações, acesse
www.abrasce.com.br.
Junho
5 - Almoço com
associados (São
Paulo/Zona Leste)
7 - Encontro com
associados
(Manaus/AM)
7 - Comitê de
Segurança
(Manaus/AM)
21 - Comitê TI
Strip Malls
28 - Encontro com
Associados
(Florianópolis/SC)

No YouTube
Toda quinta-feira, o Canal Abrasce traz um vídeo novo no YouTube. Inscreva-se e
acompanhe conteúdos exclusivos sobre o mercado de shopping centers. Alguns dos
conteúdos mais visualizados até agora são: tendências de vitrinismo com Luiz Arruda,

Julho

Consultant Director WGsN LATAM; e o vídeo de Daniel Milaré, head of physical retail

31 - Encontro com

da Amaro, que conta como a marca explora seus canais de venda.

associados
(Porto Alegre/RS)
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26 - Reunião

VISItAS DE RElACIonAMEnto
Jaú Shopping (Jaú/Sp) – priScila e
Marlene de Mello, gerente adMiniStrativa

Bauru Shopping (Bauru/Sp)
– ivan Mouta, Superintendente; priScila
ditoMMaSo, coordenadora de relaçõeS

Shopping Jequiti (guaruJá/Sp)

inStitucionaiS da aBraSce; e daniel liMa,

– priScila e daniela geraigire, gerente

coordenador de Marketing

coMercial e de Marketing

Shopping Boulevard caMaçari (caMaçari/
Ba) – lorrayne; diogo octaviano,
Superintendente; e gleiciana

B oulevard S hopping B auru (B auru /
Sp) – M arcelo M anton , Superinten -

Shopping Bela viSta (Salvador/Ba)

Marília Shopping (Marília/Sp)

dente ; e dSon r odrigueS da S ilva ,

– vaneilton alMeida,

– priScila e leandro denardi,

gerente coMercial ; p riScila ;

Superintendente, e gleiciana Braga,

Superintendente

e t aíS t avareS , gerente de Marketing

coordenadora de relaçõeS inStitucionaiS

Shopping iguateMi riBeirão

S hopping i guateMi S ão c arloS

preto (riBeirão preto/Sp)

(S ão c arloS /Sp) – p riScila

– Felipe gonçalveS BarBoSa,

e r eynaldo a Breu , gerente geral

Superintendente, e priScila

VISItA StRIp MAllS
Desta vez, a Abrasce organizou com o associado local,
Convem, uma visita técnica a oito strip malls das cidades de
Sorocaba, Campinas, Indaiatuba e Votorantim, localizadas
no interior paulista. “Durante o dia, gestores dos grupos
Empre ender, M e c M alls, M ar M alls, B R Store s, Capr i
Empreendimentos e BDM Empreendimentos puderam avaliar
os diferenciais de mix e operacionais destes centros comerciais”, explica Sarah Batista, analista de Relações Institucionais.
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intercâmbio

produtivo
franceses conferem
os pontos positivos
dos nossos shoppings

No JK Iguatemi, a delegação conheceu os diferenciais
do grupo e marcas nacionais voltadas ao público A

Por_paula andrade

JK Iguatemi. “É um prazer muito grande receber

E

delegações de outros países e mostrar nossa indúsntre o requinte francês e a criatividade bra-

tria de shoppings. Devemos muito pouco ao restante

sileira, as indústrias de shopping centers

do mundo. Destaquei nosso nível de excelência nos

dos dois países podem trocar experiências e

detalhes, a exigência na preservação dos ativos, a

crescer juntas. Esse foi o entendimento das autori-

força dedicada à geração de tráfego por meio de ações

dades do Conseil National des Centres Commerciaux

de marketing e os cuidados na manutenção e nos

(Conselho Nacional de Centros Comerciais da França)

equipamentos. Acredito que estão impressionados.”

que estiveram no Brasil de 5 a 11 de maio. “Conheci o

O diretor executivo de operações de shopping

diretor de Assuntos Institucionais da Abrasce, Cátilo

centers da CCP, Henrique Carvalho, também reforça

Cândido, na última edição da Mapic. Ele me explicou

a importância da troca de experiências. “A indústria

sobre o mercado brasileiro e me convenceu a vir”,

brasileira é evoluída e tem sempre o que ensinar.

diz Gontran Thüring, diretor executivo da entidade.

Dei ênfase aos esforços de inovação da CCP e ao market

Em visita à capital fluminense, a delegação acom-

place, nosso canal de vendas on-line. Conversamos

panhou as operações de vários empreendimentos,

para entender as particularidades do negócio na

como Norte Shopping, Shopping Metropolitano

França e comparar indicadores”, revelou o executivo.

Barra e Shopping Leblon. Em São Paulo, estiveram no
MorumbiShopping, no JK Iguatemi, no Shopping
Cidade de São Paulo e no Shopping Eldorado, onde
conheceram o parque Kidzania.

Ótima impressão
“Os centros de compras brasileiros são muito dinâmicos. Por aqui, há diversas marcas nacionais,
o que é importante para os empresários. Também

Força brasileira

achei os restaurantes excelentes e percebi que o

Charles Krell, vice-presidente de operações do Gru-

público enxerga os shoppings como um lugar de

po Iguatemi, recepcionou os franceses no Shopping

lazer”, ressaltou Thüring.

26_Shopping CenterS

Defesa Da InDústrIa _União de áreas

forçA conjuntA
AbrAsce AdotA estrAtégiA internA que

fAvorece AindA mAis os AssociAdos
Por_Solange baSSaneze

Confira a responsável pelo
atendimento em sua região

A

pós um ano de estudo, a Abrasce resolveu unificar as
áreas de Relacionamento e de Assuntos Institucionais,
em março de 2018, criando a Diretoria de Assuntos

Institucionais. A decisão foi tomada para facilitar a comunicação, pois o mesmo profissional que recebe as demandas do se-

Gleiciana BraGa
coordenadora

tor consegue agir e trabalhar como um tradutor da iniciativa pri-

Gleiciana.BraGa@aBrasce.com.Br

vada para o poder público e vice-versa. “Como as coordenadoras
da Abrasce fazem o atendimento ao shopping, elas estão mais
aptas a falar sobre as necessidades do empreendimento para
o governo de cada localidade. Além disso, dividimos o atendimento por regiões, aumentando a fluidez das informações e a
proximidade com os coordenadores estaduais, facilitando o trabalho de Defesa da Indústria da entidade”, frisa Cátilo Cândido,
diretor de Assuntos Institucionais da Abrasce.
Essa união também trouxe economia de custos para a associação, por exigir menos deslocamentos, e a informação passou a
ficar centralizada nas coordenadoras. “De março a maio, sentimos que foi possível aumentar a quantidade de eventos juntos
aos associados e estar ainda mais presentes nas discussões com
o poder público”, destaca. Até o fim do ano, a expectativa é que
seja possível estabelecer uma maturidade nos relacionamentos

lorrayne rosa
coordenadora

com as localidades, pois as coordenadoras estarão mais presen-

lorrayne.rosa@aBrasce.com.Br

tes e com um tempo maior para se dedicar às regiões de atuação.
Flavia cunha
Gerente
Flavia.cunha@aBrasce.com.Br

“É automático e natural que os relacionamentos evoluam de uma
maneira mais próxima, e o papel das coordenadoras é fazer com
que novos associados se juntem à entidade, estruturando e for-

Priscila samPaio
coordenadora
Priscila.samPaio@aBrasce.com.Br
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talecendo a Defesa da Indústria frente aos poderes legislativo e
executivo das regiões”, afirma Cândido.

ARTIGO_jurídico

Shopping centerS e a
captação de recurSoS
atravéS de cri
Por_ Esther Jerussalmy Cunha e Cassia Monteiro Cascione *

D

e olho na tímida retomad a d o var ejo, al gun s

Nesse contexto em que, de um lado, os shopping centers precisam de investi-

shopping centers já pre-

mentos para se adequar e, de outro, o crédito ficou mais restritivo, os Certificados

param a expansão ou a modernização

de Recebíveis Imobiliários (CRI) podem funcionar como um mecanismo eficiente

de suas instalações, inclusive com a

de captação de recursos.

revisão do seu mix para atrair lojas

As operações de CRI podem ser estruturadas de diversas formas, a depender

âncoras, novos lojistas e agregar ser-

do recebível que venha a ser o lastro da operação. Em comum, contam com uma

viços, alimentação, cinemas e opções

securitizadora, que será responsável pela emissão dos CRI, lastreados em garan-

de lazer, de forma a manter o shopping

tias que podem ser reais (atreladas ao próprio imóvel – em geral, por meio de

atraente para o seu público-alvo. Tudo

alienação fiduciária sobre o imóvel),

isso demanda investimentos e uma

ao empreendimento imobiliário ou ao

administração consciente e focada na

próprio shopping center (por exemplo,

competitividade do setor e em consu-

contratos de locação), desde que gerem

midores cada vez mais exigentes.

créditos futuros e que sejam passíveis

O crescimento que se observou no

“Os Certificados de
Recebíveis Imobiliários
podem funcionar como
um mecanismo eficiente
de captação de recursos”

de securitização.

período entre 2006 e 2013 na quanti-

Para os shoppings, a captação de recursos através de CRI pode ser vantajosa,

dade de shopping centers inaugura-

por exemplo, um endividamento mais administrável no tocante às taxas praticadas,

dos dificilmente se repetirá tão cedo.

ao custo total da operação e tendo em vista o próprio diferimento da dívida. Por

Naquela época, o crédito era farto,

outro lado, na perspectiva do investidor, os CRI mostram-se uma alternativa

inclusive por meio do BNDES, e o mer-

atraente de investimento e de retorno, num contexto em que a Selic nunca esteve

cado vivia um frenesi que, posterior-

em patamar tão baixo.
Tanto sob a ótica do empreendedor imobiliário como do investidor, para que a

shopping centers enfrentando índices

operação de CRI seja bem-sucedida, é indispensável a manutenção e o acompa-

de vacância e endividamento bancário

nhamento da operação durante toda a sua vigência. Sendo assim, uma vez que a

nas alturas, o que acabou gerando

preservação das garantias seja um cuidado não só na estruturação da operação

diversas operações de M&A e consoli-

como durante toda a vida útil do CRI, o sucesso da operação é certo.

dações no setor.

*Sócias da área societária do escritório L.O. Baptista Advogados

Foto–divulgação

mente, não se sustentou, com diversos
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Outlets_COMPRAS

Varejo de
oportunidades
outlets têm mix qualificado e grandes ofertas

O

Por_solange bassaneze

segmento de outlets passou a entrar nos negócios de
alguns grandes grupos de empreendedores desde a

inteiro e, no período de férias,

última década e tem movimentado bastante o varejo.

por conta do grande volume de

O primeiro foi inaugurado em 2009 e agora já são 12 outlets no

clientes, as lojas se abastecem

país, segundo o Censo Brasileiro de Shopping Centers, da Abras-

de forma bastante agressiva, o

ce. Diferentemente de um shopping, que tem área de influência

que faz com que a variedade de

de até 15 km, eles atingem clientes situados a 150 km ou mais.

produtos e ofertas seja ainda

Confira a seguir detalhes deste modelo de negócios de quatro

maior”, explica o diretor de pla-

grandes grupos do setor.

nejamento. As quatro unidades
somam 340 operações.

Em quatro cidades
As unidades do Outlet Premium (São Paulo, Salvador, Brasília e

No litoral catarinense

Rio de Janeiro), do Grupo General Shopping, são em formato open

Inaugurado no fim de 2017,

mall. “O fato de ser a céu aberto permite que o condomínio do

o Porto Belo Outlet Premium,

lojista seja menor do que um shopping tradicional. Isso faz com

da Tacla Shopping, tem layout

que consiga praticar preços ainda mais baixos”, afirma Francisco

racetrack, contando com expo-

Da esquerda

Ritondaro, diretor de planejamento da General Shopping e Outlets

sição privilegiada para todos

para a direita,

do Brasil. Aberturas de novas lojas devem acontecer nos quatro

os espaços, equilíbrio do fluxo

empreendimentos ainda este ano. “Para julho, a expectativa é

e circulação. Com 25 mil m 2

e Porto Belo

manter a tendência de crescimento de fluxo e vendas apresentada

de ABL, possui 80 lojas e 1.600

Outlet Premium

nos últimos anos. Os descontos continuam sendo de até 80% o ano

vagas de estacionamento.

Outlet Premium
Rio de Janeiro
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Segundo o presidente Aníbal Tacla, a cidade de Porto Belo (SC)
foi escolhida pelo potencial da região, pois recebe turistas do
Rio Grande do Sul, Paraná, Argentina, Uruguai, além do interior

O único do sul do país

do estado catarinense. “O movimento não é somente em altas

Com 30 mil m2 de ABL, o I Fashion

temporadas, já que fica no principal eixo rodoviário, entre Flo-

Outlet Premium Novo Hambur-

rianópolis e Balneário Camboriú, e está localizado às margens da

go, da Iguatemi Empresa de

BR 101, veia econômica e turística do sul que recebe mais de 1,8

Shopping Centers, já faz par-

milhões de veículos na temporada. Fora isso, é a única cidade

te da rota de turismo do Rio

catarinense na lista dos 20 novos portos que serão abertos no

Grande do Sul. Com forte pre-

Brasil”, explica Tacla. Apesar de ter sido inaugurado no fim de

sença em Porto Alegre, o grupo

2017, já está com uma expansão de 14 mil m2 programada para

escolheu Novo Hamburgo para

novembro de 2018. Até julho, 12 grandes marcas devem chegar

oferecer uma nova experiência

ao mix. Com fluxo mensal de 450 mil pessoas, oferece descontos

ao público. “Fica em uma região

de até 70% o ano inteiro.

privilegiada, pois possui boa

fotos_divulgação

infraestrutura e cidades próxiA 40 minutos da capital paulista

mas com grande potencial de

O Catarina Fashion Outlet, da JHSF, localizado no km 60 da Ro-

crescimento e renda. O inves-

dovia Castello Branco, tem projeto assinado pelo arquiteto Paulo

timento reforçou nossa estraté-

Baruki e pela paisagista Maria João d’Orey. Recebe 2,5 milhões

gia de atuação”, explica Sérgio

de visitantes por ano e está em expansão. O término das obras

Zukov, diretor regional de ope-

está previsto para o segundo semestre de 2018, quando serão

rações. Com 80 lojas no mix, o

abertas 25 novas operações. Desde abril, passou a oferecer um

outlet atrai 300 mil clientes por

serviço de transfer gratuito a partir de dois pontos da cidade de

mês. “Metade da clientela é das

São Paulo (um no Terminal Rodoviário da Barra Funda e outro na

classes A e B e reside em Novo

Da esquerda

região da Av. Paulista), o que deve incrementar o movimento, já

Hamburgo e região. Os demais

para a direita,

que seu público é majoritariamente da Grande São Paulo. O local

se dividem entre Porto Alegre e

I Fashion Outlet

ainda atrai viajantes e moradores dos municípios de São Roque,

outras cidades mais distantes.”

Sorocaba e Itu. Ações especiais acontecem nas férias de julho e,

Conta com 80 lojas e 1.300 va-

e Catarina

este ano, também ocorrerão durante a Copa da Mundo FIFA 2018.

gas de estacionamento.

Fashion Outlet

Premium Novo
Hamburgo
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strip centers_expansão

Sempre
ao seu lado
por_paula andrade

strip malls se
espalham país afora e
conquistam consumidores
e investidores pelo mix
variado e pela comodidade

E

serviços e alimentação nas proximidades, com muita facilidade de
acesso e conveniência para o uso.
“Em geral, estão localizados ao lado
dos consumidores, são quase uma

m um mundo superdinâmico, o fator tempo é tão valorizado

‘extensão’ das casas e se tornam

quanto o dinheiro. O público busca cada vez mais por facilidade,

naturalmente o principal centro

e é em meio a este contexto que os strip malls, também conheci-

para a busca por conveniência,

dos como strip centers, vão ganhando espaço. A fim de fortalecer esse

serviços e alimentação no bairro

nicho, a Abrasce recentemente criou essa categoria específica de filiação.

em que está inserido”, completa.

Os empreendedores da área enfatizam as vantagens oferecidas tanto

Apresentamos, a seguir, exem-

aos consumidores quanto aos investidores e garantem um horizonte

plos de grupos bem-sucedidos

promissor a esse tipo de negócio.

no setor:

“Enxergamos várias vantagens não só aos clientes, mas também aos
lojistas, como custo operacional bem inferior e menos burocrático, podendo se reverter em preços competitivos. Com espaço reduzido, o mix
fica diversificado, inibindo concorrência predatória e agregando solução
de compra aos clientes. De forma geral, o empreendimento contribui com
o entorno no bairro, gerando fluxo, emprego e investimentos”, afirma
Gerson Paschoalini, diretor executivo na BDM Participações e Empreendimentos, que detém o Fontana Boulevard.
Ricardo Palmaka, diretor do Grupo Lumine, que apresenta soluções
para mercado imobiliário destinado ao varejo, segue a mesma opinião.
Ele afirma que o nicho tem oportunidades interessantes, principalmente em locais mais populosos nas grandes cidades, que necessitam de
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Há sete anos,
o Fontana Boulevard

Fontana Boulevard

movimenta o

Pertencente ao Grupo BDM, o em-

Tatuapé, na

preendimento se encontra no Tatu-

capital paulista

apé, zona leste de São Paulo, e foi
inaugurado em 2011. Possui ABL
de aproximadamente 1.800 m²,
19 lojas distribuídas em dois pisos,
além de 65 vagas de estacionamento. “Estamos na busca incessante

Empreendimentos, empresa da região pioneira no setor, agrada o público
pelo mix variado, com supermercado tradicional da cidade, restaurantes,
serviços com profissionais das áreas de estética, saúde e bem-estar, além
de espaço de lazer infantil. Vale destacar que o empreendimento está
localizado em uma área de expansão na zona sul do município.

de mix de lojas para atender aos
clientes e agregar fluxo aos lojistas.
Nesse segmento também temos
sempre que estar atentos às manutenções, visando à estética e à
limpeza”, resume Paschoalini.

MEC Malls
A companhia realiza trabalhos de consultoria, desenvolvimento e gestão
de strip malls e projetos multiuso prioritariamente nos estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, desde 1986. “Existe muito espaço para a implantação desses empreendimentos, considerando a dimensão territorial
do Brasil e a área de influência primária atendida, com público-alvo

Villaggio Mall Center
Situado em Bauru, no interior paulista, foi aberto ao público em 2012
e, atualmente, conta com 26 lojas,
um quiosque e estacionamento
com 90 vagas. Pertencente à Capri

situado a uma distância de aproximadamente 5 minutos de carro ou a
um raio de 2 km”, conta Marcos Saad, sócio-diretor responsável pela
área de Novos Negócios da empresa.
O executivo acredita que o setor deve crescer mais a partir do próximo ano, pois o investimento é extremamente seguro e rentável, com
vacância e inadimplência reduzidas. “Nos empreendimentos geridos
pela MEC Malls, implantamos uma gestão profissional e ativa, por meio

Com 26 lojas, o

da constante manutenção preventiva, mantendo os empreendimentos

Villaggio Mall Center

conservados, limpos e seguros, potencializando o resultado para os

atrai público pelo mix

varejistas e investidores. Fruto desse trabalho foi atingirmos a marca
zero em vacância e inadimplência no final de 2017”, acrescenta Saad.

Strip center da MEC
Malls situado na
Aclimação, zona sul
de São Paulo
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diversificado
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS_VAREJO

de olho no

futuro

A delegação da
Abrasce foi
para Las
Vegas conferir as últimas tendências do

Maior evento de varejo do planeta, recon

varejo.
Dias antes,

analisa coMportaMento do consuMidor,

o grupo
passou por
Minneapolis

defende convergência entre digital e

para visitar
empreendi-

analógico e antecipa tendências

mentos

Da_reDAÇÃo

L

as Vegas se tornou a capital mundial dos

de perto por uma delegação da Associação Brasileira

negócios entre os dias 20 e 23 de maio com

de Shopping Centers (Abrasce). Análises sobre as

a realização da Global Retail Real Estate

mudanças do comportamento do público, as trans-

Convention (RECon). Reunindo os maiores especialistas

formações dos varejistas e os rumos do consumo

do varejo, o evento, organizado pelo International

tomaram conta dos debates. Confira uma síntese

Council Shopping Centers (ICSC), foi acompanhado

dos principais tópicos discutidos por lá.
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Os próximos 25 anos do varejo
Ministrada por Charles Terry Shook, sócio-fundador e diretor da Shook
Kelley, e Matthew Winn, fundador da Win Winn Consulting, a primeira palestra da RECon dividiu a trajetória do varejo em três etapas-conceitos. No passado, a definição era “eu preciso disso”, porque

A RECon
contou com

o público comparecia no shopping por necessidade e conveniência.

diversos

A chegada do e-commerce afetou

painéis

este modelo e houve a evolução

do setor de alimentação e a vinda das marcas virtuais para o varejo.

para o momento atual, no qual a

Estamos entrando na terceira etapa do varejo, batizada de “eu sinto”.

descrição “eu desejo” predomina.

Daqui em diante, os consumidores buscam por experiências, querem

Isso significa que a maioria das

um propósito maior e têm causas. Nesse cenário, o shopping deixa de

lojas está voltada para o valor,

ser um espaço apenas de compras e se torna uma cidade, englobando

com produtos de qualidade vendi-

comunidade, entretenimento e serviços.

dos a preço baixo, o crescimento

sobre
e-commerce,
tendências
de consumo e o
futuro dos
shoppings
para as
próximas

“Em vez de empreendedores de shoppings, seremos fundadores de

décadas

novas cidades. No lugar de gerenciar eventos, criaremos oportunidades

O d e c l í n i O da s
lOj a s â n cO r a s
abre espaçO par a
r e v i ta l i zõ e s
n Os s h O p p i n g s

para que as pessoas se encontrem e deixaremos de comerciar lojas
para fazer curadoria de experiências culturais por meio de lojistas e
marcas”, declararam Shook e Winn.
“Já estamos vendo esse movimento acontecer. Os shoppings não são
mais apenas locais de compras, e sim de experiências. Eles deixaram
o papel de suprir necessidades para hoje saciar desejos e, no futuro,
serão novas comunidades”, relata Luiz Alberto Marinho, diretor do
GS&BW | Brandworks.

O mall como mídia
Ao contrário do senso comum, que determina que os pureplayers são
adversários dos shoppings, o debate destacou a importância em termos
de mídia que eles trazem ao mix. Já existem empresas trabalhando para
atrair estas marcas para os shoppings e isso ganhará mais relevância
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conforme surgirem novas fontes de receita ao repertório tradicional
do mall. A questão dos carros autônomos e seu impacto no estacionamento também foi lembrada, ressaltando novamente a busca por outras
fontes de receita e outros usos para o espaço destinado aos carros.
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Encolher para crescer
Ministrada por Susanne Mulvee, diretora de pesquisa da Co Star Group,
a palestra surpreendeu pelo otimismo. De acordo com a especialista, a
redução do varejo americano é saudável e essencial para seu fortalecimento. Muitas marcas diminuíram o número de lojas, especialmente
porque estavam com excesso de unidades no mercado. Gráficos que
analisam a relação entre metro quadrado, população e renda foram
apresentados para garantir que marcas, como Gap e Abercrombie,

“o s m a l l s
busc a m
o fe r e c e r
e xperiências e
s e r v i ço s q u e
n ão e x i s t e m
n a i n t e r n e t”
marinho

saíram ganhando ao fecharem algumas lojas, já que aumentaram sua
venda por metro quadrado. Susanne acredita que o momento do varejo é positivo e que a economia
está se reaquecendo, com mais

Convergência on e off

empregos, crescimento da renda

William Taubman, CEO da Taubman Centers, analisou o varejo pelas

e reurbanização. O shopping nos

lentes das novas tecnologias. Se, no passado, o shopping era um portal

Estados Unidos é um fenômeno

com diversas lojas, que passavam o conteúdo presencialmente, hoje,

suburbano do pós-guerra. Agora,

com o crescimento da tecnologia, há uma divisão entre analógico e

as pessoas estão voltando para as

digital. Segundo o especialista, o shopping representa o analógico;

cidades com melhores salários e

e o e-commerce, o digital. No entanto, em um futuro próximo, haverá a

um jeito diferente de consumir,

combinação do digital com o analógico com a finalidade de obter mais

e é por isso que está baixando a

relevância entre os consumidores. Essa união foi batizada de “phigital”.

proporção de lojas de moda nos
shoppings e aumentando o número

Outlets

de restaurantes, operações de saúde

Robin L. Klein, presidente da consultoria Fashion Retail Group, explorou

e beleza, transformando o mix.

alguns quesitos do universo de outlet durante a RECon. Ela revelou que

“O shopping não está morrendo,

três passos fazem um outlet decolar: as marcas, os descontos oferecidos

ele está em transformação. Ao

e o buzz no entorno do empreendimento. Uma pesquisa entregue duran-

contrário do modelo americano,

te a palestra confirma isso: 65% dos frequentadores procuram grandes

nossos shoppings já são urbanos.

marcas e 49% procuram produtos com descontos. Segundo Klein, os

É interessante ver ainda que inicia-

lojistas querem, cada vez mais, fortalecer a identidade visual das ope-

mos antes deles essa diversificação

rações e integrar com a área externa no intuito de atrair novos clientes.

do mix”, destaca Marinho.
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viSitaS téCniCaS
Antes de partir para Las Vegas e acompanhar a RECon, a delegação

transformações no varejo são a tecnologia omnichannel e a composição

da Abrasce ficou alguns dias em Minneapolis, no estado de Minnesota.

de um mix mais relevante para o consumidor. Vimos que as lojas estão

Shoppings, outlets, galerias, restaurantes e redes varejistas ficaram na

segmentadas em três conceitos: valor, serviço e diferenciação”, relata

mira dos brasileiros, que captaram novidades e referências. “As principais

Jefferson Azevedo, diretor de marketing da Abrasce.

Southdale
Center

dave & BuSter’S

Inaugurado em 1956, o

cerca de 90 lojas nos Estados Unidos e no Canadá. Com um con-

shopping resistiu ao

ceito que agrega refeições e entretenimento, é um sucesso entre os

tempo e hoje passa por

jovens que curtem esportes. O local oferece aos clientes um cartão

uma grande reformula-

entre 10 e 100 dólares, que se converte em fichas e vale para o

ção em seu mix.

resgate de prêmios e jogos de simulações e promoções de cinema.

Grandes lojas de departamento saíram do mall e cedem espaço para

Fundado em 1982, no estado do Texas, o restaurante conta com

Cerca de 55% do faturamento do restaurante vêm dos games.

operações de serviços e experiências, caso de consultórios médicos
e salões de cabeleireiros. As lojas pop-up, que ficam abertas por um
curto espaço de tempo, também são uma tendência crescente e bem-vinda, já que evitam a vacância e mobilizam um grande público.
Vale lembrar que um centro de convenções será aberto em breve no
shopping. O diretório interativo, que atualiza os consumidores sobre
as promoções e indicam a localização das lojas, também chamou a
atenção de todos pela interatividade e tecnologia.

Galleria edina
mento, que tem perfil voltado ao público A. Controlada por um

Mall of
aMeriCa

grupo local, tem arquitetura imponente e áreas de convivência

O maior shopping

agradáveis. Possui marketing bem original, com programa de

dos Estados Unidos

fidelidade das lojas e aten-

apresenta como

dimento personalizado com

ponto forte a inova-

foco no propósito e na

ção. O local está

experiência. Registra rendi-

vivendo um grande plano de expansão, trazendo mais opções de

mento de 80 dólares por

entretenimento, já que deixou de lado o conceito antigo de centro de

metro quadrado.

compras e se assumiu como “destino de diversão”.

Marcas sofisticadas internacionais não faltam neste empreendi-
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empreendedor_Salim Haddad Netto

QueRidinho da

cidade
RefeRência da capital
paulista, shopping ibiRapueRa
pRepaRa muitas novidades
paRa os clientes e pRevê
aumento de fluxo
Por_Solange BaSSaneze

O

Shopping Ibirapuera
é o segundo mais antigo da capital paulista

e, em agosto, completa 42 anos.
Sempre foi reconhecido pelo
caráter inovador. Foi o primeiro
empreendimento a abrir às 10

Revista Shopping Centers | Em mais de quatro décadas, qual

horas e o pioneiro no sorteio de

foi o fato mais relevante que o senhor acompanhou?

prêmios, em 1991, quando distri-

Salim Haddad Netto | Em 1989, quando compramos o shopping,

buiu quatro carros. Com mais de

praticamente dobramos a ABL e adaptamos o empreendimento, pois

163 mil m2 de área construída e

ele estava fora do mercado, já que não tinha praça de alimentação e

50 mil m2 de ABL, tem adminis-

as vagas do estacionamento eram poucas e pequenas. Depois disso,

tração própria, feita por grandes

a cada cinco anos, passamos a atualizá-lo, realizando melhorias.

empresas e detentora de operações
locadas do shopping. O diretor-

RSC | Quais são as vantagens de ter um modelo de comer-

-superintendente, Salim Haddad

cialização diferente dos demais shopping centers do Brasil?

Netto, que está no empreendimento

SHN | 25% da ABL do empreendimento está em poder da

desde sua inauguração, nos conta

Shopping Center Ibirapuera, que praticamente o administra.

as novidades planejadas para 2018.

O resto está pulverizado entre outras grandes empresas.
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Temos um Conselho Administrador, responsável por ana-

RSC | De que forma a chegada da Estação Eucaliptos do Metrô

lisar as lojas que pretedem

irá beneficiar o shopping?

entrar no mix e tudo o que

SHN | Como ainda não está em pleno funcionamento, não conse-

envolve o centro de compras.

guimos sentir tanto. Quando estiver finalizada e chegar até a Vila

Esse modelo de negócio, único

Mariana, vamos ter uma média de 15 mil pessoas a mais diariamente.

no Brasil, nos aproxima do lo-

Hoje, o fluxo, em média, é de 75 mil pessoas por dia. Além do metrô,

jista e também é mais efetivo

temos cerca de 90 linhas de ônibus, que servem as ruas adjacentes

ao dar uma resposta.

do shopping, facilitando o acesso.

RSC | Quais são os principais

RSC | Quais foram as principais mudanças realizadas durante

diferenciais do Shopping

o último processo de revitalização?

Ibirapuera?

SHN | Nos três anos, foram revitalizados 23.573,93 m² do

SHN | Com certeza, é a localização,

shopping, que contou com projeto do arquiteto Argos Seleme, da

mesmo sem ainda contar com

Seleme Arquitetura. Atualizamos todo o acabamento dos quatro pisos

a estação de metrô, recebemos

e, agora, estamos trocando as escadas rolantes e os revestimentos

por volta de 30 mil pessoas que

das entradas das garagens. Todas as obras foram feitas sem parar

chegam a pé, porque o bairro

as operações. A revitalização começava por volta das 23 horas e

facilita este acesso. Mais de 50%

terminava às 7 horas. Foram investidos cerca R$ 150 milhões nestes

dos clientes moram ou traba-

projetos de melhorias.

lham em um raio de até 2 km do

Na inauguração, o
Shopping
Ibirapuera
tinha 278
lojas. Hoje,

empreendimento. Além disso,

são 426

temos um mix equilibrado com

e o mix

426 operações, especialmente de

operações
é bem
completo

classe B alta, o que ajuda muito.
Também estamos próximos dos
lojistas, dando informações e
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orientando sobre atualização.
O nosso marketing é muito forte
e traz ações atraentes, principalmente as voltadas para as crianças. Prezamos ainda pelo bom
atendimento ao público, demonstrando sempre muita simpatia.
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_aníbal tacla

RSC | O Shopping Ibirapuera reO novo

cebeu as primeiras operações

complexo

de algumas marcas. Quais se

da PlayArte
veio suprir

RSC | Depois de 14 anos sem cinema, o Shopping Ibirapuera volta-

recorda que movimentaram

rá a ter este tipo de entretenimento. Como será o novo complexo?

muito o mall?

SHN | Ficamos sem cinema por muitos anos, porque não tivemos

SHN | Quando tivemos a inaugu-

com muita

uma expansão construtiva neste período e era preciso esperar vagar

ração da Burger King, o cliente

expectativa

uma área sem colunas. Como uma operação saiu do local onde ficava

demorava até duas horas para pe-

o antigo cinema, conseguimos readaptá-lo, ampliando, inclusive,

gar um lanche. Foi a loja que mais

a área para 1.500 m2. O complexo, adquirido pela PlayArte, terá

me marcou. À época, precisamos

investimento na ordem de R$ 12 milhões e contará com seis salas

retirar mesas e cadeiras da praça

especiais com capacidade de 880 lugares. Contemplará salas no

de alimentação para coordenar a

formato all stadium, projetores digitais, poltronas love seat e exe-

fila. Mais recentemente, tivemos

cutivas, sistema 3D e sistema de som Dolby Digital 7.1. Terá ainda

também a abertura da Miniso, que

uma sala especial Play Extreme com tela gigante e som imersivo, que

atraiu muitos clientes e gerou até

é sete vezes mais potente do que o convencional. Com inauguração

recorde de vendas da marca no

prevista para outubro, ele irá enriquecer o mix e atenderá muito bem

dia da inauguração.

uma necessidade da
região e é
aguardado

os bairros de Moema, Campo Belo e Vila Nova Conceição.

RSC | Por que resolveram investir em um centro de convenções?
SHN | Esta operação é importante porque estaremos renovando o
público semanalmente. A área que dará origem ao centro de convenções era ocupada por três operações (um mercado, um salão de
beleza e uma loja de tapetes). Com investimento de R$ 8,5 milhões,
o novo espaço para congressos e eventos terá mais de 3.500 m2 e é
modulável, podendo receber uma feira grande ou várias menores.
Terá salas e mezaninos que poderão ser utilizados para palestras
e workshops. Fora isso, tem uma doca exclusiva, um bolsão para
receber os motoristas e está próximo do Aeroporto de Congonhas.
Então, tem tudo para dar certo. Deve ser inaugurado até o fim do ano.

Perspectiva
do Centro de
Convenções
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RSC | Quais são as próximas novidades no mix?
SHN | Vamos receber uma operação da Kiabi em uma área de

Curiosidades

1.500 m2 com previsão de abertura para agosto. Será a primeira loja
da marca francesa na América Latina. Presente em 32 países, pertence ao grupo Decathlon e Leroy Merlin e segue o conceito de moda

• Foi inaugurado em 1976, mesmo
ano de fundação da Abrasce.

com preços acessíveis. Até o fim do ano, estão previstas também a
chegada de mais três operações: Pecorino Bar & Trattoria, The Black
Beef Burgers e Filhotes & Cia.

• Foi pioneiro na realização de
campanhas com sorteios de prêmios.
• Recebe cerca de 2 milhões

RSC | Qual é a expectativa para os próximos meses?

de pessoas por mês.

SHN | Os anos 2016 e 2017 foram muito difíceis. A partir de outubro
de 2017, o varejo começou a reagir. Para 2018, seguimos otimistas
por causa das eleições e da Copa do Mundo FIFA. Durante os jogos, em
horário especial, colocaremos telões em alguns pontos estratégicos
do shopping para atender o público e os funcionários.

• Na década de 1970, não tinha
praça de alimentação, pois este
conceito não era comum. Elas foram
implantadas somente em 1990.
• A primeira loja C& A da América

“o c e n t ro d e co n v e n çõ e s
ta m b é m p o d e r á r e c e b e r vá r i o s
e v e n to s s i m u lta n e a m e n t e
e t r a r á p ú b l i co n ovo pa r a
o s h o p p i n g to da s e m a n a”

Latina foi aberta na inauguração
do Shopping Ibirapuera e permanece
em funcionamento até hoje.
• 68% do público vêm de
casa; 31%, do trabalho.
• 49% dos visitantes per tencem
à classe B; 40%, à classe A.
• O tempo médio de permanência
dos clientes é de 2h30.
• Está localizado em M oema, bairro
que concentra o mais elevado índice
de consumo por habitante entre os
96 distritos da capital paulista.
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SuStentabilidade_impacto Social

ElEs fazEm a

diferença!
Por_pAULA AnDrADe

Ações de
responsAbilidAde
socioAmbientAl
gAnhAm forçA
no setor.
conheçA
exemplos
positivos que
vAlem A penA
ser seguidos

S

ão tempos difíceis para os sonhadores.” A frase marcante
do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain se popularizou em meio a um cenário de crise econômica, descrença

política e catástrofes naturais provocadas pelo homem. Entretanto,
apesar da enxurrada de más notícias, pessoas e empresas vêm demonstrando, por meio de ações de responsabilidade socioambiental, que é possível transformar positivamente destinos e lugares.
Os centros de compras têm apresentado uma preocupação maior
acerca do tema. Quem garante é Marcelo Freitas Moura Costa, mestre
em Gestão e Estratégia em Negócios pela Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro e autor do livro Sustentabilidade em Shopping
Centers no Brasil. “Considero que essa questão está progredindo aos
poucos. Quando comparamos com duas décadas atrás, observa-se
uma melhora considerável. No entanto, não possuímos ainda uma
homogeneidade no setor como um todo”, revela.
Para o especialista, houve grande evolução no âmbito ambiental, com medidas eficientes e legislações mais satisfatórias.
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de alimentação para destiná-los ao projeto. Estima-se a
doação de duas toneladas de
adubo por mês. “Agora, com
essa participação, estamos indo
ao encontro de ações sustentáveis. Também deixamos nosso
legado na cidade, contribuindo
para o reflorestamento de Niterói”, orgulha-se a Gerente de
Marketing do Plaza Shopping
Niterói, Sara Elydio.
Só em 2017, a cidade recebeu
Terraço verde do Salvador Shopping,
o primeiro do Nordeste
a utilizar tecnologia para produzir
fertilizantes/orgânicos

668 mudas nativas da Mata Atlântica adequadas ao meio urbano,
como sibipiruna e pau-ferro.

“Essas ações podem se reverter em vantagens financeiras para o
empreendimento. Diretamente, através da economia de energia,
água e insumos de uma forma geral. Indiretamente, com o planejamento de marketing que consiga passar aos clientes que o
empreendimento é socioambientalmente responsável, pois essa
é uma temática muito bem vista pelas pessoas como um todo”,
destaca Costa, lembrando que no aspecto social o país ainda precisa avançar mais.
Para saber como o setor está se mobilizando em torno do assunto, a Revista Shopping Centers consultou os empreendimentos e

As ruas de Niterói receberam mais árvores graças a
uma parceria entre o Plaza Shopping e a prefeitura

selecionou algumas histórias de sucesso. Fique por dentro!

Vocação verde: ações ambientais que merecem ser replicadas

fotos_divulgação

Reflorestamento
O Plaza Shopping Niterói (RJ) passou a contribuir com o projeto
de Plantio Verdes Notáveis, promovido pela prefeitura da cidade.
Unindo o útil ao agradável, o mall aproveitará os resíduos 100%
orgânicos de alguns restaurantes da área da expansão e da praça
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Espera ecológica
O Shopping Total firmou parceria com a Empresa Pública de
Transportes e Circulação (EPTC)
e com a ONG Todavida para presentear Porto Alegre no dia de
seu aniversário (26/3). A cidade
recebeu a Parada Verde – seu
primeiro ponto de ônibus ecos-sustentável, localizado no Parque

O ponto de ônibus conta com placas fotovoltaicas
e tomadas para equipamentos eletrônicos

Moinhos de Vento. A estrutura
capta energia solar por meio de
placas fotovoltaicas instaladas no
teto, transformando a luz solar
em energia limpa e renovável, o
que permitirá uma redução no
custo público da energia elétrica.
A geração de energia possibilita
o abastecimento de uma tela
de LED 60”, com informações
de utilidade pública e serviço,
além da recarga de equipamentos eletrônicos com tomadas e
entrada USB.

Ligadas na nova era
Pensar em sustentabilidade é pensar em economia de energia
elétrica. “Oferecemos soluções de energia renovável customizadas,
contribuindo com a redução dos cus tos e simplificação de
processos. Há opções diferentes para cada necessidade do
segmento, como mercado livre de energia, certificados de energia
renovável e geração solar distribuída, tecnologia que viabiliza a
geração própria de energia mais próxima ao ponto de consumo,
garantindo redução e previsibilidade de custos”, explica José
Carlos Reis, gerente comercial da AES Tietê.
A EDP Soluções em Energia também é uma empresa especializada
na área. “Fazemos uma análise da infraestrutura elétrica e das

Sem agrotóxicos
O primeiro terraço verde nordestino a dispensar o uso de produtos
químicos foi uma conquista do
Salvador Shopping (BA). Utilizando
a bio-otimização, tecnologia que
permite a produção de fertilizantes
naturais a partir do uso de algas e
enzimas, o espaço está estruturado
em torno de uma horta orgânica
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necessidades energéticas do empreendimento, de forma a
apresentar a melhor solução para reduzir o consumo de energia
e entregar performance superior àquela que antes se atingia.
Fazemos a consultoria e a instalação de equipamentos de
iluminação mais eficientes e duráveis, com lâmpadas LED,
modernização de sistemas de refrigeração e climatização, elevação
do nível de tensão; gestão e automação de energia a fim de evitar
desperdícios; controle de velocidade de motores elétricos para
diminuir o consumo de energia; e a compensação de energia
reativa”, Aldemir Spohr, diretor da empresa.

com 2 mil mudas. “Já registramos a produção mensal de cerca de

Compostagem eficaz

5 toneladas de adubo, que são utilizados em 500 células de plantio,

O Manauara Shopping implemen-

garantindo a compensação de 84 toneladas de carbono. A estrutura

tou compostagem com a instalação

tem capacidade para dobrar esses números”, salienta Fabiano Mehmeri,

de uma horta que possibilitou, nos

coordenador de Desenvolvimento Socioambiental do Grupo JCPM.

últimos 10 meses, o processamen-

Quase 30 operações se engajaram no projeto com o fornecimento de

to de 23 toneladas de resíduos em

resíduos orgânicos de suas cozinhas para a UCTR (Unidade Central

composto orgânico (quantidade

de Tratamento de Resíduos). Outro ponto alto é a irrigação, com boa

que deixou de ser destinada a

parte da água proveniente do reaproveitamento de chuva.

aterros de Manaus), além de reduzir a emissão de carbono na

Lançamento do conceito Dia a Dia Sustentável que
valerá para os empreendimentos do Grupo JCPM

atmosfera gerada no transporte
do material até os tradicionais
pontos de descarte.

Horta de respeito
O Carioca Shopping foi o primeiro empreendimento do
país a ter uma horta orgânica
Manifesto socioambiental

certificada pelo Ministério da

Em março, o RioMar Shopping (PE)

Agricultura. Criado em 2016,

lançou o selo Dia a Dia Sustentável, que passa a apresentar aos
clientes todas as suas práticas e
os efeitos na sociedade. Ao longo
do mall, os consumidores saberão,
por exemplo, que os resíduos orgânicos são transformados em adubo
e que esse material volta para o
mall para aplicação nas plantas.
As peças do manifesto ambiental
também têm o objetivo de buscar
o engajamento da sociedade estimulando pequenos gestos que
podem ajudar na preservação de
importantes recursos naturais.

“trabalhar com
ação social nas
comunidades nos
permite um outro
relacionamento
com o entorno.
entendemos
que não é justo
chegar com um
desenvolvimento
de costas para
aqueles que estão
mais próximos”

o espaço com mais de 100 m²

lucia pontes, grupo jcpm

é revertido para projetos das

fica no estacionamento do
shopping e em uma área externa
do restaurante Oliva. Aberto
para visitação, toda produção
é doada para os funcionários
do shopping. Já as mudas vão
para instituições com projetos
ligados ao meio ambiente, que
as vendem na Feira Orgânica
Carioca Shopping, realizada
todo segundo sábado do mês
no mall. O valor arrecadado

próprias instituições.
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Competição saudável
Para otimizar o gerenciamento

Trampolim de sonhos: atitudes que transformam pessoas

de resíduos gerados em suas

Há dez anos mudando destinos

dependências e enviá-los para

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM),

reciclagem, o Shopping Grande

pertencente ao grupo de mesmo nome, já realizou cerca de 30 mil

Rio (RJ) criou o Recicla Mais.

atendimentos. Voltado para jovens de 16 a 24 anos, moradores do

O projeto envolveu para valer os

entorno dos empreendimentos e alunos de escolas públicas, ofe-

funcionários, que foram divididos

rece cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio,

em duas equipes, Verde e Azul,

oficinas de comunicação, matemática, informática e inglês, além de

de acordo com as escalas de

qualificação profissional na área de varejo. Outro grande apoio do

trabalho, e passaram a competir

IJCPM é com relação à inserção no mercado de trabalho. Em todas as

durante todo o mês para alcançar

unidades, é montado um banco de currículos. Já foram quase cinco

a maior quantidade de material

mil jovens encaminhados para o primeiro emprego. Para completar,

reciclável recolhido no empre-

em março, teve início um projeto-piloto com jovens das comunidades

endimento. Para ganhar, devem

do Pina e de Brasília Teimosa, no Recife (PE). A partir da atuação de

ser alcançadas metas mensais.

um coach, são planejados os passos que devem ser dados para que

Um placar instalado nas docas

o jovem alcance seus objetivos. “Nossa comemoração pelos dez anos

é atualizado diariamente com o

vai além de celebrar o período de atuação. Percebemos uma grande

volume de resíduos gerenciado.

transformação da juventude atendida. Hoje, ela é mais segura de
suas capacidades e potencialidades”, diz Lucia Pontes, diretora de
Relações Institucionais e Desenvolvimento Social do Grupo JCPM.
As praças são nossas
Os shoppings do Grupo Iguatemi contribuem com a preservação
dos espaços públicos e projetos sociais que atuam em favor do
desenvolvimento da cidadania. Bons exemplos são o Iguatemi
São Paulo, responsável pela doação de 70 árvores nativas da Mata
Atlântica para o projeto de paisagismo do Largo da Batata e o
Shopping Pátio Higienópolis, que contribuiu para a revitalização/
modernização da Praça Vilaboim.

Mais de 5 mil jovens entre 16 e 24 anos conse
guiram o primeiro emprego por meio do IJCPM
Praça Vilaboim, após revitalização
apoiada pelo Shopping Pátio Higienópolis
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Lixo que é luxo
O Cariri Garden Shopping está investindo em ações de coleta seletiva de resíduos e de óleo de cozinha,
muitas vezes descartado de forma incorreta nas pias das casas, contaminando os mananciais. Por meio
de um trabalho colaborativo da equipe operacional do mall com os lojistas, por mês, o empreendimento
coleta e doa para a Associação Engenho do Lixo, em média, 15 toneladas de materiais recicláveis (papelão,
papel, plástico e alumínio). Além disso, cerca de 250 litros de óleo de cozinha são transformados em sabão
orgânico, utilizado dentro do próprio centro de compras para as
limpezas, e doado para instituições carentes, funcionários
e lojistas. Para completar, parte
dos móveis do mall é feita de
O óleo de cozinha é coletado pelo

pallets reaproveitados, reduzin-

Cariri Garden Shopping é transformado em

do o lançamento de resíduos no

sabão para limpar o empreendimento.

meio ambiente.

Shopping CenterS_47

CAPA_mundial 2018

Futebol
D

urante um mês, 32 seleções acirram a disputa dentro do

com os torcedores em sessão de

campo em busca do título mais desejado. Enquanto os torce-

autógrafos e selfies. Segundo Fabio

dores aguardam cada lance, os shopping centers trabalham

Segura, superintendente do Shopping

com o tema desde março, quando o álbum oficial da Copa do Mundo

Plaza Sul, a visita do craque, que é

FIFA Rússia 2018 foi lançado. A febre das figurinhas fez com que di-

embaixador do álbum de figurinhas

versos empreendimentos de todo o Brasil preparassem locais de troca.

no Brasil e muito amado no país,

Os espaços ficam lotados, principalmente aos finais de semana. A Sonae

foi fundamental para o incremento

Sierra Brasil e a Panini, por exemplo, se uniram para montar pontos

no fluxo de pessoas durante o final

oficiais. Dos sete locais espalhados
pelo país, cinco estão localizados

de semana. “Tivemos um aumento de 10% no número de clientes e 10%

em shoppings do grupo. As arenas

a mais de carros no empreendimento, comparado a um fim de semana

contam com exposição de álbuns

comum. Percebemos também aumento nas vendas de camisetas, álbuns

e camisas das seleções, mesa gi-

e bolas de futebol”, relata Segura.

gante de futebol de botão, jogo
da memória e até um turbilhão de

Lições de um capitão

figurinhas. “Quisemos reforçar a

Marcos Evangelista de Morais, o famoso Cafu, foi o jogador que mais vestiu

importância dos shoppings como

a camisa da seleção brasileira. Participou de quatro Copas – venceu duas, em

espaços de interação com o públi-

1994 e 2002 – e é considerado um dos maiores laterais direita da história

co, e a parceria com a Panini trou-

do futebol. Quem não se lembra da imagem de quando ele ergueu a taça no

xe exatamente esta conexão que

penta? Simplesmente inesquecível. Com tanta experiência, o atleta, em en-

queremos com os nossos clientes”,

trevista exclusiva à Revista Shopping Centers, mostra como os ensinamentos

afirma Laureane Cavalcanti, dire-

dos gramados podem ser aplicados no mundo dos negócios. Segundo ele,

tora de marketing e comunicação

a experiência adquirida não é profissional, mas cultural. “O futebol é uma das

da Sonae Sierra Brasil.

maiores ferramentas de inclusão social do planeta e devemos levar isso para o

Para a alegria dos apaixonados

mundo empresarial. Além disso, ensina a lidar com pessoas. Como fui capitão

pelo futebol, o ex-jogador Cafu

da seleção por muito tempo, aprendi a me relacionar com seres humanos,

marcou presença para interagir

e não é fácil. O futebol me deu muito conhecimento para que eu pudesse
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A pAixão que move o

Sobre a tarde de autógrafos:

mundo e os negócios

ca para quem troca as figuri-

Por_Solange BaSSaneze

Foto_ChiCo Max

“É uma experiência fantástinhas e para quem vem no
shopping, um local familiar
que as pessoas podem levar

administrar bem”, conta o ex-jogador. Desde 2004,
ele mantém a Fundação Cafu, no Jardim Irene,
bairro da capital paulista onde nasceu e cresceu.

filhos, pais, avôs.... ainda
com a chance de ter o
álbum assinado por mim”

A instituição atende 950 crianças, jovens e adultos e tem o objetivo de gerar oportunidades para
essa população por meio de oficinas esportivas
e culturais. Sempre atuando com muito foco
e objetivo, Cafu dá uma dica para lidar com
os concorrentes que encontrar pelo caminho.
“Se o adversário é forte, você tem que fazer de
tudo para superá-lo, até porque hoje há espaço
para todo mundo. Se você procurar seu espaço,
vai conseguir. Mas, é claro, sempre tem que inventar algo diferente, e isso depende da ocasião
e da situação. Só no dia a dia vai saber de que
maneira poderá agir para que você possa fazer o
melhor dentro ou fora do campo”. Para virar o

Ficha técnica

jogo, também é preciso trabalhar diariamente

caFu

e, segundo o atleta, só é possível analisar as

48 anos

condições quando a partida começar, e isso
vale para qualquer negócio.
O importante é ter o time comprometido,
mais até do que vestir a camisa. “É preciso ter
comprometimento com aquilo que você faz e
com o que quer. Se não estiver comprometido
no dia a dia, com sua vida, com seu trabalho,
não chegará a lugar nenhum.

copas
1994, 1998, 2002 e 2006
Bicampeão
mundial
1994 e 2002
149 partidas com a camisa
da seleção brasileira
shoppings que
mais Frequenta
Iguatemi São Paulo
e Shopping Tamboré
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Então, deve fazer com que sua
equipe se comprometa com aquilo
que ela quer. No caso do futebol,
conquistar títulos, e, no de uma
empresa, alcançar objetivos e

“ExpEriência E
dEdicação são
funda mEntais
na vida, E não
somEntE nos
nEgócios”,
c afu

bater metas”, reforça.

De olho no consumidor
A Copa é o maior evento de mobilização mundial, e algumas empresas conseguem aproveitar o
período para alavancar as vendas.
Segundo Maurício Morgado, coor-

Outra similaridade entre os

denador do Centro de Excelência

dois campos é o papel do coach.

em Varejo, da Fundação Getúlio

“O treinador é sempre uma referência positiva. O comandante sempre

Vargas, os setores de eletroele-

requer um pouco mais de respeito e a responsabilidade é sempre dele.

trônicos, de supermercados e

O comandado não tem tanta responsabilidade ao fazer bem ou mal sua

esportivo são os que mais se be-

atividade”, conta. Se a disputa estiver acirrada, o craque também mos-

neficiam, mas outros segmentos

tra como lidar com a situação. “Ao surgir uma dificuldade, tem que ser

podem e devem mostrar o enga-

criativo para driblá-la.”

jamento com a data. “No entanto,
Além do uniforme de

não gera um impacto no fatura-

algumas seleções, a Nike

mento de todo o varejo. Não é

lançou uma nova coleção

uma data que tem o envolvimento

de chuteiras que permitem

familiar ,como Dia das Mães e

customizar a bandeira do

Dia dos Pais, dessa forma, somen-

país no calcanhar. Gabriel

te algumas marcas se beneficiam.

Jesus foi escolhido pela

Ainda temos o cenário econômi-

Adidas para o lançamento

co, que ainda não é favorável.

da nova chuteira. E a bola

A alta do dólar, o índice de de-

Telstar já faz sucesso entre

semprego e a queda de renda

os consumidores

afetam a confiança do consumidor”, afirma Morgado.
Aperitivos e bebidas vão
agregar nas vendas do setor
de alimentação. Marcas esportivas têm um impacto
direto. Na Nike, as vendas da coleção da seleção
brasileira, que começaram
em março, já são um sucesso.
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Os primeiros dias do lançamento tiveram duas vezes mais unidades vendidas em 1/3 do tempo, quando comparado a 2014.
Já a Adidas, patrocinadora
oficial do evento desde 1970,
é a marca com o maior número
de seleções envolvidas, além
de ter a bola oficial e a maioria
dos principais jogadores deste
mundial. “Estamos bastante otimistas e vamos fazer uma série

fotos_Divulgação

de ações em nosso canal See
Creativity, no YouTube. Em uma

do celular Android ou iPhone

delas, vamos levar um grupo de

a partir do 8. Com ele, é possí-

influenciadores para jogar fu-

vel ter acesso a vários conteú-

tebol na rua. A intenção é mos-

dos, inclusive dá para localizar

trar que é possível jogar bola

quantas pessoas estão usando a

além do gramado”, afirma Bruno

bola naquele mesmo momento”,

de Almeida, gerente sênior de

explica Almeida. No Brasil, a

Relações Públicas da Adidas.

Adidas tem 78 lojas, mas seus

As três camisas mais procura-

produtos estão presentes tam-

das da marca são da Alemanha,

bém em lojas parceiras.

Os setores esportivo e de
eletroeletrônicos estão entre
os que mais se beneficiam

Argentina e Espanha. Na final da

A Centauro, por exemplo,

UEFA Champions League, tam-

está realizando um trabalho

bém lançaram a chuteira X18,

extensivo na escolha do sor-

do Gabriel Jesus. Outro produto

timento, respeitando as parti-

que se destaca é a Telstar, a bola

cularidades de cada região do Brasil. Além disso, oferece mais

oficial da Copa do Mundo Fifa

serviços de personalização e grandes ativações com marcas

2018. “É a primeira bola com

parceiras. A camisa mais procurada nas lojas da Centauro é a

interação com consumidor. Ela

do Neymar, seguida pelas de Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

possui um chip com tecnolo-

De acordo com Morgado, em ano de Copa, há mais interesse por

gia NFC, podendo ser aciona-

esporte em geral. Então, é possível que outras modalidades tam-

do por meio de um dispositivo

bém tirem proveito do período.
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Todo mundo quer
Com o objetivo de completar os 682 cromos do álbum, os colecionadores marcam presença nos espaços montados no mall. No Partage
Historicamente, essa é a epóca

Shopping Rio Grande, o local conta com decoração temática e, às

também em que as pessoas mais

sextas-feiras, há brincadeiras e atividades relacionadas ao futebol.

buscam por modelos de TVs com

De acordo com a gerente de marketing Michelle Rossettini, é mais

a melhor tecnologia do mercado e

um motivo para os clientes curtirem o empreendimento e ajudarem

polegadas maiores. Dessa forma,

na torcida pela seleção brasileira. No Partage Shopping Campina

grandes varejistas se prepararam

Grande, a troca é feita aos sábados, em frente à Livraria Leitura,

para atender a demanda. “Sendo

das 14h às 17h. O Partage Shopping Mossoró disponibiliza,

um dos maiores vendedores dessa

desde abril, um lounge para os clientes e, aos finais de semana,

categoria no Brasil, negociamos

há ações interativas com os colecionadores.

antecipadamente com as princi-

No Salvador Shopping, o troca-troca já começou desde abril, em

pais marcas para trazer aos clien-

um quiosque ao lado do estande da Panini, no entanto, o sucesso

tes não apenas variedade e opções

foi tanto que o empreendimento teve que ampliar a ação, que agora

em produtos, como também preços

ocupa uma loja de 130 m 2. Para promover ainda mais interação,

especiais e condições de pagamen-

os clientes podem colar post-its nas paredes e dar palpites sobre

to, seja em nossas lojas físicas

os jogos. As livrarias Saraiva e Cultura e a loja de brinquedos Ri

Casas Bahia e Pontofrio, como

Happy também promovem o câmbio em dias e horários específicos.

nos respectivos e-commerces”,

O RioMar Aracaju realizará os encontros até meados de julho

afirma Paulo Naliato, COO da Via

sempre na praça de alimentação e, aos sábados, a Livraria Saraiva

Varejo. De acordo com ele, as

comanda a atividade de troca. Aos domingos, os colecionadores

grandes apostas deste ano são os

se encontram na PBKids.

televisores acima de 55 polegadas
e modelos com alta tecnologia e
qualidade de imagem com os UHD
4K. O Extra também se preparou e
espera vender 50% mais aparelhos
em comparação com 2014.
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O Shopping Total também

Curitiba também fez um

mantém um ambiente exclusivo

espaço tematizado que vai

aos sábados e domingos e o

permanecer até o final dos

empreendimento ainda ofe-

jogos. Em apenas um dia

rece o álbum gratuitamente.

de ação, distribuiu 5 mil

No Shopping Novo Batel

álbuns e kits de figurinhas.

acontece a troca de figurinhas

No Tietê Plaza Shopping,

todos os sábados, das 14h às

Livrarias também se organi-

a arena montada com a temáti-

18h, e ainda tem distribuição de

zam e participam da ação

ca de estádio de futebol ainda

figurinhas como cortesia.

de troca de figurinhas em

possibilita o cliente a partici-

vários shoppings do país

par de algumas brincadeiras

No Continental Shopping, o Espaço Clube da Figurinha funcionará

como quiz, jogos intuitivos e de

até o final de julho. “Sabendo

memória. O ex-jogador Caio

que o futebol é paixão nacional,

Ribeiro também foi convocado

apostamos nessa atração gratuita

para interagir com os clientes,

que, com certeza, acolherá o

recebendo centenas de fãs.

público colecionador. Além disso,
o shopping é um ambiente seguro
e confortável”, afirma o gerente
de marketing, Rodrigo Rufino.
O Shopping Metrô Itaquera conta com mesas estilizadas com as

que vão disputar a competição.

bandeiras dos países participantes.

“Já entramos no clima da torcida

No Londrina Norte Shopping, o

com essa ação gratuita para

Espaço Craques está aberto todos

aproximar os colecionadores em

os sábados, das 14h às 17h.

um ambiente seguro e agradá-

O Shopping Praça da Moça

fotos_Divulgação

mantém o posto de segunda a

vel”, afirma Danilo Senturelle,
gerente de marketing.

sábado, das 10h às 22h e aos

O Shopping Taboão criou um

domingos e feriados, das 11h às

lounge no meio do mall, sinali-

22h, e ainda tem uma exposição

zado por totens e decorado com

com 16 camisas das seleções

conforto. O Shopping Paladium
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_mundial 2018
Se você circular pela cidade de

Ações direcionadas
Para aproveitar o clima de apito do juiz, alguns empreendimentos pro-

São Paulo e vir bolas pintadas

movem outras atividades durante os jogos. O RioMar Aracaju lançou

por artistas pelas ruas, trata-se

uma promoção no formato Compre e Ganhe. A cada R$ 250 em compras,

do Football Parade. Elas foram

o cliente tem direito a um cooler. Fora isso, milhares de bandeirolas

estilizadas por profissionais se-

com as cores da bandeira vão decorar o mall.

lecionados em cinco shoppings

Nos dias de jogos da seleção brasileira, o Shopping Salvador interrompe

da rede Gazit Brasil. O evento,

as atividades meia hora antes do início da partida e retoma meia hora

promovido pela Global Football

após o término. Para atrair os clientes, uma tenda de 120 m2 será mon-

Experience, em parceira com o

tada no estacionamento externo com telão e cadeiras para acomodar 500

Sindicato de Atletas de São Pau-

pessoas. Os empreendimentos da AD Shopping vão transmitir os jogos

lo, tem o objetivo de incentivar

nas praças de alimentação. Além dos telões, seis shoppings da Almeida

a arte, o esporte e a filantropia.

Junior vão contar com comentaristas esportivos. A bancada irá debater

No total, foram produzidas 70

e falar das expectativas antes das partidas e no intervalo dos jogos.

esculturas de bolas pintadas e

Os shoppings da Ancar Ivanhoe criaram um álbum com realidade aumentada.

a exposição acontece de 14/6 a

O Shopping Jardins, em Aracaju (SE), promove a promoção Compre e

15/7 em alguns pontos da capital

Ganhe até 16 de junho, que dá direito a uma camisa customizada para

paulista. Além disso, segundo

torcer pelo Brasil. O Palladium Curitiba traz o Desafio dos Campeões

Morgado, como as pessoas cos-

com diversas atividades esportivas e recreativas como chute a gol, vi-

tumam assistir aos jogos com a

deogames e pebolim. As crianças ainda podem se divertir nas oficinas

família e os amigos em casa, os

customizando bandanas.

shoppings devem ficar atentos
às partidas que caírem durante
a semana em horário comercial
porque podem ser um ponto de
encontro. “Se o setor de alimentação se preparar antecipadamente
com telões, conseguirá atrair
o público”, diz. Uma das redes
que já está com tudo pronto é a
Mania de Churrasco. Seis unida-

foto_Divulgação

des, localizadas em shoppings
A artista Paula Portela
durante a confecção de
bola do Football Parade
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da capital paulista e do litoral,
vão transmitir os jogos e servir
o tradicional churrasco.

Se você parou para ler esse texto, imagina a visibilidade e audiência que o seu anúncio pode ter aqui.
Anuncie na Revista Shopping Centers, a publicação oficial do setor. Entre em contato: novosnegocios@abrasce.com.br ou 11 3506-8300.

w w w.abrasce.com.br

 As tecnologias mais avançadas
 A mão de obra mais bem treinada
 98% dos clientes satisfeitos

Cada detalhe do dia a dia do seu shopping center
não passa despercebido pela Gocil.

#somosEXCELÊNCIA

#somosINOVAÇÃO

#somosGOCIL

Seminário de Segurança 2018_DEFESA

especialistas
de todo
o país se
reúnem em
busca de

na proteção

soluções
para o setor

Por_pAULA AnDrADe

asta acompanhar de relance as notícias para saber que o quadro é
desolador: só em 2017, as capitais brasileiras registraram mais de
14 mil crimes letais. Como contribuir com o Poder Público e elaborar estratégias em meio a este contexto tão complexo? A fim de
refletir sobre essas questões, a Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce) realizou, nos dias 24 e 25 de abril, na capital
paulista, a 4a edição do Seminário de Segurança.
Cerca de 200 dirigentes compareceram ao Centro Empresa-

O vereador de São Paulo, Paulo Frange, valorizou o diálogo

rial de São Paulo para apreciar

entre poder legislativo e os diversos segmentos da sociedade

painéis com especialistas reno-

para ampliar a segurança. Atualmente, ele trabalha pela aprova-

mados e trocar experiências.

ção de mais uma lei que auxilia o setor: a troca de médicos nos

Além do repertório teórico, foi

ambulatórios por equipes de paramédicos. “Fica obrigatório no

possível participar do Simu-

shopping a disponibilização de primeiros socorros para fazer o

lado de Segurança, ocorrido

atendimento pré-hospitalar.”

no Shopping Eldorado. O presidente da Abrasce, Glauco Humai, lembrou da importância
das parcerias e da capacitação de todos os agentes. “Temos
que estar juntos, demandando políticas mais eficazes. Porém,
a iniciativa privada deve sempre estar disposta a colaborar
para alcançarmos um país onde possamos sair às ruas sem
medo de sermos assaltados ou violentados. Podemos fazer a
diferença”, destacou Humai.
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O presidente da Abrasce,
Glauco Humai,defendeu a
colaboração entre iniciativa
privada e poder público
para ampliar a segurança

Preparando o Shopping Center para Emergências
Formado em Ciências do Fogo nos Estados Unidos, Jorge Alexandre Alves acumula experiência de mais de 30 anos como
bombeiro e paramédico. No painel, o coordenador da Comissão
de Estudos e Equipes de Emergências do Comitê Brasileiro
de Segurança contra Incêndio tratou da nova norma do plano
de emergência que deverá ser aprovada até o fim de 2018.
Alves demonstrou preocupação com a baixa qualificação
profissional dos bombeiros civis e afirmou que a mudança
chegará com critérios mais sólidos para provimento de brigadistas. “Ainda levaremos um tempo para ter estes profisJorge

sionais em todas as cidades. Precisamos evoluir. Plano não é

Alexandre
Alves defen-

nada. Planejamento é tudo”, salientou.

deu maior

fotos_divulgação
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capacitação
Combate ao Crime Organizado

blemas de segurança.” Quando esteve à frente da PM paulista,

Mediado por Thiago Pampurre,

entre 2009 e 2012, colocou tablets nas viaturas e desenvolveu

coordenador de operações da BR

um plano de monitoramento com mais câmeras nas ruas. “De-

Malls, o debate teve a presença

fendo o projeto Vigilância Solidária, que promove o sentimento

do deputado estadual Coronel

de pertencimento e convida todos a partilhar informações.”

Camilo, do delegado da Polícia

Almeida frisou que a PF é judiciária, voltada para investigação e

Federal Guilherme de Castro

tem atuado no combate a facções criminosas e nas rotas de tráfico.

Almeida e do secretário muni-

“A Copa do Mundo foi uma experiência grandiosa, mas não está sedi-

cipal de segurança, José Roberto

mentada culturalmente. Precisamos desses exemplos de forças-tarefa

Rodrigues de Oliveira.

para frear crimes patrimoniais e fazer o rastreamento de armas e

Camilo enfatizou a importân-

drogas.” Com mais de 2 mil câmeras conectadas às centrais policiais,

cia da tecnologia na prevenção

a plataforma de monitoramento City Câmeras foi enaltecida pelo

dos crimes. “Sem inteligência,

secretário: “O maior obstáculo é trazer as pessoas para o processo

não conseguimos resolver pro-

de gestão. A segurança é responsabilidade de todos”.

dos bombeiros civis
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Para Moraes, terceirizar é
saudável e gera economia no
médio e longo prazo. “Defendo a mesma qualidade e a
mesma eficiência com custo
menor, pois não há gastos
com férias, substituição por

O investimento em

faltas, reciclagem compulsória

inteligência

e equipamentos.”

contra o
crime foi

Borges acredita na estrutu-

enfatizado
pelos palestrantes neste
painel

Práticas de segurança em

ra mista, mantendo um time terceirizado na área externa e

shopping centers: terceiri-

uma equipe orgânica na parte interna. “O cerne da questão é

zada ou própria?

a aproximação entre a empresa contratante e a contratada.

Moderado por Elizabeth Morita,

Para haver sucesso nesta parceria, é preciso tratar o funcio-

Security, Safety & Health and

nário terceirizado igual ao orgânico e contar ainda com um

Enviroment manager da Sonae

supervisor de confiança”, resume.

Sierra Brasil, o painel contou
com Vilemar Ferreira, gerente

Liderança: das tropas de elite para empresas de alta performance

corporativo de segurança da

Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e

Jereissati Centros Comerciais;

fundador do Grupo de Ações

são os pontos fortes do corpo

“Resolvemos
ampliaR o
semináRio pelo
númeRo de
assuntos
que o tema
seguR ança nos
tR a z. tivemos
uma pResença
expRessiva
do podeR público
e tR atamos de
númeRos e
estR atégias”

orgânico”, acredita o executivo.

cátilo cândido

Amarildo Moraes, diretor de
Negócios da Verzani & Sandrini; e Antonio Borges, chefe de
segurança do Shopping Recife.
Ferreira destacou o case de
sucesso do Shopping Iguatemi
Fortaleza, que há 36 anos conta
com um corpo de segurança
100% CLT. “O conhecimento
é primordial para a execução
dos serviços de segurança. Ter
funcionários que vestem a camisa e que são comprometidos
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Táticas Especiais, Diógenes
Lucca comandou um painel
impactante sobre sua trajetória profissional e sobre as
características necessárias
para uma liderança de sucesso.
Destacou seis tópicos principais para comandar equipes
da melhor forma possível: ter
acesso a informação; saber
ouvir; aprender a pensar com
a mente do outro; manter o
controle; reconsiderar quando
for necessário; e cumprir o
que foi combinado.

_DEFESA
Mágino
Alves realçou a importância do
Sistema
Detecta, que
ajudou a
prender 9
mil pessoas

As mídias
sociais
necessitam
de monitoramento constante e de
respostas
imediatas,
defenderam
os especialistas

Debate com secretário
estaDual De segurança
Mágino Alves Barbosa Filho, que comanda a Secretaria Estadual
de Segurança de São Paulo, afirmou que o “segredo da segurança
é o investimento”. Entre 2015 e 2018, o estado contratou 15.996
novos policiais e comprou 5.750 viaturas. A queda na taxa de homicídios foi o índice mais celebrado. “O número de 7,54 casos a cada
100 mil habitantes é o mais baixo já registrado. Graças a investimento e treinamento de policiais, estamos conseguindo resultados

Estratégias de reputação do
shopping center em uma crise
A gerente de planejamento estratégico da Abrasce, Gabriella
Oliveira, abriu o debate com
João José Forni, professor e
consultor em comunicação

razoáveis”, finalizou.

empresarial; Miguel Dau, diDiógenes
Lucca,
fundador
do Gate,
focou na
credibilidade do líder

retor de operações do GRU
Airport; e Flavio Simonetti,
gerente de comunicação da
FSB Comunicação. Assunto
difícil de abordar dentro das
corporações, Forni alertou
que é necessário fazer um
gerenciamento de risco. “Toda
empresa deve assumir o que
lhe compete e pedir desculpas,
se for necessário. As crises
não acabam com a reputação
do shopping. O que acaba é o
mau gerenciamento”, destacou.
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Eficiência operacional

para Shopping Centers.

Do mall ao estacionamento

a solução ideal para cada necessidade.

Compacto

Moderno

Tradicional

Robusto

Ideal para malls com
grande aglomeração
de pessoas.

Eficiente e versátil
para todo tipo de
operação.

Imponente para
operações
estratégicas.

Indicado para
uso externo e
estacionamentos.

www.brmobility.com.br

comercial@brmobility.com.br

(11) 3995-4766

_DEFESA
A valorização
dos policiais
e vigilantes
foi lembrada
pelos palestrantes

Comandando o maior aeroporto da América Latina, onde mais

atômica de Nagasaki por ano.

de 250 mil pessoas circulam diariamente, Dau tem que lidar

“Há ausência de integração e

com uma série de riscos, como tráfico de drogas e comércio

de clareza orçamentária para

ilegal. Segundo ele, a tecnologia é essencial, mas ter pessoas

sustentar a política de seguran-

bem treinadas e experientes é imprescindível na decisão final.

ça pública. Precisamos pensar

“Precisamos de um comando único, com planejamento bem

em uma lógica colaborativa

definido. Você luta como treina, e é preciso treinar para os

entre poder público e iniciativa

piores cenários”, ressaltou.

privada”, disse Isabel.

Simonetti afirmou que o setor de operações deve sempre

Lopes apostou que a mudan-

estar perto da área de comunicação para preparar o melhor

ça só poderá ser feita com o

encaminhamento das situações e manter a reputação das em-

reconhecimento dos agentes.

presas. Outro ponto importante levantado foi a presença nas

“É preciso valorizar os poli-

redes sociais. “Devemos estar em todas elas. Não há escolha.

ciais, fazer a unificação das

Precisamos controlar a informação e ser parceiros na hora da

polícias civil e militar e me-

crise para sair dela da melhor maneira possível”, concluiu.

lhorar os equipamentos. Hoje,
temos pistolas ponto 40 e os

Retrato da violência no Brasil

bandidos armados de fuzil.”

O seminário foi encerrado com um raio-X da criminalidade no

O diretor da Gocil complemen-

país. Moderado por André Faustino, consultor de segurança

tou dizendo que é necessário in-

da Multiplan, o painel contou com a participação de Isabel

vestir em capacitação. “O trei-

Figueiredo, consultora do Fórum de Segurança Pública; Sergio

namento de vigilantes, em ge-

Paulo Ehrlich, diretor de operações da Gocil; e o vereador de

ral, é fraquíssimo. É preciso

São Paulo Conte Lopes. Em 2017, 59.080 brasileiros foram as-

evoluir e agregar tecnologia

sassinados. É como se o país sofresse o ataque de uma bomba

nesta área”, disse.
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Cerca de
140 pessoas participaram da
ação, que
durou duas
horas

O poder da prática

Segundo o major Marcos Daniel Fernandes, sub-comandante

O Simulado de Segurança,

do 23 o Batalhão de Polícia, o simulado foi feito da forma mais

promovido pela Abrasce no

real possível, integrando PM e sociedade civil. “É importante

Shopping Eldorado, contou

a parceria com os shoppings porque é uma situação que pode

com a participação da Polícia

mesmo ocorrer. Desse modo, os funcionários civis já têm no-

Militar, do Corpo de Bombeiros,

ção de como nos apoiar”, complementou Thiago Fernandes de

do Grupo de Ações Táticas

Lira, tenente do Corpo de Bombeiros. O primeiro-tenente Pedro

Especiais (Gate), do Serviço de

Alexandre Gobbi, do Gate, defende ainda a contínua realiza-

Atendimento Móvel de Emer-

ção destes simulados. “Todo procedimento de crise antecipa

gências (Samu), do Hospital das

movimentos e organiza o cenário para estarmos sempre um

Clínicas, entre outros órgãos.

passo à frente do criminoso”, frisou.

Baseado no índice de ocorrências e na estatística que aponta
que 1,5 milhão de celulares foram bloqueados por roubo no

“todos encar ar am o exercício com muita
ver acidade e levar am a experiência par a
seus shoppings” nelson Junior

último ano, o treinamento simu-

Rita Perez, coordenadora

lou um assalto à mão armada

de segurança do Hospital

em uma operação da Vivo. Três

das Clínicas, disse que, com

criminosos renderam funcioná-

o treinamento, é possível re-

minhadas

rios e clientes e a situação ficou

ver todo o sistema de segu-

Hospital das

tensa quando um vigilante trocou

rança interno, o heliponto,

tiros com os bandidos. Pessoas

os elevadores e a estrutura

ficaram feridas e outras viraram

do prédio para receber esse

desenhado em janeiro. “Estou

reféns. Agentes do Gate foram

tipo de emergência. Nelson

feliz porque, do planejamento

acionados para a negociação.

Junior, gerente de segurança do

à execução, existem muitas

A ação durou aproximadamente

Shopping Eldorado, louvou o

autorizações e reuniões. Foi

duas horas e envolveu cerca de

empenho dos participantes do

bem complexo, mas a missão

140 pessoas.

simulado, que começou a ser

foi cumprida.”

As vítimas
foram encapara o
Clínicas
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SEGURANÇA_EXPOSITORES

Sempre à frente

expoSição apreSenta
aS últimaS SoluçõeS
em tecnologia e
ServiçoS para ampliar
a proteção no Setor

Gocil
A empresa, que atende mais de 35 centros de compras em
todo o país, enfatizou a importância da plataforma Integras
para otimizar as operações. “Ela consegue conectar todas
as soluções dentro do shopping center: as câmeras, o
controle de acesso, as cercas virtuais, a leitura de placas de
carros na entrada do estacionamento etc. A Integras atua
de maneira preventiva e antecipa os riscos, pois utiliza todo
o mapeamento de processos dentro da instituição”, ressalta Daniella

Por_paula andrade

Q

uem passou pelo 4º Seminário de
Segurança da Abrasce, realizado
nos dias 24 e 25 de abril na capital

paulista, pôde conferir também uma mostra
com os maiores players do mercado nacional.
Foram apresentadas as mais recentes novidades em tecnologia, equipamentos e serviços.
Os principais destaques, você vê agora.
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Barbosa, diretora de marketing e relações institucionais da Gocil.
Daniella Barbosa

BR Mobility
Reconhecida por seus veículos tecnológicos, a companhia apresentou na
exposição duas novidades: um curso com certificação na condução de
segways e um rastreador destes mesmos equipamentos batizado de BR
Track. “O primeiro é um treinamento de 8 horas, que diminuirá as quedas

Rodrigo Andrade

dos colaboradores e ajudará o shopping a se livrar de processos trabalhistas. A BR Track é um projeto que
visa oferecer, em tempo real, a localização de cada segway. Ele otimiza muito a operação, porque facilita o
direcionamento do colaborador mais próximo para as ocorrências e ainda produz relatórios de frequência de
acordo com cada local”, relata Rodrigo Andrade, CEO da BR Mobility.
NEOeX
A startup oferece soluções em tecnologia com custo-benefício vantajoso, visando democratizar as ferramentas de mineração de dados.
Há a ferramenta de imersive learning, que potencializa em até cinco
vezes o aprendizado e permite ao gestor a criação de relatórios e, por
consequência, uma operação mais eficiente. “Proporcionamos uma
forma nova de treinar tanto os supervisores de shopping quanto toda
a equipe de segurança para saber o que fazer em momentos de crise”,
A startup está há quatro anos no mercado

garante Roberto Farina, consultor em inovação da NEOeX.

SegurPro
A empresa foi criada no início deste ano pelo Grupo Prosegur para aumen-

fotos_Eddy danEssi

tar o foco nos segmentos de vigilância e tecnologia. “Destacamos os produtos ITRACk, que rastreia, em tempo real, equipes de vigilância, bombeiros,
limpeza e manutenção, permitindo melhor qualidade de serviço e otimização de custos, além dos drones indoor e outdoor, com análises inteligentes
em câmeras de CFTV, capazes de detectar suspeitos em estacionamento”,
informou Bruno Jouan, diretor comercial da SegurPro.
Espaço da SegurPro
Verzani & Sandrini
A companhia, que atende 135 shoppings no país e participa do evento pela quarta vez
consecutiva, levou ao público seu pacote de inovações de tecnologias, processos e
treinamentos. O ponto alto ficou por conta do estande de tiro e do simulador de realidade virtual. “Trouxemos para cá um processo in loco que fazemos com funcionários
com armas com sistema a laser. A Verzani vem crescendo cada vez mais e se adaptando à realidade do mercado. Estamos em uma curva crescente”, resumiu Henrique
Henrique Massuela

Massuela, diretor comercial corporativo da empresa.
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Varejo_REVOLUÇÃO DIGITAL

em
buSca
de

resultados
StartupS São
eSSenciaiS para
a tranSformação
do varejo e da
indúStria
de Shopping
centerS

A

pós visitar o Vale do Silício, na Califórnia,
ou um evento como a National Federation Retail, em Nova York, nos Estados

Unidos, os varejistas retornam com o ímpeto de
inovar seus negócios. No entanto, a maioria não
sabe que caminho seguir nem onde procurar as
ferramentas para fazer a transformação digital
que o setor está precisando. Existem empresas e
consultorias que cumprem esse papel. A OasisLab
Inovvation Space, primeiro e único coworking da
América Latina, é um hub para o varejo, incluindo

Por_Solange BaSSaneze

a indústria de shopping center, e é um braço
para a inovação dessas empresas. Segundo
Hélio Biagi, sócio-fundador, primeiramente,
a transformação digital precisa acontecer na
cultura e, só depois, deve se traçar um plano de
desenvolvimento que irá analisar a necessidade
e o objetivo que se almeja. “É essencial saber
exatamente aonde se quer chegar, conhecer o
estágio em que está e definir um plano. E isso
é feito com a ajuda de terceiros.
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treinamento com
eficiência e inteligência

fotos_divulgação

fotos_divulgação

Com apenas cinco anos e mais de 40 prêmios
A OasisLab, como outras empre-

em inovação, a Já Entendi oferece a capaci-

sas e consultorias, tenta ajudar

tação para a base da pirâmide. “Fazemos a

nesta jornada da transformação

transposição didática de qualquer conteúdo

não apenas discutindo as melho-

por meio de games, aplicativos e, principal-

res práticas, mas apresentando

mente, por videoaulas. Com a metodologia

startups com soluções tecnoló-

de aceleração de aprendizagem, temos

gicas. Ao mesmo tempo, contri-

seguramente 200% a mais de retenção de

buímos para o ecossistema de

conteúdo, e o que mais nos solicitam é o

startups, pois elas se conectam

fundamento em vendas e comportamental”,

com os varejistas”, reforça.

afirma Gladys Mariotto, fundadora. Em seu

Gladys Mariotto,
fundadora
da Já Entendi

A empresa estará presente na

portfólio, há mais de 40 empresas e mais de

Exposhopping, maior feira do

1,5 milhão de alunos treinados. Entre os

setor, organizada pela Abrasce

principais benefícios desta metodologia estão

e que acontece entre os dias 14

a economia de tempo e o custo de produção,

e 16 de agosto, e irá montar um

já que não necessita de um profissional para

laboratório de varejo em parceria

replicar o conteúdo. “Conseguimos reduzir, por exemplo, o tempo

com a entidade. “O grande objetivo

de treinamento de 4 horas para 1 hora. Fora isso, é possível ter

desse espaço é que as empresas

métricas e gerar relatórios para analisar como está o desempenho

nos apresentem os problemas,

do curso”, afirma. A Já Entendi tem uma plataforma desenvolvida

e vamos trabalhar com soluções

no Vale do Silício. O conteúdo fica locado nela ou na plataforma do

customizadas. Teremos também a

cliente. O acesso dos funcionários é feito por meio de uma senha

presença de algumas companhias

com o cadastro do CPF ou e-mail. Entre os cases de sucesso, Gladys

globais, porque muitas vezes a

relembra o da Enel, empresa de eletrificação de alta tensão.

startup precisa se plugar com

“Na primeira fase, o curso capacitou 11 mil funcionários e reduziu

empresas maiores para a ideia

para o zero o indicador de acidentes de trabalho por falta de conhe-

ser colocada em prática e dar

cimento. Anteriormente, a empresa tinha em torno de duas mortes

uma capilaridade”, explica Ronald

por ano. “Além de poupar vidas, a Enel economizou em torno de

Nossig, sócio-fundador da OasisLab.

R$ 1,5 milhão por vida. Gastaram com a Já Entendi R$ 132 mil e vão

A seguir, confira o trabalho inovador

ter o curso para sempre, pois é de necessidade básica. Antes,

que algumas startups trouxeram

o investimento era cerca de R$ 300 mil”, conta a fundadora.

para o segmento do varejo.
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Da esquerda para a direita,

Sem fila

Alexandre Dinkelmann e Fernando
Talibert, cofundadores da Onyo

A Praça de Alimentação lotada
com crachás sobre as mesas é
uma cena que se repete nos horários de pico de shoppings. Além
disso, o tempo de espera para
fazer um pedido também é mais
longo. Para facilitar a vida dos
consumidores e oferecer uma melhor experiência, Alexandre
Dinkelmann e Fernando Talibert lançaram o aplicativo da Onyo,

Tudo pelo voucher

em julho de 2017, que traz conveniência e reforça a venda dos

A Atualmente, o varejo precisa se

restaurantes, evitando desta forma a contratação de mais caixas.

amparar em dados para tomar

“Constatamos os problemas e criamos uma solução para os dois

decisões. Ao identificar essa neces-

lados”, afirma Dinkelmann, cofundador.

sidade, a Ouvi lançou uma plata-

Por geolocalização, o aplicativo mostra as opções mais próximas,

forma de M obile Vouchers.

o usuário acessa o restaurante, escolhe o prato, verifica o tempo de

Utilizada primeiramente por con-

preparo estimado e efetua o pagamento. Após autorizado, o pedi-

sumidores na Noruega, em 2010,

do segue para a loja por meio do sistema de integração e o cliente

foi lançada do Brasil em 2015,

recebe uma confirmação e o horário que precisa estar no local para

quando os varejistas começaram

retirá-lo. Quando estiver pronto, é encaminhada uma mensagem

a aplicar a solução nas mídias para

para o celular dele. “Desta forma, diminuímos o atrito com o con-

conhecer as métricas das campa-

sumidor e conseguimos encaminhar muitos pedidos para o restau-

nhas. “É uma ferramenta que pos-

rante no horário de pico sem ter que investir em caixas físicos. Fizemos

sibilita aos varejistas acessar dados

um estudo que revelou que dá para aumentar a capacidade da praça

importantes sobre seus canais de

de alimentação entre 35 e 40%, simplesmente se as pessoas deixa-

divulgação e de seus consumidores.

rem de guardar o lugar com o crachá sobre a mesa”, reforça. Presente

Isso porque, desde que o consumi-

em operações de seis shoppings (JK Iguatemi, Vila Olímpia,

dor interage com a mídia e solicita

MorumbiShopping, Market Place, Shopping Center 3 e Eldorado),

o cupom digital, o voucher carrega

o app tem 70 lojas ativadas de 40 marcas, e o objetivo é dominar a

informações sobre o canal de divul-

Grande São Paulo com essa experiência e depois atingir o Brasil

gação responsável pela emissão do

todo. “Em várias operações, representamos de 5 a 25% do volume

cupom”, explica Janaína Camargo,

de vendas e temos conseguido trabalhar uma recorrência boa

cofundadora e diretora da Ouvi.

desses consumidores.” Entre os usuários, 20 mil já baixaram o apli-

Dezenas de varejistas estão

cativo e há 10 mil ativos mensalmente. Ao usar o app, algumas

integrados com a plataforma

marcas concedem benefícios nos programas de fidelidade.

através de parcerias com ERPs.
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Eles usam o mobile vouchers esporadicamente em campanhas promocionais ou na
abertura de novas lojas. “Além de comprovar métricas, a plataforma consegue colocar
fim às presunções sobre os resultados para o marketing e o comercial trabalharem com
dados concretos sobre os fatores que levaram as campanhas a serem um sucesso ou um
fracasso. Utilizar esses dados para entender as preferências dos consumidores é essencial para planejar campanhas futuras”, diz Janaína. A solução é bastante simples de
utilizar, os varejistas só precisam inserir o call-to-action nas divulgações que serão realizadas na campanha. Caso seja on-line, divulgam um link para que o consumidor possa
clicar e receber o voucher no celular. Para off-line, o lojista gera um QR Code e uma
mecânica via SMS. As informações de contato dos clientes também podem ser integradas
à base de CRM dos shoppings ou dos varejistas, facilitando a comunicação com aqueles
que já conhecem, visitaram e compraram após serem ativados pelas campanhas. Um
case interessante foi o da campanha Desapega e Leva, do Shopping Iguatemi, criada
para demonstrar a responsabilidade social do empreendimento. O cliente recebia um

Janaína

mobile voucher de 30 a 70% de descontos nas lojas participantes ao fazer uma doação. “Nos três dias da ação,
59% dos consumidores engajados realizaram ao menos uma compra nas operações participantes. Esse enga-

Camargo,
cofundadora
e diretora

jamento garantiu ainda a doação de mais de 3 mil peças, e a solução já foi usada em mais de 60 shopping

da Ouvi

centers em todo o Brasil”, conta a cofundadora.

Estocar com o uso dE intEligência artificial
O James Tip foi criado para solucionar o problema de estoque do varejo. Ele reduz excessos
e rupturas, usando a inteligência artificial. Além de economizar e faturar mais, a operação
fica mais simplificada. “A compra de mercadorias em excesso gera custos altíssimos, ainda
mais para varejistas que estão lastreados em capital de giro de bancos. Quando compram
Guilherme Masseroni, CEO
e fundador do James Tip

em excesso, recorrem a empréstimos e, quando não realizam a venda, perdem duas vezes.
Daí, surge a necessidade de promoções e diminuição de suas margens. Tem também a
questão da ruptura. Se ao ir à loja o cliente não encontra um produto, invariavelmente, busca

nos concorrentes. Desta forma, o lojista não perde somente a venda de um item, mas, em diversas vezes, a venda de uma cesta
de produtos e a fidelidade do consumidor”, afirma Guilherme Masseroni, CEO e fundador do James Tip. A startup entrega ações
executáveis para gestores, compradores e empresas que desejam baixar, em média, 30% seus volumes de compras, sem perder
vendas, ao passo que reduz as rupturas. Fundada em setembro de 2017, está presente em mais de 75 lojas, além de distribuidores. Com o sistema em funcionamento e as ações colocadas em prática, é possível sentir uma melhoria no controle do estoque
após 30 dias. “Neste tempo, um de nossos clientes, que utiliza o James Tip há 5 meses, reduziu o estoque em 5% e diminuiu a
ruptura superior a 62%. A cobertura de mercadorias em estoque também foi reduzida”, conta.
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Fabíola Paes,
cofundadora da
startup Neomode

Facilidades na hora da compra
Durante um Hackathon, maratona de programação,
promovida pela L’Oréal, Fabíola Paes, Carlos Balsalobre,
Daniel Koleski e João Souza desenvolveram um aplicativo para celular que serviu como protótipo para unificar
loja física e e-commerce. A partir disso e da expertise
tecnológica, a Neomode se especializou em novos canais
de vendas de mobile e em assistentes virtuais como App
Commerce e Shopbot Omni. “Sua plataforma exclusiva
de integração Omnichannel World Class conecta as
vendas on-line com o estoque das lojas físicas e as transformam num verdadeiro minicentro de distribuição, capaz
de atender novos pedidos on-line de compras com o
estoque local”, explica Fabíola Paes, cofundadora da startup e especialista em varejo. De acordo com ela, o conceito de omnichannel

dentro da loja testando o pro-

faz com que o consumidor compre no mundo físico e o off-line de

duto, efetuar a compra pelo

forma única e integrada. “Isso agiliza a vida do cliente, facilita os

site e receber em casa; ou pode

controles dos lojistas e gera mais lucratividade.”

também querer o produto no

A plataforma, denominada LORI, funciona como uma biblioteca

mesmo dia e pedir para outra

de integração com gateways de pagamento, e-commerce e ERPs da

operação lhe entregar em casa

loja física, possibilitando que a operação de compra dentro do app

ou trazer para a loja onde ele

e shopbot seja rápida e sem atrito. A consulta da disponibilidade do

se encontra para fazer a reti-

estoque é feita em tempo real e o cliente pode retirar o produto em

rada.” De acordo com a espe-

até duas horas após realizar a compra dentro dos novos canais de

cialista, ser omni é conseguir

venda. Os vendedores precisam estar treinados para receber a pré-

atender a todas essas hipóteses,

-venda do pedido de compra on-line automática dentro das lojas

interagindo cada vez mais com

físicas. “O cliente pode escolher pelo celular o que lhe for mais

o consumidor, compreendendo

conveniente e retirar na unidade mais próxima; pode ainda estar

e atendendo suas necessidades.
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Venha para o futuro e seja
um patrocinador do ABRASCE LAB.
Um espaço dedicado para empresas de tecnologia, software
e inovação com soluções inteligentes para o mercado de shopping centers e redes varejistas.
Tudo pensado e arquitetado para trazer uma experiência única
dentro do maior evento do setor na América Latina, o Congresso Internacional de Shopping Centers & Exposhopping.
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facilidades
impreSCindíveiS
Utilizar softwares par a
tornar o negócio
mais eficiente também fa z
parte da revolUção digital
por_SoLAnge BASSAneZe

s

eja para tornar o dia a dia mais proveitoso, aumentar a produtividade ou otimizar as equipes, a indústria de shopping
center e o varejo têm utilizado softwares cada vez mais de-

senhados para facilitar o desenvolvimento do trabalho de forma assertiva. Dentre as diferentes opções de ferramentas digitais, confira
abaixo algumas das principais tecnologias disponíveis para o setor.

tela da plataforma
intranet mallEntre os principais
e aplicativo.
recursos, destacam-se: cadastro e controle de funcionários
das lojas e de solicitações de
serviços, divulgação de ações

Solução completa
Presente em mais de 130 empreendimentos e em mais de 20 mil
lojas, a Intranet Mall é uma plataforma pertencente à empresa de
mesmo nome, tendo sido desenvolvida especialmente para o gerenciamento de shopping center. A solução possui funcionalidades e recursos para tornar o processo de gestão com o lojista mais eficiente
e, consequentemente, deixar o relacionamento mais sólido. “Tarefas
que antes eram feitas por meio de formulários em papel ou controlados em planilhas foram centralizadas em um sistema com regras
e métricas”, explica Cassiano Antequeira, CEO da Intranet Mall. O lojista também pode interagir com a administração por acesso via web
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do empreendimento, entre outros. “Temos ainda o software
Gestão de Mall, que faz controle de plantão e de ocorrências
segmentadas por setor e responsáveis, criação e gestão de
checklist de validações e processos personalizados.”
No início do ano, foi lançado
um sistema de acesso digital
que eliminou o uso de crachá

Tudo vistoriado
Os shopping centers também procuram soluções que realizem o
controle e o monitoramento e façam a avaliação de performance. A
Vemco Group desenvolveu o software Vemcount, que oferece tudo
isso. “Além de medir o fluxo de pessoas, consegue separar o público adulto do infantil, quantificar quantos clientes estão dentro do
shopping em tempo real, fazer a gestão de facilities, avaliar os investimentos nas campanhas de marketing e acompanhar o relatório
de faturamento com classificação por lojista e segmento, conversão
de venda, fluxo de lojistas, entre outros”, afirma Rafael Alcantara da
Silva, country manager.
Atuante em vários segmentos há mais de 12 anos em mais de 75
países, tem mais de 1.230 clientes ao redor do mundo. No Brasil, está
presente em 10 shopping centers e vem crescendo no segmento. Entre os principais benefícios, Silva destaca a identificação do público
físico. “Os funcionários aces-

consumidor, o controle dos investimentos, a conversão de vendas, a

sam o empreendimento de for-

avaliação de áreas quentes e frias e o mapeamento de informações

ma rápida e o controle da se-

financeiras em plataforma cloud e acessível através de dispositivos

gurança é muito mais preciso,

móveis. “O segmento de shopping solicita mais a solução de conta-

tudo sem custo de impressão

gem de fluxo nas entradas e nas mediações do empreendimento”, diz.

e com economia de insumos.”
Agora, a novidade é uma plataforma de conteúdo Mall Play,
que visa atingir mais de 50 mil
funcionários de lojas até o fim
de 2018 com conteúdo voltado
para a transmissão de técnicas
de atendimento, tudo monitorado e controlado por um sistema
de gamificação, engajando todos os lojistas do shopping.

”IntelIgêncIa e
I n t e g r aç ão e n t r e
os s I s t e m a s s ão
os r e cu r sos m a I s
so l I c I ta d o s p o r
admInIstr adores
e va r e j I s ta s”,
cassIano antequeIr a
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Controle financeiro
e e-commerce
Com sistemas instalados em
200 empreendimentos, a Group
Software atua no mercado desde 1996 e tem como carro-chefe
uma solução financeira com-

“DeSDe 1996, teMoS uM
erp DeSenhaDo para
a inDúStria De Shopping
centerS, e eSte ano
eStaMoS coM novoS
lançaMentoS”, roDrigo Monteiro

pleta que envolve faturamento, contas a receber, contas a

pode aumentar a produtividade entre 5% e 10%, sendo uma venda adi-

pagar, cobrança, balancete, fo-

cional às das lojas físicas. “Com esse novo canal, o varejista também

lha de pagamento e outros. Se-

passa a ter o endereço digital do shopping center, onde pode receber

gundo Rodrigo Monteiro, CEO

pedidos pela web, mobile e até pelo chat do Facebook. Mesmo as ope-

da empresa, ainda existe uma

rações que já têm seu e-commerce podem participar e ter um canal

grande carência dos shoppings

a mais”, afirma Monteiro. A empresa ainda oferece uma assessoria

na área de inovação que lhes

para implementar uma central de logística para distribuir esses

permita participar da transfor-

produtos e aprimorar o marketing digital. Fora isso, disponibiliza o

mação digital que está aconte-

serviço de smart lockers, tornando a logística das compras on-line

cendo em todos os mercados.

dentro de shoppings mais eficiente.

Além desta plataforma, a empresa lançou no início do ano

Locação de lojas

um software de e-commerce que

Com o objetivo inicial de apoiar a área comercial durante o processo de leasing (aluguel de lojas), a SnapSystems desenvolveu o
SnapMall, que utiliza a plataforma de CRM (Customer Relationship
Management) da Salesforce. Depois, a solução foi estendida para locação temporária e merchandising. “O software foi criado e implantado nos empreendimentos da Sonae Sierra Brasil em 2015. Fizemos
várias evoluções dele, inclusive desenvolvemos um projeto para
integrar o Salesforce com SAP ERP (software de gestão empresarial)
do grupo. Era um ponto bastante importante, porque a estratégia
da Sonae Sierra Brasil é trazer os dados relacionados ao lojista para
dentro desta plataforma CRM, assim podem ter uma visão 360º de
cada uma das marcas e compreender melhor a necessidade do vare-

Software
SnapMall, da
SnapSystems
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jista”, explica Fábio Zarvos, CEO e fundador da SnapSystems.
Antes da implantação do software, o grupo tinha que reunir o

Comitê para analisar cada proposta, o que era bem oneroso. Agora,
o superintendente do shopping participa das aprovações de uma
forma simples e rápida. “Hoje, quando o consultor cadastra a proposta, já são validadas todas as informações”, explica Zarvos.

uma tendência de mobilidade e

Segundo Rodrigo Fernandes, executivo de contas, o processo de

empoderamento do vendedor,

aprovação, que levava em torno de 140 dias, desde o momento que

lançamos o Linx Mobile. Ele agi-

a loja ficou vaga até a assinatura do contrato, foi reduzido em 42%,

liza o processo de venda – que

no caso da Sonae Sierra Brasil.

passa a ser realizada de qual-

Executivos, consultores e colaboradores também podem resolver

quer lugar da loja – e gera uma

tudo por um app integrado ao SnapMall, sendo que a rastreabilida-

experiência diferenciada para o

de fica arquivada, podendo ser utilizada até para fins de auditoria.

consumidor sem que ele preci-

“Por meio do sistema, é possível gerar diversos relatórios e traçar o

se pegar filas para pagar suas

comportamento em cada ano”, explica Fernandes. Segundo Zarvos,

compras”, conta Carlos Valle, di-

o executivo tem ainda os dados de leasing spread e target spread

retor do segmento de shopping

disponíveis e atualizados antes de validar ou não uma proposta.

na Linx.
No segmento de food services,
a empresa tem o Linx Degust,

Para lojistas
A Linx fornece software de gestão para mais de 46 mil varejistas.

que fica locado nas nuvens e

Entre os produtos, o Linx Microvix é voltado para gestão de fran-

possibilita aos estabelecimen-

quias. Com ERP e POS 100% web, os programas atendem as rotinas

tos – redes próprias e franquias

das operações, apoiando a troca de informações e o relacionamen-

– a gestão de unidades de forma

to entre franqueador ou matriz e franqueado ou loja. Já o Linx

simples e integrada. Segundo

Analytics oferece dados de vendas atualizados em tempo real. O

Valle, ter controle e eficiência

acesso é feito via smartphones, tablets e notebooks. “Atendendo a

são as principais vantagens de
se ter a operação informatizada.

“ E v i ta r a vac â n c i a E
t E r ga n h o d E
p ro d u t i v i da d E é u m a
E n t r E ga q u E o
S n a pm a l l p o S S i b i l i ta
pa r a q ua lq u E r
EmprESa dEStE
S E g m E n to ”, Fa b i o Z a r v o S

“Os varejistas ganham agilidade
e reduzem o risco de perder dados valiosos para seu negócio.
Além disso, podem conhecer
melhor os consumidores e até
mesmo aprimorar o relacionamento, oferecendo promoções
personalizadas e gerando fidelidade”, finaliza.
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invAsão
nipôniCA
Miniso teM pl Anos
Agressivos de

A

marca

expAnsão no Br Asil

de fast

Por_SoLAnge BASSAneZe

fashion de

design japonês Miniso
conquistou os brasileiros as-

Paulo uma quantidade maior de produtos para um grande
público consumidor”, diz.

O centro de distribuição também

sim que chegou por aqui, em agosto do ano

fica em São Paulo. Para o segundo semestre,

passado. A primeira loja, aberta no Shopping

a empresa pretende desembarcar em Minas

Ibirapuera, bateu recorde mundial de vendas

Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do

de R$ 153 mil no dia da inauguração. Com

Sul. “Ainda estamos iniciando as operações no

menos de um ano no país, já tem 24 unidades

Brasil, mas acreditamos que, em dois anos, o

em funcionamento no estado de São Paulo e na

país vai atingir uma grande posição em nosso

cidade do Rio de Janeiro. Até o fim de 2018, o

ranking”, analisa o diretor de operações.

objetivo é chegar a quase de 100 lojas, sendo
20 próprias e 80 franquias.

Todas as unidades estão em shopping
centers. “É o local em que a maioria das pesso-

Segundo Frank Wei, diretor de operações da

as vai para fazer compras e oferece conforto

Miniso no Brasil, foram investidos aproxima-

e uma melhor experiência para o consumi-

damente 200 milhões até o momento. A esco-

dor. Mas temos planos de abrir lojas de rua

lha por começar pela capital paulista foi de-

também”, revela. Crescer de forma rápida e

vido ao potencial comercial da metrópole e à

precisa é uma das estratégias da marca. Desta

população de mais de 12 milhões de pessoas.

forma, Wei considera que é mais fácil atingir

“Acreditamos que poderíamos trazer para São

um público maior em menos tempo.
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operação da Miniso
no shopping Morumbi town,
na cidade de são Paulo

Mais detalhes
Com mais de 6 mil tipos de produtos em nove categorias disponíveis no Brasil, a Miniso busca trazer ainda mais itens de qualidade. Com design próprio, a maioria do portfólio é importada.
No Brasil, é desenvolvida apenas a linha de produtos alimentícios.
A equipe de criação fica locada no Japão e na Suécia. Ao todo, são
28 profissionais trabalhando no desenho de novos produtos e os
lançamentos mensais sempre são baseados na filosofia de vida simples, natural e de qualidade. Por aqui, as bolsas são as mercadorias
que mais fazem sucesso. O ticket médio varia de R$ 40 a R$ 50. Nas
lojas, é possível encontrar itens a partir de R$ 3.
A meta mundial da marca é abrir de 80 a 100 novos pontos por
mês em todo o mundo. Fundada em Tóquio, em 2013, por Miyake
Junya, designer-chefe, e Ye Guofu, jovem empresário, a marca vem
se expandindo globalmente. Hoje, tem mais de 3 mil lojas em mais

fotos_divulgação

de 50 países, como Estados Unidos, Canadá, Coreia, China, Austrália, México e Alemanha. Emprega mais de 20 mil funcionários.
“No Brasil, até agora, criamos mais de 500 vagas de emprego e, até
o final de 2018, estimamos que esse número passe para 2.500 entre
empregos diretos e indiretos”, revela Wei.

“ao e x pa n d i r r á p i d o,
co n s e g u i m o s at i n g i r
u m p ú b l i co m a i o r e m
m e n o s t e m p o.
ac r e d i ta m o s q u e o
b r a s i l va i at i n g i r u m a
g r a n d e p o s i ç ão e m
n o s so r a n k i n g”, F r a n k W e i
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DF COmPeTITIvO: O DIsTrITO
FeDeraL que queremOs!

O

D i s t r i t o Fe d e r a l
sempre foi reconhecido por ser uma

unidade da Federação cuja econo-

O pacote que proponho vai justamente nesta linha de tentar sensibilizar

mia se sustenta com base nos servi-

todos os atores da tomada de decisão de que não podemos mais aceitar

ços públicos. A arrecadação e a

que o desenvolvimento social de Brasília seja dependente, exclusivamen-

geração de emprego e de renda

te, dos cofres do GDF. Esse modelo já mostrou que é falido, pois os

orbitam diretamente no desenvolvi-

números não mentem. Há mais de 10 anos, vivemos com a maior taxa de

mento do gasto público e na amplia-

desemprego das regiões metropolitanas. A desigualdade social impera,

ção das vagas, que dependem

haja vista termos o maior PIB per capita do Brasil, mas também a maior

diretamente da quantidade de

favela da América Latina.

concursos públicos que serão aber-

Precisamos dar dignidade às pessoas e às famílias, e dignidade se dá com

tos pelo Governo do Distrito Federal.

emprego e renda, e não com políticas assistencialistas e paternalistas. Cada

A pauta da Câmara Legislativa

família tem o direito de construir seus sonhos e projetos, mas para que isso

quase sempre é tomada pela dis-

aconteça de verdade é necessário dar independência para elas. Chega de

cussão da máquina do Estado e

ficarmos presos à boa vontade de gestores. Precisamos trabalhar para que

pouco se propõe para mudança do

as vocações das cidades-satélites sejam alavancadas, assim, gerando

modal econômico da capital da

emprego e renda próximo à casa e à família das pessoas, melhorando a

República. Claro que não queremos

qualidade de vida e o desenvolvimento local.

um DF como o estado de São Paulo,
mas também não queremos mais a
dependência do setor público para
puxar o desenvolvimento.

* Deputado Distrital pelo PRB
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Foto–divulgação

Por_Rodrigo Delmasso *

Mesmo sabendo que sou somente um Deputado Distrital, resolvi ser ousado e sair da pauta convencional da Câmara Legislativa. Nosso gabinete
montou um Pacote de Competitividade para o Distrito Federal. Basicamente,
Por que não ter em Ceilândia

esse pacote são dois projetos de lei que têm como principal objetivo atrair

um grande polo de indústrias do

novos empreendimentos e negócios para o Distrito Federal. O primeiro

setor de peças automotivas? Por

projeto de lei institui a Política Pública de Competitividade no Distrito Federal

que não ter em S amamb aia um

– DF Competitivo; e o segundo, a Política Pública do Bom Emprego, com o

grande polo de empresas do setor

objetivo de atrair novas indústrias para o DF.

de logística rodoviária? Por que
não ter no SIA um grande polo do
setor atacadista? Por que não se
ter em Planaltina um grande polo
agropecuário do Centro-Oeste?

“Dignidade se dá com emprego
e renda, e não com políticas
assistencialistas e paternalistas”

Po demos ir mais além! Por que
não transformar o aeropor to em
um grande polo de logística aero-

Claro que essa iniciativa não é nova, mas queremos ser ousados. Podem

por tuária? Nossa cidade digital

dizer que os dois projetos de lei são inconstitucionais – o que não são –, mas

poderá ser um grande polo das

o grande objetivo é colocar na pauta a verdadeira mudança para o Distrito

industrias de TI?

Federal: incentivar a iniciativa privada e grandes empresas a virem para o
Distrito Federal com o objetivo de combater a desigualdade social, fazendo
um DF mais justo e mais igual.
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Selfie_ParticiPe

ESPAçO
PARA VER E
SER VIStO

1

2

3

1_A fim de atender melhor os clientes com mais de

da gastronomia. Com capacidade para 26 parti-

60 anos que gostam de se encontrar e tomar café

cipantes e mais de 200 m 2, o local foi celebrado

no empreendimento, o Shopping Recife (PE) abriu,

pela equipe de administração do empreendimento.

no dia 10 de maio, o Espaço Boa Idade. A equipe
de marketing do centro de compras aproveitou o
momento para mandar uma selfie para a gente. Da

3_ A equipe de marketing da Partage Shopping par-

esquerda para a direita estão Rebeka Nascimento,

ticipou da Convenção Comercial e de Marketing,

Danielle Viana, Maria Clara Martorelli, Renata

em São Paulo (SP), junto com os superintendentes

Cavalcanti e Leonardo Dantas.

de cada praça e a equipe comercial. As gerentes

2_ O Shopping Piracicaba, no interior paulista,

à capital paulista para visitar a sede do Facebook

inaugurou em abril seu Clube Gourmet, um espaço

e assistir a uma palestra sobre métricas e perfor-

fixo para a realização de eventos ligados ao universo

mance de mídia social.

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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dos sete shoppings do grupo aproveitaram a vinda

