Momento de união
Estamos

vivendo

um

momento

suspender impostos, criar linhas de

inédito, que vai afetar a vida de todas

crédito, alterar legislações, flexibilizar

as pessoas e empresas no mundo

outras

inteiro. O nosso setor, um setor forte

conjuntamente, cada um dentro

e importante da economia, que

da sua responsabilidade, possamos

representa quase 3% do PIB e gera

passar por esse momento da forma

mais de 3 milhões de empregos

mais serena possível.

legislações,

para

que,

diretos e indiretos na sua cadeia,
também

está

sendo

fortemente

Espero que gostem do conteúdo da

atingido. Eu, outro dia, disse que se

Revista Digital Shopping Centers,

um meteoro atingiu a Terra, ele caiu

assim como eu espero que todas

em cima de um shopping center.

as ações, que a Abrasce tem feito,

Pela primeira vez na história, os 577

estejam

shoppings em operação no país

conhecimento. Temos buscado dar

estão fechados.

a maior transparência e agilidade

chegando

para

o

seu

na comunicação, para que todos
Nesse momento, o mais importante é

os associados de todos os nossos

a Saúde. A saúde dos frequentadores

equipamentos

dos

alinhados

nossos

equipamentos,

fornecedores, colaboradores, enfim,
a

saúde

Nesse

dos

nossos

sentido,

a

nesse

possam
momento

estar
de

extrema importância.

associados.

Abrasce

adiou

Agradeço a todos pelas sugestões e

todos os eventos que faria neste

participação nesse momento ímpar.

primeiro semestre. Em um segundo

Eu tenho certeza que vamos sair

momento, quando entendermos a

desse período com muitas cicatrizes,

situação e o impacto, sob uma nova

mas também, mais fortalecidos, para

realidade, tomaremos a decisão de

um novo período de crescimento que

realizá-los ou não.

vai vir em seguida.

Temos trabalhado incansavelmente

Obrigado e

junto ao poder público, tanto nas

boa leitura a

esferas

todos!

municipais,

estaduais

e

também na federal, em diversas
frentes, para que possamos passar
maneira

Glauco

menos impactante possível. Estamos

Humai

por

esse

fazendo

momento
sugestões

da
e

propondo

Presidente

ações para que os governos como,

da Abrasce

_DEFESA DO SETOR

ENTIDADE REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO E ATUA JUNTO AO
GOVERNO PARA QUE AS MEDIDAS NAS TRÊS ESFERAS E NOS TRÊS
PODERES POSSAM AJUDAR O SETOR DURANTE A PANDEMIA
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

A

Defesa do Setor é um dos pilares da

mento é de serenidade, transparência e conci-

Abrasce, que atua em todas as instân-

liação. “As demandas devem ser endereçadas,

cias jurídicas para defender os direitos

de acordo com a realidade de cada shopping, e

legítimos do associado, além de promover o di-

a análise deve ser realizada contrato a contrato

álogo nas três esferas de poder. Neste momento

e por cada região. Devemos ser responsáveis e

da crise sanitária no mundo que também atin-

unir esforços pelo futuro do Brasil, por meio de

giu o Brasil, a entidade vem trabalhando ainda

discussões sérias e realistas, e não de embate ou

mais junto aos três poderes para orientar os em-

declarações midiáticas ou oportunistas”, afirma.

preendedores nesta conjuntura tão complexa,
que terá um enorme impacto no setor de sho-

É papel da entidade atuar de forma setorial, si-

pping centers e em todo o varejo.

nalizando que negociar é a melhor alternativa,
mas a decisão final cabe a cada empreendedor.

O diálogo com lojistas, fornecedores e colabora-

O ideal é evitar a judicialização, mas não há ga-

dores também tem sido frequente e de suma

rantias de que, independentemente da situação,

importância, principalmente neste momento.

o lojista não ingresse em um ‘vale tudo judicial’.

Todos os elos da cadeia precisam estar unidos

“Entendemos que estamos vivenciando uma si-

em busca de ações para a sobrevivência de em-

tuação inédita que exige, mais do que nunca, o

presas e a manutenção de empregos.

diálogo constante e produtivo entre shoppings
e lojistas”, aponta.

Para Gisele Pimentel, gerente jurídica e de compliance da Abrasce, no cenário jurídico, o mo6_SHOPPING CENTERS
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Medidas do governo

dificuldades

em

cumprir as obriPara mitigar os impactos causados até

gações acessó-

o momento com o fechamento de to-

rias (cujo des-

dos os 577 shoppings no país, o setor

cumprimento

precisará contar com ações dos gover-

importa

nos nos três níveis (municipal, estadual

lançamento de

e federal). Segundo Gisele, a associação

multas pesadís-

tem atuado incansavelmente junto aos

simas), daí o di-

três poderes, apresentando propostas

ferimento de seu

do setor de shopping centers e do vare-

cumprimento,

jo para enfrentar esse período crítico de

a cobrança de encargos.

forma organizada e serena. “As medidas

Estamos aguardando a delibe-

sugeridas têm por objetivo a liberação

ração de todos os pleitos”, relata.

no

sem

de capital a ser utilizado nas atividades

Gisele Pimentel, gerente
jurídica e de compliance
da Abrasce

operacionais das empresas. Com recurso humano limitado, as empresas terão

Soma de forças

UNECS, em 4 de abril, com o ministro da Economia,
Paulo Guedes, que deliberou a criação de um

A Abrasce faz parte da União Nacional de Entidades

comitê de emergência para assuntos do comércio

do Comércio e Serviços (UNECS), formada pelas

varejista do país. A ideia é aproximar o governo

nove maiores organizações brasileiras do setor

dos empresários para monitorar a eficácia das

de Comércio e Serviços. Juntas, as entidades

medidas que estão sendo tomadas para amenizar

representam 15% do PIB, 65% das operações

a crise”, reforça a gerente.

de crédito e débito e a geração de 9 milhões de
Na ocasião, o presidente da Abrasce, Glauco

empregos diretos.

Humai, pontou a gravidade do momento que
Para ajudar os empresários, a UNECS criou o “Guia

o setor passa e pediu a ampliação de linhas de

Prático de Sobrevivência da Sua Empresa durante

capital de giro com urgência e ajuda para impedir

a Pandemia”. O material esclarece as principais

que projetos de lei barrem a isenção de taxas. Para

dúvidas sobre as principais medidas do governo

conferir os pedidos de Humai ao ministro Paulo

para ajudar a superar a crise e pode ser encontrado

Guedes, acompanhe o vídeo https://bit.ly/2XafgQ4.

atualizado https://bit.ly/2YiXivf.
“Somado

a

isso,

o

grupo

promoveu

uma

videoconferência entre os representantes da

Fale conosco
A entidade sempre atuou ao lado dos associados e, diante desta crise histórica, criou um canal exclusivo
para atendimento por meio de um e-mail: relatos.covid@abrasce.com.br. Além disso, continua
acompanhando as demais demandas do setor e disponibiliza o e-mail juridico@abrasce.com.br.
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Detentor da maior
rede de acessórios,
Grupo Ornatus
segue em expansão
e é referência no
franchising no Brasil

A

relação da família Lee com o comércio
brasileiro começou em meados da
década de 1970, quando pai, mãe e

dois filhos vieram da Coreia do Sul devido a
muitos conflitos políticos enfrentados pelo
país na época. O pai era executivo de uma
multinacional japonesa de tratores e a mãe,
ao se relacionar com a colônia coreana no
Brasil, resolveu empreender: primeiramente
em uma joalheria na Rua Augusta, em
São Paulo (SP), importante polo comercial
na época, e depois em lojas de bijuterias,
atendendo à demanda do mercado.
Jae Ho Lee, sócio-conselheiro do Grupo
Ornatus, detentor das marcas Morana, Balonè

SUAS MARCAS MORANA, BALONÈ

Fashion Bijoux, Love Brands e Little Tokyo,

FASHION BIJOUX E LOVE BRANDS

tinha apenas 8 anos quando desembarcou

SOMAM QUASE 400 OPERAÇÕES
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação
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em solo brasileiro e cresceu no chão de loja,
acompanhando toda a história da mãe e da
irmã, que ficavam à frente dos negócios.

VAREJISTA_GRUPO ORNATUS

Jae Ho Lee,
sócio-conselheiro
do Grupo
Ornatus e da
Halipar

Com o surgimento de novos shopping centers na

operações em shoppings.

década de 1980, mãe e filha receberam propostas

Lee, sua irmã e sua mãe

para abrir lojas em alguns deles. Com isso, viraram

somaram esforços.

uma pequena rede de multimarcas de bijuterias,

conheciam o mercado profundamente e ele já

chamada Poppy Art & Bijoux, com mais de 10

tinha uma década de experiência em franquias.

operações. Mas os negócios foram afetados

“Além disso, o momento econômico era muito

devido às crises econômicas dos anos 1980 e 1990

favorável com a política de crédito oferecida pelo

e começaram a perder fôlego.

governo e a inserção das mulheres no mercado de

Elas

trabalho. Então, o varejo do segmento feminino
Paralelamente a isso, Lee estava desenvolvendo

bombou. Lançamos a marca Morana em 2002 e

o sistema de franchising no Brasil com a rede Jin

ela surfou nesta onda. Estávamos preparados, mas

Jin Chinese Fast Food, de comida japonesa, na

tivemos sorte também. Aproveitamos os 10 anos

época. Então, no início dos anos 2000, as mulheres

da época dourada do varejo até 2013”, relembra.

da família venderam algumas unidades que não
eram tão rentáveis e ficaram apenas com as boas

Category killer
Com 18 anos de história, a Morana, uma das
marcas do Grupo Ornatus, é a maior rede de
acessórios do país com mais de 300 lojas, sendo

Para abrir uma franquia da
Morana, o investimento varia de
R$ 200 mil a R$ 300 mil, fora o
ponto comercial, e o retorno se
dá em até 30 meses

que 246 ficam em shopping centers. Apenas duas
unidades são próprias e servem como loja piloto e

logística se dá em uma planta de 5 mil m², situada

de treinamento para os franqueados.

em Barueri (SP). A separação é feita por famílias
de diferentes fornecedores. Com isso, as peças são

Por ano, a rede comercializa mais de 5 milhões

exclusivas”, afirma Lee.

de peças e os campeões de vendas são brincos
e colares. A produção é adquirida de diversos

São lançados de 40 a 50 modelos novos por

parceiros do mercado asiático e do Brasil. “Como

semana e esse é o diferencial do negócio. É a

é um segmento que as tendências mudam muito,

grande barreira de entrada e um desafio para a

não é possível investir em uma indústria, mas

equipe de produtos. Precisamos ter novidades

temos parceiros que crescem com a gente. A

porque a pessoa não irá comprar a mesma peça.
SHOPPING CENTERS_9
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“Somos o principal player do mercado e temos

informal. Por isso, demonstrar o propósito da

tradição,

do

marca é fundamental para manter a fidelidade.

público. Oferecemos um atendimento 360º em

“Essa compra se dá por impulso e precisamos

torno do cliente e trabalhamos sempre o reforço

estar atentos à mudança de perfil do consumidor.

da marca, o que nos dá longevidade”, afirma.

Buscamos sempre ter fãs da marca”, admite Lee.

notoriedade

e

reconhecimento

O maior concorrente da Morana é o mercado

A Balonè Fashion Bijoux é a outra marca do

Namorados, Dia dos Pais e outras. O franqueado

Grupo Ornatus, lançada em 2007, que passou um

compra das três marcas e cada uma tem sua

reposicionamento em 2015. A rede é composta por

política”, explica.

20 lojas, sendo que 19 ficam em shopping centers.
A unidade da Avenida Paulista, na capital paulista,
é a única loja própria. As demais são franquias.
Ela segue um conceito mais fashion e casual,
diferentemente da Morana que é mais clássica e
atemporal.
A Balonè também faz parte da co-branding Love
Brands, uma rede criada em parceria com as
marcas Imaginarium e Puket, que está presente

“ESTAMOS CONTRA A MARÉ. NO ANO PASSADO,
O CRESCIMENTO DO GRUPO ORNATUS FOI
DE 10% E O FATURAMENTO DA MORANA E DA
BALONÈ FOI DE R$ 232 MILHÕES”, JAE HO LEE.

Investimentos fora do país
A

Morana

iniciou

um

processo

de

internacionalização em 2007 quando o câmbio

em cidades de até 250 mil habitantes.

estava favorável. Com isso, foram abertas lojas em

São 58 unidades em municípios que não têm

dólar e o euro dispararam, tiveram que encerrar

shopping, mas que cabe uma loja multimarcas
no comércio de rua. “É uma parceria que tem
dado muito certo e que explora as datas mais
representativas como Dia das Mães, Dia dos
10_SHOPPING CENTERS

Portugal, Colômbia e Estados Unidos. Quando o
as atividades fora do país. “Foi um aprendizado e
agora estamos no mercado americano e fazendo
um piloto na Austrália, mas com o modelo de
venda direta”, explica.

VAREJISTA_GRUPO ORNATUS

O impacto da Covid-19

companhias até os anúncios de medidas do
governo com responsabilidade para não tomar

Com a pandemia do coronavírus atingindo

qualquer decisão precipitada. “Agora é hora de

também o Brasil e tendo reflexos em todos os

baixar a ‘vela’ e deixar a passar a ‘tempestade’. Em

setores da economia, Lee afirma que, como

home office, estamos especulando vários cenários

outras empresas, constituiu um comitê de crise

e até o inimaginável para estarmos preparados

e o grupo vem monitorando

da melhor forma possível para sobrevivermos e

tudo o que ocorre no mercado

até aproveitarmos a oportunidade de crescermos

desde boas práticas de outras

ainda mais pós-crise”.

Gastronomia

ser um outro modelo de negócio voltado
para o casual dining, bem diferente do

Com toda sua experiência em fast-food,

fast food.

em 2015, a marca Jin Jin Culinária Asiática
passou a fazer parte da Holding Halipar,

Então, o Little Tokyo continuou no

uma fusão realizada com o Grupo J. Alves,

portfólio do Grupo Ornatus e há planos

detentor das marcas Griletto e Montana

de expansão. Em julho de 2019, abriram o

Express, e o G5 Evercore Private Equity.

Izakaya Kuroda by Little Tokyo na cidade
de São Paulo e pretendem abrir mais

Na fusão, todo o dia a dia da operação

duas unidades nos próximos meses. “A

ficou

José

comida asiática está em alta no mundo

Alves, presidente da holding, e Lee

e, hoje, é consumida por todas as

atua como sócio e conselheiro. Na

gerações. Virou mercado, não é mais um

época,

nicho”, afirma Lee.

Little

sob

gestão

Lee
Tokyo

já

do

tinha

em

Ricardo

o

restaurante

funcionamento

no

ParkShoppingSãoCaetano (SP), mas a
operação não foi incorporada à fusão por

Tecnologia
O Grupo Ornatus ainda não tem um
e-commerce das marcas, mas é algo que
vem sendo estudado há alguns anos.
“Temos que criar um canal omnichannel
em que o franqueado possa participar com
uma política justa para todos. Vivemos
um momento de transformação digital
e precisamos colocar o cliente no centro.
O bom de entrar depois no digital é que
observamos como fazer e o setor é muito
colaborativo neste aspecto”, acredita Lee.

Restaurante Little Tokyo do
ParkShoppingSãoCaetano

_ARTIGO

LGPD ESTÁ PREVISTA PARA ENTRAR EM VIGOR NO PAÍS EM
AGOSTO DESTE ANO, MAS PODE SER ADIADA PARA 2021
por Camila Ramos Moreira Batistela | Fotos: Divulgação

A

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº

Devido ao Projeto de Lei 1.179/2020, com medidas

13.709/2018) irá regular as atividades de

de emergência durante a pandemia de coronavírus

tratamento de dados pessoas no Brasil.

no Brasil, a vigência da LGPD pode ser postergada

Dessa forma, qualquer empresa que tenha

para janeiro de 2021, com multas e sanções válidas

operações de tratamento de dados pessoais

a partir de 1º de agosto de 2021. O PL foi aprovado

no país, ou seja, coleta, produção, utilização,

no Senado e segue para tramitação na Câmara

reprodução e eliminação, deve se adequar à nova

dos Deputados.

legislação.
A Sócia no Escritório Sasson, Pinterich, Talamini
Com a LGPD, o Brasil passará a fazer parte do grupo

e Bussmann Advocacia, Camila Ramos Moreira

de países que contam com legislação específica

Batistela, tira algumas dúvidas sobre a nova Lei

para proteção de dados e da privacidade, assim

e como os shopping centers devem se adequar.

como os países da União Europeia (Regulamento

Confira!

Geral sobre a Proteção de Dados) e Estados Unidos
(California Consumer Privacy Act of 2018).

12_SHOPPING CENTERS
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LGPD: O QUE É?
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é um conjunto de
disposições normativas que visa regular e homogeneizar o
tratamento de dados no país. Sua entrada em vigor está prevista
para 16/08/2020 e colocará o Brasil no rol dos países que oferecem
segurança no tratamento de dados, assegurando respeito à
privacidade, confiabilidade nas relações e maior segurança jurídica.
Hoje, nós temos uma sociedade movida a dados. O que a legislação

Camila Ramos Moreira Batistela,
advogada sócia da SPTB
Advocacia

vislumbra é que os dados pessoais sejam tratados (coletados,
usados, armazenados, compartilhados e eliminados) pelas empresas e órgãos públicos
com mais responsabilidade, tendo como elemento central o respeito à privacidade do
titular do dado, que é a pessoa natural verdadeira proprietária do seu próprio dado e
que merece ter total controle sobre ele. Por isso, o objeto de proteção é tão-somente o
dado pessoal, caracterizado como informação relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável, excluindo-se os dados de pessoas jurídicas.

POR QUE IMPLEMENTAR
UM PROGRAMA DE
CONFORMIDADE À LGPD?

exigências de eventual fiscalização pela

As graves penalidades previstas na LGPD

direitos dos clientes titulares de dados

ANPD (Autoridade Nacional de Proteção
de Dados) ou pelo Ministério Público,
bem como estará apto a atender aos

podem ser a resposta mais simples e
imediata

ao

questionamento

acima.

Mas existem outras razões. Uma delas
é justamente acompanhar a tendência
mundial de proteção de dados pessoais,
fomentando a confiança dos clientes
titulares dos dados para que, inclusive,
forneçam

cada

programa

traz

vez

mais

benefícios

dados.

– os quais provavelmente farão suas
exigências e reclamações muito antes de
qualquer fiscalização. Por fim, a adoção
de um programa preventivo é capaz de
mitigar os riscos decorrentes de eventual
vazamento de dados e reduzir as sanções
judiciais e administrativas.

O

diversos,

tais como: valorização e proteção da
marca; maior confiança de parceiros
e

fornecedores,

especialmente

em

tratativas internacionais; maior controle
sobre os dados; incentivo a novas
estratégias; compliance, governança
e ética. Assim, o shopping ou empresa
estará apto a atender às principais

SHOPPING CENTERS_13
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QUAIS OS PRINCIPAIS RISCOS DE NÃO ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A LGPD?
Os principais riscos de não estar em conformidade são: (a) danos reputacionais para
a marca, que podem ser irreversíveis em caso de vazamento de dados, por exemplo;
(b) danos morais e patrimoniais (individuais e coletivos) para os titulares dos dados; e
(c) as sanções administrativas, entre as quais: advertências; bloqueios e eliminação de
dados; e multas que podem chegar a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
por infração.

HÁ ALGUMA
CLASSIFICAÇÃO DE
DADOS PESSOAIS QUE
EXIJA MAIOR PROTEÇÃO?

vincula seu tratamento (coleta, uso,

A LGPD faz uma distinção clara entre

especialmente

dados pessoais e dados pessoais sensíveis.
Estes são taxativamente conceituados
como

“dado

pessoal

sobre

origem

racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato
ou a organização de caráter religioso,
filosófico ou político, dado referente à

armazenamento, compartilhamento) a
justificativas/bases legais mais restritas.
Além disso, o legislador se preocupou
com os dados pessoais dos menores,
para

tratamento

de

dados pessoais de crianças (12 anos ou
menos), tendo em vista a situação de
maior vulnerabilidade desses pequenos
titulares. Como se vê, o espírito da LGPD
é realmente o de conferir maior proteção
conforme o risco de dano envolvido pelo
tratamento de cada dado.

saúde ou à vida sexual, dado genético
ou biométrico, quando vinculado a uma
pessoa natural”. Justamente pelo maior
risco que oferecem aos seus titulares
em caso de vazamento, a legislação

A LGPD É APLICÁVEL
SOMENTE A DADOS
DIGITAIS?

estejam localizados os dados, desde

Não. A Lei de Proteção de Dados é

objetivo a oferta ou o fornecimento

aplicável independentemente de serem
dados digitais ou físicos, coletados
no mundo físico ou virtual. Aplica-se
a qualquer operação de tratamento
realizada por pessoa natural ou por
pessoa jurídica de direito público ou
privado, independentemente do meio,
do país de sua sede ou do país onde
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que: I – a operação de tratamento seja
realizada no território nacional; II – a
atividade de tratamento tenha por
de bens ou serviços ou o tratamento
de dados de indivíduos localizados
no território nacional; ou III – os dados
pessoais objeto do tratamento tenham
sido coletados no território nacional. As
exceções previstas na lei não se aplicam
a shopping centers.

_ARTIGO

O QUE SÃO AS FIGURAS DO
CONTROLADOR, OPERADOR
E ENCARREGADO DE DADOS
(DPO) ESTABELECIDOS PELA
LGPD?

O Encarregado (DPO – Data Protection Officer,

O Controlador é a pessoa natural ou

e as informações de contato do Encarregado/

na Lei Europeia) será a pessoa indicada pelo
Controlador e/ou Operador para atuar como
canal de comunicação entre o controlador, os
titulares dos dados e a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (ANPD). A identidade

jurídica, de direito público ou privado, a
quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais – em regra,
será a pessoa jurídica administradora do

DPO deverão ser divulgadas, de forma clara e
objetiva, no site do shopping, oferecendo-se
um canal de contato fácil para os titulares dos
dados. Recomenda-se um Encarregado/DPO

shopping center.

qualificado, que possa auxiliar o Controlador

O Operador é a pessoa natural ou jurídica,

conformidade à LGPD. Poderá ser pessoa

na fiscalização interna do programa de

de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do
controlador – em regra, será a empresa de TI

física ou jurídica, mas nesse último caso
necessariamente deverá estar representada
de forma ostensiva por pessoa natural.

contratada pelo shopping para tanto.

QUAIS SÃO AS
RESPONSABILIDADES
DO CONTROLADOR,
DO OPERADOR E DO
ENCARREGADO/DPO
PERANTE OS TITULARES DOS
DADOS E ANPD?

lícitas do Controlador, ressalvando-se as

Sobre as responsabilidades, há a premissa

os shoppings a contratação de seguros

exceções acima mencionadas, previstas na
própria LGPD. Com relação ao Encarregado/
DPO, este poderá ser responsabilizado, via
ação regressiva movida pelo Controlador,
se comprovado que agiu contrariamente
às instruções lícitas deste Controlador. Em
todo caso, certamente recomenda-se para

de que o Controlador sempre responderá

específicos.

perante os titulares dos dados pelos danos
causados, exceto nas hipóteses previstas
em

Lei,

desde

que

comprovadas.

O

Operador responde solidariamente quando
descumprir as obrigações da LGPD ou
quando não tiver seguido as instruções
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esde o início dos primeiros casos da Covid-19 na cidade de Wuhan, na província
chinesa de Hubei, o mundo ficou em alerta. Não demorou muito para outros países do
mundo se tornarem o epicentro da doença. No Brasil, os primeiros casos confirmados

ocorreram no final de fevereiro e o isolamento destes pacientes não foi suficiente conter o
avanço do coronavírus. A transmissão passou a ser comunitária em 20 de março, conforme
declarou Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.
Os governadores Wilson Witzel (RJ) e João Doria
(SP) foram os primeiros a adotarem uma
série de decretos como, por exemplo,
suspensão das aulas nas instituições

CAPA_

de ensino e a proibição de eventos com aglomeração
de pessoas. Também recomendaram o fechamento dos
shopping centers, por, segundo eles, serem áreas de
alto fluxo de pessoas.
Com o número de infectados aumentando a cada dia e a
previsão do pico para os meses de abril e maio, segundo
as autoridades de saúde, vários setores do país pararam.
Em poucos dias, a maioria dos Estados contava apenas os
serviços essenciais em funcionamento, inclusive dentro dos
shoppings, como, farmácias, supermercados, transportadoras,
indústria, transporte público, postos de combustíveis, serviços de
limpeza e segurança.
A partir de então, os estados entraram em quarentena, pois a estratégia
adotada por outros países como China, Japão e Alemanha de isolamento social foi
a única que tinha dado certo até o momento.
As ruas ficaram desertadas e a maioria das pessoas passou a respeitar a quarentena, pois
acompanhavam o que acontecia na Ásia, na Europa e, agora, nas Américas. O fato de ter
chegado em uma terceira etapa no Brasil ajudou nos preparativos para não sobrecarregar
o sistema de saúde. Ainda não há como saber se o que foi feito é suficiente, somente as
próximas semanas darão esse parâmetro.

Os reflexos no setor
A crise do coronavírus impactou a saúde e também a economia global.
Ainda não é possível mensurar todos os reflexos, inclusive, no âmbito social.
Responsável por quase 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB) e mais de 3
milhões de empregos diretos e indiretos, os 577 shoppings com mais 150 mil
lojistas permanecem fechados.
Desde o início da crise, a Abrasce vem acompanhando o problema de saúde
que Brasil está vivendo e jamais questionou as ações do governo, aliás, a maior
preocupação sempre foi a de evitar, ao máximo, a disseminação da Covid-19.
Ao mesmo tempo, também busca soluções que possam mitigar os
efeitos econômicos e sociais, pois são milhares de empresas e milhões
de empregos que dependem do setor.
Desta forma, o diálogo com lojistas, fornecedores, colaboradores
e poder público tem se dado continuamente na busca de ações
para a sobrevivência das empresas e para a manutenção dos
empregos. “O momento precisa de serenidade, visão holística,
assertividade e celeridade na tomada de decisões”, ressalta Glauco
Humai, presidente da Abrasce.
SHOPPING CENTERS_17
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GLAUCO HUMAI
presidente da Abrasce

Diálogo
Humai tem conversado incessantemente
com diversos grupos empreendedores e
shoppings individuais para que adotassem
algumas boas práticas com o objetivo de
ajudar os lojistas e preservar empregos
neste momento.

Poder público

“A orientação é negociar e adiar a cobrança

Mas,

do

promoção,

empreendedores e lojistas não bastam.

condomínio e aluguel dos lojistas. A maior

É preciso de medidas contundentes dos

parte do setor tem feito esse esforço para a

governos nas esferas municipal, estadual e

sustentabilidade dos negócios”, explica.

federal. Algumas das anunciadas até agora

mínimo

do

fundo

de

apenas

as

medidas

dos

pelo governo federal ainda precisam ser
Depois, cada grupo pode analisar como

aprovadas e as que foram implementadas

será efetuada a cobrança: se será isentada

ainda

ou parcelada. “Essas três medidas têm um

intensidade necessárias.

não

vieram

na

velocidade

e

impacto de R$ 1 bilhão para os shoppings. É
um esforço que vai dar sobrevida a muitos

“É preciso achar mecanismos para fazer com

lojistas”, conclui. Vale ressaltar que essas

que o dinheiro chegue de forma rápida. No

ações não se encerram aqui e podem ser

dia 30 de março, enviamos um conjunto de

revistas.

medidas com sugestões ao Banco Central
e ao Ministério da Economia para que esse
recurso flua de forma imediata para os
lojistas de todo o Brasil”, revela o presidente
da Abrasce.
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Entre as demandas pedidas para o setor estão o uso da estrutura dos
adquirentes de cartão de crédito com baixas taxas e com garantia dada
diretamente pelo Tesouro Nacional e/ou BNDES; a criação de linhas de
crédito específicas para o varejo e para o setor de franquias para serem
usadas como capital de giro; desoneração da folha de pagamento e a
suspensão por, no mínimo 180 dias, do PIS e Cofins; entre outras.
As cartas foram endossadas ainda por mais quatro entidades: Instituto
para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), Associação Brasileira de
Franchising (ABF), Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL)
e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil
(CACB). As novas medidas anunciadas pelo governo federal em 1º de
abril, atendem parte das propostas enviadas pelo setor.
Com o apoio dos empresários do setor de shopping centers, a Abrasce
entende que há três grandes ações que o governo precisa tomar.
São elas: garantir renda para o trabalhador, a manutenção dos empregos
e o crédito para o empreendedor, principalmente, para o pequeno e
médio lojistas e autônomos.
Logo na primeira semana da quarentena, a Abrasce enviou uma carta
ao governo com propostas do setor de shopping centers e do varejo
para enfrentar esse período com serenidade. “As medidas têm como
objetivo a liberação de recursos para serem utilizados em atividades
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operacionais das empresas. Pois, com os

nos três poderes e nas três instâncias não

recursos

dificuldade

se coordena, empresários e trabalhadores

em se cumprir as obrigações acessórias

que movem a economia do país ficam

e o descumprimento ocasiona multas

inseguros e cheios de incerteza”, explica.

limitados,

haverá

pesadíssimas. Com isso, pede o diferimento
dos cumprimentos sem a cobrança de

Em uma videoconferência no dia 4 de

encargos”, diz Humai.

abril com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, e com o presidente da União

Além disso, a Abrasce tem atuado junto

Nacional de Entidades do Comércio e

às prefeituras para que os custos com o

Serviços (Unecs), Humai também apontou

IPTU possam ser adiados, assim como

que é preciso maior agilidade nas medidas

os de ISS. Para a Agência Nacional de

implementadas

Energia Elétrica (Aneel), a entidade fez um

há divergência alguma nos planos do

pedido com algumas sugestões, já que o

governo e nos pleitos que a gente tem

insumo é um dos mais importantes para o

feito. Há uma diferença na intensidade

exercício da atividade de shopping centers

e na velocidade que essas ações estão

e de lojistas. Desta forma, solicitou que o

sendo implementadas. Muitas vezes, a

faturamento emitido seja sobre a demanda

demora pela burocracia causa ainda mais

registrada a partir de março, que não haja

ansiedade”, disse.

pelo

governo.

“Não

suspensão do fornecimento diante do não
pagamento, sejam suspensas multas em

A Abrasce tem mantido esse diálogo com

caso de atraso, suspensão de penalidade

várias entidades para que possa haver um

e processos administrativos no âmbito da

alinhamento razoável que ajude a passar

Aneel e da Câmara de Comercialização de

por esse período com a menor turbulência

Energia Elétrica (CCEE) e a suspensão da

possível. “O momento é de estender a mão

Contribuição Associativa da CCEE.

para os lojistas como o setor tem feito, mas
precisamos pressionar o governo a isentar

Humai destaca que apoio do Poder Público

impostos por um período. Além disso, é

é essencial para que se possa atravessar

preciso colocar liquidez para o lojista e

esse momento tão delicado. Segundo ele,

para o empreendedor através de linhas de

o que está faltando é coordenação dos

crédito subsidiadas”, reforça.

governos federal, estaduais e municipais,
o que tem gerado muita instabilidade e
insegurança. “Se a classe que dirige o país
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Como reabrir
Acompanhando os impactos da Covid-19
no setor, desde o início da crise, a Abrasce
tem orientado os shoppings do país a
seguir todas as recomendações para
manter a saúde e segurança de clientes,
colaboradores e lojistas. Além de serem
espaços

sem

aglomeração,

devido

à

amplitude de horário de funcionamento,
com limpeza e higienização frequentes,
os shoppings deverão adotar medidas
preventivas para manter a circulação de
pessoas de forma organizada e saudável.
Pensando nisso, a Associação elaborou o
Protocolo de Operações, com informações
abrangentes, baseadas m experiências
e
o

boas

práticas

momento

internacionais,

de

reabertura

para
dos

empreendimentos em todo o Brasil.
A Abrasce irá continuar a acompanhar
o setor, tanto no país quanto no cenário
exterior, para entender os impactos e
a

mudança

no

comportamento

dos

consumidores causados pela pandemia.

A pandemia no Brasil
Para poder acompanhar como está a evolução dos casos de coronavírus, basta acessar a
página www.covid.saude.gov.br no site do Ministério da Saúde.

SHOPPING CENTERS_21

_ARTIGO POLÍTICO

MUDANÇA NO
PARADIGMA DA
QUARENTENA

EM TEMPOS DE CRISE,
PRECISAMOS JUNTOS
BUSCAR AS SOLUÇÕES!
por Sabrina Garcêz | Fotos: Divulgação

Em uma situação de crise global, todos os

a segurança biológica, sanitária da população,

continentes possuem casos positivos do novo

aliada à manutenção da renda mínima aos

Coronavírus. São mais de 800 mil infectados

mais vulneráveis, comunidades populares e

ao redor do planeta. Mais de 177 países onde o

de baixa renda, informais, autônomos, médias

coronavírus já se manifestou. A maior potência

e pequenas empresas devem ser mantidos

econômica do mundo, os Estados Unidos, fez

e

uma revisão de suas posições frente estratégia

empresários devem contribuir com todo

de contenção e o impacto em sua economia.

aparato necessário para o redirecionamento

amparados

pelos

Governos.

Grandes

da produção de insumos e equipamentos
No cenário brasileiro, a doença atingiu

como uma forma de encontrarmos “válvulas

nosso centro econômico, que é a cidade de

de escape” dessa pandemia.

São Paulo. E terá seus impactos em nossa
produção, serviços e logística. Governadores

De acordo com a Associação Brasileira de

e o Presidente da República divergem nas

Shopping Centers (Abrasce), o setor já sofre

formas de contenção da expansão da curva

os impactos. Em 2019, movimentou mais de

de disseminação. Boa parte dos governos

190 bilhões em faturamento, gerando mais de

estaduais tem agido no sentido de ouvir os

1 milhão de empregos di-

especialistas das áreas de Saúde, e o fazem

retos, totalizando cerca

bem!

de 100 mil lojistas pelo
Brasil afora. É preciso

Nesse ambiente de incertezas cabem aos

alçar luz para o seg-

Governos, é preciso um esforço coletivo para

mento. Os Governos

não entrar no falso debate: Saúde X Economia.

Federal,

Esforço esse que garanta o bem-estar social e

e Municipais devem

Estaduais

Sabrina Garcêz, advogada e
vereadora por Goiânia (GO)
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compreender que, além das medidas sanitárias, se faz mais que necessário apoio ao
setor para a perspectiva de manutenção
dos empregos, a segurança econômica dos
negócios, com linhas de crédito, redução
de alíquotas, suspensão de processos administrativos e tributários, além de isenção
de impostos. Me solidarizo com os goianienses nesse momento de crise sanitária,
ao mesmo tempo, que acolho as propostas
do setor com uma defesa da minha ação
parlamentar.

“Acredito que a mais
eficaz forma de conter a
disseminação é a informação,
colaboração social e, de
acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
testar, testar e testar as
pessoas. Isso ajudaria a
abreviar e a retomar o ritmo
dos trabalhadores aos seus
postos. Conseguiríamos tratar
com mais respeito as faixas
mais vulneráveis e as pessoas
com doenças preexistentes.
Pois, esse não é um vírus que
acomete apenas pessoas
acima de 60 anos.“
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Prestes a completar 80 anos, maestro
João Carlos Martins é mais uma vez
exemplo de superação
APÓS 22 ANOS, ELE TESTA LUVAS BIÔNICAS E VOLTA A TOCAR
PIANO COM TODOS OS DEDOS
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

Uma lágrima. Foi essa a emoção que o maestro João Carlos
Martins sentiu ao sentar no piano e poder tocar com todos os
dedos após 22 anos. Esse sentimento não foi compartilhado
com ninguém. Ele quis ficar sozinho na sala de sua casa na
hora em que foi testar as luvas biônicas, criadas pelo designer
industrial Ubiratan Bizarro Costa.
“Na hora em que encostei os dez dedos
no teclado, a expressão não foi com
palavras, foi uma lágrima. Vi que teria
um longo caminho a percorrer.
A primeira etapa é a pequena
evolução na técnica pianista
e a segunda é a digitação.
Se a cada dia eu conseguir
progredir

um

milésimo

de

segundo, já é uma vitória. Tem
dias que evidentemente fico
um pouco deprimido porque
acho que não vou chegar lá,
mas tudo indica que deu
Foto: Ale Catan

certo”, detalha o maestro.
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A primeira apresentação para o público com o

mais tempo para estudar piano do que para

uso das luvas aconteceu em 2020, no aniversário

memorizar músicas para orquestras. Com isso, a

de 466 anos da capital paulista, com a Orquestra

minha rotina tem sido um estudo de quatro a

Filarmônica

Theatro

cinco horas de piano por dia, mas é um estudo

Municipal. Essa foi a primeira luva testada por

muito lento. Tanto que levei um piano mudo

ele. Nos anos 1960, chegou a utilizar dedeiras

para casa para não incomodar os vizinhos.”

Bachiana

Sesi-SP

no

de aço, mas chegavam a deixar manchas de
sangue nas teclas.

Aniversário de 80 anos

Ele usa as luvas o dia todo. “Na lesão cerebral

No dia 25 de junho de 2020, o maestro completará

que tive, o hemisfério da fala, do pensar e do

80 anos e escolheu um lugar muito especial

andar interferiu nas mãos. A cirurgia, realizada

para festejar a data. “Mais do que celebrar meu

por Paulo Niemeyer, fez sucesso durante quatro

aniversário será a comemoração dos 60 anos da

meses, depois o problema degenerativo do

minha estreia no Carnegie Hall, em Nova York.

cérebro venceu a batalha. Agora, as luvas estão

Vou reger e, se Deus quiser, no final tocarei com

acostumando o cérebro também a não interferir

as luvas. Nunca toquei no Carnegie Hall sem estar

no hemisfério da fala e das mãos”, conta.

com a lotação esgotada nem no Lincoln Center.
Pode ser que dê certo novamente”, brinca. O

Além do acidente em Nova York durante
um jogo de futebol, em que perdeu
o

movimento

da

mão

direita,

mas

apresentação está agendada para outubro.

Rica biografia

conseguiu tocar novamente, o maestro
teve LER (Lesão por Esforço Repetitivo),

A trajetória do maestro já foi contada em

depois, sofreu uma lesão cerebral

documentários, filme, peça de teatro, livros e

durante um assalto na Bulgária. Neste

enredo de escola de samba. No ano passado, ele

momento, ele começou a tocar apenas

escreveu a obra ‘João de A a Z’, que retrata as

com a mão esquerda. No início dos

principais lições que ele aprendeu ao longo de

anos 2000, enfrentou um tumor e

sua vida. Mas qual é a mais importante? É a letra

também perdeu o movimento desta

E de esperança, segundo ele. “No momento em

mão. Após superar a doença, recomeçou

que você não perde a esperança, você tem um

e foi estudar regência. Aos 79 anos, é um

caminho longo pela frente. Agora, no momento

dos maestros mais respeitados do mundo

em que a esperança desaparece da sua vida,

e a maior referência brasileira.

daí, você pode realmente entender a palavra
aposentadoria.”

“Já fiz 24 operações, então, tive 24 momentos
de superação. Interrompi a carreira duas vezes,

No mall

mas sempre ficava com um cadáver enterrado
no peito e isso durou 22 anos. Agora, estou feliz

O regente também tem uma relação de longa

em tentar novamente o piano”, conta.

data com os shopping centers. Foram inúmeros
concertos que pararam os corredores do primeiro

Sua dedicação é realmente admirável. Ele

ao último piso. Além disso, cinco shoppings já

mudou toda sua rotina para estudar ainda mais.

escolheram fazer a decoração de Natal, baseada

“A dificuldade de virar a página fez com que eu

em sua vida.

memorizasse tudo o que vou reger. Neste ano,
resolvi o seguinte: já que fizeram até um robô

“Me sinto muito orgulhoso de ter sido tema do

para virar a página para mim, vou dedicar muito

Natal, inclusive, no maior shopping da América
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alguns momentos da

oeste da cidade de São Paulo,

sua carreira.

com um concerto durante
o Carnaval. “Tudo vem de

O

regente

carisma
que

as

sentem

tão

tem

um

Bach na música ocidental e

grande

esse momento foi bárbaro

pessoas
íntimas

se

porque

dele

fizeram

todos

os

silêncio

hora,

blocos
durante

e esse sentimento se

meia

respeitando

o

dá em todas as esferas

maior compositor de todos os

sociais, desde a elite até

séculos”, relembra.

as menos favorecidas.
Ele

e

Maestro João Carlos Martins tocou pela primeira em

se

apresentam

público com as luvas biônicas em janeiro no evento ‘São

diversos lugares e levam

no

CBN em parceria com Sesc SP. Itaú Cultural e Theatro

a

samba

Municipal de São Paulo, com o apoio da Fundação
Bachiana | (Fotos: CBN / Ronaldo Gutierrez)

para as comunidades

Sambódromo pela primeira

carentes. Em fevereiro,

vez em 2011 quando a Vai-Vai

Latina, o Aricanduva. Cada vez

por exemplo, foi tocar

foi campeã com o enredo ‘A

mais os shoppings devem ter

em um acampamento para

Música Venceu’. Como no ano

essa relação com a música.

os refugiados venezuelanos,

passado caiu para o Grupo de

Qualquer contribuição que

em Roraima.

Acesso, depois de nove anos,

Paulo, 466 anos com alegria’, programa idealizado pela

sua

música

orquestra
em

também

possam dar para a cultura do

Neste ano, o maestro voltou
ao Sambódromo do Anhembi
desfile

da

escola

de

Vai-Vai.

“Pisei

no

para devolver o carinho que

Brasil é válida. Por exemplo,

Para ele, um dos momentos

a comunidade teve comigo,

um shopping com teatro está

mais especiais, foi quando

resolvi reger a bateria com o

contribuindo para a música,

jovens em liberdade assistida

mestre Tadeu.” E o presente

as artes cênicas, os musicais…”,

deixaram na portaria do seu

deu sorte. A escola ganhou a

garante.

prédio um bilhete com a

competição e passou para o

seguinte frase: “Tio Maestro,

Grupo Especial novamente.

O seu shopping preferido é o

a música venceu o crime.”

Iguatemi São Paulo. “É o que

Isso é um demonstrativo da

fica mais fácil para mim, mas,

dimensão do trabalho que

atualmente, tenho dedicado

faz. “Já atingimos quase 17

meu

milhões de pessoas ao vivo

O

projeto

‘Orquestrando

com os nossos concertos, que

o

Brasil’,

baseado

tem Bach, Mozart, Beethoven

voluntariado, completará dois

e Brames. No final, o público

anos e foi criado para realizar

Depois de interpretar João

é como o do Rock in Rio”,

um sonho de Heitor Villa-

Carlos Martins no filme ‘João,

admite.

Lobos, que queria fechar o

tempo

apenas

aos

estudos.”

Redes sociais
o Maestro’. Alexandre Nero
convenceu o maestro a abrir
uma

conta

no

Discípulo de VillaLobos
no

Brasil em forma de coração.

Samba

“Ele tinha uma frase: ‘Não é

Instagram.

um público inculto que vai

Desde então, ele posta os

Em 2019, o maestro João

julgar as artes, são as artes

trabalhos que faz no Brasil e

Carlos Martins parou a Vila

que mostram a cultura de um

no mundo e relembra ainda

Madalena,

povo’. Só que na época dele
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bairro

da

zona

Foto: Fernando Mucci

não tinha televisão nem internet. Com a exposição
que tenho na mídia, é minha obrigação carregar
essa bandeira e realizar o sonho de Villa-Lobos. A
minha carreira como pianista foi fantástica assim
como está sendo como maestro, mas perto dos
80 anos, achei que seria a hora de tentar deixar
um legado. Se eu vou conseguir, não sei, mas vou
me esforçar para isso”, assegura.

Nas escolas
No Brasil, as aulas de música da grade curricular
mesmo em instituições privadas poderiam ser
muito mais bem exploradas. Geralmente, o
conteúdo é superficial. Na época do compositor
Villa-Lobos, ele conseguiu inserir o canto orfeônico
nas escolas. “Se formos analisar, Deus deu para o

A plataforma digital visa disseminar conteúdos e
oferecer capacitação para regentes e músicos. Ela
dá o apoio para que com a ajuda da comunidade
local se possa liderar um movimento de expansão
ou consolidação deste trabalho. Ao longo de quase
dois anos, entre milhares de crianças, o projeto
encontrou, pelo menos, dez crianças, segundo o
maestro, que são diamantes a serem lapidados.
“Se é aluno de piano, eu mesmo dou aula. O
importante é dividir no projeto as crianças em
quatro grupos: os que podem fazer parte de um
público, os que podem ter a música como hobby,

homem a voz para a melodia; as mãos e os pés
para o ritmo. Então, eu digo que a música é a
régua do mundo. Se um governo vai bem, todo
mundo fala que funciona como uma orquestra.
Se tem uma manifestação na rua, o governo diz
que tem uma orquestração contra ele. Então, a
música une fronteiras e nações. Dessa forma, vejo
que, depois que acabou o canto orfeônico nas
escolas, a música passou por vários problemas no
Brasil e está voltando só agora. Estudos mostram
que a criança que tem iniciação musical tira notas
melhores”, considera o maestro.

os que podem virar profissionais e os diamantes a
serem lapidados”, detalha.

OS PREFERIDOS DE JOÃO CARLOS MARTINS
SINFONIA 5ª BEETHOVEN
COMPOSITOR BACH
LUGAR CARNEGIE HALL
ORQUESTRA BACHIANA FILARMÔNICA SESI-SP
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Burocracia
tributária: a
necessidade
de reforma
por Pier Petruzziello | Fotos: Divulgação

No

Brasil é difícil não

res, pois as consequências de

da economia e sociedade.

conhecer

alguma

um sistema tributário árduo e

A desburocratização, a aprova-

empresa ativa que já

agressivo estão aparecendo dia

ção de reforma tributária eficaz

não tenha sido notificada pela

após dia. Um dado interessan-

e realista e o respeito ao tex-

Receita Federal. Isso porque,

te é que de acordo com o IBGE,

to constitucional são medidas

diariamente, são editadas mais

nos últimos 4 anos fecharam

obrigatórias e imediatas, rumo

de 40 novas normas, o que torna

no país cerca de 80 mil empre-

a um país mais seguro, sólido e

um desafio estar atualizado

sas, em sua maioria pela dificul-

com política pública que bus-

com todas as obrigações fiscais.

dade financeira enfrentada.

que o bem-estar da população.

Segundo dados do Instituto

E a solução mais eficaz seria

Brasileiro

Planejamento

a

(IBPT),

uma

tributário com uma reforma

empresa gasta em média 1,5%

que resolva as raízes desse

do faturamento anual apenas

emaranhado

para lidar com a burocracia do

estabeleça regras e diretrizes

sistema tributário brasileiro.

gerais

e

de

Tributação

simplificação

do

sistema

de

claras

e

normas,
imutáveis

para os tributos. A hora é de
O problema atual não é só

moralidade

a

fiscal e tributária, aprovação

elevadíssima

carga

fiscal,

mas também a incerteza e

de

a

das

tanto em relação as receitas

normas e procedimentos. E

tributárias como as despesas

todas essas atitudes retiram o

administrativas.

insegurança

jurídica

políticas

administrativa,
públicas

sérias,

dinheiro da economia, cortam
empregos e não permitem que

O trabalho a ser feito é árduo e

o país cresça ainda mais.

desgastante, mas necessário. O sistema tributário

O Brasil precisa evoluir a men-

e a burocracia existen-

talidade

te em nosso sistema

paternalista

estatal

que o bem público é supremo

estão estagnan-

frente aos interesses particula-

do a evolução
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Pier Petruzziello

Advogado, pós-graduado em Gestão
Pública e Direito Administrativo,

vereador na Câmara Municipal de

Curitiba e presidente da Comissão dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
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Práticas para o home office
se tornar ainda mais
produtivo e seguro
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

ESPECIALISTAS DÃO DICAS DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
DESEMPENHO PARA QUEM TRABALHA
DE CASA
Com a transmissão comunitária da
pandemia do coronavírus no Brasil,
milhões de trabalhadores passaram
a adotar o home office, seguindo a
orientação da Organização Mundial
de Saúde (OMS) de ficar em casa. O
isolamento social é essencial para reduzir
ao máximo o contágio e proteger,
especialmente, os grupos de riscos e não
sobrecarregar o sistema de saúde.
Ainda não é possível prever o tempo
que será necessário para as atividades
voltarem ao normal. As empresas que
já adotavam o trabalho a distância
antes da pandemia sofreram menos
impacto com essa nova forma
de trabalho. Já as que estão
tendo essa experiência pela
primeira vez, precisaram
se adaptar rapidamente
para diminuir o
impacto assim como
os colaboradores.
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Ana F. Winter,
psicóloga

Como ser produtivo?

Para se organizar e conseguir executar seu trabalho
em home office, é fundamental criar uma rotina
diária para manter a produtividade, a saúde mental
e o equilíbrio. Segundo a psicóloga Ana F. Winter,
deve-se buscar as melhores estratégias para se
adaptar às circunstâncias atuais. Primeiramente,
escolha uma área de trabalho com ventilação e luz
natural, use uma cadeira confortável e lembre-se
de que a tela do computador deve estar ao nível
dos olhos.

“Para reduzir as distrações, divida sua programação
em blocos e faça intervalos de cinco minutos entre

Crianças em casa

eles. Tenha disciplina durante o horário de trabalho,

Com a suspensão das aulas, os pais precisam

mas desligue-se também quando necessário.

trabalhar em casa e ainda cuidar das crianças

No tempo livre, assistir filmes ou séries, ler, ouvir

o dia todo. Como dividir esse tempo? A

música e passar tempo de qualidade com a família

psicóloga dá algumas dicas:

vão contribuir para um melhor equilíbrio neste
momento”, recomenda.

• Informe a empresa sobre sua condição para
que possam alinhar expectativas dentro
desta circunstância incomum;

Com uma avalanche de informações, mantenha-

• Explique para as crianças o que está acontecendo

se atualizado sobre os últimos acontecimentos

e que você tem trabalho a fazer, apesar de todos

em fontes confiáveis, mas de forma controlada. “O

estarem em casa;

monitoramento constante de notícias e de mídias
sociais prejudicará o fluxo de trabalho e ainda

• Conte com o apoio de tios, avós, amigos e até

aumentará

babás virtuais que podem ler, conversar e entreter

desnecessariamente

a

ansiedade.

Enquanto estiver trabalhando, o conselho é evitar

as crianças;

completamente”, diz.
• Planeje atividades que não precisam de supervisão,
Como o fato traz um aumento da carga emocional,

conforme a faixa etária dos filhos. Se não for

é preciso ainda buscar momento de conexão e

possível, não se culpe se as crianças passarem mais

autocuidado. Para isso, há vários aplicativos de

tempo na TV, tablet e videogames;

mindfulness e yoga, por exemplo, que aliviam o
estresse e a ansiedade. Não deixe de se exercitar

• Divida as tarefas com seu parceiro;

mesmo que dentro de casa. Há vários aplicativos
de fitness que podem te ajudar.

• Recompense o bom comportamento e a melhor
forma de fazer isso é dar atenção e estar presente.
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Previna-se

utilizar muito mais os dispositivos eletrônicos
e, ao mesmo tempo, deixam o monitoramento

Para quem está em home office, deve ficar
atento com a segurança da informação.
Alexandre Ichiro Hashimoto, professor de
Tecnologia e Segurança da Informação, alerta
que é essencial manter os softwares, sistemas
operacionais, antivírus e antispyware sempre
atualizados e fazer varredura e checagem por
meio de antivírus. “Oriento ainda trocar todas
as senhas de login pessoal wi-fi e internet
por senhas mais fortes, uma vez que o uso
nas residências tornou-se mais intenso com o
compartilhamento entre os membros da casa
durante a quarentena.”

casa sejam orientadas sobre
importância

da

“Se

aconselho

computadores

destinados

por

mensagens

financeira destinada a hospitais e ONGs,
assim como podem se passar por médicos e
ofertar produtos milagrosos por preços mais
número do cartão de crédito da vítima. Enfim,
eles são criativos.

em links de remetentes desconhecidos
recebidos via SMS, mensagens de aplicativos,
e-mails ou grupos, sem antes testar e verificar a

somente

com

utilizar-se da solidariedade para pedir ajuda

de senhas no dispositivo. Não clique

outras

origem da mensagem”, destaca Hashimoto.

Quanto aos e-mails, a orientação
abrir

golpistas criam novas armadilhas e podem

atualizações e evite o armazenamento

videogames”, alerta.

de

vantagens. No entanto, neste momento, os

dispositivos móveis em geral, faça as

mais seguras, incluindo as de

a

de contas, multas ou de prêmios com altas

“Em relação ao uso de smartphones e

possibilidade, as senhas deverão

é

com mensagens falsas, como pagamento

separar

a diversão. Se não existir essa
atualizadas

O golpe mais comum ainda é clicar em links

for

ao trabalho dos voltados para

ser

circunstâncias de pandemia.

segurança

informação.

possível,
os

da

está, principalmente, no estresse das atuais

acessíveis, podendo conseguir, por exemplo, o

É importante que todas as pessoas em
a

em relação à segurança de lado, pois o foco

Alexandre Ichiro
Hashimoto

as

assuntos

sobre o trabalho, sempre com o
cuidado de verificar o remetente e, ao enviar,
checar o destinatário. Evite ao máximo clicar
em links ou mensagens de engenharia social
de remetentes desconhecidos.

“Para não cair em fraudes, verifique os
possíveis golpes e vírus existentes checando
em sites de segurança, como Terra, UOL e G1.
Veja ainda se os mecanismos de comunicação

Não caia em golpes
Os
a

ataques
aumentar

de
em

utilizam criptografia e mantenha os aplicativos
financeiros atualizados com a última versão

cibercriminosos
situações

tendem

como

essa,

justamente porque as pessoas passam a
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de segurança, além de verificar a validade dos
certificados dos bancos e agências financeiras
ao entrar nos sites”, avisa Hashimoto.
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Ferramentas

última geração. “Por isso, levando em
consideração a segurança da informação, é

As empresas que não têm um sistema
instalado e precisaram se adaptar de
forma

emergencial

para

manter

as

atividades podem usar alguns programas
para organizar as tarefas. Em aplicativos,
o professor sugere o Google Keep e o
Google Agenda. “Para plataformas, a G
Suíte, do Google, e a Teams, da Microsoft,
possuem sistemas de gestão de projetos,
fluxo de trabalho e comunicação por vídeo
e telefonema, oferecendo uma maneira
mais

segura

para

compartilhamento

de tarefas e de arquivos. Existem ainda
outras soluções, como Todoist, Samsung
Reminder e Discord, este último sendo
muito utilizado por gamers”, recomenda
o professor de Tecnologia e Segurança da
Informação.

E os colegas?

de contato com os colegas. Para minimizar
digitais

e

vale

fazer

as

serviço de criptografia de última geração
ou uma solução de conferência”, reforça
Hashimoto.

Presente e futuro
Uma crise nessa escala pode afetar a sociedade para melhor ou para pior, mas
também traz oportunidades. “O uso mais
sofisticado e flexível da tecnologia, valorização de prazeres simples da vida, promoção de padrões mais construtivos no
ambiente cultural e político, menos individualismo, desenvolvimento exponencial
na ciência, medicina e farmácia são algumas delas”, explica a psicóloga Ana.

humano pensar e apreciar grande parte

está acostumado a trabalhar fora é a falta
impacto,

de tecnologia da empresa contrate um

Além disso, o silêncio dá a chance do ser

Uma das maiores dificuldades para quem

esse

aconselhável que a equipe de profissionais

usar

ferramentas

videoconferências.

No entanto, a maioria das plataformas
não possui sistema de criptografia de

do que vê, sem perceber adequadamente,
e entender o que sente, mas não processa,
ou seja, propicia o autoconhecimento.
“Conhecer

nossas

vulnerabilidades

e

fortalezas ajuda na resiliência o que
será um diferencial quando a pandemia
passar”, reflete Ana.
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CONHEÇA OS PLANOS MAIS APLICADOS NO MALL E ALGUMAS
NOVIDADES DO SEGMENTO
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

O

consumo energético é um dos principais
custos dentro do shopping center, mas
o setor sempre adotou medidas para
reduzir os gastos e o avanço da tecnologia

contribui muito para isso. Atualmente, podemos
ver bons exemplos espalhados por todo o país.
Mas, antes de adotar qualquer solução, é preciso
sempre contar com a expertise de empresas do
setor, pois elas têm um conhecimento técnico
que pode fazer com que o projeto desenhado seja
ainda mais rentável, trazendo o melhor custobenefício.
Segundo Francisco Scroffa, presidente da Enel X
no Brasil, em um ambiente complexo como um
shopping center, é preciso identificar os ofensores
e traçar planos de eficiência pontuais. “Sabemos
que o consumo de energia do estacionamento é
totalmente diferente da praça de alimentação ou
de uma loja âncora, por exemplo. Portanto, cada
vez mais os shoppings estão demandando essa
visão detalhada para otimizar os investimentos
em projetos e antecipar resultados.”
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Mercado Livre de Energia
A migração para o Mercado Livre é algo bem
comum neste setor e já vem sendo implantada
desde os anos 2000. A Enel X, por exemplo, ajuda
a identificar o melhor momento para realizar a
mudança, como migrar e suporta o cliente em
todas as obrigações e atividades processuais
exigidas pelos órgãos reguladores.
“O Mercado Livre não é uma novidade para os
shoppings, pois o setor é vanguardista nesta
opção de redução de custos. No entanto, com
a escalada do custo do insumo energia elétrica
nos últimos anos, o segmento tem buscado de
forma mais intensa essa redução e a procura pelo
Mercado Livre cresceu de forma exponencial”,
complementa

João

Henrique

Lins,

gerente

regional no Nordeste, da Eletron Energy.
Para embasar a migração, a Eletron Energy
apresenta estudos de viabilidade econômica e tem
auxiliado alguns shoppings da região Nordeste
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nesta mudança. Os contratos mais flexíveis

fazer um investimento inicial. Caso tenha um

possibilitam mais segurança, maior economia e

desligamento de energia por algum motivo, esse

alta rentabilidade aos centros de compras.

gerador passa a funcionar automaticamente”,
explica.

“Levando em conta o perfil, a Área Bruta Locável,

Os equipamentos ainda trazem o benefício de o

a estrutura física e a forma da operação, a compra

gerador entrar em funcionamento nos horários

e a venda de energia no ambiente de contratação

de pico quando a energia da concessionária é

livre têm proporcionado uma economia de

mais cara. A rede é desligada, o que também gera

mais 20% frente às tarifas das distribuidoras.

economia.

Um diferencial enorme do Mercado Livre é a
previsibilidade dos custos com a energia elétrica,

O Catarina Outlet Premium utiliza essa solução

um fator de extrema importância para a gestão

para uma geração emergencial com uma usina

do shopping”, reforça Lins.

de autoprodução a diesel e possui dois grupos
de geradores de 2.500 kVa. “O investimento na

“A eficiência energética é um

ordem de R$ 5 milhões em um contrato de 10

requisito diário para a operação

anos contempla a locação e a manutenção. É

de qualquer empreendimento.

um ativo que o cliente não entra com o recurso”,

Sendo assim, o shopping que

diz Souza.

conseguir ter sua operação mais
enxuta conseguirá ser mais com-

Ele ainda conta que o mall já usou o equipamento

petitivo e atrair lojistas e investidores”,

sem perceber que o gerador entrou em operação.

João Henrique Lins, gerente regional no Nordes-

“Como fazemos o monitoramento, entramos em

te da Eletron Energy

contato para verificar se tinham a quantidade de
diesel suficiente”, relembra.

Usinas de autogeração

Utility Bill Management

Além do Mercado Livre ser uma alternativa muito

Scroffa cita outra solução para ambientes de

procurada, Flávio Souza, diretor comercial da CPFL

grande dispersão geográfica e com necessidade

Soluções, destaca que geradores também têm

de manter a gestão centralizada. Trata-se do UBM

sido bastante requisitados. “Os investimentos em

(Utility Bill Management), uma plataforma de

infraestrutura e nos equipamentos, a gestão da

processamento e gestão de faturas de utilidades

operação e a manutenção dos equipamentos são

(energia elétrica, gás, água, esgoto, entre outros).

feitos por nós. Com isso, o shopping não precisa
Nesta ferramenta, o cliente tem uma gestão
detalhada e, por meio de relatórios on-line e do
suporte de especialistas, pode compreender
o comportamento de consumo e o gasto
com energia, gerando ações de eficiência.
“Temos

um

grande

case

com

a

JLL,

empresa de gestão de real estate. Por meio
da plataforma, é feita a gestão de todas
as agências do banco HSBC pelo mundo.
São mais de 6 mil agências e, de maneira
A usina de energia a diesel com potência 5.000 kVa atende 100% da carga
elétrica do Catarina Outlet Premium
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consiste na implantação e
manutenção de plantas de
energia solares para geração de créditos energéticos, que serão usados para
abatimento nas unidades
consumidoras do cliente.
centralizada, ela consegue

talhadamente. Isso ajuda

gerar

de

a melhorar seus processos

consumo energético. Dessa

internos, alocação de in-

forma,

seus

vestimentos e trazer as lo-

inquilinos, traçam planos

jas como parceiras nessa

de eficiência energética,

busca pelo consumo inteli-

que vão desde o retrofit de

gente de energia”, Francis-

lâmpadas

co Scroffa, presidente da

benchmarking
junto

com

para

modelos

LED, otimização do sistema
de ar condicionado, até a
construção de usinas de
autogeração.

Tudo

Enel X no Brasil.

Energia limpa

isso

baseado em informação

O Brasil é um país privile-

real do próprio cliente”,

giado por ter muitos re-

explica Scroffa.

cursos naturais, entre eles,
o sol e vento. Por isso, o

Por meio da plataforma,

uso de energia solar e eó-

os

centers

lica vem avançando mui-

demandam desde soluções

to rápido. O custo da solar

em

se reduziu muito, pois, a

shoppings

eficientização

do

parque de iluminação e dos

mesma placa fotovoltai-

sistemas de refrigeração

ca gera muito mais

até soluções de gestão e

energia

monitoramento de contas

custo bem menor.

de utilities.

Além disso, o uso

por

Com um grande conhecimento no mercado, a
CPFL Soluções implantou
a primeira planta de energia solar da cidade de São
Paulo. A empresa afirma
que há um grande aumento de procura por essa solução devido à queda do
custo das placas solares.
Apenas no ano passado, fizeram mais de 400 instalações de energia solar, tanto em residências como no
comércio e indústria.
“Neste modelo, também
entramos com o
investimento e o
cliente paga
apenas a

um

locação do
sistema. Só a
economia de

deste recurso mos“Diferentemente do passa-

tra a conexão que o

do, hoje por meio de infor-

empreendimento tem

mação e gestão automati-

com a sustentabilidade.

zada, os empreendimentos
conseguem gerir o consu-

A Eletron Energy fornece

mo de energia elétrica de-

a Geração Distribuída, que
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energia obtida
compensa
o valor do
aluguel”, reforça o diretor
comercial.
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Os mais recentes

30 a 40% os custos.
Há empresas que prestam

Amplamente usado na Europa

um serviço de consultoria

e nos Estados Unidos, a Enel

e inteligência, orientando o

X traz para o Brasil o EMS

shopping desde a escolha do

(Sistema de Gestão de Energia),
que faz a gestão em tempo real do
consumo energético de partes da sua
planta, lojas ou uma visão consolidada
por prédios. “Com esse produto, as
tomadas de decisão de curto prazo são
mais ágeis e permitem compartilhar as

fornecedor até o contrato.
“Como

o

shopping

não

tem

uma

equipe técnica, não consegue balizar
as muitas soluções dos fornecedores.
Então, fazemos a avaliação, ajudamos a

ações com os inquilinos”, explica Scroffa.

identificar e contratar a melhor solução.

A

que o cliente está tendo”, explica Carlos

Eletron

Energy

também

lançou

o software Integra, que permite o
acompanhamento em tempo real da
performance dos contratos de energia.
O acesso às informações gerenciais é

Depois, também avaliamos o resultado
Alberto Schoeps, diretor da Replace.
É possível, ainda, colocar cláusulas de
garantia no contrato, por exemplo,

fácil, rápido e seguro.

como multa por atrasos de entrega. “São

Já a CPFL Soluções tem um projeto-

dia a dia e podem passar desapercebidos

piloto em andamento de calimetria,
que mede todas as grandezas de
um consumo do cliente. Com isso, é
possível fazer um melhor contrato com
a distribuidora de energia. A previsão de
lançamento é para o segundo semestre
deste ano.

Consultorias
Assim, a negociação entre o mall e o
fornecedor fica mais equilibrada. “Após
a visita técnica, conseguimos identificar
a solução dos potenciais fornecedores.
Quando nos chamam para equalizar
as propostas e escolher o melhor
fornecedor, conseguimos amenizar de

pequenos detalhes que acontecem no
pelo shopping na hora da negociação.
O que sugerimos nunca tem um viés
comercial. Somos o braço técnico do
cliente”, reforça Schoeps.
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A crise da COVID-19 e seus efeitos
no setor de Shopping Centers
por Gisele Pimentel | Fotos: Divulgação

A

Covid-19 é uma doença causada

apenas

algumas

poucas

por um vírus mutante oriundo de

como farmácias e supermercados, bem

outras espécies de animais, já hoje

como serviços de delivery das praças

reconhecida como causadora da maior

de alimentação, entre outras atividades

pandemia da humanidade moderna.

classificadas

como

operações,

essenciais

ao

atendimento do público em situação de
Em meio ao cenário de incertezas, em

emergência.

alguns mercados maduros, como o da
China e dos EUA, os governos, cada um

Nesses casos, o impacto nos contratos

com sua estratégia, mostram reação à

está sendo gerado por restrições adotadas

pandemia realizando injeções financeiras

pela Administração Pública – o “fato do

maciças na economia.

príncipe”, na expressão consagrada na
tradição jurídica – em virtude da pandemia.

No Brasil, entre as muitas medidas de

São essas restrições e sua influência sobre

combate à corrente pandemia, autoridades

cada contrato que precisam ser analisadas

estaduais

individualmente.

e

localidades

do

recomendaram,

municipais
território

variadas

nacional,

determinaram,

ora
o

Nesse contexto, surgem inúmeros artigos

fechamento dos shopping centers por

jurídicos sobre o impacto do Coronavírus

períodos prorrogáveis de duas a quatro

nas relações contratuais. Muitos desses

semanas, mantidas em funcionamento

textos qualificam a pandemia como “caso
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ora

de

fortuito

ou

força

maior”, concluindo,
a partir daí, que os
contratantes

não

estão mais obrigados a cumprir seus
contratos, nos termos expressos do
artigo 393 do Código Civil brasileiro.
Outros preferem qualificar o avanço do
novo Coronavírus como “fato imprevisível e extraordinário”, invocando o artigo
478 do Código Civil para deixar aos contratantes a possibilidade de extinção do
contrato ou sua revisão.
Tal cenário faz palpitar pleitos diversos,
muitos irrazoáveis, como pedidos de
isenção de aluguel e encargos atinentes
aos espaços comerciais em shoppings
centers.

dependerá, sempre, de cada relação
contratual, individualmente considerada.
preciso,

antes

de

se

qualificar

acontecimentos em teoria, compreender
o que aconteceu em cada contrato,
impondo-se

• O lojista pode se considerar, ipso facto,
impedido de pagar as verbas locatícias, pelo fato
da cessação de seus negócios no espaço locado?
Mesmo que se trate de um banco, ou outro com
notória capacidade econômica?
• Seria possível cogitar-se de uma força maior
sistêmica, a gerar efeitos especiais sobre cada
contrato da cadeia produtiva?
• É razoável cogitar-se de onerosidade excessiva,
ou da teoria da imprevisão, em situação na qual
não existe a vantagem extrema para qualquer das
partes contratantes (art. 478 do Código Civil)?
Vale lembrar que, para a economia em geral
e para a própria saúde das relações sociais, é

O certo, porém, é que cada solução

É

Pois aí vão algumas perguntas
adicionais, para contribuir com a
busca por respostas adequadas
à inédita crise que enfrentamos:

a

indagação

central:

a

pandemia provocou, efetivamente, a
impossibilidade de cumprimento da
prestação pelo devedor? Que impactos
a pandemia causa sobre cada parte
contratante, e qual o encaminhamento
justo a conferir a citado “ato do príncipe”?

imprescindível que a maior parte dos contratos
já firmados seja mantida e que as prestações
devidas

sejam

cumpridas.

O

pacta

sunt

servanda não merece ataques desnecessários
nesse momento.
Antes de qualquer judicialização, é dever das
partes recorrer à boa-fé objetiva e ao dever de
renegociar. A extinção de vínculos contratuais
ou a revisão judicial de contratos são remédios
extremos que as partes devem evitar sempre
que possível, diante do imperativo de mútua
cooperação e lealdade que deriva do artigo
422 do Código Civil brasileiro e do princípio
constitucional da solidariedade social, artigo 3º,
inciso I, da Constituição Federal.
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GESTÃO DE RESÍDUOS
NOS SHOPPINGS
O ENVOLVIMENTO E A EVOLUÇÃO DO SETOR SÃO VISÍVEIS AO
LONGO DA ÚLTIMA DÉCADA E MUITOS PROJETOS PODEM SER
CONSIDERADOS MODELOS PARA A SOCIEDADE
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

A

Lei da Política Nacional de Resíduos

era da economia circular, em que o recurso

Sólidos completará 10 anos em

é utilizado, descartado e reaproveitado.

agosto e, ao longo deste período,

muitas mudanças foram implementadas.

Alguns empreendimentos se destacam no

Com a legislação nacional, as atividades da

assunto e servem de modelo para os demais.

indústria, do comércio e de prestação de

Um deles é o Shopping Eldorado, que há

serviços têm que atender a uma série de

10 anos iniciou um programa de gestão de

normas.

resíduos com o objetivo de reduzir o lixo
enviado ao aterro sanitário. “Começamos a

No caso dos shopping centers brasileiros,

fazer a coleta seletiva, mas percebemos que

que recebem 502 milhões de visitantes por

a nossa capacidade era pequena pelo fato

mês, podemos constatar que houve uma

de muitos clientes e lojistas descartarem

evolução do setor em um de seus principais

o lixo orgânico no reciclável. A partir de

pilares: a sustentabilidade.

então, iniciamos o processo de separação
na praça de alimentação e tivemos um

Segundo o Relatório de Sustentabilidade,

aumento significativo”, conta Sergio Nagai,

realizado pela Abrasce em 2019, 92% dos

superintendente do empreendimento.

shoppings do país fazem a coleta seletiva
de cerca de 20 mil toneladas de lixo por

Como a meta era diminuir o volume enviado

mês, mas apenas 35% realizam a logística

ao aterro sanitário de forma drástica,

reversa. Então, há muitas metas ainda a

criaram uma composteira, feita a partir

serem traçadas e alcançadas, pois vivemos a

do reaproveitamento de uma secadora
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de fumo. “São recicladas quase 2 toneladas de lixo orgânico por
dia, que vira adubo. Uma parte é utilizada na horta instalada na
cobertura do shopping e o restante é doado. Hortaliças, legumes,
ervas e temperos colhidos são destinados aos funcionários. Das 300
toneladas de detrito produzidas por mês no Shopping Eldorado, 60
toneladas são de lixo orgânico. Atualmente, conseguimos reciclar
80% do total de resíduos”, relata.
O material reciclável é encaminhado a uma cooperativa cadastrada
na Prefeitura de São Paulo. “Esse resíduo não gera uma receita
para

o

shopping,

mas

acaba sendo o salário destes cooperados.”
Três funcionários cuidam do trabalho de
compostagem, mas Nagai reforça que todo o

Sergio Nagai,
superintendente
do Shopping
Eldorado

time está envolvido. “É um projeto que todos
têm orgulho. Os consumidores interessados
também podem levar o adubo de forma gratuita, basta
procurar o SAC do empreendimento”, diz.
Segundo Telma Bartholomeu Silva, advogada, auditora
ambiental e especialista em projetos de sustentabilidade
para shopping centers, esse modelo de centro de
compras é um organismo vivo em termos de quantidade
e qualidade de resíduos, por isso, não dá para tratar o
shopping como uma indústria, que tem uma previsão
de resíduos.
“É fundamental ter engajamento do lojista e da
equipe de limpeza. Ambos precisam de treinamento
e capacitação. Em nosso projeto, o lixo é segregado
na ponta por andar e por galeria, assim, quando desce
para as docas já está separado por container, de acordo
com a Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente),
no padrão internacional de cores”, diz Telma. A dinâmica começa na loja e vai até a doca,
envolvendo o processo de separação, a coleta seletiva, o correto acondicionamento e a retirada.
A auditora ainda alerta que, diferentemente da água e da energia, o lixo ainda é visto como gasto
por boa parte dos empreendimentos, mas ele pode ser monetizado também. Os recicláveis são
fáceis de serem comercializados já o orgânico gera custos para alguém retirar.
O que também não pode ser deixado de lado é a documentação que a gestão de resíduos exige.
“É preciso que o empreendimento emita sempre o PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos), obrigatório pela Lei Nacional. Todo grande gerador precisa ter esse certificado. Quem
não tem isso em dia pode sofrer as penalidades previstas em lei como multas. O cerco está se
fechando nos municípios, porque as prefeituras não querem carregar mais esse lixo de graça,
então, estão legislando localmente para aplicar a legislação nacional”, alerta Telma.
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feitos a coleta e o transporte
Telma
nos
gestão
que

explica

que,

de resíduos de serviços de

projetos

de

saúde para que todas as

resíduos

partes fiquem protegidas e

de

cuida,

existe

a

tenham documentos que

possibilidade de incluir

comprovem o cumprimento

uma

da lei. “Nenhum negócio

composteira

customizada de acordo

sobrevive

com porte do shopping

sustentável.

center.

composto

causam multa, denúncias

qualidade

no Ministério Público, entre

pode

outros

de

O

alta

produzido

ter

dois aproveitamentos:
ser usado em jardins do centro de compras

hoje

sem

ser

Resíduos

problemas.

Quem

não tem a documentação
está vulnerável”, frisa Telma.

ou doado para a Fundação SOS Mata
Atlântica. “Quando é viável para o shopping

Já existem plataformas que gerenciam

ter uma composteira, é possível reduzir

os resíduos sólidos com acesso remoto.

o custo do transporte e a disposição

Uma

final dos orgânicos. Mas a compostagem

recentemente, que permite ainda controlar

exige cuidados também para não haver

os custos e gerar receita e é aplicável para

contaminação.”

shopping centers. O lixo também pode usar

delas

é

o

GreenNow,

lançado

a tecnologia a seu favor.
Cuidar do lixo é essencial, mesmo diante de
uma doação dos materiais recicláveis. Em
todos os casos, é preciso exigir certificados
de destinação de resíduos e verificar
cada um dos fornecedores. Essa cadeia
ambiental tem que ser observada para não
ter problemas futuros.
Os shoppings que possuem laboratórios e
farmácias devem verificar ainda como são

Vista da horta da cobertura
do Shopping Eldorado
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“O shopping serve de modelo para o
consumidor e reciclar deve ser um hábito.
Como tem um papel transformador,
social e de educação ambiental, deve
trabalhar com o tema sustentabilidade
internamente”
– Telma Bartholomeu Silva.
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Vencedor do Prêmio
Abrasce 2019

“A operação se aprimora a cada dia e é já
possível separar os recicláveis em 22 tipos
de materiais. O Projeto Resíduo Zero gera

Desde 2016, o Shopping Center Norte e o
Shopping Lar Center reforçaram as ações
voltadas ao engajamento sustentável com
a criação do Projeto Resíduo Zero. “Ele foi
o guia para uma série de novas ações e
implementações
inclusive,

gerando

nos

empreendimentos,

impacto

positivo

na

comunidade local”, reforça Giuliana Tavares,
gerente de facilities dos empreendimentos.
Os

benefícios

proporcionam

ainda

conhecimento e boas práticas, que contribuem
nos aspectos social, ambiental e financeiro,

rendas expressivas. O reciclável representa 21%
da receita do Instituto Center Norte, sendo
revertida integralmente no apoio de projetos
da zona Norte da cidade de São Paulo.”
Mais de 3 mil pessoas são beneficiadas pelo
Instituto Center Norte. Com um fluxo de 80 mil
visitantes por mês, os dois empreendimentos
reciclam em média 40 toneladas por mês. “O
mais difícil foi o engajamento dos stakeholders.
Trazer o tema de forma a conscientizar e fazer
com que as ações fizessem parte da cultura foi
um grande desafio”, relembra Giuliana.

pilares importantes da sustentabilidade. A
partir disso, várias ações e projetos foram criados
como a Comissão Interna de Sustentabilidade
e a Central de Gerenciamento de Resíduos.
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Horta do Nova América adubada com composto
orgânico, produzido no empreendimento

Reaproveitamento de
diversas formas

Atualmente, o centro de compras recicla cerca
de 14% de todo resíduo gerado, chegando a
mais de 38 toneladas por mês. Os funcionários

Implantado em 2017, o programa de gestão de
resíduos do Shopping Nova América também
tem como objetivo reduzir o volume enviado
para os aterros, incentivando a reciclagem.
Para

isso,

são

realizados

trabalhos

de

da coleta do resíduo já separado em orgânico
e reciclável, é feita a segregação por tipo, onde
os materiais são enfardados e enviados para
as empresas de reciclagem.
fazemos

compostagem

alimentação, usando como adubo da horta,
e reaproveitamos o óleo para fabricação
sabão

e

velas

são entregues como mimo aos clientes. Ao
todo, o projeto conta com 23 colaboradores

Em janeiro deste ano, mais uma ação foi
colocada em prática. Em parceria com a White
Martins, o Nova América lançou a campanha
de arrecadação de anéis de lata, com o intuito
de trocá-los por cadeiras de rodas especiais.
“A coleta é feita por meio de garrafas PET de

com parte do resíduo orgânico das lojas de

de

orgânica. Mudas e velas artesanais também

envolvidos em todo o processo.

conscientização de lojistas e clientes e, a partir

“Internamente,

têm acesso semanalmente a verduras da horta

artesanais”,

esclarece

2 litros: 770 garrafas cheias correspondem a
uma cadeira de rodas para uma criança, que
é selecionada pela One by One, ONG voltada
para inclusão social de menores de baixa
renda com deficiência”, afirma Lanzadera.

Rafael Lanzadera, gerente de operações
do Nova América. A maior dificuldade na
implementação foi justamente esse trabalho
de conscientização.

DICA DE LEITURA
A autora Telma Bartholomeu Silva comenta
cada um dos artigos da Lei 12.305/2010 – Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Aponta as possíveis
implicações práticas e esclarece as obrigações,
as responsabilidades e as situações jurídicas,
técnicas e econômicas desde a publicação da lei.

