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inovação
em jogo
É a vez deles. A indústria dos games
ultrapassou a cinematográfica e a fonográfica em faturamento, mostrando todo
o poder de mobilização deste universo.
Glauco Humai
Presidente

Apenas nos Estados Unidos, a vendas de
consoles, acessórios e softwares atingiu

US$ 36 bilhões em 2017, um incremento de 18% frente ao ano anterior.
Tudo evoluiu rapidamente e de forma irreversível. Antes isolados nas salas de
estar, os gamers de hoje lotam arenas e estádios em competições acirradas,
frequentam em massa feiras temáticas e procuram por eventos que falem a sua
língua. E é aí que o nosso setor entra em cena.
Os shoppings entenderam a força deste entretenimento e vêm abraçando este
mundo lúdico. Eventos com jogos eletrônicos, que promovem a interação entre
o físico e o digital, se multiplicam em empreendimentos país afora. Mais do que
uma tendência, isso já se tornou uma realidade.
Por tudo o que oferecemos de comodidade, segurança, facilidades e compras,
é cada vez maior a percepção de que investir em entretenimento e tecnologia é
fundamental para manter o engajamento com o nosso público. Seguindo este
movimento, promoveremos durante o 15º Congresso Internacional de Shoppings
Centers o Abrasce Lab, um espaço dedicado para empresas de tecnologia, software
e inovação, com soluções inteligentes para o mercado. A iniciativa comprova
nosso esforço em criar parcerias com companhias disruptivas e mostra que devemos
continuar investindo em melhorias físicas e estruturais, capazes de promover a
melhor experiência dentro dos empreendimentos. Afinal, o futuro também passa
pelos corredores do shopping, e é isso o que o público espera de nós.
Na próxima edição, traremos a cobertura completa do nosso Congresso
Internacional e da ExpoShopping 2018, os principais eventos do setor, que
acontecem em agosto, na capital paulista. Não perca! Boa leitura.
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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
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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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passofundoshopping.com.br

A GENTE TEM

TUDO DE BOM

PRO SEU NEGÓCIO.
Passo Fundo ganhará o maior shopping da região Norte do estado do Rio Grande
do Sul, com 49.280 m2 de área construída, 29.713 m2 de ABL, 3 pavimentos de
lojas, 9 âncoras, 13 megalojas, 144 lojas-satélites, ampla praça de alimentação
com vista panorâmica para a lagoa, 3 restaurantes, 5 salas de cinema de
última geração, supermercado com 4 mil m2 de área, alameda de serviços,
academia, centro automotivo e mais de 1.800 vagas de estacionamento. O
Passo Fundo Shopping tem tudo para quem deseja fazer um ótimo negócio.

INAUGURAÇÃO: OUTUBRO/2018.

Av. Presidente Vargas, 1610, Bairro São Cristóvão
54 3210.4000 | Passo Fundo/RS

Soluções em energia
desenvolvidas
para o seu negócio.
A energia que o seu shopping
precisa para reduzir os custos
e aumentar a produtividade.

No mundo dos negócios, economia
é uma luz que tem que estar sempre
acesa. Por isso, a CPFL oferece
as melhores soluções em energia
para otimizar custos operacionais
de shopping centers. Tudo isso
com especialistas do mercado
para viabilizar o projeto de acordo
com a sua necessidade e tornar
o seu negócio ainda mais competitivo.

www.cpfl.com.br/solucoesintegradas
solucoes@cpfl.com.br

Conheça as soluções
que a CPFL disponibiliza
para o seu shopping:
Mercado Livre

Liberdade para escolher
o seu fornecedor de energia elétrica
e ter mais previsibilidade e economia.
Negocie preços, ganhe flexibilidade
e entenda todas as fontes de energia.
Tenha também uma melhor gestão
do seu consumo com nossos
relatórios de performance.

Eficiência Energética

Soluções que otimizam
o uso de recursos energéticos
e melhoram o desempenho
e competitividade do seu negócio.
Tenha um projeto específico
de acordo com as suas necessidades,
seja para climatização, autoprodução
ou geração distribuída.

Serviços Elétricos

Mais segurança energética
com nossos serviços de infraestrutura
elétrica. Desde o projeto à execução.

INSIDE_notícias

Reconhecido de novo
O Boulevard Shopping Belo Horizonte vence mais um prêmio internacional. Levou o primeiro lugar do VIVA Awards (Vision, Innovation,
Value, Achievement Awards), na categoria Marketing, com o projeto
BeGreen Boulevard – a primeira fazenda urbana na América Latina.
Iniciativa do Internacional Council of Shopping Centers, a condecoração foi realizada durante a RECon, em Las Vegas. É o sétimo prêmio
internacional conquistado. Segundo o superintendente Daniel Vieira,
os troféus são frutos de um intenso trabalho e de muita dedicação.
“Foi o único shopping da América Latina premiado este ano no VIVA.
É uma vitória dos clientes, dos lojistas, dos empreendedores do
shopping, da Aliansce e de toda equipe da administração”, celebra.
O diretor regional da Aliansce, Ricardo Visco, também reforçou a
importância dessa conquista. “Com este prêmio, o Boulevard passa
a ser referência nos quatro cantos do mundo.”

MelhoRia na
seguR ança
O Norte Shopping, no Rio de
Janeiro (RJ), fez uma parceria com
o poder público para entregar uma
cabine mais confortável e com
melhores condições de trabalho
aos policiais do 3º Batalhão da
Polícia Militar, que fica em frente
ao empreendimento. Com a expansão da área de atuação do
entorno, o objetivo é garantir a
segurança de todos os clientes,

Ricardo Visco e Daniel Vieira
celebram mais essa conquista do
Boulevard Shopping Belo Horizonte
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cabine foi inaugurada em junho.

fotos_divulgação

lojistas e frequentadores. A nova

Com investimento de quase R$ 4 milhões, o ProVa – Laboratório
Brasileiro de Inovação no Varejo – chega ao Shopping Frei Caneca
em um espaço de 260 m 2. O projeto é liderado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial em parceria com a Secretaria de
Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio Exterior
e Serviços e tem a consultoria da Pieracciani Desenvolvimento de

Cursos para
varejistas

Empresas. O local conta com áreas de coworking, ilhas de tecnologia e inovação e uma loja conceito para o varejista colocar em prática a
venda de seus produtos por tempo determinado. “Desenvolvemos o ProVa para

ser referência no setor. O empresário estará imerso no ambiente de inovação e em contato direto com consultores e
especialistas”, explica Valter Pieracciani, sócio-diretor da consultoria. De acordo com Guto Ferreira, presidente da
ABDI, a ideia surgiu de uma demanda do setor produtivo diante da necessidade de atender um consumidor cada
vez mais exigente e conectado. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, disse
que acompanhará as atividades de perto, com a certeza de que haverá soluções inovadoras para setor.

Shopping CenterS_13

_notícias

Mais uMa proteção
Reconhecimento facial é uma maneira eficaz utilizada para identificar suspeitos, só que muitas das soluções
aplicadas fazem apenas um controle e análise individual, sendo difícil em locais de grande circulação.
A Retina Monitoramento & Segurança Digital traz uma grande novidade para o mercado brasileiro, interessante para o setor de shopping centers. Trata-se da Facewatch, uma plataforma que identifica pessoas
em tempo real. A ferramenta utiliza câmeras de segurança e alerta os responsáveis do possível perigo de
sinistro. Economiza de três a quatro horas no processo de
report de qualquer ocorrência. Tem a comprovação mundial
da redução de 39% de ocorrências em lojas e de 80% de
crimes efetivos nos municípios cadastrados. O tempo médio
de investigação e processamento de ocorrência passa de
duas semanas para duas horas.

para faCilitar a limpeza
Piso bem conservado faz toda a diferença. Para mantê-lo brilhante e melhorar o processo de manutenção,
a 3M desenvolveu uma nova geração do sistema Scotchgardtm Protetor para Pisos de Pedra, que aumenta
a produtividade na aplicação e reduz o tempo total de processo, os custos e o consumo energético.
Outro diferencial é o nível de definição de imagem do revestimento. Pode ser usado também em
pisos vinílicos, substituindo a cera tradicional. É um produto que oferece maior durabilidade e
praticamente elimina a necessidade de remoção química.
Além dele, a empresa também lançou os discos
Clean & Shine e SPP Plus, da Scotch-Brite, que precisam apenas
de água ou um limpador
neutro. O primeiro limpa
e dá brilho em só uma

Plus remove a cera sem o
uso de químicos agressivos.
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etapa. Por sua vez, o SPP

VEM AÍ

DELEGAÇÃO

ABRASCE
2018

Las Vegas | 23 a 27 de setembro

EXPERIÊNCIA
ÚNICA

Faça parte do Grupo Abrasce no
maior evento mundial de segurança.
AQU I VOCÊ E NCONTR A
• Tecnologia aplicada a segurança:

DA R E A L I DA D E I M E R S I VA À R O B ÓT I CA

• Laboratório de aprendizado:

AT I V I DA D ES E S I M U L AÇÕ ES D O M U N DO R E A L

• Cerca de 22 mil profissionais
• Visitas técnicas

• 550 expositores

• 300 palestras

• Guias exclusivos e tradução simultânea
Para saber mais detalhes, envie um
e-mail para abrasce@eventesse.com.br
ou ligue para 11 3995-7319

w w w.abrasce.com.br

NÓS_novos associados

Par aíso Mega Center
Situado estrategicamente em Valparaíso de Goiás, às margens da BR 040, o shopping terá
mais de 1.500 espaços comerciais, entre lojas, boxes e quiosques. Idealizado para atender
um público que busca produtos e serviços de qualidade a preços populares, recebeu
investimento de mais de R$ 50 milhões. Com dois pavimentos, o empreendimento oferecerá
estacionamento amplo e praça de alimentação diversificada, além de segurança 24 horas.

BR 040 (em frente à passarela) – Valparaíso de Goiás/GO
www.paraisomegacenter.com.br

Porto Belo outlet PreMiuM
Entre as cidades de Florianópolis e Balneário Camboriú (SC), está o empreendimento
reconhecido pelas grandes marcas e pelos descontos que chegam a 70%. Seguindo o
conceito de arquitetura americano, apresenta 25 mil m² de ABL, 16 operações de fast-food
e dois restaurantes, além de 1.600 vagas de estacionamento. Com ambiente agradável,
composto por corredores amplos e elementos paisagísticos, agrada pela comodidade.

BR 101/SC KM 159 – Sentido Norte – Porto Belo/SC | www.outletportobelo.com.br

shoPPing Parque da Cidade
Previsto para inaugurar em abril de 2019, o primeiro life center do país possui arquitetura
contemporânea e privilegiará a gastronomia, o entretenimento e os serviços, sem abrir
mão do mix de moda, acessórios e presentes. Com ABL de 20 mil m², terá 120 lojas, 1.200
vagas de garagem, avançado complexo de cinema e teatro. Pertencente à Enashopp,
o empreendimento está localizado em uma região privilegiada da zona sul de São Paulo.

Avenida das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP
www.parquedacidade.com.br

shoPPing Pat teo olinda
Considerado o maior empreendimento da cidade, foi aberto em abril de 2018, com 51 mil m²
de ABL. Agrada pela diversidade de mix, com mais de 380 operações com marcas regionais,
nacionais e internacionais. A diversão está garantida com salas de cinema 3D, além de um
parque de diversão indoor operado e da primeira Estação da Turma da Mônica do Nordeste.
Para completar, há a praça de alimentação com opções de fast-food, lanches, bares e cafés.

Rua Carmelita Muniz de Araújo, s/nº, Casa Caiada – Olinda/PE
www.shoppingpateoolinda.com.br
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_NOVOS ASSOCIADOS/COLABORADORES
g R u p O H ag a n á
Fundada em 1997, a companhia

L .O. B a p t i S ta
a DvO g a D O S

3m
Criada em 1902 nos Estados Unidos,

apresenta soluções em segurança

Desde 1938, o escritório atua nas

a empresa chegou ao Brasil em

patrimonial e pessoal, limpeza predial,

principais áreas do Direito Empresarial,

1946, quando instalou sua primeira

além de serviços de portaria e recep-

sendo reconhecido pela excelência

unidade fabril. Produz milhares de

ção, escolta armada e monitoramen-

técnica. Atende empresas brasileiras

produtos dos mais variados segmen-

to de alarmes. Com clientes em

e estrangeiras de vários segmentos,

tos, que vão de cuidados com a

diversas cidades paulistas e fluminen-

como energia, infraestrutura, ban-

saúde e segurança no tráfego

ses, conta com bases operacionais

cário, farmacêutico, agricultura e

a abrasivos e adesivos. Líder em

próximas às regiões de atendimento

petroquímico. Na esfera pública,

Pesquisa & Desenvolvimento, opera

a fim de facilitar a pronta resposta

assiste órgãos governamentais,

em mais de 70 países e soma mais

aos casos emergenciais, dando

como o Ministério das Relações

de 90 mil funcionários em todo o

mais agilidade aos processos.

Exteriores, além de companhias do

mundo, registrando US$ 32 bilhões

Telefone: (11) 3393 1717
www.hagana.com.br

setor de energia.

em vendas em 2014.

Telefone: (11) 3147 0800
www.baptista.com.br

Telefone: 0800 013 2333
www.3m.com.br

A empresa surgiu no final da déca-

Da n n e m a n
SiemSem

R e p L ac e
cO n S u LtO R i a

da de 1960 na cidade de Feira de

Com atuação em mais de 150 paí-

No mercado desde 1999, é espe-

Santana, no interior da Bahia, e, em

ses, 61 sócios e mais de 280 advo-

cializada na busca de soluções para

1992, abriu a primeira loja na capi-

gados, o escritório é considerado o

o fornecimento de energia e no

tal, Salvador. A partir de então, a

maior da América Latina na área de

relacionamento com os diversos

expansão da rede teve grande

propriedade intelectual. Também é

atores envolvidos. Também dá

impulso e houve a conquista de

reconhecido pela ação em outros

supor te no gerenciamento dos

diversos parceiros Brasil afora.

grandes quatro pilares: contencio-

contratos, envolvendo o acompa-

Atualmente, a Le Biscuit está pre-

so, estratégico, relações de consu-

nhamento do consumo mensal e

sente em 12 estados do país, fideli-

mo e contratos. Conta com bases

execução do balanço energético, e

zando cada vez mais os clientes com

em três capitais do Brasil, Rio de

nas ações para cumprimento das

atendimento personalizado, mix

Janeiro, São Paulo e Brasília, sempre

obrigações estabelecidas pela

exclusivo de produtos e preço extre-

como um parceiro estratégico de

regulamentação em vigor. Com uma

mamente competitivo.

seus clientes na busca de inovação

equipe de profissionais qualificados,

www.lebiscuit.com.br

e conhecimento.

atua em ampla gama de serviços.

Telefone: (21) 2237 8700
www.dannemann.com.br

Telefone: (11) 5505 6637
www.replaceconsultoria.com.br

Le BiScuit
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VisitAs de rel AcionAmento

Potencial nordestino

Foco em alagoas

Cátilo Cândido, Diretor de Assuntos Institucionais, e Gleiciana Braga,

O Parque Shopping Maceió, na capital alagoana, também esteve na

Coordenadora de Relações Institucionais, estiveram presentes no Encontro

agenda da Abrasce. A visita de relacionamento contou com importan-

com Associados Alagoas e Sergipe. Equipes de shoppings filiados das

tes nomes do empreendimento, como mostra a imagem. Da esquerda

capitais e do interior dos dois estados compareceram ao evento para

para a direita: Reginaldo Martins (Gerente Financeiro), Cristina Oliveira

tratar de temas que afetam o setor regional e nacionalmente. Christian

(Gerente de Marketing), Isabella Alencar (Gerente de Operações),

Miguel, Diretor de Comunicação da Cause Consultoria, foi convidado para

Wilton Lopes de Oliveira (Superintendente), Gleiciana Braga

a ocasião e destacou os principais insights do evento South Southwest

(Coordenadora de Relações Institucionais da Abrasce), Cátilo Cândido

(SXSW 2018), realizado nos Estados Unidos e considerado um dos

(Diretor de Assuntos Institucionais da Abrasce), e Rogerio Mendrot

maiores festivais de tendências e inovação em negócios do planeta.

(Gerente Comercial).

AbrAsce responde
os shoppings deVem obrigAtoriAmente mAnter
sAlA de teAtro em suAs dependênciAs?
não necessariamente. porém, no município de são paulo, desde 2016, com a sanção da lei municipal
de são paulo n° 16.402 – norma que cuida do parcelamento, uso e ocupação do solo da cidade –,
revogou-se as legislações anteriores que obrigavam a manutenção de sala de teatro em shoppings.
com isso, os empreendimentos situados na capital estão livres desta, ora revogada, obrigação, podendo alterar a forma de utilização destas áreas. cabe ponderar, no entanto, que – no entendimento da
Abrasce –, enquanto o shopping segue atendendo às disposições das leis revogadas, fica preservado o
direito de manter o benefício concedido pela lei de 1994 (lei municipal nº 11.536), com desconsideraaproveitamento e taxa de ocupação. Gisele Pimentel – Gerente Jurídica da Abrasce

Tem alguma dúvida? Envie sua pergunta para revista@abrasce.com.br que a Abrasce responde.
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ção da área dos cinemas e teatros (ou parte dela) para fins de cômputo dos parâmetros de coeficiente de

Visitas – Defesa Da inDústria
o diretor de assuntos
institucionais da abrasce,
cátilo cândido, esteve Presente

Gisele Pimentel, Gerente Jurídica e

no encontro com associados

comPliance da abrasce, em encontro

Promovido em Porto aleGre

de relacionamento com carlos

(rs). nelson bittencourt,

eduardo Zanon, Gerente de

esPecialista em neurociência

marketinG do ParkshoPPinG canoas.

e comPortamento, foi o
PrinciPal Palestrante do evento.

De olho na exposhopping
o 15º Congresso internacional de shopping Centers, que será realizado entre os dias 14 e 16 de agosto,
na capital paulista, apresentará uma grande novidade: o espaço setor público. posicionado em local
estratégico do evento, o lounge de visitação foi projetado especialmente para receber prefeituras de algumas
cidades do país. o objetivo é promover a troca de informações entre as autoridades dos municípios e os
especialistas do setor visando à atração de possíveis novos empreendimentos.

Calendário
Confira as datas dos próximos eventos e cursos da Abrasce. Para mais informações, acesse www.abrasce.com.br.
agosto

setembro

14 a 16: 15º Congresso Internacional de

13:

Shopping Centers e Exposhopping 2018
(São Paulo/SP)
23:

Encontro com Associados (Belém/PA)

Encontro com Associados (Brasília/DF)

17 a 21: Curso Aspectos Jurídicos em Shopping
Centers (São Paulo/SP)
23 a 27: Global Security Exchange (Las Vegas/EUA)
24 a 28: Reunião Categoria Strip Malls (Flórida/EUA)
27:

Encontro com Associados (Fortaleza/CE)
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MonitoraMento_DIGITAL

Mais siMples e

eficaz

Por_Solange baSSaneze

ferraMenta on-line,
desenvolvida pela
abrasce, facilita a coleta
de dados dos associados

L

ançado no início de junho, o sistema de monitoramento da
Abrasce, exclusivo para os associados, é uma ferramenta de
CRM personalizada em que os shopping centers podem fazer um

acompanhamento mensal dos dados cadastrados. Simples de usar, o

era feito por meio de um link enviado por e-mail, agora, os gestores
de shopping centers precisam apenas cadastrar a senha pessoal para

Camila Tassi Silva,

conhecer a plataforma. Todos os associados receberam um convite

Inteligência de

para utilizá-lo”, diz Camila Tassi Silva, coordenadora de Inteligência
de Mercado da Abrasce.

coordenadora de
Mercado da Abrasce

veículo, entre outros. O sistema, que começou a ser desenvolvido

Com ele, é possível monitorar

no segundo semestre de 2017, armazena e disponibiliza as informa-

os dados de vendas, vacância,

ções respondidas pelos empreendimentos em uma espécie de banco

aluguel, inadimplência, fluxo de

de dados. Segundo Camila, é uma ferramenta moderna para que os
associados possam fazer a gestão dos seus dados de forma rápida e
intuitiva. Além disso, a entidade disponibilizará em uma área restrita
os relatórios consolidados do Brasil com todos os indicadores.
O preenchimento pode ser feito por qualquer meio eletrônico, como
smartphones, computadores e tablets. No caso dos campos numéricos,
o cálculo é automático e o sistema informa a variação em relação à
resposta anterior, detectando anormalidades. Com avaliações mensais,
os associados podem usar as informações do histórico a qualquer
momento, inclusive para criar relatórios internos.
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foTo_GAbrIeL mAyer

acesso é feito diretamente no site da entidade. “Antes, o preenchimento

Nós_EDUCAÇÃO

Impulso à
qualIfIcação
maior polo de conhecimento do
setor será lançado em agosto
Da_redação

cUrsos

on-line

ead

webinar

worKshop

presencial

práticos

v.t.1

capacitações

a.J.2

g.s.c.3

on demand

especializações

cUstomizados

mba

(1)
(1) Visitas
Visitas técnicas
técnicas (2)
(2) Aspectos
Aspectos Jurídicos
Jurídicos em
em Shopping
Shopping Centers
Centers (3)
(3) Gestão
Gestão em
em Shopping
Shopping Centers
Centers (4)
(4) Missões
Missões Empresariais
Empresariais
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M

antendo firme a tradição de ser a maior referência de
desenvolvimento profissional e de networking do setor,
a Abrasce preparou uma grande surpresa para o 15º

Congresso Internacional de Shopping Centers, que acontece de 14 a 16
de agosto, na capital. A entidade apresentará ao público a Universidade
Abrasce e oferecerá uma estrutura de ensino que sustente a capacitação
e o aperfeiçoamento constante dos players do setor. Os produtos da
Universidade Abrasce visam à entrega de um ensino capaz de atender
de forma personalizada as necessidades de coordenadores, gestores e
superintendentes dos shopping centers, agregando as últimas tendências
e abordando uma visão global de mercado.

CERTIFICAÇÕES
NÍvel 1
PUBlicaçÕes

iNtercÂMBio
NÍvel 2

fÍsicas

digitais

delegaçÕes

NÍvel 3

loJa
virtUal
e-BooK

eveNtos

v.t.1

M.e.4

livraria

iNterNacioNal
facUldades
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_EDUCAÇÃO
“A Abrasce se preocupa em levar a melhor qualidade de ensino ao
mercado, com foco constante na capacitação dos profissionais do
setor. Buscamos sempre proporcionar conhecimento de excelência
e certificação”, destaca Glauco Humai, presidente da entidade.

Para garantir a excelência, algumas parcerias foram firmadas,
como é o caso do módulo de EAD,

Diversidade de conhecimento

promovido em conjunto com a

Os cursos oferecidos pela Universidade Abrasce aparecem em grande

Escola Superior de Propaganda e

variedade de formato, duração e conteúdo para atender as necessida-

Marketing (ESPM). Os cursos a dis-

des dos profissionais de shoppings. Estão à disposição modalidades

tância, assim como os workshops,

presenciais e on-line, de opções práticas a MBAs, além de treinamentos

são muito procurados por serem

on demand, workshops e webinars.

bem acessíveis e trazerem temas es-

Ao aprimorar seu currículo, o gestor melhora sua lideran-

pecíficos. Para 2019, está previsto o

ça, bem como a gestão de equipes e a resolução de situações

lançamento de um EAD de Inovação.

de crise. Dessa forma, consegue levar mais conhecimento para

Vale destacar ainda que a Uni-

seu centro de compras e, consequentemente, para o público.

versidade Abrasce proporciona os

“É um ciclo. Quanto mais pessoas especializadas, melhor será o servi-

melhores títulos sobre shoppings.

ço do empreendimento, trazendo mais fluxo, vendas e experiências.

São publicações próprias e de

E a Abrasce, que representa o setor, é a mais indicada para oferecer

autores do mercado, com obras

essas especializações”, destaca Humai.

e e-books que podem ser lidos
em computadores, smartphones,
tablets e leitores digitais.

Fique por dentro
Cursos práticos

Modalidades presenciais de um único dia, com metodologia inovadora que alia
conceitos à prática, totalmente voltadas para gestão de shoppings. Contam com
especialistas que exploram assuntos de outros mercados para trazer insights.

Cursos de
Capacitação

Intensivos de cinco dias, ideais para o desenvolvimento de competências.
O intuito é preparar os profissionais para atuarem em diferentes contextos e lidarem com desafios de forma mais efetiva e rápida.

Cursos de
especialização

De média duração (entre um e dois anos), exigem diploma de ensino superior.
Conferem habilidades técnicas e científicas específicas a um determinado tema.

Workshop

Laboratório vivo em que, em um único dia, são expostos os conceitos e a prática no
cotidiano de um shopping. Oficina que traz cases reais, tornando-se um canal para
o compartilhamento das melhores práticas de gestão. Tem duração de 8 horas.

Webinars

Transmitidos ao vivo, com horário marcado e duração de uma hora, tratam sobre
temas que têm impacto direto no setor. O formato permite a participação através
de qualquer dispositivo e de qualquer lugar, possibilitando ainda a interação do
aluno com o professor por meio de chat.
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BEM-VINDO
À PLATAFORMA
ANCAR.
Mais que uma rede de shoppings,
somos uma sólida plataforma
de gestão e desenvolvimento que
conecta e impulsiona crescimento.
uma rede interminável de
possibilidades para a sua marca.

Presença confirmada
na EXPOSHOPPING 2018

Uma empresa há mais de
10 anos entre as melhores
para se trabalhar.

Converse com nosso time comercial:

www.ancar.com.br/card/comercializacao

24 SHOPPINGS EM OPERAÇÃO • 13 CIDADES • MAIS DE 26 MILHÕES DE CLIENTES POR MÊS
Rio de Janeiro: Botafogo Praia Shopping, Shopping Boulevard, Shopping Nova América, Rio Design Barra, Rio Design
Leblon, Shopping Nova Iguaçu, Madureira Shopping e Downtown / São Paulo: Shopping Parque das Bandeiras
(Campinas), CenterVale Shopping (São José dos Campos), Golden Square Shopping (São Bernardo), Shopping Eldorado,
Shopping Metrô Itaquera, Shopping Interlagos e Shopping Pátio Paulista / Distrito Federal: Conjunto Nacional de
Brasília / Mato Grosso: Pantanal Shopping (Cuiabá) / Rondônia: Porto Velho Shopping (Porto Velho) / Porto Alegre:
Shopping Center Iguatemi Porto Alegre / Ceará: North Shopping Jóquei e North Shopping Fortaleza (Fortaleza), North
Shopping Maracanaú (Maracanaú) e Via Sul Shopping (Fortaleza) / Rio Grande do Norte: Natal Shopping (Natal)

Outlets_ JHSF

AindA mAis
atraente
Por_Solange baSSaneze

O

Com obrAs de
expAnsão nA
retA finAl, CAtArinA
fAshion outlet
prevê CresCimento

Catarina Fashion

cimento de vendas propiciado pelas novas aberturas, consideramos

Outlet, desenvolvido

que teremos um aumento das vendas acima de 5% neste segundo

e implantado pela

semestre”, revela Niubo.

JHSF, passa por nova ampliação
agora no segundo semestre.

Outro diferencial

“Estamos o tempo todo aprimo-

Sucesso em vendas e fluxo, o Catarina Fashion Outlet se beneficia da

rando o empreendimento para

localização: fica no Km 60 da Rodovia Castello Branco, a 40 minutos

que se consolide como o prefe-

da capital paulista. Além de atrair majoritariamente consumidores

rido do Brasil. A expansão a ser

da Grande São Paulo, é destino de viajantes e moradores das redon-

inaugurada no segundo semestre

dezas de cidades como São Roque, Sorocaba e Itu. Em abril deste

adiciona mais de 20% da nossa

ano, passou a oferecer transporte gratuito pelo Expresso Catarina de

área atual, que é de 24 mil m2

dois pontos da cidade de São Paulo: do Terminal Rodoviário da Barra

de Área Bruta Locável”, afirma

Funda e da região da Paulista.

Jorge Niubo, superintendente

“O transfer gratuito é um desejo antigo de nossa administração,

do empreendimento. Com isso, é

sempre preocupada em proporcionar mais conforto aos clientes.

esperado um incremento de 10%

A taxa de reserva tem ficado perto dos 100%, o que mostra a boa

de público, tanto que o número

aceitação do serviço implementado, e os retornos têm sido muito

de vagas de veículos cresceu

positivos”, conta o superintendente.

em mais de 20%. Hoje, o centro
de compras recebe mais de 2,5
milhões de visitantes por ano.
Dentre as novas operações,
a grande novidade é a loja da

América Latina. No total, serão
trinta novas marcas incorporadas
ao mix. “Excluído o efeito de cres-
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foto_divulgação

Gucci, a primeira em outlet da

strip malls_expansão

Firmes e
fortEs
e, provavelmente, você
se deparará com um no

caminho para o trabalho ou nos
arredores de casa. É fato. Os strip
malls, ou strip centers, como

segmento se consolida país

aFora e empreendedores revelam
suas estratégias de sucesso
Por_paula andrade

também são conhecidos, estão
ganhando cada vez mais espaço
nas cidades brasileiras.
“Eles têm as vantagens das lojas
de rua com a conveniência dos
shoppings. Possuem boa locali-

HBrrealty , My Mall e setter
Empreendimentos demonstram

zação, fácil acesso e ainda toda a

asolidez do segmento, com a
ampliação de unidades no país

comodidade de estacionamento,
banheiros, restaurantes, lojas e

empreendedores. “A rentabilida-

serviços”, explica Carla Mautone,

de é superior a praticamente todas

diretora da HBR Realty Empreen-

as outras do mercado imobiliá-

dimentos Imobiliários. A empresa

rio. Temos ainda o diferencial da

soma oito unidades com a marca

diluição do risco e da liquidez.

própria ComVem, em operação

Há um enorme campo de crescimen-

na capital paulista e em outras

to e estamos apenas engatinhando

cidades do estado. Vale lembrar

nesse nicho”, revela Thiago Mon-

que há 25 projetos da marca em

temor, diretor comercial da Setter

desenvolvimento.

Empreendimentos. A companhia,

Ótima pedida para os clientes,

fundada em 1997, atua em todas

que prezam pela comodidade, o

as etapas da expansão do varejo e,

strip mall também é adorado pelos

em 2013, se associou à ConVem.
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fotoS_divulgação

E

les estão se multiplicando

“Com isso, multiplicamos o raio de

em desenvolvimento na região metropolitana de Belo Horizonte e outras

atuação com empreendimentos em

duas em fase de aprovação. De acordo com Gomes, a ideia, no médio prazo,

várias cidades paulistas. Buscamos

é expandir para outros estados.

ainda uma boa expansão no estado”,

fotos_divulgação

complementa Montemor.

Curva ascendente

O My Mall é outro grupo especializa-

Para Carla, o país está seguindo um padrão internacional de consumo

do no segmento. “Ou existe shopping

e construção. “No Brasil, os strip malls apresentam enorme potencial

ou comércio de rua desorganizado.

de expansão, e essa é uma tendência que já se verifica na Europa e nos

Nosso propósito, então, é oferecer

Estados Unidos. Na nossa visão, a receita é simples: construir excelentes

o melhor em termos de estética, in-

equipamentos em regiões carentes de oferta de produtos e serviços.”

fraestrutura e acessibilidade. Nossas

O supervisor comercial do My Mall também revela otimismo. “Temos

lojas têm muitas vagas de garagem,

95,9% de ocupação. É um número muito representativo, mostrando que há

iluminação de LED e wi-fi nas áreas de

procura por lojas bem construídas e empreendimentos com boas âncoras.”

convivência”, revela Leonardo Gomes,

Em meio a esse boom, Montemor aborda a importância do expertise dos

supervisor comercial. A empresa

empreendedores. “Não se trata de um investimento imobiliário padrão.

reúne dois empreendimentos na

É um negócio que deve ter uma gerência que se previna de momentos

capital mineira. Há quatro unidades

de fraqueza e que mantenha o empreendimento saudável”, conclui.

sustentabilidade_BEM-ESTAR

juntos
pela
saúde
Grupos de
shoppinGs firmam
parcerias com
entidades públicas
e onGs para apoiar
causas relevantes
Por_paula andrade

R

esponsabilidade social é um tema que
ganha cada vez mais relevância no Brasil.
Pesquisa divulgada em janeiro de 2018

pela Comunitas, organização da sociedade civil
que visa estimular a participação da iniciativa
privada no desenvolvimento social e econômico nacional, destacou que o investimento
corporativo na área é mais alto que há 10 anos.
A média anual dos valores empregados pelas
empresas no período de 2007-2011 foi de R$ 2,3
bilhões. Nos últimos cinco anos essa média
subiu para R$ 2,8 bilhões/ano. O envolvimento de colaboradores nos programas de voluntariado também cresceu significativamente.
Na última década, passou de 41 mil para 62,8 mil.
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“os s h o p p i n G s r e c e b e m
u m a lto flu xo d e p e s soa s
to d o s o s d i a s . n a da
melhor do que unir mos
f o rç a s pa r a m u lt i p l i c a r
o a lc a n c e d e s s e p roj e to
so c i a l tão i m p o r ta n t e
pa r a n o s so pa í s . e s p e r a m o s
q u e n o s so s c l i e n t e s
e pa rc e i ros p os s a m
co n t r i b u i r e t r a n s f o r m a r
m u i ta s v i da s”,
f e r n a n d o a r a ú j o, d i r e to r d a e c i a ,
empreendedor dos shoppinGs que
fa z e m pa r t e d o p r oj e to c o f r i n h o

Espaços consolidados de convivência e bem-estar, os shoppings
também participam deste cenário e assumem um papel ativo
também na promoção de bem-estar e saúde. Recentemente,
AD Shopping e Ancar Ivanhoe
firmaram parcerias com instituições importantes e deram início
a correntes do bem. Envolvendo
clientes, lojistas e colaboradores
em prol de pacientes com câncer
e do abastecimento dos bancos
de leite, realizaram ações de responsabilidade social que valem a
pena ser conhecidas e replicadas.

Um cofrinho cheio paga uma
diária de hospedagem,
refeições e transporte para uma

Projeto Cofrinho

criança com acompanhante

A Casa Ronald McDonald do Rio
de Janeiro surgiu há 23 anos para
receber crianças e adolescentes

clínicas e hospitais, atividades recreativas e apoio psicossocial. Aten-

em tratamento de câncer vindos

ta a essa trajetória, a AD Shopping se tornou a primeira administra-

de outras cidades. O objetivo da

dora de shopping centers a somar forças com a instituição. E, assim,

instituição sem fins lucrativos é

Américas Shopping, Center Shopping Rio, Via Brasil Shopping e West

funcionar como um lar, oferecen-

Shopping receberam simultaneamente o Projeto Cofrinho, que es-

do gratuitamente aos hóspedes

palhou os tradicionais recipientes para arrecadação de moedas em

alimentação, transporte para

pontos estratégicos, como caixas de estacionamento, fraldários e
balcões de atendimento do SAC.
“Com esse projeto, esperamos

Casa Ronald MCdonald – RJ
Coordenada pelo Instituto Ronald McDonald, a instituição visa

fotos_divulgação

proporcionar atenção integral e qualidade de vida a portadores de
câncer infantojuvenil. Atualmente, acomoda 57 pacientes e conta
com cerca de 400 voluntários atuantes e mais de 50 funcionários.

estimular cada vez mais iniciativas de apoio social e contribuir
para a formação de uma sociedade mais engajada a partir da
mobilização de clientes, colaboradores e da população em geral.
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Mais de 500 mães participaram dos
mamaços promovidos nos empreendimentos da Ancar. A meta da campanha
era arrecadar 18 mil frascos.

Já estamos em contato com a Casa Ronald McDo-

pontos selecionados é integralmente investido

nald – RJ para que o prazo da ação seja prorro-

na qualidade e no conforto necessários ao bem-

gado até o fim do ano”, relata Marcos Evangelho,

-estar dessas pessoas”, completa Neves.

coordenador geral da AD Shopping.
A iniciativa também deverá seguir para outras

Aqui tem Vida

cidades. De acordo com Carlos Neves, supervi-

Com mais de 40 anos de história, a Ancar

sor de Desenvolvimento Institucional da Casa

Ivanhoe sempre promoveu ações de res-

Ronald McDonald – RJ, um cofrinho cheio paga

ponsabilidade social. A mais recente de-

uma diária de hospedagem, refeições e transpor-

las, batizada de Aqui tem Vida, destaca-se

te para uma criança com acompanhante. Como

pela parceria com a Fundação Oswaldo Cruz

a ação ainda está em andamento, não é possí-

(Fiocruz) no engajamento de 19 empreendi-

vel fazer um balanço da verba recolhida, mas a

mentos em defesa do aleitamento materno.

expectativa é positiva em virtude da grandeza

A iniciativa teve início em 19 de maio com

da causa. “As doações do Projeto Cofrinho são

mamaços em 14 centros comerciais do grupo,

muito importantes, pois o valor arrecadado nos

a fim de dar início à campanha de arrecadação
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fiocruz
Criada em 1900, a entidade tem como objetivo promover a saúde
e o desenvolvimento social, gerando conhecimento científico e
tecnológico. Coordena a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
(rBLH-BR), composta por 218 bancos de leite e 194 postos de
coleta, presentes em todo o país. Em 2017, beneficiou mais de 165
mil recém-nascidos internados em UTI Neonatais e realizou cerca
de dois milhões de atendimentos assistenciais a mulheres com

Hoje, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano/Fiocruz
necessita de 18 mil frascos por
ano para garantir a nutrição
de recém-nascidos. Entre os
meses de maio e junho, a Ancar abriu 196 pontos de coleta

dificuldade de amamentar.

de recipientes. “O grupo tem
de frascos de vidro para armazenamento, um dos maiores

um DNA idealista e as iniciati-

gargalos dos bancos de leite. “Entendemos que havia um

vas sociais possuem um papel

grande número de doadoras, mas era necessária uma ação

muito genuíno. Acredito que

para mobilizar as pessoas e arrecadar potes. Foi um sucesso”,

a parceria com a Fiocruz ten-

destaca Diego Marcondes, gerente nacional de Marketing da

de a se repetir muitas outras

Ancar Ivanhoe.

vezes”, frisa Marcondes.

de olho na exposhopping
Crescer com responsabilidade ambiental, econômica
e social é uma das grandes preocupações da Abrasce.
Por isso, na Exposhopping 2018, realizada entre
os dias 14 e 16 de agosto, na capital paulista,
a entidade investiu em uma série de ações
sustentáveis para reforçar ainda mais este
conceito. A maior delas é o lançamento do
Espaço Sustentável, estande que promete
atrair a atenção do público com a divulgação
de diversos projetos bem-sucedidos promovidos pelo setor em prol do meio ambiente.
O objetivo é mostrar a excelência dos shoppings
no tema e, dessa forma, contribuir com a multiplicação
de ideias e práticas positivas.
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VISITE CURITIBA PELA PORTA DA FRENTE:
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 127.

Mais do que uma localização privilegiada
na cidade, o Shopping Mueller ocupa um
lugar especial no coração dos curitibanos.
Depois de 35 anos fazendo parte de tantas
histórias, não tinha como ser diferente.

/MuellerCtba
@muellercwb
/shoppingmueller
shoppingmueller.com.br

empreendedor_jaimes almeida junior

TrajeTória

planejada
Com esTraTégias bem definidas,
grupo almeida junior aTinge resulTados nos
úlTimos 10 anos que impressionam o seTor
Por_Solange BaSSaneze
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C

om 25 anos de história somente na indústria de shopping
center, a Almeida Junior domina o mercado em Santa
Catarina com um portfólio de seis empreendimentos, que

representam 68% do segmento no estado. Para os próximos anos, o
crescimento se dará na expansão dos ativos já existentes, mas tudo
dependerá do humor da economia. O grupo já desenhou um projeto
para a cidade de Chapecó, mas a aposta em um novo greenfield deve
ficar para mais adiante. Com uma estrutura totalmente verticalizada
e orgânica e uma gestão baseada na meritocracia, o grande aliado é o
time de colaboradores. Hoje, tem
1.780 funcionários e, ao longo

não tinha a importância de hoje. Em 2008, decidimos colocar todo

dos anos, já gerou mais de 14

o foco em um só estado, já que um dos pontos que mais afetam o

mil empregos indiretos. O CEO

setor é a concorrência. Optei por utilizar recursos do sistema finan-

Jaimes Almeida Junior nos conta

ceiro brasileiro e fiz um aumento de capital com o uso também de

um pouco sobre como conseguiu

financiamentos. Assim, tivemos um crescimento de 43,7% de 2008

consolidar o grupo no país.

até 2017, fazendo com que conquistássemos 68% do mercado de
shopping centers em Santa Catarina. Construímos seis shoppings

Revista Shopping Centers

dominantes com um mix muito qualificado, totalizando um inves-

Quais foram os momentos

timento de R$ 1,8 bilhão. Em 2008, vendemos o Santa Úrsula para

mais marcantes da Almeida

focar as energias apenas em Santa Catarina. Em 2010, inauguramos

Junior ao longo deste tempo?

o Garten Shopping, em Joinville, e, em 2011, o Norte Shopping, na

Jaimes Almeida Junior | Re-

cidade de Blumenau. Neste mesmo ano, surpreendemos o mercado

solvemos entrar no setor de

brasileiro com a joint venture com a Westfield, em que o grupo

shopping centers depois de 10

internacional adquiriu 50% da Almeida Junior. Em 2012, abrimos o

anos atuando apenas na área de

maior empreendimento do estado: o Continente Shopping.

incorporações no estado de Santa
Catarina. Em 1993, inauguramos

região de Blumenau e do Vale do Itajaí. Em 1994, mudamos a sede
fotos_divulgação

foto_divulgação|fernando Willadino

o Neumarkt Shopping, que modificou todo o conceito de varejo da

para São Paulo, pois decidimos investir nacionalmente na indústria.
No mesmo ano, fizemos o primeiro lançamento brasileiro de uma
emissão pública de joint venture debêntures, uma inovação no
mercado de capitais. Em 1999, abrimos o Shopping Santa Úrsula, em
Ribeirão Preto (SP), e, em 2007, inauguramos o Balneário Shopping,
em Balneário Camboriú (SC), o que foi um desafio porque a cidade
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Em 2013, por conta de uma
mudança de estratégia global
da Westfield, o grupo decidiu
investir apenas em shopping
centers com mais de 120 mil m2
de ABL, alterando nosso plano
de negócios.
Então, acabei recomprando a
participação da Westfield, demonstrando ao mercado o quanto acreditamos na indústria de
shopping centers brasileira.
No ano seguinte, inauguramos
a estação do Balneário Shopping,
sendo o primeiro empreendimento do país a ter vitrines com

RSC | Ter vindo para São Paulo no passado foi uma decisão estratégica?

6,5 metros de altura. Em 2015,

JAJ | Não tem como crescer sem ter a parte da companhia em São

mesmo com a economia brasi-

Paulo. Quando inaugurei o Neumarkt, decidi que não seria dono

leira já dando sinais negativos,

apenas de um shopping, mas proprietário de uma companhia,

decidimos ampliar a presença

então, tomei essa decisão. A cidade de São Paulo é o pulmão que gera

do estado e lançamos o Nações

todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de qualquer

Shopping, em Criciúma (SC),

empresa no país. No entanto, ter levado a sede no ano passado para

maior cidade do sul de Santa

Santa Catarina não mudou em nada porque já conquistamos ao longo

Catarina. Como a Almeida Junior

do tempo um networking muito forte. Em São Paulo, continuamos

é uma empresa verticalizada

tendo a área do CFO e uma parte comercial, e eu fico também na

e dominamos toda a cadeia –

capital paulista com minha família.

inclusive construímos nossos
próprios shoppings –, entendi

RSC | Fale sobre a sede de Florianópolis.

que era o momento de focar mais

JAJ | Fica na parte superior do Continente Shopping, em uma área de

na operação e de dar um break

1.400 m2, decorada com cubos, árvores e cores e tem ambientes de

em tantas obras de greenfields

descompressão com sinuca, pebolim, home theater e área gourmet.

e estações. Dentro deste propó-

É um espaço integrado, que nos trouxe bastante produtividade e eficiên-

sito, transferimos a sede para

cia, e os nossos indicadores demonstram isso. Estar em Florianópolis

Florianópolis no ano passado.

faz mais sentido porque ficamos perto dos ativos.
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Em sentido horário,
Continente Shopping,
Garten Shopping,
Norte Shopping e
Neumarkt Shopping

vai para 60 mil m2 de ABL. Para
2021, os planos são expandir
o Norte e o Nações Shopping.
O Brasil vai precisar melhorar
muito para ter greenfields,
mas também temos em nosso planejamento um projeto
para a cidade de Chapecó de
40 mil m2 de ABL, no oeste do
estado, onde não estamos ainda,
mas já adquirimos o terreno.
RSC | Por que escolheram investir em Santa Catarina?
JAJ | Com crescimento anual do PIB três vezes maior do que o nacio-

RSC | Como avalia o

nal, o estado tem o menor índice de desemprego do país, é líder na

desempenho do grupo até

produção industrial com diversificação de setores e possui a menor

agora e qual é a perspectiva

taxa de analfabetismo do Brasil e a maior expectativa de vida do país.

para o segundo semestre?

Cresce 94% a mais em número de empresas do que a média nacional.

JAJ | O primeiro trimestre teve

Foi o único estado em que o número de abertura de lojas superou o

um crescimento de quase 11%,

fechamento em 2017.

comparando com o mesmo pe-

fotos_divulgação

ríodo do ano passado. O seRSC | Pretendem fazer novos investimentos?

gundo trimestre de 2018 veio

JAJ | Temos projetos de construir seis estações em cada um de

muito bem até a greve dos ca-

nossos shoppings. O crescimento vai se dar nos ativos, passan-

minhoneiros, mas, como o cres-

do o nosso percentual de penetração de 68% para 82% da ABL.

cimento de maio estava bom,

O Neumarkt Shopping terá a fachada revitalizada e passará de 30

fomos pouco afetados. Junho

mil para 43 mil m2 de ABL. Já temos aprovada também a segunda

teve uma ressaca devido à pa-

expansão do Balneário Shopping para 2019, chegando a 57 mil m2

ralisação de maio, mas o fluxo

de ABL, mas vamos fazer os investimentos conforme a econo-

foi retomado naturalmente.

mia. Para 2020, temos programadas as expansões do Continente

O faturamento está em linha com

Shopping, de 45 mil para 60 mil m2 de ABL, e a do Garten, que

o esperado.

Shopping CenterS_43

_jaimes almeida junior

Agora, neste segundo semestre, por conta do
momento político que o país está passando e, consequentemente, econômico, certamente vamos ter
uma surpresa. O fim de 2017 deverá ser até melhor
do que o de 2018, tendo em vista o processo instável
que estamos vivendo.

RSC | Quais são as principais ações sustentáveis desenvolvidas pelo grupo Almeida Junior?
JAJ | No ano passado, trocamos as lâmpadas de
todos os empreendimentos por LED. Temos carregadores para carros elétricos nas garagens, cultivo
de plantas em viveiros, processos de separação de
lixo, poços artesianos, skylines que permitem a entrada de luz natural e banheiros com secadores de
mão automáticos e torneiras inteligentes. Usamos
apenas produtos de limpeza ecológicos. A sustentabilidade é compliance dentro da empresa, inclusive
para a contratação de fornecedores. Só trabalhamos
com quem tem práticas sustentáveis.

De cima para baixo, Balneário Shopping
e Nações Shopping

RSC | Quais são os
investimentos feitos em

ce ofertas diárias muito atraentes e que cresceu mais de 400% desde

inovação e tecnologia?

o seu lançamento. Além disso, incrementou o número de usuários do

JAJ | A Almeida Junior é uma

aplicativo, que tem mais de 48 mil usuários ativos.

empresa orientada para o consumidor e trabalhamos com o

RSC | Quais pontos levaram o grupo a se consolidar no mercado?

marketing de omnichannel cada

JAJ | Foi a estratégia de concentrar os investimentos no melhor estado

vez mais difundido. Dentro da

do Brasil. Em seguida, o fato de fazermos shoppings dominantes, cujo

companhia, temos a JLabs, que

ciclo de maturidade é mais longo, porém, perene. É uma empresa de

desenvolve ferramentas on-line.

time, e minha equipe está disponível para tudo, é eficiente e tem o

No ano passado, por exemplo,

nosso espírito. Além disso, destacaria a vinda para São Paulo em 1993,

criaram o SHOPPromo, que ofere-

o que tornou os acessos mais fáceis.
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Venha para o ABRASCE LAB
e conecte-se ao futuro agora.
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.

15.000

visitantes
qualificados
edecisores

1.200

congressistas
de todo
oBrasil

10.000

visitantes
daBrasilshop

Visite o nosso espaço na Exposhopping 2018.
De 14 a 16 de Agosto - São Paulo Expo

ARTIGO_JURÍDICO

O CNPJ NA ESTRUTURAÇÃO
DOS SHOPPING CENTERS
Por_José Ricardo Pereira Lira*

de par ticipação, entre outras organizações integram o rol de obrigados à

com um técnico da Receita

inscrição no CNPJ. O próprio condomínio edilício, tão caro à estruturação

Federal do Brasil (RFB),

dos shoppings brasileiros, constitui ente não dotado de personalidade jurí-

ouvi que o órgão está acompanhando,

dica com inscrição no CNPJ.

com atenção, certa tendência ao que

Aliás, vale mencionar que, para proporcionar ganhos operacionais e trans-

designou de “cnpjotização” da ativi-

parência no rateio de despesas em complexos multiuso com shopping, torres

dade econômica.

empresariais e outras edificações, coube à Abrasce requerer à RFB a alteração

Na sua percepção, o empresariado,
com frequência crescente, tem solici-

na IN 1.634/2016 que facultou a obtenção de CNPJ por setores condominiais
em megacondomínios.

tado à Receita a expedição de CNPJs

Ainda que a Receita tenha optado por tratar o setor condominial como “filial”

especiais, visando facilitar a estrutu-

de condomínio edilício, solução pouco ortodoxa, a realidade é que esse CNPJ

ração de negócios que demandem

especial já se mostrou bastante útil ao propiciar autonomia gerencial a diferen-

adequada segregação de fluxos

tes núcleos de interesse existentes nos grupamentos edilícios de grande porte.

bancários ou autonomia em contratações com fornecedores e afins.
Sigla que identifica o Cadastro

Os olhos agora se voltam para o CNPJ de condomínio voluntário, ou pro
indiviso. No setor de shopping centers, esse CNPJ especial será precioso para
organizar o coempreendedorismo estruturado em regime de copropriedade.

Nacional das Pessoas Jurídicas, o CNPJ

A boa-nova: em 10/04/2018, o Juízo da 1ª Vara de Osasco proferiu sentença

não é privativo de pessoas jurídicas.

que determina ao Delegado da RFB naquela cidade a inscrição no CNPJ do

A Instrução Normativa RFB 1.634/2016,

Condomínio Civil Pro Indiviso Central Shopping, com fundamento no art. 4º,

que disciplina o assunto, relaciona as

inciso XVIII, da IN 1.634/2016, que franqueia cadastramento a “outras entida-

diferentes entidades suscetíveis de

des, no interesse da RFB”, além daquelas nomeadas nos incisos anteriores.

inscrição no cadastro, muitas delas

O caso está sujeito a recurso, mas a sentença tem fundamentos irrespondíveis.

destituídas de personalidade jurídica.

Enfim, a “cnpjtotização” de organizações não personalizadas deve demandar

A s s im, c o n s ó r ci o s, f un d o s d e

não apenas atenção, mas incentivo da RFB, visto que CNPJs especiais garantem

investimento, sociedades em conta

* Sócio do escritório Lobo&Lira
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organicidade aos respectivos negócios, cada dia mais usuais no país.
Foto–divulgação

H

á algum tempo, em reunião

COMUNICADO
Lobo & Ibeas concluiu sua reestruturação, mantendo intacta a equipe dedicada ao setor
de shopping centers.
Carlos Augusto da Silveira Lobo, um dos fundadores de Lobo & Ibeas, e José-Ricardo Pereira
Lira, integrante da banca há mais de 30 anos, inclusive como coordenador do escritório
na última década, reorganizaram suas atividades, passando a atuar na sociedade sob
a denominação Lobo & Lira Advogados.
A cultura jurídica e profissional formada nos 43 anos de existência de Lobo & Ibeas está na
gênese de Lobo & Lira, ao manter como sócios Sérgio Vieira, Frederico Kastrup de Faro, Joana
Ribeiro, Paulo Chor, Juliana Zielinsky e Alessandro Torresi.
Composto também por outros experientes advogados e com escritórios no Rio de Janeiro
e em São Paulo, os membros da sociedade Lobo & Lira trabalham segundo padrões e valores
herdados de Lobo & Ibeas.
Destacam-se, entre os pilares institucionais de Lobo & Lira, o respeito a regras e princípios
éticos, a garantia de excelência técnica e o trabalho em equipe, com formação regular de novos
advogados e participação ativa dos sócios em todos os trabalhos confiados ao Escritório.
Lobo & Lira continua dedicado ao direito empresarial, com concentração em arbitragem,
contencioso estratégico, contratos empresariais, imobiliário empresarial, shopping center,
societário e trabalhista. O direito ambiental segue sob a coordenação de Flavio Ahmed,
passando o setor tributário a ser liderado por Rafael Capaz Goulart.
Lobo & Lira permanece na Av. Rio Branco, n º 125, 21º andar, no Rio de Janeiro. Em São Paulo,
o escritório está na Rua Haddock Lobo, nº 684, 8º andar. Os números de telefone são os mesmos:
(21) 2517-6300 e (11) 3061-3088. O site é loboelira.com.br.

AV. R I O B R A N C O, 1 2 5

|

2 1 º A N DA R

RIO DE JANEIRO | RJ | 20040-006
( 5 5 2 1 ) 2 5 1 7- 6 3 0 0

R. HADDOCK LOBO, 684
S ÃO PAU LO

LOBOELIRA.COM.BR

|

SP

|

8º ANDAR

| 01414-000

( 5 5 1 1 ) 3 0 61 -3 0 8 8

capa_ jogos eletrônicos

Brincadeira de

gente grande
Adeus, sofá! empreendimentos
Acolhem multidão de gAmers
com eventos tecnológicos
Por_paula andrade

V

ivemos a era da experiência e da interatividade, e o poder da
indústria de games está aí para provar isso. Dados da Pesquisa
Global de Entretenimento e Mídia 2017-2021, desenvolvida

pela PWC Brasil, indicam que o gasto com jogos eletrônicos no país em
2016 chegou a US$ 644 milhões e que o segmento vem crescendo em
média 17% ao ano. Cada vez mais, os empreendimentos investem em
eventos e encontros com youtubers e celebridades do setor para gerar

centa a cofundadora da Y Dreams.

fluxo de visitantes e de vendas.

Para continuar atendendo ao

“O brasileiro ama games. Somos 67 milhões de jogadores. Do total

público cada vez mais antena-

de posts nas mídias sociais, 23% é sobre este universo e temos R$ 1,6

do nas últimas tendências, não

bilhão de faturamento no país”, conta Karina Israel, cofundadora da

há saída: é preciso investir em

Y Dreams, agência de design e eventos, com mais de 40 colabora-

inovação. “Estamos o tempo

dores e que atende cinco redes de shoppings.

todo buscando novidades e

A tecnologia já é um item indissociável do cotidiano, e isso ainda

inserindo-as nos projetos. A tec-

é mais presente entre as crianças e os adolescentes. “As novas ge-

nologia mais nova que acabamos

rações precisam encontrar quem fale a sua língua, e sua linguagem

de trazer para o Brasil é uma

é gamificada, phygital e interativa”, enfatiza Karina. Assim sendo,

parede de escalada interativa.

os espaços com jogos de realidade virtual são a grande tendência

Um game no qual as pessoas jo-

do momento, juntamente com os campeonatos e os influenciadores

gam enquanto escalam”, explica

do setor. “Eles atraem pessoas abertas à inovação e interessadas em

Sérgio Molina, CEO da empresa

tecnologia, uma geração de early adopters. Estamos vivendo a era da

de eventos C+E – Criadores de

experiência, e precisamos estar atentos a este movimento das novas

Experiência. Ainda de acordo

gerações, que não percebem o digital separado do físico”, acres-

com o executivo, neste cenário,
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os shoppings ganham enorme
relevância e se tornam ponto de
encontro e lazer imprescindível.
“Os eventos são uma das formas
para proporcionar esta experiência
e aproximar as pessoas. A tecno-

“O B r a s i l é u m d Os
merc adOs m ais impOrtantes par a
a Blizz ard. esper a mOs, e m B r e v e,
r e a l i z a r n Ova s ati v ida des e
inter agir m a is cO m n Os sO s fã s”
m a rcOs per eir a – B liz z a r d B r a sil

logia integrada a este contexto
é uma ferramenta para trazer
este mundo lúdico aos dias de

Ao longo destes anos de Brasil, a Blizzard tem atuado muito pró-

hoje, além do desenvolvimento

ximo do varejo, com inúmeros eventos feitos em loja voltados para

de habilidades”, destaca.

o consumidor final, buscando sempre oferecer parte da experiência
que seus jogos entregam.
Para Molina, o setor está em pleno crescimento, tanto no consu-

Paixão e mercado
O gerente de marketing da Blizzard

mo quanto no desenvolvimento. “Também está acontecendo uma

Brasil, Marcos Pereira, destaca a

mudança, na qual os pais passaram a enxergar os games como uma

grandeza do mercado nacional.

ferramenta de aprendizado, se usado de forma moderada, pois

A empresa americana, que soma

auxilia no raciocínio lógico e em características colaborativas e

mais de 25 anos e foi responsável

habilidades cognitivas, como a percepção espacial”, complementa.

por grandes franquias como World
of Warcraft e Overwatch, mantém
um escritório em São Paulo desde
2010. “O brasileiro gosta de estar
conectado a diversas formas de entretenimento, como games, filmes,

fotos_divulgação

música e aplicativos”, comenta ele.

Jogadora se diverte com
game de realidade virtual em
loja da VR Gamer
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overwatch, game
produzido pela
Blizzard entertainment

Efervescência de eventos
Essa paixão generalizada por games
movimenta a indústria e impulsiona a organização de eventos em
shoppings. A C+E, por exemplo,
realizou 12 ações simultâneas ao
longo do último mês de julho e,
destas, seis incluíam jogos eletrônicos. “Se compararmos ao mesmo
período de 2017, o crescimento foi
de 100%”, complementa Molina.

Entre as ações realizadas pela empresa destacam-se uma corrida
de trenó virtual, simuladores de carros das personagens Peppa Pig e
Barbie, além da parede de escalada mesclada com games de super-

“A s n ovA s
g e r Açõ e s
entendem o
d i g i tA l co m o
u m A e x t e n s ão d o
fí s i co, e o s gA m e s
unem os dois em
um A e xperiênciA
m e m o r áv e l”
K ArinA isr Ael – YdreA ms

-heróis. “Usamos a tecnologia em nossos eventos como uma ferramenta
para intensificar a experiência e atender as expectativas desta nova
geração”, ressalta o CEO da C+E.
A cofundadora da Ydreams afirma que a ideia não é explorar apenas
jogos, mas criar espaços de experiência. “Este ano fizemos uma exposição
que unia os universos de games e os influenciadores digitais. Foi um megadesafio, mas entendemos que é um espaço a ser trabalhado. Realizamos
a exposição Senna Emotion em inúmeros shoppings e participamos com
instalações interativas em diversos outros”, detalha Karina. A Blizzard
também entende o poder da conexão entre público e games e realiza seu
próprio evento, o BlizzCon. Agendado para os dias 2 e 3 de novembro, na
Califórnia, a 12a edição incluirá diversas atividades e reunirá 30 mil pessoas.
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Há 10 anos proporcionando
uma experiência incrível.
Sofisticação e exclusividade
do início ao fim.

1ª sala com conceito VIP do Brasil.
Poltronas reclináveis

BEBA COM MODERAÇÃO

Cardápio gourmet

Atendimento exclusivo
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simuladores de
carros de corrida
para os amantes
de automobilismo
e realidade virtual

Inspirada por esta tradição, a
empresa promoveu, em junho,
um evento na Livraria Saraiva do
Shopping Center Norte, na capital
paulista, o Blizzard Gamers Day.
“Recebemos mais de 500 pessoas
na loja. Oferecemos diversas

Realidade virtual

atrações para os fãs, como pa-

Fundada em 2016, a VR Gamer aproveita a onda positiva para ganhar es-

lestras, presença de cosplayers,

paço entre o público. A companhia conta com uma flagship no Shopping

campeonatos, réplica de armas

Granja Vianna, em Cotia (SP), uma loja de rua e uma arena itinerante.

do jogo, distribuição de brindes

“Somos o primeiro arcade de realidade virtual da América Latina, com

e sorteio de prêmios”, destaca.

equipamentos de última geração, como conjuntos de HTC VIVE aliados

A repercussão positiva do en-

a trackers, CPUs em mochilas e periféricos interativos e sem fios, per-

contro promete se repetir, em

mitindo aos visitantes locomoverem-se livremente e terem uma expes-

breve, em outros empreendi-

riência totalmente imersiva no jogo”, relata Marcus Rosier, sócio e head

mentos do país. “Já estamos em

de franquias da marca.

discussão com algumas redes

A arena itinerante já passou pelo Shopping Villa Lobos e ficou

de shopping para expandir esta

durante as férias de julho no Shopping Internacional de Guarulhos.

e outras atividades. Sabemos

“Sabemos que o mercado está em busca de novidades que agreguem

que nossos fãs são apaixonados

valor às suas operações e que ajudem a atrair clientes.

por nossas marcas e eventos”,
informa Pereira.

“O s e v e n tO s cO m ga m e s
p rO m Ov e m cu lt u r a ,
e n t r e t e n i m e n tO e m u i tO
cO n t eú d O. a t e c n O lO g i a
i n t e g r a da a e s t e cO n t e x tO
é u m a fe r r a m e n ta pa r a
t r a z e r e s t e m u n d O lú d i cO ”
s e r g i O m O l i n a – c+e
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Realidade virtual deve
Nossa arena já está com o calendário fechado
até o fim do ano. No Brasil, hoje, notamos que as

gerar faturamento de
US$ 45 bilhões até o
ano de 2025

ações de realidade virtual são as mais procuradas”,
completa. Há centenas de jogos: desde veículos
de montanhas-russas e cockpits de carros de
corrida a área para grupos matarem monstros.
Experiências contemplativas também são disponíveis e, desta maneira, pode-se viajar para
qualquer lugar da terra, dar uma volta no fundo
do mar ou até mesmo visitar o espaço sideral sem
sair do lugar.
“O mercado de arcades de realidade virtual é uma
indústria que pode chegar ao patamar de US$ 45
bilhões até 2025, no mundo todo, segundo alguns
estudos. O Brasil ainda está engatinhando neste
segmento, porém tem um fortíssimo potencial
de mercado, visto que os brasileiros têm cada
vez mais interesse em games”, destaca Rosier.

de olho na
exposhopping
Um dos destaques da Exposhopping, o Abrasce Lab, será
dedicado a empresas de tecnologia, software e inovação a
apresentarem soluções inteligentes para o mercado de shopping
centers. Inspirado no Pier X, o primeiro marketplace phigital do Brasil,
o espaço trará uma experiência que combina lançamentos e
tecnologia com conteúdo e palestras personalizadas para
aperfeiçoamento profissional, tudo reunido na Arena
Universidade. O espaço visa promover soluções
customizadas e geração de negócios.
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AD SHOPPING TEM A OPORTUNIDADE QUE VOCÊ
Área Bruta Locável: 18.910 m²
150 lojas, 5 âncoras
www.shoppingboulevardtatuape.com.br

Área Bruta Locável: 36.462 m²
300 lojas, 4 âncoras
www.shoppingtatuape.com.br

SÃO PAULO - SP

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

LIMEIRA - SP

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

DIADEMA - SP

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

Área Bruta Locável: 30.878 m²
200 lojas, 7 âncoras
www.taubateshopping.com.br

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: 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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RIO DE JANEIRO – RJ

RIO DE JANEIRO – RJ

Área Bruta Locável: 36.000 m2
104 lojas, 4 âncoras
www.shoppingviabrasil.com.br

Área Bruta Locável: 11.542 m²
104 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

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

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

NILÓPOLIS - RJ

PROCURA PARA A EXPANSÃO DO SEU NEGÓCIO.
Área Bruta Locável: 50.000 m²
400 lojas, 11 âncoras
www.minasshopping.com.br

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

RIO DE JANEIRO - RJ

BELO HORIZONTE - MG

BELO HORIZONTE - MG

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

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

PELOTAS - RS

SANTA MARIA - RS

dmv.com.br

Área Bruta Locável: 35.000 m²
240 lojas, 7 âncoras
www.americasshopping.com.br

Área Bruta Locável: 20.246 m²
108 lojas, 9 âncoras
www.pocosdecaldasshopping.com.br

POÇOS DE CALDAS - MG

Versão vertical (negativa)

Versão vertical (tons de cinza)

Versão vertical (principal)

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

Área Bruta Locável: 21.600 m²
86 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

BRASÍLIA - DF
Versão vertical (positiva)

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
290 lojas, 6 âncoras
www.camarashopping.com.br

SALVADOR - BA

CAMARAGIBE - PE

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

BELÉM - PA
NG
PI DO
OP IA
SH SOC
AS

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

MANAUS - AM

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

Área Bruta Locável: 36.000 m²
330 lojas, 11 âncoras
www.shoppingcidadesorocaba.com.br

RIVERA - URUGUAI

SOROCABA - SP
Administração:

Comercialização:

EM TO
ING EN
PP LVIM
O
SH NVO
SE
DE

EM O
G NT
PIN ME
OP LVI
SH NVO
SE
DE

Área Bruta Locável: 15.653 m²
Previsão de Inauguração: 2019
www.parkcitysumare.com.br

SUMARÉ - SP

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

SINOP - MT

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

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

Membro:
International Council of Shopping Centers

Presente nas cinco regiões do país e no exterior. Ligue já: 11 5508-4500

franchising_evolução nos malls

A
Franquias crescem 5,1% só no primeiro
trimestre de 2018. marcas Focam em
shoppings para acelerar expansão
Por_paula andrade

Q

uem compareceu à 27a edição da ABF Franchising Expo, na
capital paulista, entre os dias 27 e 30 de junho, não pôde
deixar de notar os corredores superlotados. Estima-se que

mais de 65 mil pessoas visitaram o evento, que contou com a presença
de 400 marcas de segmentos variados, com opções de investimento entre
R$ 10 mil e R$ 1 milhão. O interesse pela feira realizada pela Associação
Brasileira de Franchising (ABF) se justifica quando são analisados os
números. Nos últimos três anos, esse modelo de negócio registrou uma
taxa de crescimento de 8% e só nó primeiro trimestre incrementou em
5,1% seu faturamento. Em 2017, o setor movimentou R$ 164 bilhões e
promoveu 1,2 milhão de empregos diretos formais.
“Chegamos à maturidade do franchising com plena consciência

Casa Bauducco

dessa interdependência entre franqueador e franqueado. Em um

Cada vez mais popular, a mar-

ambiente macroeconômico desfavorável, este negócio é visto

ca iniciou 2017 com 18 lojas

como um porto mais seguro”, revelou Altino Cristofoletti Junior,

e terminou com 31. Para este

presidente da ABF.

ano, a previsão é chegar a 55.

Este cenário de sucesso também é garantido pelos centros de com-

Nos próximos 12 meses, a in-

pras. “Temos uma relação muito íntima com o setor de shoppings.

tenção é abrir mais 25 unida-

Alimentação, moda e serviços são setores que, geralmente, utilizam

des. O crescimento robusto se

os malls como plataformas de crescimento. Quando pegamos de

dá principalmente nos malls,

exemplo as praças de alimentação dos empreendimentos, notamos

que concentram 86% de todas

que 80% das lojas são franquias. É uma relação supersimbiótica”,

as operações. “O shopping é o

acrescentou André Friedheim, vice-presidente da ABF.

cluster mais relevante para os
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Le Biscuit
A marca possui 103 lojas, das quais 85 se localizam em centros de
compras que, de acordo com o CEO Roberto Hentzy, oferecem ambiente
confortável e seguro e têm grande força de atração de consumidores.
Com previsão de crescimento de dois dígitos para 2018, em comparação
ao ano passado, a empresa apresenta plano de expansão com abertura

fotos_divulgação

de mais 97 lojas próprias até o fim de 2020, chegando a 200 unidades.
Para dar suporte a este projeto, a Le Biscuit deu início ao modelo de
franquias no segundo semestre deste ano. “O modelo de franquia abre
uma nova avenida de crescimento para a Le Biscuit em municípios menores, de 50 a 200 mil habitantes”,
afirma Hentzy. O investimento parte de R$ 1,5 milhão e a estimativa de retorno é de 36 meses.

Nutty Bavarian
Somando 22 anos de experiência em centros de compras, a marca
possui 133 quiosques. “Atualmente, 90% das unidades da rede estão
em shopping centers. Isso porque, para nossa operação ser bem-sucedida, precisamos de segurança, infraestrutura e fluxo de clientes”,
detalha Adriana Auriemo, proprietária da marca.
Com previsão de abertura de dez novas unidades até o fim do ano, a
grande novidade é o novo modelo de franchising: a microfranquia, que
tem o franqueado como operador do quiosque e, assim, reduz os custos
fixos de equipe. “O valor de investimento inicial viabiliza operações
em locais de menos fluxo e menor faturamento”, completa Adriana.
negócios. Possuímos exposição
muito importante da marca, fluxo

Jump Mania

de clientes e grande potencial

Inovadora no projeto de par-

de crescimento. Temos mais

ques de trampolins no Brasil, a

de 600 empreendimentos no

empresa conta com cinco lojas

país e apenas 37 lojas”, escla-

fixas e nove itinerantes, todas

rece Renata Rouchou, diretora

situadas em centros de compras.

da Casa Bauducco, lembrando

“Os shoppings são fundamentais para o nosso projeto, que nasceu

que, para abrir uma unidade de

para a demanda de entretenimento nesses locais”, conta Viviane

50 m2, o custo inicial é de

Marin, diretora comercial da empresa. A estimativa de crescimento

R$ 550 mil, com três anos para

para 2018 é de 12% e a intenção para 2019 é abrir mais três unidades

retorno do investimento.

fixas e outras cinco itinerantes.
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_evolução nos malls
Selfit Academias
Atualmente, a rede reúne 28 unidades em nove estados das
regiões Norte e Nordeste, mas o objetivo é superar a marca
de 50 unidades até o fim do ano e ainda entrar no mercado
do Sudeste. Neste contexto, a presença maior em centros de
compras já está prevista. “Existe uma grande sinergia com
shopping centers. Para nossos alunos, há diversos fatores,
como segurança, comodidade e conveniência. Já para nossa operação, o hábito de consumo já existente acelera o rump up, além da área de captura de clientes de um mall ser maior que um ponto comercial de rua”,
informa Roberto Caon, gerente de novos negócios da Selfit Academias.

OpenLaser

Mr. Chenney Cookies

Lançada em janeiro de 2018,

Com investimento inicial em torno de R$ 450 mil para aber-

a marca pertencente à Siluets

tura de uma franquia, a marca conta, hoje, com 72 unidades,

Franchising já reúne dez lojas,

sendo que 66 delas se encontram em centros de compras.

todas em shopping centers.

Pioneira no segmento de fresh baked cookies no mercado

E o futuro promete ser bem

brasileiro, a rede pretende encerrar 2018 com 90 unidades

promissor, com meta de chegar

e abrir mais 40 no próximo ano. De acordo com Valério Kikuchi,

a 80 unidades até o fim de 2019.

diretor de Expansão da Mr. Chenney Cookies, o retorno para o

Segundo Ignacio Ferreiro, CEO

investimento na loja varia entre 24 e 36 meses. “Visibilidade da

e Sócio Fundador do Grupo

marca e fluxo qualificado são alguns dos principais pontos que

Siluets Franchising, os centros

os shoppings nos ajudam a atingir”, destacou.

de compras são o foco da empresa, por oferecerem fluxo de

bom desempenho do modelo
de negócio, além de trazer
uma visibilidade maior para
a marca. O investimento para
abrir uma franquia da Open
Laser fica em torno de R$ 795
mil, com retorno previsto a
partir de 18 meses.

World Tennis
Marca tradicional com 27 anos
de existência, foi a primeira a
utilizar o sistema de franquias
no segmento de calçados
esportivos. Hoje, soma 332
unidades, das quais 293 estão em shoppings. “Eles são muito importantes, na medida em que parte significativa do consumo de todas
as classes sociais está nestes empreendimentos”, comenta Eugênio
Ferreira, do departamento de Expansão da World Tennis. Para abrir
uma franquia, o investimento inicial é de aproximadamente R$ 500 mil.
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clientes necessário para atingir

51 3363.3333
comercial@airaz.com.br
airaz.com.br

Bourbon
Country

Passamos 8 décadas
gerando as melhores
experiências de compra.
Isso nos fez especialistas
em espaços de venda.
A AIRAZ ADMINISTRADORA é a divisão do
Grupo Zaffari responsável pela gestão da
rede Bourbon Shopping, Moinhos Shopping,
CenterLar e das Galerias Comerciais junto
aos supermercados e hipermercados
Zaffari e Bourbon. Somos especializados na
comercialização de lojas e quiosques, espaços
para feiras e eventos, oportunidades de
merchandising, estacionamentos e terrenos,
além da administração de condomínios.

• ADMINISTRAÇÃO DE 13 SHOPPINGS
• MAIS DE 1.300 LOJAS
• 277.962m² DE ABL
• LIDERANÇA NO RS
• 83 ANOS DE EXPERIÊNCIA
• MAIS DE 9 MILHÕES DE CLIENTES/MÊS
• 57 SALAS DE CINEMA, SENDO 2 IMAX
• 2 TEATROS RENOMADOS
• DIVERSAS OPÇÕES GASTRONÔMICAS
• SUPORTE DIFERENCIADO AO LOJISTA
Telefone: (51) 3363.3333

PARCERIA

Bourbon
Wallig

Bourbon
San Pellegrino

consumidor_comportamento

Quer e
Pagar
Quanto

studo recente divulgado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) mostra que o cartão de crédito é a opção preferida
das pessoas na hora de pagar a conta. De acordo com a entidade,

apenas os itens de consumo imediato em lojas físicas são quitados com
cartão de débito ou dinheiro.
No entanto, um novo horizonte vem se apresentando, e as compras

via aplicativo estão no radar das empresas. A SBVC afirma que 62% dos

?

Varejo flexibiliza
meios de pagamento
para atender às

noVas demandas dos

varejistas pretendem oferecer essa possibilidade de pagamento. Novos
consumidores demandam novos negócios, certo?
Silvio Santana, vice-presidente de Negócios & Marketing da Getnet,
concorda com a afirmação. “A tendência dos meios de pagamento digitais acompanha a evolução dos negócios em e-commerce. Nos próximos
anos, haverá uma consolidação da tecnologia contactless e de wearables,
como relógios e pulseiras, com maior investimento das empresas em
segurança da informação contra fraudes. E o tradicional atendimento
no balcão ficará cada vez mais conectado e entregará aos cientes novos
serviços para complementar a gestão dos negócios”, acredita o executivo.
Criada em 2003, a GetNet foi pioneira em lançar a recarga ele-

consumidores

trônica de celulares e, em 2010, passou a atuar no modelo de ad-

Por_paula andrade

quirência (aceitação de cartões de crédito, débito e benefícios).
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Quatro anos mais tarde, foi adquirida pelo Banco Santander. Hoje está
entre as líderes no Brasil, e, na América Latina, é considerada a segunda
empresa que mais realiza transações pela internet (e-commerce).
Alexandre Góes, diretor de meios de pagamentos da TrustHub, segue o
discurso do vice-presidente da GetNet e prevê que esta é uma modalidade
que veio para ficar e que ainda vai evoluir muito nos próximos anos. “Ter
a opção de gerenciar toda a vida financeira da sua empresa com alguns
cliques é libertador”, garante o diretor da fintech fundada em novembro
de 2017 e que já soma mais de 3 mil clientes.

Só vantagens
Os especialistas consultados asseguram que o setor de shopping
centers e os varejistas só têm a ganhar com a digitalização dos meios
de pagamento.
“Além de oferecer ao cliente

um respiro para os meses em que

um ambiente seguro para as

as vendas não forem tão boas”,

transações financeiras no cartão,

diz Góes, destacando a solução

o varejista tem o controle do

TrustPay 360º, que une o siste-

seu fluxo de caixa em um único

ma de soluções financeiras e a

aparelho. Ainda, por meio desse

conta digital.

“O paga m e n tO d i g i ta l
d e s b u rO c r at i z a u m
s i s t e m a e n g e s s a d O,
q u e n ãO fac i l i ta
e m n a da a v i da d Os
p e q u e n Os e m é d i Os
e m p r e s á r i Os” a l e x a n d r e

mesmo sistema, poderá adiantar

O executivo da Get Net revela

recebíveis, pagar duplicatas,

que, hoje, no país, 60% do dinheiro

controlar pagamentos e recebi-

que circula ainda está em papel,

mentos e ainda receber crédito

e com isso há um enorme poten-

em dobro sobre todo o valor

cial de crescimento. “Vimos essa indústria evoluir de dois grandes

transacionado no mês naquela

players para mais de 20 em menos de cinco anos. A nossa oferta

maquininha. A liberação desse

de valor integrada ao banco Santander recompensa os clientes que

crédito pode ser em até duas

concentram suas vendas em nossas maquininhas, e isso permite

horas. Isso, com certeza, oferece

mais eficiência para o lojista com redução do valor do pacote de

g O é s – d i r e tO r d a t r u s t H u b

serviços bancários e taxas mais atrativas. E a solução para pessoas

foto_divulgação

físicas e profissionais liberais, a Vermelhinha, máquina em formato
de bolso, pode ser comprada ou alugada, funciona sem celular, com
conexão 3G ou Wi-fi”, complementa.
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_COMpORtaMENtO
Tradição repaginada
Em tempos de consumidores conectados, as redes de varejo de
moda, famosas por seus cartões personalizados, os chamados
private label, também tiveram de se adaptar.
A Riachuelo, que fornece essa facilidade de pagamento

Newton Rocha Junior,
CEO da Midway

desde 1983, vem disponibilizando uma série de vantagens
para manter a clientela. “Ao longo destes 35 anos, tivemos
melhorias nas formas de efetivação da compra e possibilidade
de pagamento da fatura em bancos e lotéricas. Para otimizar
ainda mais a experiência dos consumidores, também lançamos,
em 2017, o aplicativo que realiza várias operações”, destaca
Newton Rocha Junior, CEO da Midway.
Atualmente, 29,8 milhões de clientes detêm o cartão Riachuelo, o que representa 46% do total dos consumidores da
marca. A expectativa é que a taxa de adesão ao benefício
aumente 5% ao ano.
O aplicativo também colabora muito para o engajamento
com a Riachuelo, já que o cliente tem acesso rápido e on-line
às últimas transações efetuadas, além de consultar faturas,
limite de crédito disponível,
status de empréstimos e se-

A Marisa é outra gigante do setor de moda que conta com

guros e realizar o pagamento

seu próprio private label desde 1999. Em 2008, a rede fechou

dos boletos.

um acordo com o Itaú para lançar seu cartão de crédito. Hoje,

“Em um ano de lançamento, já

cerca de 3,5 milhões de pessoas possuem o benefício, que

temos aproximadamente dois

proporciona como facilidades: parcelamento da compra sem

milhões de clientes acessando

juros, carência de pagamento, amplo portfólio de serviços

o app”, informa o executivo,

financeiros, em especial, o crédito pessoal, além de promo-

lembrando que, das 303 lojas

ções exclusivas.

da rede, 86% estão situadas
dentro de shoppings.

Com 200 lojas em shopping centers, a Marisa também se
rendeu ao mundo virtual e criou um app. “Temos hoje uma
estratégia digital integrada, e o aplicativo Cartão Marisa está
inserido nela. Ele é mais um canal para relacionamento com
nossas clientes, que encontram opções como conferência de
fatura e contratação de serviços financeiros”, comenta Célio
Lopes, diretor de Produtos e Serviços Financeiros da Marisa.
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atendidos

Entre em contato conosco e entenda a diferença entre operar e monitorar uma garagem a distância.

Gestão_Limpeza e manutenção

Eficiência E
qualidade
O que Os serviçOs de facilities
tr a zem de inOvaçãO
par a a indústria de
shOpping centers
Por_Solange BaSSaneze

p

ara manter
o mall impecável, as presta-

cruzada, causada pela limpeza convencional e por máquinas a vapor para a

doras de serviços buscam,

limpeza de chão, paredes e teto. Também disponibilizamos um checklist

cada vez mais, equipamentos

de execução de serviços via mobile, que facilita a gestão e o acom-

modernos. Muitas vezes, essa

panhamento de toda a operação”, explica Ricardo Barana, COO da

inovação contribui para a diminuição
de acidentes de trabalho. Consultamos
importantes empresas do segmento para
saber das novas tecnologias empregadas.

empresa, que conta com 8 mil colaboradores no país e tem operação em sete shopping centers. Como os emprendimentos
buscam soluções que caibam no bolso, mas que tenham
qualidade e sejam eficazes, a Onet Centro dispõe
de equipamentos que otimizam os processos e

Soluções customizadas

trazem maior controle na gestão. “Eles ainda

Priorizando a eficiência operacional e o melhor custo-

minimizam as chances de falha humana,

-benefício, a Onet Centro ampliou a eficácia dos procedimentos
de limpeza e higienização depois que passou a oferecer a solução

inclusive de acidentes de trabalho,
aumentando a saúde ocupacional

com ozônio para locais de grande circulação de pessoas. O produto

dos colaboradores.” Com 62 anos

contribui de forma amigável com o meio ambiente, respeitando os crité-

de expertise na prestação

rios de sustentabilidade, já que substitui similares químicos. “Além disso,
utilizamos a limpeza e a sanitização ‘no touch’, método que evita a contaminação
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de serviços, desenvolve
projetos sob medida.

Centro utiliza
equipamentos que
otimizam os processos
com excelência

Expertise internacional
Constantemente em busca de ferramentas, equipamentos e processos para aumentar sua eficiência, a Sodexo faz parte do campo de
inovação TheCamp, localizado na França, que foi criado para
estimular a inovação, realizar experimentos e desenvolver
novas ideias. E ao longo dos anos, a multinacional tem
investido em equipamentos de limpeza mais sofisticados e que podem melhorar a eficácia e a qualidade
dos serviços; em equipamentos de jardinagem
que aumentam a produtividade e reduzem
riscos de acidentes; e até em sistemas de
monitoramento para análise de fluxo
de pessoas, rondas de supervisores

fotos_divulgação

e mapas de calor. Atuando em
quase 40 shopping centers
ao redor do mundo, tem
como meta começar
a atender esse

setor também no Brasil ainda
em 2018. “É um mercado essencial
para nossa estratégia, além de ser

historicamente um setor inovador,
criador de tendências e com grande impacto nos consumidores”, conta Hamilton

Quirino, diretor de operações da Sodexo On-site
Brasil. Devido à expertise global, a empresa consegue oferecer um produto integrado entre as áreas

técnicas, como elétrica e ar-condicionado, e ambientais,
como limpeza e jardinagem. Tem ainda diversos sistemas
e aplicativos que facilitam a comunicação com os gestores do

shopping. “Dentre os principais, temos controle de fluxo de pessoas,
automação de caixas d’água, sensores de temperatura e de presença,
mapeamento de calor, termografia e drones. A maior parte desses sistemas e

softwares pode ser interligado aos sistemas dos empreendimentos”, diz Quirino.
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_LiMpeza e Manutenção
Gigante do setor
Presente em 157 shopping centers, o Grupo Verzani & Sandrini conta
com duas marcas que oferecem serviços nesta área. A VS Serviços é a
responsável pela concepção, pelo desenvolvimento e pela customização de soluções para higienização ambiental e conservação;
pela jardinagem e pelo paisagismo; pela limpeza técnica;
pelo serviço de suporte administrativo e industrial; e
pelo fornecimento de mão de obra especializada.
A Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de
Ativos faz serviços de manutenção predial e
industrial e gestão de ativos em complexos
industriais e/ou comerciais com corpo
técnico especializado. “Contamos
com mais de 35 mil colabora-

Henrique Massuella

dores e somos responsáveis
por mais de 4,5 milhões de m2 de ABL em empreendimentos de
vários estados”, afirma Henrique Massuella, diretor comercial. O foco é aplicar tecnologia às soluções oferecidas.
“Criamos uma área de planejamento e desenvolvimento,
que se dedica a cuidar das inovações, o que inclui

A busc A por inovAç ão
é constAnte nA s
empresA s de fAcilities

pesquisa, teste e aquisição de produtos modernos”, conta. A constante modernização do
parque de equipamentos também tem
sido essencial para otimizar os recursos em produtividade, impacto

energia elétrica”, explica. O grupo dispõe também de
tecnologia própria 100% on-line para a gestão das inspeções

de qualidade e de diversos outros procedimentos empregados
na operação.

ambiental e custo-benefício.
“Grande parte das novas
tecnologias requer menos
uso de água e produtos químicos
e consome
menos

Cinco décadas no mercado
Limpeza e conservação do ambiente e da fachada, recepcionistas, orientador

de público, gestão de resíduos, jardinagem e manutenção predial estão entre os
serviços mais solicitados pelos empreendimentos ao Grupo Empresarial TB, que atua em

10 estados do país. “Sempre estamos à procura de inovações em todos os âmbitos, desde
novos treinamentos para aprimorar o nível técnico dos profissionais e parceria com os melhores fornecedores para a aquisição de equipamentos diferenciados até investimentos em softwares

que nos permitem maior gerenciamento e performance”, afirma Ricardo Ávila, gerente comercial.
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Um exemplo é a Casa do Profissional, uma estrutura destinada exclusivamente a treinamentos técnicos e coaching. Além disso, a inovação tecnológica é uma forma de levar aos clientes mudanças
importantes para alcançar os resultados. “Por isso, optamos por equipamentos modernos
e mais econômicos, que reduzem consideravelmente o uso de água e energia elétrica.
Utilizamos um sistema de gerenciamento que pode ser visto pelo computador, tablet
ou smartphone. O cliente tem, em tempo real, as informações sobre a prestação

Wagner Lamarca

de serviço ofertada, como a frequência dos profissionais, indicadores de
performance e histórico de ações corretivas e preventivas”, explica Ávila.

digital, faz parcerias em startups
e possui participação ativa em
eventos fora e dentro do país. “Drones

Sempre à frente
Com o alto grau de exigência dos clientes, os provedores
de serviços têm que buscar cada vez mais inovação em
facilities e manutenção. Sendo assim, a Vivante tem

para inspeções de telhados, termografia
aérea, smart probes (medidores inteligentes),
smart glasses para operação remota assistida, uso

uma área exclusivamente focada em transformação

de detergente com água ionizada, robôs para corte
de grama e revestimento de superfícies com o uso de
nanotecnologia são algumas das inovações já aplicadas em

nossas operações de manutenção”, conta Renata Dutra, diretora
comercial. A Vivante atende cerca de 40 shopping centers em 15
estados do país e conta com um quadro de 6.500 funcionários.
Segundo Wagner Lamarca, diretor de operações, a pressão
para reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços
está cada vez mais presente no dia a dia, e a única
forma de trazer aos clientes maior eficiência e
segurança técnica é investir em inovação e
tecnologia.“Acredito que a transformação digital é um caminho sem volta.
As empresas têm que se adaptar a
essa nova realidade ou ficarão
para trás. Por isso, estamos
estruturados e investindo muito tempo
e dinheiro nesse
Renata Dutra

assunto”, diz
Lamarca.
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_Limpeza e manutenção
Longa tradição
Há 56 anos no mercado, o Grupo Brasanitas atende mais de 60

“Essas soluções passam por rede-

shopping centers em todo território nacional. Sua gama de serviços en-

senho de processos, equipamentos

volve o conceito de Facilities Services, sendo os principais: conservação

com alta produtividade, softwares de

e limpeza, engenharia de manutenção, jardinagem e serviços de apoio.

gestão de facilities, gerenciamento

“Temos como grande diferencial a capilaridade de atendimento, po-

de ativos e utilização de produ-

rém com uma padronização e uniformização da entrega. Isso se torna

tos sustentáveis, desenvolvidos

possível graças às ferramentas inovadoras de gestão utilizadas pelo

exclusivamente para atender a

grupo, entre elas: treinamento técnico e comportamental (e-learn), um

Brasanitas”, complementa Mirian.

exclusivo programa de desenvolvimento de gestores e o monitoramento técnico a distância, realizado por um grupo de engenheiros
e técnicos especialistas dedicados ao atendimento on-line
das urgências disponíveis, durante os 365 dias do ano”,
conta Mirian Chiarelli, coordenadora de marketing
da companhia.
O grupo aposta ainda em processos que visam
trazer ganhos de produtividade e de qualidade, caso do Design Thinking, conceito
para entender a real necessidade
dos clientes e encontrar saídas.

Tecnologia e produtividade: as grandes promessas do setor de higienização
Se tem um setor em que pensar em inovação é uma tarefa difícil, este é o de limpeza. O que há para criar em termos de
produtos, maquinário e soluções? Estive na Interclean, a maior feira mundial do setor, que aconteceu em Amsterdã, e digo
que ainda há muitas novidades por vir com a mesma tecnologia já empregada em carros autônomos e não tripulados, nas entregas
de gigantes de e-commerce feitas por drones e nas mais diversas formas de utilização de Inteligência Artificial.
A principal estrela do evento foi a famosa “máquina não tripulada”, que consome menos energia e limpa pisos, frestas e cantos próximos
às lojas nos corredores dos empreendimentos, inclusive as de difícil acesso. A simplicidade de um lavador de fachada, que pode atingir até 50
metros, será adquirida pelo nosso fornecedor de limpeza e implementada nos shoppings da Sonae Sierra Brasil ainda este ano.
Por isso, ressalto a importância de estar presente em eventos como este, pois é possível notar que as inovações na área de limpeza são abundantes, e as marcas
têm investido em máquinas e produtos que facilitam a vida do operador ou simplesmente funcionam sozinhas, a partir de uma programação.
Mais eficiência nas operações gera maior rentabilidade para a companhia e, por consequência, maior vantagem competitiva. Além disso, podemos ter uma redução dos recursos
– tanto de mão de obra quanto de recursos naturais, tendo em vista que é possível reduzir o consumo de energia com a operação acontecendo com os shoppings fora de funcionamento.
Por Eurico Leli, gerente de Operações Corporativo da Sonae Sierra Brasil
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CHEGOU
CHEGOU
A
HORA DA
TRANSFORMAÇÃO!
A HORA DA

TRANSFORMAÇÃO!

Conheça iniciativas bem-sucedidas
e acompanhe debates e palestras
para entender esse cenário
desafiador.

Keynotes

conﬁrmados

Jerome
Cadier
CEO da
LATAM
Airlines Brasil

Palestra:
O Brasil de hoje
e de amanhã.

Renato
Meirelles
Presidente
do Instituto
de Pesquisa
Locomotiva

Realização:

Palestra:
Sociedade complexa, hábitos
de consumo complexos.
Como decifrá-los?

Patrocínio Diamante

Patrocínio Prata

Rachel
Maia
Ex-CEO da
Pandora

Palestra:
Empreendedorismo
e inspiração

Patrocínio Bronze

Media Partner

varejo_restaurantes

C

om a previsão de faturar R$ 800 milhões
em 2018, o Grupo

Durski demonstra otimismo
ao lançar quatro marcas sob o
comando do chef Junior Durski.
Jeronimo, Vó Maria Durski e
Junior

A Sanduicheria já têm opera-

Durski,
um dos
chefs mais
renomados
do país

ções em funcionamento, só a

EM CONSTANTE

EXPANSÃO
GRUPO DURSKI BUSCA

REVOLUCIONAR AS PRAÇAS DE
ALIMENTAÇÃO DO PAÍS COM O
LANÇAMENTO DE NOVAS MARCAS
Por_Solange baSSaneze
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hamburgueria Dundee que terá
a primeira unidade aberta em
agosto. Com forte presença no
casual dining e no fast casual
com o Madero Steak House e o
Madero Container, a empresa
resolveu fazer esses novos
investimentos, porque acredita
que a praça de alimentação no
Brasil está sendo mal atendida
por alguns restaurantes que não
se preocupam com a qualidade
e a entrega do cliente.

No CoMaNdo
Luiz Renato Durski Junior, mais
conhecido como Junior Durki,
é um dos chefs mais respeitados do país e já foi premiado
p o r di ve r s a s p u b li c a ç õ e s .
Autodidata, é responsável por
todos os cardápios de cada
uma das marcas do grupo.
É um chef bem ativo e circula
por várias unidades, apesar
de ficar mais tempo no
Restaurante Durski e no Madero

fotos_divulgação

Prime, de Curitiba (PR).

“Vimos uma demanda excelente

Novos restaurantes

dentro deste segmento e enten-

O Jeronimo, inaugurado no ano passado, também segue a linha

demos que faria total sentido

de fast casual. A hamburgueria possui um ambiente descolado

nos tornarmos uma companhia

e com entrega rápida. O smash burger fica pronto em menos de

multimarcas de alimentação, e

quatro minutos e é assado na hora, na chapa. É uma operação

como existe uma oportunidade

voltada para os millennials, porque utiliza só totens de autoa-

muito grande no Brasil, pois

tendimento e o pedido também pode ser feito pelo aplicativo,

estão sobrando espaços impor-

assim como a Vó Maria Durski e A Sanduicheria. “Com essa

tantes nos shopping centers,

ferramenta, oferecemos uma experiência diferenciada ao clien-

um setor que passa por um

te e ganha-se também agilidade na hora de efetuar o pedido,

momento de reinvenção e re-

porque está interligado às telas de produção da cozinha. Fora

estruturação, decidimos levar

isso, conseguimos incluir um produto no cardápio no mesmo

alguns diferenciais para as

dia”, afirma Mello.

praças, principalmente o de

A Sanduicheria oferece lanches em baguetes de 20 cm e traz re-

entregar produtos de alta qua-

cheios bem variados. A Vó Maria Durski tem apenas quatro pratos

lidade com preço extremamente

no cardápio, e a Dundee Burger terá hambúrgueres com preços

acessível”, explica Rafael Mello,

acessíveis para concorrer com grandes marcas de fast-food. O fator

vice-presidente de operações.

preço é algo também muito estudado pelo grupo.
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O INVESTIMENTO E O TEMPO
PARA ABRIR UMA OPERAÇÃO
A Sanduicheria

Jeronimo

Madero Steak House

R$ 1,5 milhão

R$ 3,5 milhões

de R$ 4,5 a R$ 5 milhões

de 45 a 60 dias

60 dias

90 dias

Dundee

Madero Container

Vó Maria

R$ 2 milhões

R$ 2,5 milhões

R$ 1,5 milhão

de 45 a 60 dias

45 dias

de 45 a 60 dias

A primeira unidade
No passado, alguns valores
do cardápio mudaram porque
as operações do Madero não
estavam dando lucro, o que foi
fundamental para o crescimento
da rede. “A alteração de preço
naquela época fez com que chegássemos neste êxito. E não era
porque cobrávamos caro. O que
aconteceu foi que, com o nosso
crescimento, fomos estruturando
melhor a companhia. Hoje, temos
uma governança com maior controle de desperdício, financeiro
e operacional”, relembra Mello.

Investimento
Todas as operações do grupo são
próprias. “Antigamente, franqueávamos, mas como somos uma
empresa totalmente verticalizada,
decidimos não terceirizar mais
a ponta e paramos de franquear.
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do Vó Maria Durski
foi inaugurada no
Shopping Mueller,
em Curitiba (PR)

Hoje, só vamos com operação
própria para garantir a entrega
do melhor produto e atendimento
ao cliente”, afirma Rafael.
A rede Madero tem 120 operações, sendo que cerca de 80 ficam
em shopping centers. O Container
tem muitos restaurantes de rua
e a Steak House, só cinco. O foco

Rafael Mello,

das novas operações, exceto o

de operações

vice-presidente

Jeronimo, será também os malls
de todo o Brasil. “As grandes
vantagens de estar no shopping
são o fluxo e a segurança. Além
disso, são clientes que querem
pagar um preço justo por um
produto de altíssima qualidade.
E a praça de alimentação ainda
oferece variedade para o consumidor”, frisa o vice-presidente.
Como grande pilar do grupo, a
rede Madero está chegando em

“O NOSSO PROJETO DE EXPANSÃO
PAR A 2019 É MUITO ARROJADO
E ESPER A MOS ABRIR, NO MÍNIMO,
80 OPER AÇÕES DAS NOVAS M ARCAS”,
R A FA E L M E L LO

regiões ainda não exploradas,
como Recife, Aracaju e Fortaleza.

lançadas recentemente no próximo ano. O restaurante Durski, de alta

Além disso, está ampliando a

gastronomia internacional, localizado em Curitiba (PR), considerado

presença em Brasília, São Paulo

um dos melhores do país, continuará apenas com essa unidade.

e Minas Gerais. Com um projeto

No ano passado, o faturamento foi de R$ 510 milhões e a previsão

de expansão bem arrojado, a rede

é de um crescimento de mais de 56% para 2018, comparado ao ano

Madero pretende inaugurar em tor-

passado. “Estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo,

no de 25 unidades, considerando

estamos crescendo e nossas operações estão com um movimento

o Steak House e o Container, em

cada vez maior.

2019. Além disso, a expectativa é
de abrir 80 operações das marcas

Para o próximo ano, estamos tão esperançosos que vamos fazer
um investimento alto”, analisa Mello.
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Estrutura orgânica
Hoje, a companhia tem 5 mil
funcionários e toda a estrutura
é verticalizada com logística,
produção, engenharia, arquitetura própria etc. Na fábrica,
localizada em Ponta Grossa (PR),
são produzidos todos os itens,
como hambúrgueres, molhos,
pães, massas, maionese, bacon
e costelinha. Só de pães, são 1,2
milhão de unidades por mês.
Possuem 30 caminhões para fazer
a distribuição por todas as operações no Brasil e devem incorporar

A Sanduicheria conta com
totens de autoatendimento

mais 10 caminhões na frota até o
fim do ano. Nos últimos meses,
foram investidos 32 milhões na
unidade fabril.
A parte de hortifruti é produzida
de forma orgânica na Fazenda
Madero, que fica em Palmeira,
interior do Paraná.

OS MAIS PEDIDOS
A Sanduicheria – Sanduíche Costela e Pulled Pork
Jeronimo – Cheese Burger
Madero Container – Cheeseburgers Madero e Madero Bacon
Madero Steak House – Grelhados em geral, Palmito Assado e
Petit Gateau de Doce de Leite
Vó Maria – Parmegiana de Lombinho e Penne com Polpettas ao Sugo

Arquitetura e decoração
Os projetos de todas as marcas

aconchego e oferecem uma excelente experiência ao cliente. O Madero,

são bem diferenciados. Assina-

por exemplo, é procurado para encontros com amigos e familiares e

dos pela arquiteta Kethlen Ribas

também para reuniões de negócios e casamentos. “Conseguimos agra-

Durski, priorizam o conforto e o

dar todos os públicos, desde crianças até os mais velhos.” E o grupo
sempre busca soluções sustentáveis. As obras são limpas e rápidas.
Os containers utilizados nos restaurantes Madero Container são reaproveitados. “Estamos estudando agora um projeto de instalar placas
solares nas operações do Madero Container”, revela Mello.
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completo
PRA QUEM PROCURA UM

SHOPPING CA DA DIA MAIS

COMO VOCÊ!

Rua Treze de Maio, 1.947 - Bela Vista
Telefone: 11 3191-1100
shoppingpatiopaulista.com.br

EvEnto_GS&MD

varejo on top
Latam RetaiL Show acontece em
agoSto, tRazendo painéiS com
gRandeS eSpeciaLiStaS

V

Por_paula aNdrade

ganhou o nome de Latam Retail

inte mil visitantes, 1.800 congressistas, 260 expositores e

o Fórum de Varejo da América

200 palestrantes, tudo isso em três dias de evento. Quem

Latina, o Retail Real Estate, o

quiser conferir de perto estes números superlativos deve

Redesign, Digitailing e o Fórum

visitar a LATAM Retail Show, entre os dias 28 e 30 de agosto, na

Internacional de Franquias.

capital paulista. Voltado aos diversos perfis de varejo, é um dos

O encontro evoluiu muito, mas

encontros mais importantes do setor na América Latina.

a tradição de trazer grandes

um congresso e de uma exposição com muitas atrações, como a

a direita, João

Promovido há 22 anos, o evento

Show há quatro, quando reuniu

“Mesclamos conteúdo, relacionamento e experiência por meio de

Da esquerda para

Nomes de peso

especialistas brasileiros e estrangeiros continuou.

arena de palestras gratuitas. Teremos ainda um megafórum, com

Desta vez, o público poderá

temas relevantes sobre e-commerce, franquias, shoppings e todos

conferir de perto painéis com o

os segmentos de varejo”, explica Marcelo Toledo, CEO de Conteúdo

cofundador do Waze, Uri Levine,

e Relacionamento da GS&MD, empresa responsável pelo evento.

e com o professor de Harvard e

Nesta edição, os debates seguirão a temática “Caminho das Rela-

renomado autor, Daniel Shapiro,

ções Sustentáveis”, visando à construção de relacionamentos lon-

além de um talk-show com a pri-

gevos e com equilíbrio de benefícios entre todos os componentes

meira robô humanoide a conquis-

do ecossistema de negócios.

tar cidadania no mundo, Sophia

Pedro Paro, Flávio
Cotini, Fernando
Chacon, Flávio
Rocha, Arthur
Grynbaum e
Marcos Gouvêa
de Souza em
debate realizado

The Robot. “Teremos a presença
das principais personalidades
do varejo compartilhando suas
experiências. Nossa preocupação
foi enorme ao equilibrar debates

na edição

sobre inspiração de longo prazo

de 2017.

e inovação com cases concretos

realizadas pelas empresas brasileiras e latino-americanas”,
revela Toledo.
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e melhores práticas de negócios

Evento simultâneo
ao 15º Congresso Internacional
de Shopping Centers e Brasilshop.

Acesse o site
www.abrasce.com.br
ou para mais informações
ligue 3506 8300
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ARTIGO_político

IMPORTÂNCIA DO SHOPPING
NO DESENVOLVIMENTO
DO ESPÍRITO SANTO
Por_Sandro Locutor*

O primeiro shopping

ordem de R$ 3,43 bilhões em

Há 25 anos, os capixabas conheceram de perto o modal comercial shopping center

2018, os shopping centers comprovam

com a inauguração do Shopping Vitória. A capital do Espírito Santo entrou para o

sua importância no desenvolvimento

rol das grandes cidades e com a perspectiva de grande crescimento econômico.

econômico do Espírito Santo. Quando

O primeiro impacto positivo veio com as lojas âncoras e seus produtos com mar-

analisamos os dados históricos dos seis

cas nacionais e internacionais, até então, vistos somente em canais de mídia e fora

shoppings afiliados à Associação

do alcance da grande maioria. Em paralelo, surgiram as oportunidades de empre-

Brasileira de Shopping Centers, temos a

go e, com elas, a falta de qualificação dos candidatos. As grandes lojas trouxeram

certeza de que os modelos de vendas,

o “treinamento aos funcionários”, que passou a ser adotado pelas lojas locais.

prestação de serviços e entretenimento

Por muito tempo, o Shopping Vitória reinou sozinho. Somente a partir de 2008

são fundamentais na vida dos 4 milhões

viu o surgimento de mais oito empreendimentos no seu segmento nos municípios

de habitantes da região capixaba.

de Serra, Vila Velha e Cariacica, na região metropolitana de Vitória. O mais

São 1.873 lojas no estado, sendo
285 somente na capital, gerando

recente é o Shopping Vila Velha, o maior do Espírito Santo, com 71,8 mil m2,
inaugurado em 2014.

19,2 mil empregos, ultrapassando os

Observamos uma enorme necessidade de expansão para o interior capixaba,

20 mil em período especial de vendas,

que tem um shopping no sul do estado, em Cachoeiro de Itapemirim, e no norte, em

como fim de ano. Todo esse complexo

Linhares. Há um projeto em andamento para Colatina, na região noroeste.

comercial é visitado por 9,2 milhões
de pessoas por mês.

Destacamos o papel dos shopping centers na sociedade capixaba. O termômetro
é medido pela grande procura por cursos de capacitação e qualificação ofertados

D E S TAC A m O S O PA P E L D OS S H O P P I n g
C E n T E R S n A SO C I E DA D E C A P I x A B A .
O T E R m ô m E T RO é m E D I D O P E L A
g R A n D E P RO Cu R A P O R Cu R SO S
D E C A PAC I TAç ãO E Q uA L I fI C Aç ãO
O fE R TA D O S P E LO S P O D E R E S P ú B L I CO S

* Deputado Estadual do Espírito Santo
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pelos poderes públicos municipal e estadual nas
escolas e em espaços nas comunidades cedidos
por empresas, fundações, associações e igrejas.
As áreas de vendas e atendimento ao público
são campeãs em demanda por pessoas que
buscam o primeiro emprego ou a volta ao mercado de trabalho com a devida qualificação.
Foto–divulgação

C

om estimativa de vendas na

Selfie_ParticiPe

ESPAçO
PArA VEr E
SEr ViSTO

1

1_O arquiteto Vic Meirelles preparou
um jardim especial para a celebração
do Dia dos Namorados no Shopping
Pátio Higienópolis (SP). As analistas
de marketing, Thaise Scaramocho e
Juliana Moreno; a gerente de marketing, Tavane Sakamoto; a coordena-

2

dora do SAC, Adriana Fernandes; e a
coordenadora de marketing, Marina
Santos, posaram em frente ao belo
cenário e nos mandaram a foto.

2_ O Partage Shopping Betim (MG)
inaugurou a Parada da Leitura, e a
equipe de marketing do empreendimento aproveitou para enviar uma
selfie para a gente. Da esquerda para
a direita, estão a coordenadora Emília
Guimarães, a analista Bruna Valério
e a estagiária Karla Oliveira.
3

3_ Em clima de Copa do Mundo,
Julyana Paixão, auxiliar de marketing;
Cristiane Souza, coordenadora de
relacionamento; Luciane Moreira,
coordenadora de marketing; e Cláudia Lima, gerente de marketing, do
Shopping Pátio Paulista (SP), se reuniram na ação Pedalando com o Pátio

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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e registraram o momento.

GROUP
SHOPPING
E-COMMERCE

A PLATAFORMA
QUE TRANSFORMA
SEU SHOPPING
FÍSICO EM VIRTUAL

Imagine todo o potencial da
internet voltado à expansão do seu
shopping center.
G
O Group
Shopping E-commerce
lança seu empreendimento no
ambiente digital e aumenta o
volume de vendas e receitas sem
reduzir o ﬂuxo de pessoas.

0800 702 5700
www.groupsoftware.com.br

