Momento de
retomada
Desde o início da pandemia, a Abras-

didas para auxiliar financeiramente

ce entendeu a necessidade de fecha-

os lojistas. Queremos mostrar que é,

mento dos shoppings. Nessa edição

sim, possível saúde e economia an-

da Revista Shopping Centers, mos-

darem juntos.

tramos como foi esse processo e
como entramos em uma nova fase, a

O setor de shopping centers já pas-

de reabertura.

sou por diversas crises e sempre
mostrou a sua resiliência. Tenho cer-

Já temos mais de 400 shoppings

teza que, agora, não vai ser diferente.

funcionando no Brasil. Todos os empreendimentos estão seguindo um

Uma boa leitura a todos.

rigoroso protocolo de operações. O
documento foi elaborado pela Abrasce em parceria com o Sírio-Libanês,
de São Paulo, e com o Hospital Mater
Dei, de Belo Horizonte (MG). São mais
de 20 ações que promovem segurança para lojistas, funcionários e consumidores.
Essa edição também vai mostrar
como grupos de shopping centers
têm se estruturado para essa nova
fase. Você verá algumas das soluções
aplicadas na prática para garantir o
distanciamento social, a higienização
dos ambientes e suas principais meGlauco Humai,
presidente da Abrasce
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Novos Shoppings Associados
por Redação | Fotos: Divulgação

Jurerê Open Shopping
É o centro da vida de Jurerê Internacional (Florianópolis, SC). Seguindo o conceito
internacional de shopping a céu aberto, integra natureza e arquitetura de forma
orgânica, reunindo opções gastronômicas, lojas e serviços. Seus passeios e calçadões
incluem os beach clubs – com gastronomia de qualidade, música ao vivo e muito
conforto – e eventos culturais durante o ano inteiro, como o Jurerê Open Sound, o Cine
Open Air e o Jurerê Jazz Festival.
Telefone: (48) 3261-5500 | www.jurere.com.br/desfrutar/open-shopping

Limeira Shopping
Tem a missão de oferecer para Limeira (SP) e região as melhores opções em compras,
lazer, entretenimento, alimentação e serviços. Seu diferencial está na localização
privilegiada, à margem da Rodovia Anhanguera, no quilômetro 150,5 à direita, e de fácil
acesso à cidade pelo anel viário. Com lojas consagradas no cenário nacional, o Limeira
Shopping proporciona aos seus clientes conforto e praticidade, tudo em um único local.
Telefone: (19) 3445-8400 | www.limeirashopping.com.br

Parque Shopping Bahia
Inaugurado em março de 2020, é mais do que um centro de compras. É um lugar de
experiências. Instalado em Lauro de Freitas (BA), em uma área de aproximadamente 144
mil m², o empreendimento conta com mais 190 operações, dentre elas 8 lojas âncoras,
mais de 10 megalojas, 28 operações na praça de alimentação e Alameda Gourmet
com 5 restaurantes renomados. O Parque Shopping Bahia também nasce com uma
característica única por reunir um mix de operações de entretenimento e lazer.
Telefone: (71) 2886-0144 | www.parqueshoppingba.com.br

Shopping Jardim Norte
Planejado para atender toda a população de Juiz de Fora (MG) e região, o Shopping
Jardim Norte é um empreendimento moderno e privilegiado que está transformando
uma das regiões mais importantes da cidade. São 39 mil m² de ABL e uma oferta variada
de compras, lazer, serviços e alimentação. O empreendimento conta com nove lojas
âncoras, 10 megalojas e 140 lojas satélites, além de 17 operações de alimentação, seis
salas de cinema e diversões eletrônicas e uma instituição de ensino.
Telefone: (32) 3512-2000 | www.jardimnorte.com.br
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COMO A ABRASCE
TEM ATUADO EM
DEFESA DO SETOR DE
SHOPPING DURANTE
A PANDEMIA

D

O CONTATO INCESSANTE
COM O PODER PÚBLICO E A
CRIAÇÃO DE UM CRITERIOSO
PROTOCOLO DE REABERTURA
TÊM SIDO FUNDAMENTAIS
PARA A RETOMADA
por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

esde a chegada da Covid-19 ao Brasil, o

grupos de shoppings até os pequenos e médios

diálogo da Abrasce com o poder público

lojistas.“Enviamos sugestões para o Banco

foi bastante intensificado. O intuito

Central e para o Ministério da Economia pedindo

das conversas é apresentar aos governantes

ajuda na criação de linhas de crédito. Além disso,

os impactos sofridos pelo setor de shopping

temos mantido conversas frequentes com

centers e as medidas necessárias para auxiliar

bancos para que essa liberação possa ser rápida

toda a cadeia, que envolve 577 shoppings, 105

e com boas condições. Temos ainda informado

mil lojas e mais de 3 milhões de empregos

investidores como vem sendo a reação do setor

diretos e indiretos.

durante esse momento”, pontua Glauco Humai,
presidente da Abrasce.

Com distintos posicionamentos de dirigentes
públicos no decorrer da crise, a Associação

De

acordo

com

Gisele

Pimentel,

gerente

sempre defendeu que as decisões precisam

jurídica e compliance da Abrasce, à medida

estar coordenadas no âmbito federal, estadual

em que o mundo compreendia a doença, seu

e municipal para, dessa forma, evitar diferentes

desenvolvimento e ações a serem tomadas,

entendimentos, o que poderia comprometer

o departamento jurídico da entidade definiu

ainda mais os processos.

as prioridades: garantir proteção jurídica ao
negócio shopping center, saúde, segurança,

Além disso, há a preocupação com a crise
financeira ocasionada pelo novo coronavírus,
que teve impacto em toda a cadeia, desde os

renda, emprego e crédito.
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No combate à crise, a parceria com outras entidades representativas
também tem ajudado a encarar os diversos desafios. Desta forma, a
Abrasce mantém contato direto com a União Nacional de Entidades
do Comércio e Serviços (UNECS), o Instituto para Desenvolvimento
do Varejo (IDV), e Associação Brasileira de Lojistas de Shopping
(Alshop), entre outras.

Retorno gradual e responsável
A proximidade com prefeituras e governos estaduais foi fundamental
para demonstrar o quanto o setor está capacitado para a reabertura
segura, mesmo antes dos decretos de flexibilização da quarentena. “Temos
mais de 400 empreendimentos abertos no Brasil e conseguimos nos preparar

Glauco Humai
presidente da Abrasce

para a retomada. Por meio de conversas com os governantes, pudemos comprovar
a força do setor para se organizar e mostrar a confiança que esse momento exige, que é a do retorno dos
consumidores aos empreendimentos”, afirma Humai.
E o diálogo tem sido impreterível para o entendimento entre as partes. “Sempre apelamos para o bom
senso e para o compromisso de mútua responsabilidade. Mantivemos essa ligação com o poder público
em busca de planos para a flexibilização das atividades. Claro, seguindo sempre as medidas preventivas
para não propagação da Covid-19 e adotando o tom apropriado às circunstâncias”, esclarece Gisele.
A entidade também tem feito uma força-tarefa para levar informação aos 222 municípios onde há
shoppings. “Enviamos sugestões e solicitações a prefeituras, estados e União. Em paralelo, nos debruçamos
em um grande estudo para desenhar a retomada, afinal, o Brasil é um país continental, com realidades
diferentes”, diz a gerente jurídica.
Com isso, a Abrasce elaborou um robusto Protocolo de Operações, desenvolvido em parceria com a
consultoria do Sírio-Libanês. O plano está totalmente em linha com o que está sendo implementado em
experiências internacionais. Os principais exemplos são Alemanha e China, que tiveram medidas eficazes
no combate ao novo coronavírus.
Ainda de acordo com Glauco, o protocolo está baseado em recomendações das autoridades sanitárias,
como a Organização Mundial da Saúde (OMS), e de outros países mais adiantados no processo de
reabertura. O contato com outros parceiros, como o Internacional Council of Shopping Centers (ICSC),
também colaborou para a criação do protocolo. “Com mais de 20 medidas, ele pode ser usado em
empreendimentos de todas as regiões do Brasil. Mas, de forma que cada equipamento pode adaptar o
protocolo de acordo com os decretos estaduais e municipais da sua região”, explica.

clique aqui
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Rafael Saad, gerente de consultoria do Hospital Sírio-Libanês, diz que o apoio técnico dado à Abrasce segue recomendações da OMS e pesquisas científicas, que
mostram o que é aplicável para proteger a vida e reduzir os riscos de contágio.
“Além disso, ele está baseado em práticas rotineiras das estruturas hospitalares
que temos e que foram intensificadas com a Covid-19. Ajudamos ainda a ajustar
algumas questões, usando uma linguagem mais correta do ponto de vista científico e também de compreensão mais fácil, e acrescentamos outras iniciativas
relevantes”, relata Saad.
“Os shoppings têm um poder de penetração muito grande na
sociedade brasileira. Ao conseguirem colocar essas medidas em
prática e comunicarem de forma efetiva clientes, colaboradores,
lojistas e funcionários, a chance de propagar esse comportamento
para outros ambientes de circulação pública é muito grande e
ajudaria a multiplicar ainda mais esse efeito”, Rafael Saad.
Rafael Saad, gerente de consultoria do
Hospital Sírio-Libanês

Muito da estrutura de shopping se equipara com

shoppings e poder público quanto para a popu-

a do hospital. Ambos contam com espaços de ali-

lação, como essas medidas devem ser aplicadas”,

mentação e de manutenção, áreas comuns com

aponta Gabriella.

alto fluxo de pessoas, escada rolante, entre outras.
Desta forma, a consultoria do Sírio-Libanês contribuiu para levar essas providências usuais para
os empreendimentos. “O cuidado que a Abrasce
está tendo de orientar sobre a não realização de
eventos para evitar a aglomeração, por exemplo, é
uma medida adequada e cuidadosa. Isso sinaliza
um compromisso em evitar a propagação do ví-

“A parceria com a área de consultoria do SírioLibanês trouxe ainda mais força para o protocolo.
Também mostra ao poder público a seriedade
e o comprometimento do setor para que a
reabertura aconteça de maneira responsável e
organizada”, Gabriella Oliveira.

rus. Por outro lado, as pessoas precisam entender
que estamos em processo progressivo de retomada e as visitas ao shopping precisam ser feitas
com cautela”, reforça Saad.
Para Gabriella Oliveira, gerente de Planejamento
e Operações da Abrasce, o fluxo constante de informações entre a Associação e seus associados
é ainda mais importante nesse momento. “Nesse sentido, procuramos que a linguagem do protocolo fosse a mais clara e objetiva possível, com
muito cuidado para que a informação seja passada de maneira correta. Além disso, criamos um vídeo para ilustrar de maneira prática, tanto para os
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Gabriella Oliveira,
gerente de Planejamento e Operações
da Abrasce
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Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

Quando necessário, a Abrasce se reúne com os co-

Apoio ao associado

mitês de enfrentamento de crise de cada estado
ou cidade. O objetivo dos encontros é sanar dúvi-

A Abrasce acompanha diariamente as Casas Le-

das que possam existir referente ao estudo e ao

gislativas e do Poder Executivo das cidades e es-

funcionamento de um shopping center. “Impor-

tados em que há shoppings. Desta forma, ao ser

tante frisar que não há uma pressão por parte da

publicado um decreto no Diário Oficial, a informa-

associação junto aos governos. Mas, há um traba-

ção é recebida prontamente e repassada aos as-

lho de esclarecimento e apresentação de dados e

sociados. “Para uma comunicação assertiva, clara,

fatos para demonstrar que é possível a retomada

contínua e estratégica, disparamos informes qua-

gradual e segura da atividade econômica, quando

se que instantaneamente por e-mail e em grupos

o s

dados de saúde apontam nes-

de WhatsApp aos superintendentes de cada esta-

se sentido. Afinal, a respon-

do”, explica Gisele. Além disso, a Associação man-

sabilidade pela decisão de

tém uma comunicação direta com os jurídicos de

reabertura do comércio e

todos os shoppings.

dos shoppings é do poder
público”, ressalta Gisele.

Com a flexibilização das medidas de isolamento
social, a principal dúvida dos afiliados está rela-

O documento tem sido

cionada à isonomia entre comércio de rua e de

Gisele Pimentel, geren-

muito utilizado e prevê

te jurídica e complian-

shopping. Isso acontece, pois, alguns municípios

uma reabertura padroni-

liberaram apenas a abertura das atividades co-

zada. Entre as medidas,

merciais em rua. São inúmeras questões, desde

estão uso de máscaras,

as mais simples até as mais complexas. Alguns

controle de acesso, disponibilização de álcool em

exemplos são as obrigações entre locador e lo-

gel, aferição da temperatura corporal, distancia-

catário, celebração de termos de compromissos

mento social e reforço na higienização.

com o poder público, cobranças de impostos e

ce da Abrasce

questões relativas à Medida Provisória Trabalhista.
Para os empreendimentos que já reabriram, a
Associação continua dando auxílio jurídico e tro-

Além do contato direto com toda equipe jurídi-

cando informações sobre rendimento de vendas

ca por meio de rede social e correio eletrônico, a

e fluxo de visitantes. “É importante ter esse levan-

Abrasce disponibiliza o e-mail

tamento para entendermos como está sendo o

juridico@abrasce.com.br para atendimento.

processo de retomada e conseguirmos monitorar
como o setor vem reagindo”, enfatiza Humai.
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Diante de um cenário de instabilidade, como
o gestor deve agir para liderar a equipe
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

TRANSPARÊNCIA, COMUNICAÇÃO, PROXIMIDADE E
RESPEITO SÃO FUNDAMENTAIS NA RELAÇÃO DE TRABALHO

O

desemprego atingiu quase 13 milhões de brasileiros. O país já vinha de um período de recessão
e a pandemia causada pelo coronavírus acelerou rapidamente esse número. Muitos setores foram afetados e não há como prever o que acontecerá após a crise sanitária. Diversas empresas

adotaram campanhas de não demitir. Porém, boa parte teve que reduzir seus quadros de funcionários e
colaboradores ou adotar as medidas do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda
do governo. Mas como o gestor deve lidar com a equipe neste momento?
Segundo Evelyse Gonçalves, psicóloga organizacional e gerente nacional de Staffing da Adecco Recursos
Humanos, caso a empresa decida agir de acordo com a Medida Provisória 936/2020, alguns cuidados devem ser tomados. “A comunicação deverá ser sempre clara e objetiva, informando que essas providências
são para proteger o emprego de todos, visando evitar possíveis desligamentos”,
afirma.
Joel Souza Dutra, professor livre-docente da Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade e Atuária,
da Universidade de São Paulo (FEA-USP), alerta que,
independentemente do caminho escolhido pela organização, as ações devem ser realizadas com muita
transparência e respeito às pessoas e com grande ênfase no processo de comunicação.
Dutra cita como exemplo a Azul Linhas Aéreas: “Diante
da Covid-19, a empresa pactuou com os seus colaboradores algumas medidas. Entre elas, suspensão
do contrato de trabalho de forma voluntária, acesso ao fundo de pensão e
garantia de emprego pelo tempo de
suspensão do contrato.”
A maioria dos colaboradores aderiu à proposta antes do vírus ganhar força no país. “A
partir daí, se estabeleceu um processo de comunicação intenso entre o CEO e os colaboradores, além de uma rede interna de suporte e
apoio à saúde física e mental dos mesmos”,
relata.
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“A antecipação de férias, férias
coletivas e uso do banco de horas
também devem ser feitos sempre de
forma organizada e transparente.
Deve-se explicar aos colaboradores
que o RH formalizará as ações
através do e-mail corporativo, com
48 horas de antecedência. Dessa
forma, o colaborador poderá aceitar
e ter ciência”, Evelyse Gonçalves.

O time

Rendimento

No caso da companhia aérea, pessoas do

Por ser um momento excepcional na vida

grupo de risco foram afastadas e uma parte

das pessoas e das empresas, pode ser que o

passou por demissão, redução de jornada ou

colaborador não seja tão produtivo durante o

mesmo suspensão do contrato. A maioria dos

isolamento social. Pois, outros afazeres ou a vida

colaboradores ativos teve que exercer suas

doméstica podem comprometer a rotina. Nestes

atividades em home office. Os gestores que já

casos, as empresas também devem lidar com a

tinham uma boa relação com a equipe tiveram

situação de forma individual. “É necessário ter

mais facilidade e naturalidade em lidar com esse

empatia, paciência, compreensão, generosidade

momento inédito.

e solidariedade”, diz o professor da FEA-USP.

Para Maria Elisa Moreira, psicóloga e professora

“Todos os gestores precisam negociar com

do Insper, o gestor deve ser transparente no

seu time, informar claramente o que estão

discurso coletivo, próximo da equipe e ter uma

esperando, e definir as prioridades, além, claro, de

comunicação positiva. “Além disso, deve falar

serem flexíveis com os prazos e a produtividade”,

com a equipe diariamente ou, no máximo, a cada

complementa Evelyse.

48 horas”, afirma. Os gestores mais distantes
tiveram maior dificuldade em trabalhar com o

Trabalhar em casa é uma alternativa que deve

time à distância do que àqueles com uma equipe

permanecer

coesa e unida, trabalhando em clima amistoso.

depois da crise sanitária. Maria Elisa acredita

de

forma

mais

contundente

na estabilização do home office por questões
econômicas. “Manter a equipe à distância e
usar plataformas para alavancar os negócios se
mostrou uma estratégia vantajosa.”
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deve saber transitar individualmente para detectar o problema e ajudar, fazendo com que a
energia da palavra ‘escolha’ prevaleça”, diz Maria
Elisa.
Para o restante do time, é recomendado marcar uma reunião por videoconferência e explicar
que os desligamentos foram necessários e a empresa conta com a dedicação e o empenho de
todos para alcançar os resultados.
“O processo de comunicação e a postura de
transparência são essenciais para manter as
pessoas comprometidas com a organização e
dispostas a oferecer seu melhor na retomada”,

Maria Elisa Moreira, psicóloga e
professora do Insper

Desligamento
No caso de demissão, o cuidado deverá ser tanto
para os funcionários que serão demitidos, quanto aos que permanecem trabalhando. “No caso
de home office, a sugestão é marcar um horário para fazer a comunicação do desligamento
de forma individual, com todo o respeito. Nunca
se deve fazer de forma fria apenas enviando um
e-mail”, diz Evelyse.
Segundo Maria Elisa, também é preciso estar
bem ancorado com a legislação trabalhista que
rege a categoria e ter apoio tributário, contábil
e jurídico. “Além disso, a pessoa deve ter clareza
por que está sendo demitida, se é por conta do
desempenho ou pelo impacto da Covid-19. No
momento do desligamento, sempre trace a performance do funcionário e agradeça as contribuições dadas à empresa”, destaca a professora
do Insper.
Para quem fica, o sentimento é de ter sido escolhido, em um primeiro momento, mesmo que
tenha ficado chateado com a demissão do colega. “Posteriormente, pode desenvolver ansiedade e angústia. A partir desse momento, o gestor
14_SHOPPING CENTERS

complementa Dutra.

Apoio da empresa
O isolamento social desencadeou quadros de
ansiedade e angústia na população e isso traz
reflexo no trabalho. Por isso, é muito importante
o gestor saber lidar com a equipe e identificar
quem está precisando de apoio. O lado psicológico deve ser trabalhado no retorno ao trabalho.
“Muitas empresas montaram uma rede de voluntários com formação em psicologia e assistência social para oferecer esse apoio e isso deve
continuar na retomada”, reforça Dutra.
Além de muita conversa e esclarecimentos, as
empresas podem ver a possibilidade de parcerias com planos de saúde para fazer palestras
via webinar. Cuidados pessoais, com os colegas
e outros temas de apoio psicológico podem ser
abordados. “Caso seja possível, deve disponibilizar psicólogas de clínicas de Medicina do Trabalho para fazer conversas em grupo”, indica a
gerente da Adecco.

_UNIVERSIDADE ABRASCE

“A gestão de pessoas deve ser
baseada, principalmente, no
respeito e cuidado. A prioridade
é a saúde dos colaboradores e,
dentro do possível, a preservação
dos empregos. Entretanto, a
organização deve pensar de forma
estratégica, preservando as pessoas
críticas para o desenvolvimento da
organização”, Joel Souza Dutra.

Retorno ao trabalho
Vontade de voltar associada ao medo. O
retorno às atividades
pode gerar uma série
de inseguranças enquanto cientistas do mundo todo
buscam uma vacina ou remédio para a Covid-19. O professor
Dutra defende que o processo deve
ser trabalhado caso a caso, assim
como algumas companhias fizeram durante a pandemia. “Empresas farmacêuticas,
como a Fresenius Kabi, mantiveram suas atividades e discutiram essa necessidade com os colaboradores. Nessa empresa menos de 5% tinham
restrições e temores e foram trabalhados individualmente, contando com todo o suporte da organização”, detalha.
É essencial ter um plano de ação, seguindo as
determinações dos governos estaduais e municipais, com as medidas de segurança necessárias e
fazer uma escala. Evelyse sugere que, aos poucos,

mente quando as autoridades liberarem, pois vale
ressaltar que o grupo de risco deverá continuar
em casa”, recomenda.
Além disso, os protocolos devem
mudar. As empresas vão ter que
manter material explicativo, em
local visível, sobre os cuidados
de higiene e distância no local
de trabalho e os funcionários
deverão usar máscaras. O álcool gel deve estar obrigatoriamente na recepção, banheiros, salas de reuniões e copa.
Resumindo, Maria Elisa vê o processo de reabertura do comércio
varejista em três níveis. Primeiro, a adequação física das lojas, com o material de informação à vista,
distanciamento do mobiliário, entre outras medidas. Depois, o preparo dos funcionários com o uso
equipamentos de EPI’s adequados para cada segmento. Por último, o apoio psicológico e técnico
com treinamentos, cursos e palestras sobre novos
formatos de atendimento ao consumidor.

cerca de 25% do quadro de empregados retome
as atividades, depois de 15 dias, 50% da equipe, e,
após um mês, cerca de 75%. “Voltar com 100% soSHOPPING CENTERS_15
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Imunização foi realizada por quatro
empreendimentos da JCPM
(Foto: Banco JC Imagem)

A ATUAÇÃO DO SETOR DE
SHOPPINGS NO COMBATE
E NA PREVENÇÃO DE
DOENÇAS
OS EMPREENDIMENTOS FUNCIONAM COMO UMA REDE DE APOIO
PARA O PODER PÚBLICO EM AÇÕES DE SAÚDE
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

A

O engajamento na saúde sempre

conforto nos estacionamentos durante

fez parte do planejamento dos

a campanha do Ministério da Saúde. “No

shopping centers – campanhas

Grupo JCPM, foram 28 mil doses aplicadas

educativas, postos de vacinação, aferição

no público mais vulnerável”, conta Lucia

da pressão arterial, testes de glicemia, entre

Pontes, diretora de Relações Institucionais

outros. Nunca faltaram iniciativas, inclusive,

e Desenvolvimento Social do Grupo JCPM.

realizadas em parceria com o poder público

Foram quatro malls participantes: RioMar

e com a iniciativa privada para o combate

Recife, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e

e prevenção de doenças. Com a pandemia

RioMar Aracaju.

da Covid-19, grupos empreendedores do
segmento mostraram mais uma vez o

A Aliansce Sonae teve 11 empreendimentos

quanto o setor pode colaborar e fazer a

engajados na imunização contra a gripe.

diferença.

“Mais de 25 mil pessoas foram vacinadas.
Houve

ainda

O sistema drive-thru de vacinação contra

alguns

desses

a gripe é um exemplo. Vários shoppings

Paula Niemeyer, gerente de marketing da

disponibilizaram

esse

serviço

Aliansce Sonae.

sociedade

toda

a

com
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para

a

segurança

e

uma

segunda

shoppings”,

fase

conta

em
Ana
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Sistema de vacinação drive–thru no Shopping Estação Cuiabá
(Foto: Davi Vale | Prefeitura Municipal de Cuiabá)

Após a interrupção das atividades consideradas

para as campanhas de vacinação, algo que já

não-essenciais

os

estavam habituados a fazer. “Os shopping centers

empreendimentos da brMalls têm estabelecido

têm estrutura, capacidade técnica, segurança e

parcerias com instituições e empresas para

recursos para servir de apoio. Sempre estaremos

realização de ações. Entre elas, campanhas de

prontos para ajudar”, relata.

pelas

autoridades

locais,

vacinação da H1N1 e a doação de cestas básicas
para comunidades carentes.

NO COMBATE À COVID-19

“A campanha de vacinação depende muito da

Testes rápidos

demanda e das diretrizes dos órgãos de saúde.
Nossos empreendimentos estreitaram as relações

Os shoppings brasileiros também têm atuado

com as instituições responsáveis e se colocaram à

na batalha contra a pandemia do coronavírus de

disposição como mais um polo de atendimento.

diferentes formas. A Multiplan fechou parceria

Nos shoppings Amazonas, Piracicaba e Estação

com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Cuiabá, por exemplo, foram aplicadas mais de 10

para testes rápidos de Covid-19 no ParkShopping.

mil doses”, conta Fábio Neto, diretor de marketing

O procedimento está sendo realizado desde o

da brMalls.

final de abril através de sistema de drive-thru. O
ParkShopping presta apoio logístico à equipe

A Multiplan também estabeleceu parcerias para

de saúde que realiza os testes no local. Para

uso dos estacionamentos em ações de vacinação

fazer o exame, além de atender aos parâmetros

contra a gripe, apoiando as comunidades das

estabelecidos pela Secretaria de Saúde, é preciso

regiões onde atuam. O BarraShopping fechou

agendar previamente pelo site.

parceria com a clínica Alta Diagnósticos, que está
presente no Centro Médico do empreendimento,

A

empresa

comprou

ainda

25

mil

testes

e atende mediante agendamento prévio.

rápidos, que estão sendo disponibilizados para
colaboradores e para o sistema público de saúde,

Segundo Cida Oliveira, gerente de marketing

e 100 mil máscaras de tecido para lojistas e

do Grupo Tacla, os shoppings têm capacidade

colaboradores.

para serem pontos de apoio, mesmo enquanto
estiveram

fechados,

colaborando

com

a

população. Os empreendimentos do grupo se
colocaram à disposição, mas não foram acionados
SHOPPING CENTERS_17
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“Estamos em um momento em que é necessária
a união. Todos os setores privados e da esfera pública juntos no combate ao coronavírus e na redução dos seus impactos, que já vêm sendo sentidos
e devem se agravar. Temos que nos mobilizar em
prol da saúde, sem dúvida. Mas, é preciso também
discutir medidas para o comércio com objetivo de
minimizar o impacto econômico decorrente da
Covid-19”, Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan.

A Aliansce Sonae foi parceira do projeto de pesquisa Dados do Bem,
do Instituto D’Or. O estacionamento do Via Parque Shopping foi
cedido para a realização da etapa de testes rápidos para Covid-19.
“A companhia fez também uma contribuição financeira, atuando
com apoio da organização União Rio. Foram comprados materiais
e insumos para a instalação de 60 leitos de UTI no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os quais já estão
atendendo pacientes com sintomas mais graves da doença”, relata
Ana Paula.
Doaram, ainda, 75 mil máscaras aos serviços de saúde para hospitais referência em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre eles, Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer, Hospital Federal da Lagoa, Hospital São Paulo e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
“Com a pandemia de Covid-19, estamos vivendo uma situação
inédita e sem precedentes. É um período desafiador, de muitas
incertezas e preocupações, com impacto em cadeia. Entendemos, assim, que o momento é de união. Acreditamos que, juntos,
com outros grupos do setor conseguiremos superar esse desafio”, Ana Paula Niemeyer.

Incentivo à ciência e doação
de respiradores
O Grupo JCPM sempre teve uma atuação
muito forte com as comunidades do entorno dos empreendimentos, por meio do Instituto JCPM de Compromisso Social, com
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unidades dentro dos shoppings. Com a disseminação do vírus pelo país, elencou uma
série de novas iniciativas.
“Fizemos doação de respiradores para
hospitais e de 23 mil máscaras para as comunidades. Além disso, disponibilizamos
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recursos para apoiar pesquisas na Universidade Federal de Pernambuco junto ao Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA)”, relata Lucia.
Como entendem que a saúde está diretamente ligada à
alimentação, também doaram mais de 5 mil cestas básicas, ou 75 toneladas de alimentos. “Os shoppings podem ser espaços voltados para questões educativas, de
engajamento da sociedade. Essa mobilização precisa
ser cada vez maior para ajudar a coletividade”, destaca a
diretora do Grupo JCPM.

Lucia Pontes, diretora de Relações Institucionais e
Desenvolvimento Social do Grupo JCPM

Mãos solidárias
Sem a descoberta de uma vacina, a maior proteção é o isolamento social e, para quem precisa sair, o uso da máscara
é imprescindível.
Com isso, o item passou a ser confeccionado em todo o
país. O Clube do Bem, no Clube de Costura, ganhador do
Prêmio Abrasce 2019, localizado no Mega Moda Shopping,
também promoveu uma ação solidária.
Duas costureiras do Clube e três voluntárias produziram
mais de 5 mil máscaras com tecidos doados por varejistas
e clientes. As peças de proteção foram esterilizadas e distribuídas gratuitamente.

Clube de Costura, projeto do Grupo Mega Moda

A expectativa é ampliar a produção após a abertura com
o objetivo de distribuir máscaras aos clientes atacadistas e
para comunidades.

“O nosso propósito é fazer o bem, ajudando com responsabilidade a maior quantidade de pessoas possíveis. Seja com
doações, com medidas preventivas em
nossos estabelecimentos, como também
com informativo por meio das nossas redes sociais. Entendemos que temos um
papel social como shopping e é nosso dever contribuir com essa corrente de ações
do bem, voltada para saúde e bem-estar
de todos”, diz Thâmara Zaia, gerente de
marketing do Mega Moda.
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O Palladium Shopping Center Curitiba também confeccionou máscaras reutilizáveis com estampas
exclusivas de sorrisos. Elas foram distribuídas aos entregadores das operações de alimentação que
atendem em forma de delivery e aos clientes no Dia da Mães. “O shopping é um local em que as pessoas
sorriem muito, então, fizemos máscaras de alegria para essa data. A ação foi direcionada aos clientes que
nos prestigiaram e aos motoboys, responsáveis pela entrega”, diz Cida.

Rede de solidariedade

A brMalls já fez a primeira doação no valor de R$

A Multiplan lançou em maio a campanha

R$ 100 mil, garantindo 22 mil cestas básicas. “As

Multiplique o Bem vencendo a Covid-19. O objetivo
é apoiar organizações que atuam em defesa de
comunidades vulneráveis à doença. Pequeno
Cotolengo, Central Única das Favelas (CUFA) e
Instituto Fazendo História foram selecionados
para receber as doações, que podem ser feitas
pelo aplicativo do grupo ou pelo site.
Em parceria com a ONG Gerando Falcões, a brMalls
promove a iniciativa brMalls do Bem. A entidade
atua há dez anos com estratégia de apoio em
periferias e favelas. “Vamos arrecadar recursos com
vários segmentos da sociedade e com empresas,
sejam parceiras ou não. Depois, vamos distribuir
60 mil cestas básicas com alimentos e itens de
higiene e limpeza para as famílias em situações
econômicas mais vulneráveis”, diz o diretor de
marketing da companhia.
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1 milhão. Nos dez primeiros dias, arrecadaram
doações serão feitas em uma conta corrente
exclusiva e auditada pela área de compliance,
garantindo transparência do processo.
A

Gerando

Falcões

ficará

responsável

pelo

cadastro das famílias e entrega dos cartões prépagos com o valor necessário para assegurar os
recursos por 90 dias”, complementa Neto.
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Descarte correto
O Shopping Pelotas, da AD Shopping,
foi reaberto ao público no final de abril.
Diante do crescimento do uso de máscaras
em locais públicos e obrigatoriedade do
item para acessar o shopping, decidiu
fazer uma campanha de conscientização.
A ação, realizada em maio, teve como
objetivo conter a disseminação da Covid-19
por meio do descarte adequado das luvas
e máscaras usadas. Uma equipe da Sanep,
empresa responsável pelo saneamento
básico

da

cidade,

permaneceu

“Neste momento, o setor sabe da
importância

de

divulgar

e

seguir

orientações da Organização Mundial da
Saúde e determinações dos governos
para que, dessa forma, juntos – lojistas,
clientes, administração de shoppings e
parceiros – possam superar essa fase”,
afirma Mario Almeida, coordenador de
Administração da AD Shopping.

no

empreendimento, orientando visitantes e
distribuindo saquinhos de lixo vermelhos,
exclusivamente para essa finalidade.

Para os motoristas de aplicativos
A brMalls firmou ainda uma parceria com a 99, que tem sido um sucesso para
a desinfecção dos automóveis. Até início de maio, cerca de 20 mil carros já
tinham sido descontaminados no NorteShopping, Metrô Santa Cruz e Estação
BH. A tecnologia usada no procedimento gratuito é a Fog in Place, uma das
mais avançadas do mundo, com produto não tóxico, que forma uma camada
de proteção em todas as superfícies do carro.
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RÍGIDOS PROTOCOLOS POR TODO O PAÍS PRESERVAM A SAÚDE E
GARANTEM A SEGURANÇA DO CONSUMIDOR
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

O

setor de shopping centers foi 100%

das operações, respeitando protocolos e

impactado

da

decretos municipais e estaduais. Para a

Covid-19, que teve início em março

reabertura, o setor se preparou para esse

no Brasil. Todos os 577 shoppings do

“novo normal”, oferecendo um ambiente

país tiveram suas operações afetadas pela

seguro ao consumidor, seguindo rígidas

crise sanitária. Com o passar das semanas

medidas sanitárias das autoridades de

e os diferentes índices de contágio pelo

saúde. São 222 municípios em que o setor

país, decretos do poder público foram

está presente com mais de 105 mil lojistas.

sendo determinados para a reabertura do

Por isso, a retomada tem se dado de forma

comércio.

gradual e responsável.

com

a

pandemia

Em 15 de junho, 411 shoppings brasileiros já
estavam em funcionamento com a maioria
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O que mudou?
Assim como as pessoas tiveram que adquirir novos hábitos desde a chegada da doença
ao país, também precisaram se habituar a um
novo comportamento na saída da quarentena.
Nos shopping centers, o distanciamento social
também é necessário. Além disso, atitudes simples como o uso de máscaras, respeitar o limite do elevador, a distância de três degraus na
escada rolante, as demarcações das filas, entre
outras, passam a fazer parte da visita do consumidor. Comunicação e sinalização estão por
todos os malls para orientar os clientes.
Enquanto estiveram fechados, os shoppings
aproveitaram esse tempo e passaram por mudanças para a retomada. Para orientar o setor a
garantir um ambiente seguro, Abrasce lançou o
Protocolo de Operações para Reabertura dos
Shoppings. O material foi desenvolvido junto
com a consultoria do Sírio-Libanês e conta com
mais de 20 medidas para auxiliar os associados
na reabertura.
Os empreendimentos da Iguatemi Empresa de
Shopping Centers, que já foram reabertos, seguem os procedimentos recomendados pelas
autoridades de saúde e pela Abrasce. A companhia criou uma série de ações para dar uma

maior tranquilidade para os clientes e já percebe, aos poucos, uma melhora no fluxo.
Medição de temperatura corporal, uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social, ocupação máxima de 50% da capacidade, controle
de acessos de clientes simultaneamente no interior na loja, tapetes sanitizantes nas entradas,
proibição de prova de produtos e, consequentemente, da utilização de provadores são algumas das novas medidas implementadas.
De acordo com Charles Krell, vice-presidente de
operações da Iguatemi Empresa de Shopping
Centers, a companhia também está atuando
com o distanciamento mínimo de 2 m entre as
mesas nas áreas de alimentação e orientando
a liberação de funcionários com sintomas gripais ou do grupo de risco. A renovação de ar
condicionado é feita com a troca de filtros, no
mínimo, duas vezes por mês e uso de pastilhas
bactericidas nas bandejas, seguindo as indicações da Vigilância Sanitária.
“Entre os empreendimentos da Iguatemi que
já reabriram, recebemos entre 30% e 60% de
público no início da retomada. Também temos
percebido um grande interesse e esforço dos
lojistas para implementarem todas as medidas
exigidas e voltarem a operar”, detalha Krell.
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Engajamento coletivo
A Aliansce Sonae contratou um médico infectologista para desenhar um regulamento dividido em fases.
As medidas pregam o distanciamento social para que os clientes se sintam mais protegidos no momento
de frequentar o shopping center. Além de todo o sistema de limpeza e higienização ter sido revisitado,
a jornada do cliente foi analisada desde seu acesso ao estacionamento. Retirada de mesas da Praça de
Alimentação, suspensão do empréstimo de carrinhos de bebê, limitação da capacidade máxima, demarcação dos locais com fila, renovação total do ar a cada hora, espaçamentos em escadas rolantes e comunicação das normas em todo o mall são algumas das regras adotadas.
“Fora isso, fizemos uma cartilha para os lojistas, detalhando a especificidade de cada tipo de operação.
Também estamos testando 100% dos nossos funcionários orgânicos e terceirizados para a Covid-19 na
retomada e a medição de temperatura é realizada diariamente. Precisamos engajar todos neste novo momento de proteção”, ressalta Leandro Lopes, diretor de operações da Aliansce
Sonae.
Segundo Lopes, a compra nos shoppings da Aliansce Sonae
tem se dado, em um primeiro momento, por conveniência
de forma pontual. Depois que o cliente frequenta o shopping e entende que está em um ambiente seguro,
há um aumento no tempo de permanência. Passada a primeira semana de reabertura, houve crescimento de vendas e de fluxo.

Tecnologia chinesa
A brMalls intensificou ações preventivas para a retomada das
operações e adotou novos procedimentos de higienização.
Água ozonizada é utilizada
para a limpeza de corredores e
espaços do mall, a higienização
do ar condicionado foi reforçada
com o uso de filtros biológicos e
pastilhas bactericidas, entre outras
ações, como o uso de máscaras por
todos os colaboradores.
Nas áreas de administração com atendimento direto ao cliente, foram colocadas divisórias de
acrílico. Além do álcool em gel, foram instaladas pias
com água e sabão em todas as áreas, especialmente nas Praças de Alimentação.
24_SHOPPING CENTERS

_CAPA

A brMalls investiu ainda na compra de 104 câmeras, importadas da China, que aferem, à distância, a temperatura de quem acessa os shoppings. “O primeiro lote com 52
equipamentos chegou em 15 de maio. Eles atendem aos
empreendimentos que já têm autorização para retomar
as operações pelo poder público local. O segundo lote
está previsto para junho. A medida fortalece o trabalho
de aferição de temperatura manual, que é realizado em
todas as entradas. Quem apresentar estado febril será encaminhado ao serviço médico para receber os primeiros
atendimentos”, relata Vicente Avellar, diretor executivo de
operações da brMalls.
Carrinhos de bebê, cadeiras de rodas e scooters são higienizados e entregues ao cliente com capa protetora. Os
bebedouros também foram desativados e as operações
de alimentação utilizam apenas copos, pratos e talheres
descartáveis. As cancelas dos estacionamentos também
foram automatizadas para evitar o acionamento de botão.

O setor alinhado
Baseado no protocolo da Abrasce, desenvolvido
junto com a área de consultoria do Sírio-Libanês e
nas determinações e orientações das autoridades
e órgãos públicos, a Ancar Ivanhoe segue um regulamento de sanitização e desinfecção rigoroso.
“As normas contemplam padrões de biossegurança e prevenção com produtos de higiene regulamentos pela Anvisa, redução do controle de fluxo
do shopping, obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individuais (EPIs), além de
pontos de álcool em gel, distanciamento social
e campanha de conscientização para clientes, lojistas e colaboradores”, conta
Evandro Ferrer, CEO
da Ancar Ivanhoe.

Câmeras que medem a
temperatura corporal à distância
estão sendo utilizadas nos
empreendimentos da brMalls.

O Grupo JCPM também tem feito investimento
em novas sistemáticas operacionais e seguem as
determinações do poder público. “Atuamos em
quatro estados e percebemos pequenas diferenças entre eles, mas com o mesmo objetivo: reabrir de forma segura, no tempo certo e com ações
bem definidas”, diz Marcelo Tavares de Melo Filho,
vice-presidente de operações do Grupo JCPM.
Além da obrigatoriedade de EPIs e redução dos
intervalos de limpeza, produtos químicos de uso
hospitalar passam a fazer parte da lista de procedimentos. Duas vezes ao dia, os shoppings do
Grupo JCPM passam por pulverização
com bactericidas. Sempre que
possível, reduziram o toque
como o uso de sensor de
aproximação para a retirada do cartão do
estacionamento,
por exemplo.
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No sistema de ar condicionado, os empreendimentos mais
modernos permitem o controle da entrada de ar. Também
foram aplicados produtos mais fortes e a troca de filtros
passou a ser mais frequente. “Temos outras inúmeras
normas. Entendemos que os shoppings podem ter um
importante papel na disseminação das informações sobre a
doença e vamos usar nossa força para ajudar a sociedade
nesse momento”, ressalta Melo Filho.
A administração da JHSF destaca também que segue
atenta às orientações das autoridades de saúde pública
com responsabilidade, consciência, empatia e cuidado
e está comprometida em dar sua contribuição para o
restabelecimento do ambiente saudável e seguro para todos.
Retirada do ticket do
estacionamento por sensor
infravermelho sem a necessidade
de toque no Shopping RioMar
Recife, do Grupo JCPM

“Temos o protocolo interno pronto e ele poderá
sofrer eventuais alterações com base nas decisões
das autoridades. Voltamos a operar com toda
segurança”,

frisa

Walter

Borghi,

diretor

de

operações de shopping centers da JHSF.

Desde antes dos decretos de autoridades públi-

tor. Horário de funcionamento reduzido, contro-

cas sobre o fechamento dos shoppings, a JHSF

le de fluxo de visitantes, distanciamento entre as

realizou ações de prevenção. Entre elas, a dispo-

mesas na praça de alimentação, muita comuni-

nibilização de álcool em gel em seus estabeleci-

cação educativa, entre outras medidas. Segun-

mentos e orientação para que fossem mantidas

do Mia Stark, CEO da Gazit Brasil, os shoppings

distâncias seguras entre pessoas. O sistema de

podem auxiliar na orientação de boas práticas

ar condicionado também passou por manuten-

para os clientes se adequarem a este momento.

ção com a troca dos filtros.

“Todas as áreas, tanto de espaço público como
as restritas, como a administração, passam a ter

“Realizamos também a desinfecção das áreas de

uma maior frequência de higienização e a ma-

back office, como escritórios, vestiários de fun-

nutenção do ar condicionado também será re-

cionários e áreas técnicas. Estamos atentos às

forçada”, diz.

melhores práticas internacionais adotadas por
varejistas. Seguimos os mais rígidos regulamen-

A AD Shopping desenvol-

tos das autoridades de saúde e empregamos as

veu diversas ações pre-

melhores práticas para garantir a segurança e a

ventivas voltadas para a

saúde de funcionários e clientes. Essa é a nossa

saúde e segurança dos

prioridade”, destaca Borghi.

clientes,

fornecedo-

res, lojistas e funAs estratégias da Gazit Brasil também seguem

cionários, sempre

as orientações dos órgãos responsáveis pelo se-

considerando

26_SHOPPING CENTERS

os

Mia Stark, CEO
da Gazit Brasil
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decretos de cada estado e município. Segundo

“A cada abertura, a fiscalização dos órgãos públi-

Mario Almeida, coordenador de administração da

cos se mostrou presente e fez elogios ao que pode

AD Shopping, muitas medidas já adotadas foram

constatar em nossos empreendimentos”, ressalta

intensificadas e, no caso de empreendimentos re-

Almeida.

abertos, outras também foram criadas.

Ajuda ao varejista
Segundo a Abrasce, o setor de shopping centers
já disponibilizou mais de R$ 2,5 bilhões durante a
pandemia em auxílio ao varejista. No caso do Grupo JCPM, o fechamento dos 11 shoppings

Na Gazit Brasil, houve suspensão de aluguéis, redução condominial e de FPP também. A JHSF fez
questão de não tratar os assuntos de forma generalista e as ações foram avaliadas caso a caso, conforme a necessidade e o contato de cada varejista.
“Fizemos calls, vídeos, reuniões virtuais com os
operadores, entendendo a característica

impactou mais de três mil lojistas. Dian-

e a necessidade individual”, relembra

te da gravidade e da complexidade do

Borghi.

momento, a companhia concedeu
descontos de 100% no aluguel mínimo em abril e maio. A cobrança dos

Walter Borghi, diretor de
operações de Shopping
Centers da JHSF

dias de funcionamento de março foi
suspensa logo no início da paralisação e
postergada para 2021. “A estrutura dos shoppings passou a operar estritamente com o necessário para reduzir custos de condomínio, que
ainda existem, mesmo sem o fluxo de consumi-

A Ancar Ivanhoe sempre buscou uma relação
muito próxima com os parceiros e, nesse momento de isolamento social, não foi diferente.

dores. Reduzimos ainda Fundo de Promoção e
Propaganda (FPP) ao nível mínimo, sempre considerando a relevância de manter a presença das
marcas através de rede social”, diz Melo Filho.

“Logo no primeiro momento, fomos bem flexíveis e acordamos diversas concessões aos
nossos lojistas nas cobranças de condomínio, fundo de promoção e isenções de aluguel”, explica Ferrer.

_CAPA

Além das ações corretivas de curto prazo,

concedeu descontos no pagamento de fun-

o momento também exigia uma visão de

do de promoção que variam de 60 a 100%, a

longo prazo da empresa e um trabalho em

depender do shopping, e antecipou a redu-

conjunto com todo o ecossistema do setor.

ção de 10% do condomínio. Com essas medi-

“Essa mudança de mindset foi fundamental

das, a Iguatemi colocou um montante mui-

para buscarmos, em parceria com nossos

to expressivo de valores nas mãos de seus

lojistas, soluções que contornassem as ad-

principais parceiros de negócio”, detalha.

versidades do momento, como a aceleração
dos investimentos na estratégia de multi-

A brMalls tem buscado dar suporte a todo

canalidade dos nossos shoppings”, comple-

esse ecossistema, com uma preocupação

menta o CEO da Ancar Ivanhoe.

especial aos pequenos e médios empreendedores. De acordo com Avellar, foram

Preocupados desde o início com a saúde

feitos estudos sobre o impacto da crise e a

financeira dos lojistas, a Aliansce Sonae re-

empresa foi a fundo para entender as prin-

duziu em 20% o condomínio de março e em

cipais dores do varejista que vivem ainda

50% no mês de abril, desonerou o fundo de

um cenário de muitas incertezas. “Diante

promoção e concedeu isenção, desconto e

dos resultados, criamos o programa Juntos

prorrogação do pagamento de aluguéis. “A

pelo Varejo, um conjunto de iniciativas para

primeira ação da companhia foi de fato dar

apoiar os nossos lojistas, que incluem uma

o máximo de liquidez ao lojista, que estava

política comercial agressiva, intermediação

muito preocupado com a manutenção dos

para soluções financeiras e consultoria es-

negócios”, reforça Lopes.

pecializada”, explica.

Segundo o vice-presidente de opera-

A política comercial da brMalls isentou o pa-

ções da Iguatemi, o fato da empre-

gamento do aluguel mínimo enquanto as

sa estar presente e próxima dos

lojas estiverem fechadas; reduziu em 60%,

lojistas desde o início da pande-

em média, o valor do condomínio; e adiou

mia tem feito a diferença.

para março de 2021 os compromissos com
fundo promocional e propaganda. “Além

“Nosso objetivo continua sendo

disso, fechamos uma parceria com o Banco

o de dar o alívio de caixa necessá-

Inter para a liberação de uma linha de crédi-

rio para as operações. A com-

to inicial de R$ 300 milhões exclusiva aos lo-

panhia suspendeu 100%

jistas dos 26 shoppings administrados pela

do aluguel do mês de

brMalls. O produto foi adaptado às necessi-

março, que será par-

dades dos empreendedores e já está dispo-

celado

em

cinco

nível a 6 mil varejistas”, detalha Avellar.

vezes a partir de
outubro, isentou
o

aluguel

de

abril. Também

Charles Krell, vice-presidente de operações da
Iguatemi Empresa de Shopping Centers
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Compras Rapidas
Os serviços de drive-thru e delivery devem continuar ativos mesmo após a retomada. É mais
uma facilidade para o cliente e também uma
alternativa para quem precisa permanecer em
quarentena. “Temos que ter disponíveis todas
as formas de venda e pensarmos nos grupos de
risco, os quais ainda podem consumir mas vão
evitar locais com outras pessoas”, pontua a CEO
da Gazit Brasil.

Na Iguatemi, o serviço de drive-thru foi lançado
no fim de abril e segue em funcionamento. “São
mais de 15 empreendimentos da rede Iguatemi
contando com esse sistema que opera respeitando todos os cuidados de higiene, como o uso
obrigatório de máscaras faciais e luvas, higienização prévia dos produtos e álcool em gel à disposição para assegurar que os clientes tenham
uma experiência de compra segura”, diz Krell.
Na brMalls, o drive-thru, implementado na Pás-

coa, ganhou força após o Dia das Mães e, segun-

de entrega do lojista e tornou os shoppings par-

do Avellar, a conexão criada entre cliente e lojis-

ceiros estratégicos para a logística da etapa fi-

ta ficará como um legado. “Presente em mais

nal da entrega de produtos comprados on-line.

de 20 shoppings da companhia, o mecanismo
de compra on-line e entrega física agendada

Durante a pandemia, a Aliansce Sonae criou

sem custo extra para o consumidor foi uma das

uma página destinada exclusivamente para a

formas mais efetivas para manter a conexão en-

venda on-line dos lojistas em cada um dos sho-

tre lojistas e clientes, cumprindo todo o protoco-

ppings. O drive-thru foi implementado em 36

lo de higienização e segurança sanitária.”

dos 39 empreendimentos e a empresa estimulou o delivery das operações de alimentação.

A Ancar Ivanhoe também sentiu a necessidade
de intensificar a omnicanalidade. Nos últimos
dois meses, foram implementados projetos previstos para os próximos dois anos, como delivery,
drive-thru e e-lockers. Isso diversificou os canais
SHOPPING CENTERS_29
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“Estendemos o acordo com o iFood para que a aderência dos lojistas que não tinham
delivery pudesse ser mais rápida em uma plataforma exclusiva. Também firmamos
uma parceria corporativa com a Log para a logística das compras”, descreve Lopes.

A empresa aposta que esse serviço do novo

será discutida com base na necessidade

normal veio para ficar. “Vemos que o drive-

dos clientes e lojistas, mas foi mantido para

thru continuará a fazer parte do futuro do

o Dia dos Namorados. “Imaginamos que a

comportamento do consumidor que pode

procura pelo pick up deva diminuir após

usá-lo por conveniência para uma compra

a reabertura, e o omnichannel deve voltar

mais rápida. Estamos evoluindo com um

a ser, prioritariamente, visita em loja física

projeto para drive-thru, hub de delivery e

e e-commerce com entrega em casa”, diz

locker, pois todos os empreendimentos

Borghi.

vão ter espaço para isso na pós-pandemia”,
revela o diretor de operação da Aliansce

No Grupo JCPM, a intenção é intensificar

Sonae.

ainda
A

mais

AD

o

sistema

Shopping

A JHSF oferece o serviço em quatro

essa

alternativa

shoppings e a manutenção do drive-thru

empreendimentos.

ao

de

também
cliente

drive-thru.
mantém
em

seus

Serviço de drive-thru em shopping da Ancar Ivanhoe

Serviço no Salvador Shopping, empreendimento do
Grupo JCPM
30_SHOPPING CENTERS

_CAPA

Omnicanalidade
A pandemia fez com que muitos grupos empreendedores acelerassem seus projetos de marketplace e outros viram o crescimento em suas plataformas digitais.
A implantação de vendas on-line no Grupo JCPM começaram em dezembro de 2019, por meio do RioMar
Online, e o RioMar Recife foi o primeiro lançar o site.
Em maio deste ano, o Salvador Shopping abriu o
e-commerce ao público e as demais praças vêm implementando esse canal digital.
“Essa dinâmica de associar o shopping à comodidade da entrega em casa e da compra remota se
intensificou durante a pandemia. Percebemos, no
RioMar Recife, por exemplo, um aumento de 35%
da adesão das lojas ao digital. É um caminho sem
volta”, afirma Melo Filho.

O RioMar Recife teve seu e-commerce implementado
no ano passado e o projeto passa a ser replicado em
outros empreendimentos do Grupo JCPM

A JHSF tem o CJ Fashion como braço digital

Lançado no ano passado, o Iguatemi 365 tem se

e, com a pandemia, foi fortalecido. “É primeiro

mostrado positivo e a aposta de diversificar a atu-

marketplace de um shopping na América Latina e

ação da companhia foi uma ótima escolha.

iniciou as operações em setembro de 2018.
Mesmo com o isolamento,
Tem cerca de 200 marcas

as datas comemorativas não

e clientes de aproximada-

foram esquecidas. Prova dis-

mente 160 cidades de to-

so é que a plataforma apre-

dos os estados brasileiros.

sentou um aumento de 92%

“Ele inclui o CJ Concierge

no número de visitas, 195%

e está alinhado com as

de crescimento na conver-

orientações

são de vendas e a base de

das

autori-

dades de saúde nos pro-

clientes

cessos

embalagem,

últimas semanas. Desde o

transporte e entrega. A

final de março, mais de 100

estratégia

mostrou

novos players chegaram ao

acertada num momento

e-commerce. No total, são

como esse e tem colabo-

250 marcas disponíveis para

rado para continuarmos a

o consumidor e mais de 11

de

se

quintuplicou

nas

atender nossos clientes e para apoiar os lojistas”,

mil itens disponíveis para compra. Mais 30 marcas

conta Borghi.

devem chegar em breve para compor o mix do
marketplace.
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“Muitos parceiros que têm operações nos nossos shoppings estavam reticentes até pouco
tempo, na dúvida se valeria a pena. Agora, se
tornou um meio relevante para seguir perto
dos consumidores – especialmente dos que
estão no grupo de risco, que provavelmente
terão a circulação restrita por mais tempo. A
crise trouxe novos clientes para o ambiente
digital, que antes não compravam dessa forma e estamos otimistas e empenhados para
atender as demandas dos consumidores por
este canal”, pontua Krell.

Iguatemi 365 teve aumento da adesão
depois da pandemia

No ano passado, a Aliansce Sonae lançou o
marketplace do Shopping Parque D. Pedro.
Com a pandemia, a companhia tem feito uma
adequação deste sistema para que consiga
comportar mais shoppings do grupo. Por
enquanto, ele segue ainda em desenvolvimento
de tecnologia e estruturação e a companhia
utiliza as páginas criadas nos sites de cada
shopping para oferecer as vendas on-line.
A Gazit Brasil está implantando a NAPP
Solution, uma ferramenta que permite que os
produtos dos estoques de seus lojistas possam
ser integrados aos marketplaces já existentes e
o cliente pode decidir se compra com entrega
ou se prefere retirar no drive-thru do shopping.

Sistema de vendas on-line do Parque D. Pedro passa
por mudanças para incorporar outros shoppings da
Aliansce Sonae

“É uma forma de levarmos os nossos lojistas e seus estoques para o
on-line”, diz Mia.
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Durante a pandemia, a brMalls conseguiu

acessado pelo app do empreendimento. O

ampliar o serviço de delivery, utilizando o De-

projeto é piloto e também será ampliado para

livery Center, integradora de marketplace.

outros empreendimentos”, revela Avellar.

Nos últimos meses, novos lojistas foram co-

O CEO Ferrer acredita que o comportamen-

nectados à plataforma, acelerando o proces-

to de consumo da população sofrerá uma

so de digitalização de seus estoques. “Acredi-

grande transformação após o período de

tamos que esse é um caminho natural para

isolamento. Não só pela procura de produ-

atender às demandas de comportamento do

tos, mas também pelos canais de consumo.

novo consumidor cada vez mais conectado”,

A transformação digital virou uma realidade

reforça Avellar.

e a estratégia da Ancar Ivanhoe é acelerar os
projetos de inovação para atender os clientes

O crescimento de varejis-

com segurança e qualidade.

tas chegou a quase 500%

Para consolidar os shoppin-

nos meses de março e

gs como uma verdadeira

abril, em comparação a

plataforma de venda O2O

média dos 12 meses ante-

(Online to Offline), firmaram

riores. Em relação às ven-

diversas parcerias com dife-

das, houve alta de 150% do

rentes marketplaces, como

volume total em abril, se

Amazon, B2W, ZapCommer-

compararmos com a mé-

ce, Napp Solutions, entre ou-

dia de janeiro e fevereiro.

tros.

No segmento de bens de
consumo, esse crescimen-

“O objetivo foi levar os produ-

to foi de 2.500% em com-

tos dos lojistas para além dos

paração ao mesmo perío-

muros do shopping para que

do.

a venda continue a acontecer. Além de atender a um

Essa parceria com o Deli-

novo

very Center está presente

consumidor, que agora fica

em nove shoppings da br-

ainda mais digital. O varejo

Malls, os quais estão inte-

exige agilidade e adaptabili-

grados a oito marketplaces

dade, principalmente nesses

como iFood, Rappi, Merca-

momentos delicados e nosso

do Livre e ZapCommerce.
A ideia é chegar a 15 marketplaces nos próximos meses, levando a solução aos 29 shoppings da companhia.

comportamento

do

time detém essas
Aplicativo do Shopping Tijuca
oferece compras on-line

características. Vamos sair dessa pandemia diferentes e

bem mais estruturados para uma nova era de
Outro investimento é o lançamento do

consumo!”, finaliza o CEO da Ancar Ivanhoe.

marketplaces exclusivos dos shoppings. “Ativamos em maio o canal de vendas on-line
do Shopping Tijuca. O e-shopping pode ser
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Novos Filiados Abrasce
por Redação | Fotos: Divulgação

CBCFlex
A empresa comercializa Fitas Adesivas para comércio, indústria, corporativo e residencial
há mais de 10 anos. Recentemente, lançou seu mais novo produto, o Blue Carpet, que é
um tapete adesivo responsável por remover a sujeira dos calçados. Tecnologia, Inovação e
Respeito são nossos pilares.
www.cbcflex.com/bluecarpet

Futuremedia
A Futuremedia é uma empresa especializada em alta tecnologia de interação, que
direcionou a sua expertise ao combate à pandemia, com produtos inovadores usados
na detecção e prevenção. Nosso principal objetivo é criar um novo mercado de serviços
inovadores que contribuam com o dia a dia das pessoas no mundo, provendo as melhores
soluções em tecnologia.
Telefone: (21) 3587-2812 | (11) 3360-4270 | www.futuremedia.com.br

Indeva by VTEX
A Indeva by VTEX é uma plataforma de produtividade para equipes de vendas de lojas físicas
atendendo clientes de grandes marcas como Clube Melissa, Chilli Beans, Osklen, entre
outros. A Indeva oferece uma análise de performance detalhada dos principais indicadores
de desempenho, além da lista da vez digital e o atendimento agendado para atender ao
novo consumidor, que busca segurança e comodidade.
Telefone: (21) 3609 2830 | www.indeva.com.br

Mitsubish Electric
A Mitsubishi Electric foi pioneira no desenvolvimento de secadores de mão de alta
velocidade, além da mais rápida secagem, sua tecnologia apresenta um equipamento com
o menor consumo energético e o mais evoluído tratamento antimicrobiano do mundo.
Para mais informações acesse:
www.mitsubishisecadoresdemao.com.br | contato@mdbg.com.br

SGS
Fundada em 1878, na Europa, é líder mundial no mercado em que atua, reconhecida
como referência em qualidade e integridade. Possui uma rede de 2.600 escritórios e
laboratórios em mais de 140 países. Seus principais serviços são divididos em inspeções,
certificações, verificações e testes, e sua ampla gama de soluções independentes
podem reduzir riscos e otimizar processos.
www.sgsgroup.com.br
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COM A CRISE SANITÁRIA, A ALTA
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE
FACILITIES GANHA RELEVÂNCIA NO
COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

Em

áreas de alto fluxo de pessoas, os

requer aplicação de técnicas específicas para

serviços de limpeza e manutenção

a remoção da sujidade visível e redução ou

precisam ser realizados com uma

destruição dos microrganismos patogênicos.

frequência maior e cuidado redobrado. Nesse
aspecto, os shoppings sempre foram modelos

De

acordo

com

Rodrigo

para a sociedade por estarem sempre muito

executivo da Verzani & Sandrini Serviços da

limpos e organizados. Com a pandemia da

região metropolitana de São Paulo, as equipes

Covid-19, esse aspecto exige uma atenção extra

receberam

e minuciosa das equipes de facilities na limpeza

contaminação. Também passaram a utilizar

dos shoppings. Por isso, as grandes empresas

equipamentos extras de segurança, como luvas

do setor têm adotado protocolos mais rigorosos

e calçados de borracha e óculos de proteção.

orientações

Lucca,

para

diretor

evitarem

a

para atender o setor de shopping centers.
Foram distribuídos, ainda, EPIs complementares,
A Verzani & Sandrini apresenta uma série de

como macacão para pulverizar grandes áreas

soluções, aposta em alterações nos processos

ou vestiários, máscaras descartáveis N95 e PFF2,

e

com

luvas descartáveis, face shield (proteção facial) e

foco na higienização e desinfecção. Além

filtros. Para profissionais das áreas de segurança,

dos treinamentos das equipes, elaborou um

recepção e brigada, entregaram máscaras

manual com diversas orientações. Pois, a rotina

de

de limpeza, principalmente em superfícies

termômetros para a medição de temperatura

com grande contato de mãos, precisa ser

de colaboradores e clientes que pretendem

realizada com maior frequência. Além disso,

acessar o estabelecimento”, diz Lucca.

tem

adequado
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disponibilizamos
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A Vivante também tomou diversas medidas para

Segundo Lucca, a busca por novas soluções

proteger seus colaboradores, como a aquisição

oferece maior segurança para todos. “Em alguns

de máscaras, luvas, álcool gel, termômetros para

estabelecimentos, instalamos um sistema de

aferição da temperatura na chegada ao trabalho,

avaliação dos nossos serviços por meio de QR

além de reforço nos treinamentos específicos, de

Code, em que clientes poderão sinalizar o grau de

acordo com a nova realidade, para minimizar o

satisfação.”

risco de contaminação.
Entre os equipamentos, a Verzani & Sandrini tem
“Para

nossas

operações,

estamos

revisando

UVtrolley, uma unidade móvel para desinfecção

todos os procedimentos operacionais padrão,

de ambientes e superfícies que utiliza luz

adequando as recomendações da Anvisa e da

ultravioleta. O equipamento pode descontaminar

Organização Mundial de Saúde (OMS). Focamos,

superfícies de ambientes inteiros, como hospitais,

principalmente, no sistema de ar condicionado

escritórios, banheiros, transportes coletivos, etc.

e na limpeza. Essas constantes revisões têm

Tem colocado ainda totens de álcool em gel nos

o objetivo de proteger os colaboradores e os

acessos dos estabelecimentos sem a necessidade

clientes”, Renata Dutra, diretora comercial da

de contato manual. “Eles possuem um sistema

Vivante.

de acionamento via pedal que evita o contato e,

Ambiente seguro

com isso, reduz ainda mais os riscos de contágio”,
explica Lucca.

O efetivo das equipes da Vivante também deve
aumentar com a retomada gradativa do público
em cada empreendimento. Isso acontece, pois,
a limpeza passa a ser feita ainda com mais

Recomendações da Abrasce

frequência em áreas como corrimões de escadas
rolantes e fixas, elevadores, mesas e cadeiras nas
praças de alimentação, pisos e demais áreas de
maior circulação.
“Acreditamos que, ao encontrar ambientes limpos

A entidade elaborou o Protocolo
de Operação após Reabertura dos
Shoppings e se baseou em modelos
internacionais

e

no

Comitê

de

e colaboradores em ações de higienização, os

Operações da Abrasce. Segundo o

clientes se sentirão mais seguros para frequentar e

presidente Glauco Humai, o material

retornar aos shoppings. Vamos garantir que nossa

tem o objetivo de contribuir para a

equipe utilize e troque com a devida frequência

higienização correta dos ambientes e

máscaras e luvas e use os produtos corretos para a

a retomada segura e organizada das

desinfecção dos ambientes”, reforça Renata.

operações. Está disponível no site da
associação.
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Serviço terceirizado
A maioria dos shoppings prefere terceirizar os

“A empresa de facilities tem o papel de criar

serviços de facilities. Segundo Gauthama Nas-

condições que favoreçam,

sif, diretor de Mercado e Inteligência do Grupo

simplifiquem e contribuam

Verzani & Sandrini, ao fazer essa escolha, as ad-

com os processos de

ministradoras de shopping centers podem focar

gestão dos contratantes.

exclusivamente no core business. Dessa forma,

Mas, isso só será

deixando, nas mãos de especialistas, as ativida-

possível se, de fato, for

des que lhes pertencem, tais como limpeza, se-

plenamente habilitada

gurança, gestão de estacionamento, recepção,

e comprometida com os

portaria, jardinagem, entre outros.

serviços que oferece”,
Gauthama Nassif.

“Para que a contratação nesse modelo seja bem-sucedida caberá à administradora escolher uma

do executado. Com isso, há mais transparência

empresa que, de fato, tenha domínio das ativida-

no processo de gestão e na mensuração do grau

des que presta. Caso contrário, correrá o risco de

de satisfação dos facilities. “Como resultado, ga-

enfrentar mais dores de cabeça e dificuldades do

nha-se mais eficiência e redução de custos, uma

que teria se mantivesse essas equipes como or-

vez que possuem indicadores que permitem to-

gânicas”, alerta.

madas de decisões mais assertivas”, reforça a diretora comercial.

Renata destaca ainda que a terceirização dos facilities traz uma série de benefícios. Entre eles,
previsibilidade orçamentária, diminuição de custos e riscos, transparência operacional e de custos, eficiência e, principalmente, conforto e saúde
dos consumidores.
“Ao transferir a gestão de facilities para as empresas especializadas, o shopping reduz o quadro
orgânico assim como os custos a médio e longo
prazo e pode focar no atendimento ao cliente”,

“As mudanças nas rotinas de manutenção,
conservação e limpeza ocorrem por meio da
mecanização e da utilização de softwares de
gestão e operação. Tudo prevendo a aplicação
e a integração com QR Codes e sensores de
IoT (Internet das Coisas) em equipamentos e
ambientes”, explica Renata.

complementa Maura Souza, gerente operacional
da Gocil.

Evolução
Nos últimos anos, o mercado de facilities tem assumido uma posição estratégica nos empreendimentos, além de passar por grandes transforma-

Renata Dutra, diretora

ções com o avanço da tecnologia.

comercial da Vivante

Estas inovações permitem o recebimento de informações em tempo real de tudo que está sen-
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Segundo Nassif, esse segmento está mais consolidado nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, há um
crescimento de empresas que optam por terceirizar
os serviços que não são especializados para focar, exclusivamente, no que sabem fazer. Isso traz um impacto positivo para os negócios, pois otimiza o tempo
dos profissionais envolvidos com a tomada de decisões. “A tendência, portanto, é que cada processo se
torne mais bem pensado, planejado, desenvolvido e
executado. Dessa forma, é possível preservar vidas,
patrimônios e ambientes, minimizando os desperdícios e o impacto ambiental”, ressalta o diretor de mercado e inteligência.
De acordo com Maura, o grande desafio é mesclar
todas as possibilidades – atendimento com pessoal
treinado, material de boa qualidade, mecanização de
processos, acompanhamento das atividades em tempo real e retaguarda administrativa.
Maura Souza, gerente operacional da Gocil

Time próprio
Quando o shopping opta por uma equipe orgânica, a carga de trabalho dos tomadores de decisão
aumenta, pois precisam supervisionar, controlar e acompanhar os trabalhos. “Além disso, há o
cumprimento de todos os encargos trabalhistas
relacionados a cada uma das atividades (limpeza,
segurança, portaria etc.), que precisam ser rigidamente atendidos pelo shopping center – e que
deixam de ser sua responsabilidade quando con-

Fora isso, geralmente, o custo-benefício do orgânico é inferior, já que as falhas operacionais são
mais comuns e acabam se transformando em
prejuízo para o shopping center. Há ainda os altos
índices de turnover e absenteísmo, que caracterizam o setor de serviços. “A ausência ou saída de
um único profissional compromete a qualidade e
a eficiência da operação, além de gerar prejuízos
diretos e indiretos. Quando o empreendimento
contrata uma empresa séria de facilities, ela se

trata uma empresa de facilities”, destaca Nassif.

prepara para prevenir e evitar tais problemas”, re-

CONHEÇA MAIS SOBRE ALGUMAS
EMPRESAS DO SEGMENTO

oferece serviços, como limpeza e conservação, se-

lembra o diretor da Verzani & Sandrini.

gurança patrimonial e eletrônica, gestão de estacionamentos, manutenção de ativos, jardinagem
e paisagismo. Além disso, profissionais especiali-

Líder de mercado

zados e amplamente capacitados ao desempe-

Responsável por mais de 205 operações, o que re-

nho de atividades como portaria, recepção, bom-

presenta mais de 30% do total no país, a Verzani &

beiro civil, etc.

Sandrini está presente em 25 estados. A empresa
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“Vale lembrar que esses serviços são oferecidos de

tem acontecido nas rotinas de manutenção com

maneira global e integrada, gerando sinergia em

o uso de dispositivos e tecnologias de IoT. Com

prol de melhores resultados”, diz Nassif. Além dis-

isso, obtivemos resultados positivos no aumento

so, a companhia preza pelo treinamento e capa-

da eficiência nos processos de monitoramento,

citação de todos os colaboradores e ainda investe

diagnóstico e manutenção. Também realizamos

em tecnologia e inovação.

investimentos contínuos na capacitação e seleção
de colaboradores qualificados”, afirma Renata.

Na vanguarda do segmento, tem o Namoa Digital.
A tecnologia permite avaliar, de maneira mais pre-

Personalização

cisa, a qualidade da atuação da liderança, o que

Presente em 29 shoppings, a Gocil oferece diversos

tem impacto direto na qualidade dos processos

serviços de facilities como limpeza, manutenção,

de limpeza. “Possuímos ainda o sistema operacio-

jardinagem, monitoramento, vigilância, portaria,

nal Gestão à Vista. Ele é aplicado de maneira cus-

controladoria de acesso, recepção, brigada, entre

tomizada aos contratos e que permite um maior

outros. Segundo a gerente operacional, entre os

controle das áreas assim como a verificação cons-

diferenciais da empresa, destacam-se o atendi-

tante dos checklists.”

mento personalizado, a estrutura, o treinamento

Especialista em shopping centers

e a capacitação dos colaboradores, além do uso
de materiais e equipamentos de boa qualidade e

Presente em mais de 50 shoppings, a Vivante tem

o respeito às condições contratuais. A gestão de

um market share de 10%. A empresa oferece ser-

serviços é outro ponto forte, realizada em campo

viços de manutenção predial, elétrica, mecânica,

por meio de visitas constantes de profissionais da

sistemas de incêndios, brigada de incêndio, siste-

companhia.

mas de ar condicionado, monitoramento e gerenciamento de energia, conservação e limpeza, jardi-

Fornecedores

nagem, recepção e telefonia, controle de acessos,

Conheça alguns produtos e serviços de nossos for-

serviço de apoio administrativo, entre outros.

necedores parceiros que podem ajudar o seu shopping na volta das operações:

“Nosso principal diferencial é o investimento constante em inovação, baseado em um amplo projeto de transformação digital. Atualmente, isso

Vivante
Presente em mais de 50 shoppings, a Vivante traz
um conjunto de soluções para ajudar na retomada
das atividades. Oferecemos serviços de limpeza e
desinfecção, nebulização de ambientes, monitoramento da qualidade do ar, controle de temperatura corporal por câmera infravermelha, controle
de acesso com monitoramento de temperatura e
utilização de máscara e tapetes sanitizantes.
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Blue Carpet
Que tal trazer mais limpeza e segurança para
todos que circulam no Shopping? Conheça o
Blue Carpet, o tapete adesivo com tecnologia
de hospitais, eficiência higiênica e preço justo.
A reabertura do Shopping pode ser muito mais
segura com o Blue Carpet.

Totens Self-Checking
Com uma tecnologia desenvolvida para ajudar a combater à pandemia, os Totens Self-Checking da
Futuremedia têm como principal
função a prevenção ao contágio,
segurança aos colaboradores, trabalho de conscientização, treinamento, orientação e gerenciamento de acesso.

Indeva
Sabemos que seu maior desejo é ver as pessoas
voltando a comprar na sua loja, mas isso fica mais
complicado com as recomendações de não aglomeração. Então, como manter os atendimentos e
vendas? Seus clientes precisam confiar que a sua
marca está se esforçando para proporcionar segurança. Com atendimentos agendados em sua
loja, você pode reduzir filas e agilizar o processo
de compra.
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SGS
Desenvolvemos um protocolo exclusivo de soluções personalizadas para
a retomada dos negócios, incluindo: Verificação e Monitoramento de
Limpeza e Desinfecção; Programa de
Reinicialização (orientado pela OMS);
Higiene, Amostragem e Testes para a
Cadeia de Suprimentos e Alimentos;
Inspeções e Testes em superfícies, ar,
água, higiene ocupacional e alimentos; Auditorias e consultoria técnica.

Jet Towel
A linha de secadores JET TOWEL é a
única desenvolvida com superfícies
antimicrobianas, com certificação ISO
22196, este tratamento antimicrobiano
certificado obtido com a adição de íons
de prata (Ag+) que destroem a membrana celular de vírus, bactérias, fungos,
inibindo a sua proliferação. As superfícies também permitem o uso de álcool
70°, garantindo a higienização eficaz no
combate à Covid-19.

Hikvision
A Hikvision lança no Brasil uma linha com soluções que realizam a detecção de temperatura na superfície da pele e também identificam o
uso de máscaras de proteção. Entre elas, a câmera termográfica bullet é capaz de detectar a temperatura na superfície da pele de até 30
pessoas simultaneamente, além
de emitir alertas em caso de suspeita de alta temperatura e não
utilização de máscaras.
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A retomada da Almeida Junior
em Santa Catarina
O CEO JAIMES ALMEIDA JUNIOR RELATA COMO TEM ENFRENTADO A CRISE
OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS DEPOIS DA REABERTURA DE TODOS OS
EMPREENDIMENTOS DO GRUPO
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

D

esde março deste ano, o Brasil vem enfrentando a pandemia do coronavírus e os 577
shoppings do país foram fechados por meio de decretos estaduais e municipais. Atualmente,
o setor retoma paulatinamente suas atividades, de acordo com as determinações dos

governos locais.
Neste cenário, Santa Catarina foi um dos primeiros estados retomar as atividades de forma gradual.
Os shoppings puderam ser reabertos em 22 de abril, seguindo os regramentos das portarias
decretadas pelo governo estadual e pelas autoridades da saúde. Entre elas, estão o horário reduzido,
o distanciamento social de 1,5 m, uso de máscaras, respeito ao limite de 50% da capacidade máxima,
entre outras. Com grande relevância no estado, a Almeida Junior, que completou quatro décadas
em 2020, voltou a operar. Os seis empreendimentos do grupo ficam situados em cinco cidades
catarinenses de alto potencial econômico.

Em

entrevista

à

Revista

Shopping

Centers, Jaimes Almeida Junior, CEO da
companhia, fala sobre as estratégias
estabelecidas e como tem se dado a
retomada dos negócios. Conta ainda
quais foram os investimentos feitos em
omnicanalidade, as medidas adotadas
pelos lojistas para oferecer um ambiente
seguro ao consumidor e as expectativas
para os próximos meses.

A segunda
expansão
do Balneário
Shopping já
tinha sido
iniciada e
teve que ser
postergada

Revista Shopping Centers

RSC – Quais foram as medidas tomadas

–

pelo grupo para ajudar o varejista?

Esse

é

o

momento

mais difícil passado pela
Almeida Junior ao longo

JAJ – Fizemos um investimento de R$ 45

de 40 anos?

milhões junto aos lojistas. Abonamos o
aluguel de março e abril e optamos por não

Jaimes Almeida Junior – Com certeza. Foi

fazer a emissão de aluguel proporcional

realmente um choque diante da impotência

no futuro. Além disso, reduzimos muito

de um dia para o outro ver todos os

os custos do condomínio e do fundo de

shoppings fechados com mais de 2 mil lojas

promoção. Enquanto os shoppings estiveram

sem a previsão de abertura e com todas as

fechados,

responsabilidades da nossa atividade.

com os consumidores pelas redes sociais,

também

nos

comunicamos

oferecendo, por exemplo, cursos de culinária
O empresariado brasileiro já está acostumado

e lives. Nos preocupamos em dar esse

a enfrentar solavancos de crises econômicas

atendimento, mesmo de portas fechadas,

e políticas e consegue surfar de uma forma

as janelas ficaram abertas, olhando o nosso

muito eficiente. Porém, o que está ocorrendo

consumidor.

agora é algo que absolutamente eu nunca
imaginei que iria passar. Vivemos uma

RSC – Como se apresenta a taxa de

imprevisibilidade total, que só se resolverá

vacância?

com a vacina.
JAJ – A taxa de vacância está estável até
Diante disso, fizemos uma previsão de 2020

agora com o mesmo índice do início de

e um budget para 2021, contemplando

março e as poucas lojas que fecharam já

todas as restrições. A empresa não prevê

estavam dentro da programação. Operações

uma melhoria nas restrições de operações

que estavam em obras só puderam ser

até julho do ano que vem. Espero que

inauguradas agora com a reabertura dos

esteja errado e conservador demais, porém

shoppings.

entendo ser fundamental elaborarmos o

processo de comercialização. Estamos vendo

nosso planejamento para um cenário realista.

uma retomada, mas sem comparar com o

É uma situação inimaginável que ocorreu e

que nós tínhamos planejado.

Recomeçamos

também

o

temos que enfrentá-la, mesmo com muita
dificuldade.
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RSC – As expansões previstas foram adiadas?

RSC – As expansões previstas foram
adiadas?
JAJ – Sim, já tínhamos iniciado a expansão do
Balneário Shopping, mas suspendemos todas os
Com a pandemia do coronavírus atingindo
brownfields. A companhia terminou o primeiro
também o Brasil e tendo reflexos em todos os
trimestre com resultados muito bons, estávamos
setores da economia, Lee afirma que, como
no processo de Oferta Pública Inicial (IPO) com
outras empresas, constituiu um comitê de crise
valuation excepcional da empresa. A nossa
e o grupo vem monitorando tudo o que ocorre
agenda era absolutamente positiva quando
no mercado desde boas práticas de outras
fomos atropelados. Suspendemos o IPO, mas

e o lojista pode integrar seus vendedores. Sem
companhias até os anúncios de medidas do
dúvida, todas as companhias seguem a mesma
governo com responsabilidade para não tomar
linha. Eu não acredito no mercado on-line sem o
qualquer decisão precipitada. “Agora é hora de
off-line – está provado que o off-line é a âncora
baixar a ‘vela’ e deixar a passar a ‘tempestade’. Em
e o on-line é o complemento. Entendemos que a
home office, estamos especulando vários cenários
Covid-19 antecipou essa agenda e o marketplace
e até o inimaginável para estarmos preparados
passou a ser prioridade.
da melhor forma possível para sobrevivermos e
até aproveitarmos a oportunidade de crescermos
RSC – Como está sendo a experiência da
ainda mais pós-crise”.
reabertura?

mantivemos o registro na Comissão de Valores
Imobiliários (CVM) por mais 180 dias por meio de

JAJ – Voltamos a operar em 22 de abril, seguindo

uma portaria que permite esse prolongamento do

rigorosamente as normas de segurança e saúde.

prazo. Pode ser que as janelas de IPO reabram no

A companhia fez um investimento importante

quatro trimestre desse ano, então, trabalhamos

para que consumidores, colaboradores e lojistas

com essa perspectiva.

se sentissem seguros. Essa sensação é essencial
para que o cliente volte e a equipe trabalhe

RSC – Como tem se dado a transformação digital

em

neste momento?

personalizadas de algodão e luvas para todos os

tranquilidade.

Entregamos

máscaras

lojistas, seus colaboradores e funcionários dos
JAJ – Precisamos voltar à normalidade muito

shoppings. Dispensers de álcool em gel foram

mais digitais e temos acelerado o omnichannel.

colocados em todas as áreas do shopping e

A companhia já estava com um projeto de

passamos a usar uma solução esterilizante SCST

marketplace, previsto para inaugurar no quarto

(Sterile Doctor) nas superfícies de contato.

trimestre do ano que vem. A programação era
acompanhar o marketplace das demais empresas

Registramos um fluxo médio na primeira semana

do setor e fazer um aperfeiçoamento para lançar a

de reabertura de 35%, com vendas médias de

nossa plataforma mais testada.

40% em relação a 2019. Na semana anterior ao
Dia das Mães, o fluxo médio foi de 45% e vendas

Com o fechamento dos shoppings, montamos

de 65% em relação ao mesmo período do ano

um novo time e a plataforma será lançada na

passado. As âncoras, as médias lojas e satélites

primeira semana de setembro. Enquanto isso,

nacionais tiveram vendas médias de 70% a 80%

implantamos o WhatsApp corporativo. Ele oferece

em comparação a 2019. Realizamos pesquisas

três tipos de entrega (pick up

com as nossas câmeras de reconhecimento facial

store, drive-thru e delivery)

e detectamos que o consumidor vai ao shopping

com

para comprar e depois vai embora.

Novos protocolos
de limpeza nos seis
empreendimentos da
Almeida Junior
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Nosso horário de funcionamento está reduzido, das 12 às 20 horas de segunda a sábado e domingos e
feriados das 14 às 20 horas. A abertura das operações de alimentação das 20 às 22 horas é facultativa.
Nada mudou também em relação a entrada de pets. Podem acessar o shopping normalmente.

RSC – Qual foi a ação solidária realizada pela

JAJ – Usamos as medidas oferecidas pelo governo.

Almeida Junior para ajudar no combate à

Como reabrimos, acredito que qualquer ação

Covid-19?

mais drástica de demissões deve ocorrer, caso
seja necessário, apenas quando provado com

JAJ – A Almeida Junior anunciou no início de maio

alguns meses de operação. Estamos avaliando

a doação de 12 respiradores para a rede pública

e aferindo cada movimento e acompanhando

de saúde de Santa Catarina. Como nossa marca é

o crescimento do fluxo e das vendas. Estamos

muito forte no estado, o mínimo que poderíamos

analisando também como fica a operação mais

fazer era contribuir com a sociedade e com os

enxuta com funcionários em home office. Não sei

hospitais. Os respiradores foram importados da

em que proporção, mas deve ser feito um ajuste

Alemanha e doados para hospitais públicos de

nos próximos meses.

Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, São José
e Criciúma.

Renegociamos o contrato do Mercado Livre de
Energia, pagando exclusivamente o consumido,

RSC – Facilita ter uma equipe orgânica no

pois

momento de uma crise sanitária?

condomínio, consequentemente, o lojista. Vários

isso

atinge

diretamente

o

custo

do

contratos de serviços foram renegociados. Como
JAJ – Facilita demais. É totalmente diferente

nossa companhia ainda não é pública, tivemos

treinar um time, em que todos são funcionários

muita agilidade em fazer isso. As tomadas de

da companhia para ter o comprometimento

decisão foram realizadas até o final da primeira

com o negócio. Nosso corpo social tem mais de

semana do fechamento dos shoppings.

2 mil pessoas fixas, sendo que, em sua maioria,
são funcionários de mall, de limpeza e de
manutenção. Trabalhamos muito o treinamento
e o nível de disciplina e o comprometimento
de um funcionário orgânico se demonstrou
extremamente positivo.
RSC – De que forma vocês ajustaram as contas
da companhia?

“Eu
tenho uma leitura
nem um pouco preocupante
no que tange ao retorno do
consumidor, algo muito debatido hoje.
A volta está mais ancorada na essência
das pessoas, na socialização e também
no fato de terem sido tolhidas de
exercerem sua liberdade”

VAREJISTA_GRUPO
EMPREENDEDOR_ALMEIDA
ORNATUS
JUNIOR

Localizado em Criciúma, o Nações Shopping tem
37 mil m² de ABL e 240 lojas

aquilo que você perde. Nós somos sociáveis, é da
natureza humana e isso ninguém vai tirar. O setor de shopping centers no Brasil terá um retorno de fluxo a partir do momento que as pessoas
tiverem uma segurança muito grande. A indústria vai ter o privilégio da saudade. O fato de não
poder sair de casa enaltece demais a nossa essência de socialização.
RSC – Já para prever quando tempo levará
para recuperar as perdas deste período ou ain-

Vamos ter mudanças de comportamento como
fazer uma compra por touch em uma roupa,

da não é possível mensurar?

algo que não se fazia como shopper. O setor de

JAJ – Cada caso é um caso. Acredito que os sho-

e o digital vão também evoluir de uma forma

ppings em cidades grandes terão uma curva de
retorno um pouco mais lenta. Já shoppings dominantes em cidades médias e ricas, o retorno
será em V. Temos 71% do market share catarinense, com shoppings dominantes, em cidades
do interior ricas e grandes. Por isso, creio em um
retorno em V e isso será muito importante para

shopping vai ter um grande retorno. A inovação
positiva, inclusive, para a rentabilidade dos empreendedores. Por exemplo, nós assinamos em
março um contrato com o iFood hub, um sistema de delivery bem mais eficiente. Então, cada
grupo procurará dentro de sua expertise e estratégia oferecer o melhor para o consumidor, além
de aperfeiçoar o omnichannel, que estava muito

a companhia.

na teoria e com uma prática mais provocada pe-

Além das características do nosso mercado, o

nista da omnicanalidade, ajudando, inclusive, os

fato de termos iniciado antes e dos nossos lojis-

las lojas. Agora, cabe ao shopping ser o protagolojistas pequenos que não têm essa capacidade.

tas terem ganhado fôlego com o Dia das Mães
me levam a acreditar em uma recuperação rápida, a partir da vacina. Até lá, vamos continuar
nesta toada, crescendo um pouquinho, limitan-

Inaugurado em 2012, o Continente Shopping fica em

do a ocupação porque temos que respeitar o de-

São José, na Grande Florianópolis

creto, ou seja, o shopping não pode ter mais 50%
do normal de ocupação. O importante é que
está sendo um fluxo de qualidade.
RSC – Acredita que esse momento mostrará
mais uma vez como o setor de shopping centers é resiliente?
JAJ – O isolamento faz as pessoas valorizarem
muito mais a sociabilidade. Você valoriza muito
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A COVID-19 E OS MAUS-TRATOS AO COMÉRCIO
POR APLICATIVOS NA ERA DO FIQUE EM CASA!
por José-Ricardo Pereira Lira | Fotos: Divulgação

O

José Ricardo

mundo luta contra a pandemia causada pela Covid-19.
“Fique em casa!”, clamam cientistas de todos os cantos,
políticos esclarecidos da esquerda e da direita, cidadãos
conscientes de todas as idades, gêneros e credos.

Enquanto não surge a vacina contra o coronavírus, o inimigo comum está perfeitamente identificado: a aglomeração
de pessoas. Afora lunáticos, ninguém com uma fagulha de juízo pensa diferente.
Interessante, porém, que, à margem dessa aparente
obviedade, o tema suscita muitas perplexidades.
Tome-se como exemplo o debate constante e acirrado,
entre pretensos titulares do monopólio do bom senso,
sobre se nossas autoridades sanitárias devem ser, simplesmente, contra ou a favor do isolamento horizontal
ou do lockdown.
Afinal de contas, esse confronto radicalizado de opiniões faz algum sentido nos 8.516.000 km² de Brasil?
A indagação provém das características singulares de
nosso país, dotado de território continental, que abriga
5.570 municípios distribuídos entre 26 estados, onde regiões riquíssimas, que desfrutam de níveis europeus de desenvolvimento, coexistem com áreas miseráveis, tanto urbanas como rurais.
Ponderando-se os contrastes nacionais relevantes para o enfrentamento da pandemia, não se pode deixar de considerar, também,
nossa estrutura demográfica.
Observe-se que, de um lado, o país é farto em regiões metropolitanas monumentais, como a Grande São Paulo, com 10% da população brasileira, que beira 210 milhões de habitantes.
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De outro lado, sobram territórios com baixíssima
densidade demográfica, como Roraima e seus
pouco mais de dois habitantes por quilômetro
quadrado, em território com 224.299 km².
Dados como esses evidenciam o equívoco do debate maniqueísta entre ser ou não ser a favor do
isolamento horizontal ou do lockdown. Precisamos, isto sim, discutir como resolver a pandemia,
segundo as múltiplas peculiaridades locais de
nosso país.
A solução adequada nunca poderá desprezar,
conforme o caso, a realidade municipal, metropolitana, estadual, interestadual, das regiões, sem
prejuízo de diretrizes sérias, de âmbito nacional, a
cargo da União Federal.
Surge daí outra dificuldade para que a política do
fique em casa! ganhe caráter consensual e pacífico, a salvo de controvérsias, tal qual cogitado no
início deste texto.
Temos um presidente, 26 governadores e 5.570
prefeitos, todos dotados pela Constituição da
República do poder-dever de editar, simultaneamente, decretos para combater a pandemia.
Não é preciso especular para perceber que, partindo o país para a descompressão da quarentena,
viveremos, com crescimento exponencial, conflitos federativos de toda ordem.
A cada dia será mais frequente a coexistência de
decretos estaduais que mandam fechar o comércio com decretos municipais que autorizam a reabertura das lojas. Idem na situação invertida: estados permitindo, municípios proibindo.

Faltou definir como enfrentar, neste delicadíssimo momento, o conflito de normas entre estados
e municípios, tema aludido pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADPF nº 672, porém sem caráter
vinculante, segundo recente pronunciamento da
Corte Constitucional (conferir, v.g., Rcl 40507, do
RGS, relator Min. Roberto Barroso).
Se não bastasse, temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e do Distrito
Federal e Territórios, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, a Defensoria
Pública dos Estados e distrital, todos ávidos por
participar da gestão administrativa encarregada
da luta contra a pandemia.
Situação curiosa ocorreu no Distrito Federal. Sabe-se que o DF tem uma natureza sui generis, pois
acumula a competência concorrente dos estados
e municípios para legislar, assim como a competência comum atribuída a esses dois entes para
editar normas administrativas.
No Distrito Federal, assim, é materialmente impossível a ocorrência de conflito entre competências constitucionais estaduais e municipais, já que
tudo fica concentrado nos Poderes Executivo e
Legislativo do próprio DF.
Supreendentemente, quando o Governador do
Distrito Federal já havia divulgado seu projeto de
flexibilização do fechamento do comércio, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público
do Trabalho, todos juntos, em 27/04/2020, ingressaram com uma ação civil pública para impedir a
reabertura das lojas.

Pena que o Supremo Tribunal Federal, ao cuidar
do conflito federativo em tempos de Covid-19, tenha limitado sua intervenção no assunto à declaração pedagógica de que a União deve respeitar
a competência dos estados e dos municípios, no

Como a ação foi ajuizada não só contra o Distrito
Federal, mas também contra a União Federal e a
Defensoria Pública do Distrito Federal, o processo
corre na 3ª Vara Federal Cível da SJDF (processo nº
1025277-20.2020.4.01.3400), tendo o Juízo daquela Seção Judiciária deferido liminar para sustar o

que tange ao problema.

programa do Poder Executivo distrital.
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Hermenêuticas à parte, o Distrito Federal experimentou, por breve período, um inédito
fechamento integral de seu comércio por ordem autônoma do Poder Judiciário, sem suporte em determinação correlata do Poder
Executivo.
Cenário complexo, força é convir. No momento, o Distrito Federal recuperou parte
da competência constitucional para administrar seu território, embora permaneça sob
tutela judicial, em decisão contra a qual se
acha pendente de julgamento pedido de
suspensão de tutela de urgência, submetido ao Presidente do TRF-1.
Nada é simples, em tempos da Covid-19. São preciosos os interesses
em xeque, que impõem, tanto
a primazia da defesa da saúde, como a irrenunciável missão governamental de mitigar,
quanto possível, os efeitos assustadores do anunciado desemprego em massa, resultante
de recessão brutal que se declara a caminho, tudo em níveis inauditos.
Não se justificam, assim, os maus-tratos ao comércio por aplicativo nesses
dias sofridos, de crises seriíssimas de toda
espécie, notadamente por ser incontroverso que na aglomeração de pessoas reside o
inimigo comum a todos que lutam contra o
fantasma do coronavírus.
Repelindo o confronto diversionista entre
saúde e economia, no sentido de que a defesa da primeira impediria o exercício da
segunda, é induvidoso que qualquer gestor
público tem o dever de proteger toda atividade econômica que não agrave a pandemia. E a circunstância deveria ser presumida em relação a negócios que, por natureza,
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não provocam concentração de público, ou
que possam ser estruturados com riscos mínimos de contágio.
Evidentemente, não existe risco zero de contaminação durante a pandemia. Enquanto
não sobrevier a vacina, sempre haverá perigo, seja na leitura de um jornal de papel,
ou na ida a uma farmácia da esquina, ou na
compra de alimento por aplicativo.
Se assim é, as autoridades federais, estaduais e municipais tinham o dever de estudar
e conceber, desde o primeiro instante do fechamento do comércio, meios de admitir e
estimular mecanismos de compra e venda
remota (não presencial), inclusive de produtos ditos “não essenciais”, como roupas,
acessórios, brinquedos, equipamentos de
esportes, entre outros.
Todavia, ao revés, o que se viu no particular,
desde os decretos iniciais de fechamento do
comércio, foi uma ampla displicência com
o conflito federativo, inclusive no tocante a
práticas como o delivery.
O setor de shopping centers foi especialmente atingido por essa conduta inadequada em
diferentes localidades, valendo aqui ilustrar o
problema com o ocorrido no Dia das Mães,
no mês de maio.
Com a proximidade da data festiva, sabidamente das mais importantes do ano para
o comércio brasileiro, os empreendedores
passaram a estudar a legislação de diferentes localidades, para aferir a possibilidade de
desenvolvimento dessa modalidade de negócio não presencial.
O propósito era o de comercializar produtos
de forma remota, em condições perfeitas de
segurança sanitária, sem qualquer hipótese
de aglomeração de pessoas, em estrutura
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autorizada em diferentes estados e municípios do país, cogitando-se tanto de delivery como take away, sem que o consumidor transitasse no interior do shopping.
A mecânica do delivery é conhecida por
todos: o cliente compra remotamente e
recebe o produto em sua residência. No
que concerne ao take away, sua estruturação estava concebida para funcionar na
modalidade drive-thru, ocorrendo a retirada do produto no estacionamento do
shopping, sem que o adquirente saísse
do carro, processando-se a entrega com
a mais absoluta segurança, em perfeitas
condições de higiene e limpeza, segundo
avaliação de experts.
Enfim, tratava-se de projeto comercial elaborado em estrita observância às determinações e protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades, consistente na
implantação de sistema de venda remota
de produtos cuja característica básica residia no fato de que, em circunstância alguma, o consumidor ingressaria em lojas ou
transitaria pelo interior do shopping.
Diversos empreendimentos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outras localidades
estavam autorizados a essa prática, com
permanente acompanhamento, não só
das autoridades, mas também da imprensa.

de atividades essenciais (farmácias e supermercados) e sem autorização explícita
para o delivery ou drive thru de produtos
não essenciais.
Houve caso de proibição de negócios
por aplicativos em região metropolitana,
quando se constituiu o seguinte paradoxo: shoppings de um município estiveram
proibidos de operar, ao passo que outros
da mesma metrópole, mas situados em
município contíguo, puderam fazê-lo.
Ou seja, uma desigualdade injustificável
na perspectiva sanitária, que poderia ter
sido facilmente evitada, possuísse o país
uma política uniforme para a prática de
negócios à distância em tempos de pandemia.
Em suma, é triste que essa atividade mercantil de risco reduzido não tenha merecido tratamento adequado por parte das
autoridades até o presente momento.
Perdemos todos – trabalhadores, empresários, população, fisco – com a proibição
de negócios que, por natureza, são os mais
indicados nesses duros dias de domínio
planetário do atroz coronavírus.
Como os Dia dos Namorados está à frente
e a Covid-19 não acena com trégua no curto prazo, ainda há tempo para um ajuste
de rumos na defesa da circulação possível
de riquezas, durante o isolamento social.
Sugiro a reflexão.

Outros municípios importantes, porém,
impediram a prática dos negócios remotos, ao argumento de que haviam determinado o “fechamento do shopping”, com
ressalva apenas para o funcionamento

* José Ricardo Pereira Lira é sócio de Lobo & Lira Advogados; Presidente da
Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB-RJ;
Diretor do Ibradim no Rio de Janeiro – RJ
(A opinião do autor não condiz, necessariamente, com a opinião da Abrasce)
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EMPATIA
DO SETOR
VAREJISTA
AS AÇÕES SOLIDÁRIAS QUE TÊM
FEITO A DIFERENÇA DESDE O
INÍCIO DA PANDEMIA
por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

EM

uma das crises mais difíceis da história, a palavra empatia ganhou força em todo o Planeta. Talvez, nunca se tenha visto
tanta união entre diferentes povos com o único objetivo: de
proteger a vida contra algo que não era esperado pela humanidade. E o
setor varejista também faz parte dessa tendência, praticando a empatia
solidária.
Essa atuação social faz, ainda, com que essas marcas sejam mais lembradas pelos brasileiros. O Magazine Luiza é uma das empresas que aparecem nos rankings destas pesquisas durante esse período. Logo no início
da transmissão comunitária, as famílias Trajano e Garcia, controladoras do
Magazine Luiza, doaram R$ 10 milhões de seus patrimônios pessoais. Os recursos foram gastos em equipamentos como respiradores, leitos, colchões
e travesseiros para hospitais públicos e filantrópicos. A atitude ganhou repercussão nacional.
Além disso, a companhia adotou uma série de medidas para a manutenção do emprego, apoio aos pequenos fornecedores e suporte aos
colaboradores mais vulneráveis. Outra iniciativa foi o lançamento de uma plataforma de vendas on-line voltada ao micro e
pequeno varejista e aos autônomos. Em questão de dias, o
ecossistema Magalu cadastrou mais de 10 mil varejistas e
100 mil pessoas físicas. A empresa tem o objetivo de estender essa parceria no pós-pandemia.

Luiza Helena Trajano, presidente
do Conselho de Administração do
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Magazine Luiza
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Soma de esforços
A Fundação CasasBahia, braço social da
Via Varejo, tem contado com os parceiros
para ajudar no combate à Covid-19. Até o
momento, são mais de R$ 5 milhões investidos em diversas ações. Doou R$ 1 milhão
para o Fundo Emergencial Mulher Empreendedora (F.E.M.E) para 2 mil mulheres
empreendedoras de comunidades do Rio
de Janeiro e São Paulo e apoio ao Fundo
Periferia Empreendedora para concessão
de crédito.
“Na live de Sandy e Junior, foram R$ 3 milhões em doações, já que dobramos o total
arrecadado pelo público. Também arredondamos a doação para mil toneladas de
alimentos para 6.105 Instituições cadastradas no Mesa Brasil, do SESC”, relata Hélio
Muniz, diretor presidente da Fundação Casas Bahia.

conserto de 90 respiradores. Também
doou 4 mil cestas básicas, 300 kits de produtos de higiene e limpeza, camas e colchões, eletrodomésticos e eletrônicos. Foram beneficiadas comunidades, hospitais
e governos municipais, estaduais e federal.
Além disso, estão finalizando a produção
de mil camas para doação às instituições
por meio da fábrica de móveis Bartira.
“Vemos esse momento de crise como
uma oportunidade para deixar um grande legado social, principalmente, o olhar
e o entendimento da iniciativa privada
sobre seu papel de suporte e
auxílio às sociedade civil
e comunidades mais
vulneráveis no país”,
Hélio Muniz.

A entidade ainda fez a logística entre hospitais e montadoras do Grande ABC e região metropolitana de São Paulo para o

A Fundação CasasBahia tem promovido uma série de iniciativas
sociais para combater a crise causada pelo novo coronavírus
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Soma de esforços
Em meio a tantas perdas, as ações solidárias se estendem por todo o Brasil. No setor de alimentação,
a Arcos Dorados, maior franquia independente do
McDonald’s no mundo e com atuação no Brasil,
promove uma série de iniciativas que tem como
objetivo estar ao lado das pessoas. “Entendemos
que é fundamental usar nossa escala para impactar positivamente a comunidade. Acreditamos na
união de forças para que o país possa superar os
desafios trazidos pelo novo coronavírus”, diz Rozália Del Gáudio, diretora de comunicação corporativa da Divisão Brasil da Arcos Dorados.
A empresa já doou mais de 50 mil refeições
para profissionais que estão na linha de fren-

te do combate à epidemia. Entre os beneficiados
estão caminhoneiros, catadores de materiais recicláveis e instituições que auxiliam populações
vulneráveis. A meta é de atingir 100 mil combos.
Iniciaram também a entrega de ingredientes diretamente dos centros de distribuição para entidades que combatem a fome. Banco de Alimentos,
Mesa Brasil, Associação Católica dos Samaritanos,
Liga Solidária, Associação Sol e Arsenal da Esperança já foram contemplados. Até agora já foram
mais de 40 toneladas de produtos
doados.

“Estamos vivendo um momento sem igual e precisamos de muita solidariedade.
Por isso, é extremamente importante olhar ao redor e para
as comunidades onde estamos
presentes e entender como é possível ajudar
e fazer a diferença. Muitos varejistas estão entendendo que só temos a ganhar quando unimos nossas forças para o bem e que essa é a
expectativa das pessoas, que estejamos juntos
na busca de soluções”, Rozália Del Gáudio.

A meta do McDonald’s é doar
100 mil lanches
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No Brasil e no mundo
O KFC vem desenvolvendo globalmente
ações sociais por meio da iniciativa KFC Cares. No Brasil, a rede criou a projeto De Coração, KFC. O seu objetivo é oferecer apoio e
conforto aos profissionais de saúde que estão
na linha de frente do combate à Covid-19. Em
abril, iniciou a doação de 60 mil lanches para
cerca de 100 unidades AMAs e UBSs nas áreas
periféricas da cidade, por 16 semanas. A cada
fim de semana, são distribuídos aproximadamente 3.750 sanduíches. A ação, realizada em
parceria com a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, vai até 1º de julho.

“Tive a oportunidade de acompanhar algumas entregas e esse contato tem sido muito
gratificante. Em uma delas, os moradores do
prédio ao lado se uniram em uma salva de
palmas. Foi um momento emocionante para
a nossa equipe e também para os profissionais que têm enfrentado uma carga de horário bastante extensa”, relembra Jeronimo
Junior, diretor-geral do KFC Brasil.

“É essencial que toda a sociedade
se mobilize para enfrentar este momento tão delicado em no mundo.
Uma ação se soma a outra e traz
exemplos motivando novas empresas e cidadãos a ajudarem o próximo nessa situação que vai passar”,
Jeronimo Junior.

_INOVAÇÃO

Cuidados com todos
Referência no setor de cosméticos, a Natura &Co
América Latina, responsável pelas marcas Avon,
Natura, The Body Shop e Aesop, tem atuado em
diferentes frentes no combate ao coronavírus.
Como forma de barrar o contágio, doou mais de
2,8 milhões de unidades de sabonetes. Foram
beneficiadas comunidades carentes, instituições
de saúde e ONGs como Cruz Vermelha e Médicos
Sem Fronteiras. “Além disso, reorganizamos as fábricas para garantir a produção em larga escala
de itens de primeira necessidade: produtos
de higiene pessoal e álcool em gel e solução 70%”, relata Paula Andrade, vice-presidente de Varejo da Natura &Co.
A empresa também ampliou a oferta
de serviços de telemedicina e apoio
psicológico aos colaboradores, força
de vendas e trabalhadores terceirizados.
As marcas Natura e Avon se uniram ainda no
combate à violência doméstica, aderindo ao movimento global #IsoladasSimSozinhasNão.
Outro ponto abordado pela companhia foram
formas para manter a economia circulando. Para
isso, tem apostado em novos modelos de atendi58_SHOPPING CENTERS

mento ao consumidor, como o sistema drive-thru,
que está disponível em quase 30 shoppings.
“Para ajudar as consultoras da venda direta na
América Latina, flexibilizamos créditos e postergamos prazos de pagamento. Também preparamos um fundo emergencial, que atenderá aquelas que ficarem doentes com a Covid-19 e as que
estiverem em situação de vulnerabilidade social.
E ainda temos empregado cada vez mais recursos
digitais, para que as consultoras possam expandir
seu negócio”, detalha Paula.
“No consumo pós-pandemia, a prioridade deve passar a ser pessoas e
suas relações, não o consumo desconectado do propósito e seu impacto. Essa reflexão culminará no
aprofundamento de diversas práticas. Desde o manejo de ingredientes
e sua manufatura, até o nível de emissão de carbono na atmosfera do planeta.
Nossa marca está conectada com essas demandas e acredita que poderemos sair dessa crise
mais fortes do que antes”, Paula Andrade.
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Confecção de máscaras em uma fábrica de um fornecedor da Lojas Renner

Com o apoio de fornecedores
As iniciativas da Lojas Renner no
combate à crise sanitária já somam um
investimento de R$ 5,6 milhões. Por meio
do Instituto Lojas Renner, a empresa
mobilizou uma rede de colaboração para
apoiar hospitais em diferentes localidades
do Brasil e em comunidades vulneráveis.
A partir disso, foram doados 1,3 milhão
de unidades de EPIs para instituições
de saúde, fabricadas pelos próprios
fornecedores da Renner. A varejista
lançou ainda a plataforma Inovação
do Bem, em parceria com o Hospital
Albert Einstein, para conectar hospitais a
produtores de EPIs e uniformes.
“As nossas ações de responsabilidade
social seguem em andamento. Em junho,
serão entregues parte das máscaras e
aventais produzidos pelos fornecedores
da Renner para instituições de saúde.
Além disso, estamos doando máscaras de
tecido para comunidades carentes do Rio
Grande do Sul”, revela Eduardo Ferlauto,
gerente sênior de sustentabilidade da
Lojas Renner.
No final de maio, a empresa lançou
também camisetas, em que parte da

venda será revertida para o Instituto
Lojas Renner. Essa renda contribuirá para
a continuidade dos projetos voltados
ao combate da pandemia. As peças
transmitem mensagens reconfortantes e
trazem estampas que inspiram carinho e
gentileza no dia a dia. “Todas as camisetas
foram desenvolvidas com matéria-prima
de menor impacto ambiental e levam o
Selo Re – Moda Responsável da Renner”,
destaca Ferlauto.
Em
paralelo,
a
varejista
está
implementando ações de suporte à
cadeia de fornecimento, o que inclui a
disponibilização de subsídio financeiro e
consultoria a micro e pequenas empresas
em seis estados brasileiros. “Ficamos
gratos em ver a rede de solidariedade
que ajudamos a formar, com o apoio
de muitos parceiros. Colocamos nossa
expertise no varejo de moda para
alavancar a produção de máscaras e
outros itens de proteção para doação.
Acreditamos que atuando em uma
corrente de solidariedade conseguimos
potencializar os impactos positivos de
nossas ações, cuidando daqueles que
mais precisam de nós neste momento”,
finaliza o gerente sênior.
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OS IMPACTOS
DA COVID-19 E O
NOVO NORMAL
DO FRANCHISING
BRASILEIRO

COMO AS FRANQUEADORAS TÊM REAGIDO À
CRISE OCASIONADA PELO NOVO CORONAVÍRUS

A

por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

parceria entre lojistas e empreendedores tem se dado de forma mais acentuada
durante a pandemia. Os shoppings já disponibilizaram quase R$ 2,5 bilhões
em isenções, adiamentos e concessões para ajudar o varejista a enfrentar esse
momento tão delicado. As franqueadoras também vêm traçando as mais
diversas estratégias para sua rede de franqueados. A luta é de todos para a manutenção
do emprego e dos negócios. A seguir, conheça como algumas redes de franchising têm
atuado durante a pandemia, os impactos sofridos até agora e as medidas para o novo
normal.

ALIMENTAÇÃO
Mesmo com o serviço de delivery ativo, as vendas dos restaurantes caíram bruscamente.
O Grupo Trigo, detentor das marcas Spoleto, Koni, Lebonton e Gurumê, teve uma queda
de 75% do faturamento, comparado ao período pré-crise. Chegou a ter 250 lojas com
suas operações suspensas temporariamente e, em maio, eram um pouco menos de 150.
Apesar disso, nenhuma franquia foi fechada de forma definitiva até o mês passado. A
retomada nas operações em shoppings também tem sido muito lenta com desempenho
de 68% abaixo, já incluindo as vendas do delivery. Apesar das dificuldades, definiu uma
missão com os franqueados e funcionários: a de manter o máximo de fogões acesos para
preservar o maior número de empregos.
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Para gerenciar a crise, a companhia
montou um plano de ação, com
diversos pontos de atuação. Com
foco nas pessoas, contratou um
infectologista logo no início da
transmissão comunitária no país.
O profissional ajudou na criação de
protocolos de operação nos restaurantes,
a fim de preservar a saúde dos funcionários
e clientes. “Decidimos de maneira deliberada
transferir liquidez do caixa da franqueadora para
os franqueados e isentamos os royalties nos
primeiros 45 dias da crise. Também passamos
a fornecer produtos de nossa fábrica com 50%
de desconto e aumentamos o prazo médio de
pagamento em quatro vezes”, ressalta Antonio
Moreira Leite, CEO do Grupo Trigo.
A empresa montou ainda um time de consultores
de negócios com foco na preservação de caixa
dos franqueados, que passou a reportar para o
CFO. As principais ações foram: negociação e
recomendação de linhas de crédito com os bancos
parceiros do Grupo Trigo e a demonstração e
indicação no uso das Medidas Provisórias.

NOVAS SOLUÇÕES
A empresa também tem passado por uma grande
transformação digital. Foram formadas equipes
multifuncionais dedicadas a transformar todos os
restaurantes abertos em operações de delivery.
Com isso, já plugou 230 restaurantes nos
aplicativos mais conhecidos de entrega e criou
a própria plataforma de delivery. E os canais
digitais têm ajudado a manter os negócios.
Além da plataforma de delivery proprietária para

O Grupo Trigo tem 440 lojas
franqueadas, sendo que 350
unidades são do Spoleto

“Redesenhamos a estrutura organizacional da empresa e aumentamos
muito o foco no suporte e construção
de soluções junto com os nossos
franqueados, assim como também
fortalecemos a área de análise de dados para melhorar a performance no
delivery”, Antonio Moreira Leite.
cada marca, franqueados fizeram um curso,
para que possam realizar estratégias locais de
marketing digital. Tudo seguindo os guide lines
da marca e com materiais disponíveis em uma
plataforma de fácil acesso. O Grupo Trigo tem
investido, ainda, em outras soluções tecnológicas
com menos contato humano, como totem de
autoatendimento, aplicativos para pre-ordering e
take away.
Segundo Leite, as vendas no delivery vêm
aumentando todas as semanas e já chegaram a
dobrar. Porém, as vendas por aplicativos chegam
a cobrar taxas de até 30% dos restaurantes. Isso
levará ao aumento de custo de 15% em um negócio
que tinha de 8 a 10% de resultado.
“Se os shoppings investirem em suas próprias
soluções de delivery, elas podem ser mais
amigáveis para os lojistas e mais favoráveis
aos negócios dentro do próprio ambiente do
empreendimento”, recomenda.
Ele também ressalta que a rede pode ser um
caminho para quem perdeu o emprego e quer
investir no franchising com a possibilidade de
empreender com menos risco. Para Leite, este
é um bom momento para negociações com os
empreendedores.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
A 5àsec, líder do segmento em número de lojas,
com 442 operações, não tem medido esforços
para apoiar os franqueados diante do atual
cenário. “Desenvolvemos o projeto piloto Inside
Sales para trabalhar a base de clientes que não
consome há mais de 30 dias. Após o período de
60 dias, considerando que os resultados sejam
positivos, ele poderá ser implantado de forma
definitiva pela marca”, relata Fábio Roth, CEO
Brasil da 5àsec.
As vendas sofreram queda de 60% nos primeiros
30 dias da pandemia e, agora, segue em uma
recuperação gradual. Já voltaram a recuperar
30% em relação aos 30 dias iniciais. Apesar das
lojas estarem abertas, por serem consideradas
serviços essenciais à população, grande parte
da demanda é feita por meio do delivery. Os
franqueados notaram que houve aumento de
itens de enxoval de casa e de roupas do dia a dia
enviados à lavanderia.
Como medidas preventivas, os colaboradores
usam máscaras e álcool em gel e as peças são
coletadas em um saco e entregues na bancada
das lavanderias com todos os
cuidados. A rede ainda não
teve nenhuma franquia

fechada, mas cerca de 10 estão em análise interna
para apoio ou permissão de fechamento.

CANAIS DIGITAIS
O e-commerce, o aplicativo e até mesmo os
pedidos pelo WhatsApp têm feito a diferença
neste momento de pandemia. “60% das vendas
hoje são feitas pelos canais digitais e têm o serviço
de delivery como principal ferramenta, inclusive
nas lojas instaladas em shopping centers.”
A 5àsec está realizando também um trabalho
de orientação a toda rede franqueada por meio
de webinars semanais. São tratados o cuidado
no atendimento ao cliente e o manuseio das
roupas, com o propósito de contribuir de forma
efetiva com a sociedade. Além disso, elaboraram
uma cartilha operacional em formato de e-book,
que reúne um compilado de dicas para garantir
excelência operacional neste momento.
“A marca liberou ainda o delivery gratuito nas 442
unidades espalhadas pelo Brasil e não irá cobrar
a taxa referente ao fundo de propaganda por três
meses, além de negociação de capital de giro em
instituições financeiras e a desoneração da rede
para eventos, convenção e treinamentos in loco”,
detalha Roth.
“Sabemos que teremos um novo normal com
hábitos um pouco diferentes. Por isso, já traçamos planos como a intensificação das vendas
on-line, processos mais enxutos e lançamentos
de novos serviços”, Fábio Roth.
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VALE A PENA INVESTIR AGORA
Roth diz que, talvez, esse seja o melhor momento para investir em uma
franquia da marca. “Com taxa Selic a 3%, em que os investimentos normais e mais conservadores não estão tendo rentabilização atrativa. Já
uma rede como a nossa, em condições relativamente normais, pode dar
até 2,8% de rentabilidade mensal. Isso é muito acima do mercado financeiro conservador, tendo taxas de lucratividade médias de 25%.”
Destaca ainda que os serviços estarão cada vez mais em alta, no novo
normal da sociedade pós-pandemia. As taxas de franquia foram divididas conforme o modelo de negócio, que vão de R$ 15 mil a R$ 50 mil, e
podem ser negociadas conforme o porte do investimento.

HOTELARIA E TURISMO
O turismo é outro setor bastante
impactado durante a pandemia. A
CVC, maior franquia do segmento em
número de lojas do país, tem atuado
de forma ativa, cooperando com as
companhias aéreas e autoridades. Tem
dado assistência àqueles que já tinham
viagens programadas. “A operadora vem
orientando os consumidores em relação
aos destinos adquiridos. Para todos os
locais que tiveram operações canceladas
por parte dos fornecedores, como
companhias aéreas, hotéis e receptivos
de passeios, a agência oferece a opção de
reacomodação para datas futuras e outros
destinos”, explica Emerson Belan, diretor
geral da CVC.
Com mais de 1.400 lojas em todo o Brasil,
os times de vendas e de franqueados
seguiram em home office. Cerca de 7 mil
consultores prestaram atendimento de
forma remota aos clientes e receberam
treinamentos à distância. Enquanto
estiveram fechadas, as lojas continuaram
ativas no atendimento, dando orientações
aos clientes por meio de canais digitais,
como as centrais de atendimento
regionais.

Por ano, a CVC embarca cerca de 4
milhões de brasileiros em viagens pelo
Brasil e exterior, em viagens aéreas,
marítimas e terrestres. As viagens são
customizadas por cerca de 80% dos
clientes. “Apesar das viagens estarem
suspensas temporariamente por conta
da pandemia, a CVC acredita que, muito
em breve, os brasileiros voltarão a viajar
e a reconhecer esses momentos como
únicos.”
A empresa tem auxiliado os franqueados
com um conjunto de ações desde abril.
“Temos atuado junto aos bancos, associações e instituições de linhas de crédito para maior acesso a crédito para os
pequenos e médios lojistas. Além disso,
disponibilizamos gratuitamente um escritório de
advocacia para apoio
e
esclarecimento
de dúvidas sobre a
Medida Provisória
trabalhista,
entre
outras iniciativas”, esclarece Belan.
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VIAGENS FUTURAS
Desde maio, os clientes têm pesquisado no site da CVC preços para embarques a partir
de outubro, sendo que as buscas têm sido preferencialmente pelo Nordeste e Sul do
país. “Os destinos internacionais ainda estão com baixa procura, sendo que a preferência
nacional, por viagens domésticas, é histórica, se mantém e segue mais aquecida.
Independentemente da alta do dólar, a preferência dos clientes que viajam pelo Brasil
sempre foi por destinos domésticos, com uma média de 80% do volume de embarques
por ano”, relata.
A empresa tem feito negociações com diversos fornecedores para que possam ser
disponibilizadas tarifas para o segundo semestre e o próximo verão. “A maior procura é
para o período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021. Hotéis e resorts do Nordeste, por
exemplo, já têm oferecido tarifas para a CVC mais em conta do que o mesmo período do
ano passado. Em média, uma viagem para praias nordestinas, considerando hospedagem
de 7 dias e aéreo de ida e volta, está 30% mais em conta do que o mesmo período de
2019”, reforça o diretor geral.

MODA INFANTIL
A Calçados Bibi, consagrada marca brasileira,
possui 119 lojas, sendo que 111 ficam em
shopping centers, e tem sentido a queda
nas vendas. Em abril, conseguiram faturar,
aproximadamente, 7% do total da rede.
Até o início de maio, apenas 18 lojas tinham
sido reabertas, boa parte no Sul do país. No
Paraná, por exemplo, após duas semanas de
retomada das atividades, registraram de 70%
a 80% do fluxo nas unidades da marca. As
que abriram em menos tempo, o movimento
era de 40% a 50% comparado com o período
anterior à crise.
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Para ajudar os franqueados, tomaram uma
série de medidas. “Os títulos não foram a
banco e nem a cartório; prorrogamos o que
estava vencendo e isentamos a cobrança
do fundo de marketing enquanto as lojas
estiverem fechadas. Também auxiliamos na
revisão de fluxo de caixa de cada unidade,
realizamos lives com assessoria tributária e do
trabalho para que os franqueados pudessem
entender as Medidas Provisórias do governo e
não demitir colaboradores”, enumera Andrea
Kohlrausch, presidente da Calçados Bibi.
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CAMINHO ON-LINE
Além disso, a companhia segue
atuando no mercado por meio
do e-commerce e de serviços de
delivery em todo o Brasil. Acelerou
o engajamento dos franqueados nos
projetos de transformação digital onde já vinha
desenvolvendo a integração entre o off-line e
on-line. “A marca criou uma estratégia em que
parte do valor da venda de cada compra on-line
é destinado como comissão para as equipes das
lojas físicas, que pode ser escolhida pelo próprio
consumidor”, detalha Andrea.
Segundo Andrea, o e-commerce passou atuar
como frente de loja. Depois de efetuar a compra
on-line, o cliente recebe o produto em até três
horas em diferentes regiões do país. As lojas atuam
como minicentros de distribuição. A mercadoria
sai de determinada unidade e é faturada para a
loja que disponibilizou o calçado. Atualmente,
a rede consegue ter acesso ao estoque das
operações que já atuam nessa modalidade de
entrega expressa.
O intuito é facilitar cada vez mais o dia a dia do
consumidor, além de promover praticidade e
segurança ao efetuar compra de produtos e
serviços. A marca segue o conceito de marca
com propósito, que visa o capitalismo consciente
em prol de consumidores, colaboradores,
fornecedores e stakeholders.

“Por sermos uma empresa verticalizada, conseguimos ter visão sistêmica de toda a cadeia e apoiar na
definição de ações e negociações
ágeis para nossas unidades. Firme
em nossos valores, seguimos todas
as orientações da Organização Mundial de Saúde e demais diretrizes em
meio a pandemia. Dessa forma, utilizamos as Medidas Provisórias anunciadas pelo Governo Federal visando
priorizar os postos de trabalho.”
“Acreditamos que as marcas que não investirem
na transformação digital e na integração de
canais, infelizmente, vão ficar ultrapassadas.
Teremos um novo normal e as compras por meio
de plataformas digitais irão ganhar cada vez mais
espaço. Por outro lado, a loja física vai sempre
existir, desenvolvendo muito a experiência e o
calor humano, trabalhando de forma integrada
com canais digitais”, destaca Andrea.
Antes da pandemia, a marca já vinha
desenvolvendo um projeto de loja mais moderna
e com possibilidade de investimento mais
econômico. O novo layout contempla mais
experiência, personalização e integração dos
canais digitais. “A crise da Covid-19 acelera a
implantação deste projeto. Onde há crise sempre
há oportunidade”, declara Andrea.
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Robert Scheidt, o maior
atleta olímpico do Brasil
O VETERANO DISPUTARÁ AS OLIMPÍADAS PELA SÉTIMA VEZ E TEVE QUE
ADAPTAR SUA ROTINA DE TREINOS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

Sem esporte. Ninguém imaginou que isso

Experiente, ele sempre soube enfrentar as

poderia acontecer, mas esse foi mais um dos

adversidades e a imprevisibilidade do mar.

impactos da pandemia da Covid-19 no mundo.

Praticante do iatismo, modalidade que depende

Por causa da transmissão comunitária do novo

muito dos ventos e do desempenho individual,

coronavírus, todas as atividades esportivas

o velejador deixa uma mensagem para todos

foram suspensas por tempo indeterminado.

no combate à Covid-19. “Vivemos um momento

Ligas internacionais e campeonatos nacionais

de extrema dificuldade, no qual é importante

interrompidos,

grandes

manter a serenidade, o equilíbrio e seguir as

momentos do esporte e atletas recolhidos

orientações da Organização Mundial de Saúde.

treinando em seus lares para manter a forma.

A união das famílias e amigos, mesmo que seja

Dessa forma, os Jogos Olímpicos de Tóquio

por meio da tecnologia, também é fundamental.

(Japão) tiveram que ser adiados para 2021.

Tudo isso vai passar e precisamos nos manter

canais

reprisando

saudáveis física e mentalmente para quando os
O maior atleta olímpico do Brasil, Robert Scheidt,
também teve que se manter longe
dos treinos e do mar. Ele vive na
Itália, um dos países europeus
mais impactados pela crise
sanitária.
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dias de normalidade retornarem. Tomara que
seja o mais breve possível”, diz.
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“Ficamos em casa, respeitamos as normas de segurança. A região onde
moro, na cidade de Tórbole, no Lago Di Garda, é pequena, por isso, não
foi muito afetada. Tudo isso trouxe tranquilidade para minha família”

Jogos Olímpicos

mação de viagens, hospedagens, inscrições em
campeonatos e estudo de regras e técnicas de

O atleta garantiu em fevereiro a vaga para dis-

regatas em livros e vídeos”, conta.

putar as Olimpíadas de Tóquio, durante a etapa
do Mundial da Classe Laser, em Melbourne (Austrália). Com isso, conquistou mais um recorde,
pois essa será sua sétima participação em Jogos Olímpicos. Além disso, é o maior medalhista
olímpico do país, com cinco conquistas (dois ou-

“Acredito que sairemos dessa
pandemia mais fortes, mais
resilientes. A lição mais importante:
é preciso pensar coletivamente.”

ros, duas pratas e um bronze). “Atingir um objetivo sempre traz uma sensação boa, uma alegria
pelo dever cumprido. Mas a classificação foi apenas uma etapa. A meta é fazer uma boa Olimpíada e lutar por mais uma medalha.”
Para isso, já está se reorganizando. “O adiamento dos Jogos de Tóquio foi correto. No tempo de
confinamento, foquei no treino físico. Tenho bicicleta, remador e equipamentos de musculação e fiz exercícios aeróbios, de força, resistência
e flexibilidade em dois períodos. Aproveitei ainda
para refazer toda a programação, que deve incluir treinos em Ilhabela e Búzios, além das principais competições internacionais.” A partir do
início de maio, pedalar e praticar atividade física
ao ar livre foram permitidos no país, após dois
meses de lockdown. Em junho, Scheidt pode
voltar a velejar de forma gradual.
Para todos os atletas, a quarentena foi bastante
complicada e, para Scheidt, não foi diferente. “Ficar em confinamento é sempre difícil para quem
se habituou a viver em contato com a natureza,
como eu. Mas aproveitei esse período para cuidar de outros aspectos da campanha olímpica
que exigem, além do treino físico. Fiz progra-

Foco e determinação
Aos 47 anos, o atleta é um esportista que oferece
muita emoção e pode erguer a bandeira do Brasil mais vezes. Ciente disso, almeja ainda mais
em sua trajetória profissional. “Eu amo velejar,
é a minha vida e não pretendo parar tão cedo.
Esta será minha última Olimpíada na classe Laser, mas seguirei competindo em outras classes,
como a Star. Também posso ingressar em equipes de vela oceânica ou atuar como treinador.”
Ele nunca parou de velejar, mas achou que depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016 deixaria a vela.
Mas os ventos não permitiram e mostraram a direção certa. “Acredito que, talvez, até mesmo a
frustração de ficar em quarto lugar no Rio 2016
me levou a encarar novamente o desafio dos
Jogos Olímpicos. Quando fiquei sem patrocínio
após a conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, em 1996, também pensei em
colocar o diploma debaixo do braço e procurar
emprego. Ainda bem que persisti”, relembra. Ele
retornou a classe Laser depois de três anos ausente e cumpriu seu principal objetivo: carimbar
o passaporte para Tóquio.
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Foram muitos episódios marcantes na carreira, mas ele
considera três, como os momentos principais: as duas
medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos, de
Atlanta (1996) e de Atenas (2000), e o momento de ter sido
porta-bandeira da delegação brasileira, em Pequim (2008).
“Os outros três pódios nos Jogos e os 14 títulos mundiais
também são muito importantes para mim”, complementa
o velejador.
Para alcançar a vitória em uma disputa de vela, Scheidt diz
que, primeiramente, é preciso chegar bem preparado. Depois, seguir com equilíbrio para construir uma boa média.
“Uma competição de vela é composta por 11 regatas. Por
isso, não adianta vencer uma e não ir bem nas demais. Regularidade é o caminho para o pódio.” O Brasil irá acompanhar de perto seu desempenho e torcer por ele no ano

Nascido em São Paulo, Scheidt sempre teve uma relação
intensa com a cidade. Foi no Yacht Clube Santo Amaro
que começou a treinar ainda garoto. Quando morava
na metrópole, sempre frequentava a academia do
MorumbiShopping, onde fazia natação e malhava. No
Brasil, seu destino preferido é Ilhabela, litoral norte de SP

que vem!

O esporte no DNA
Robert Scheidt começou a treinar na infância
assim como a maioria dos velejadores de
alto nível. Segundo ele, é fundamental
gostar do que se faz e amar o processo. “Ou
seja, aprender a gostar de treinar muito para
competir bem”.
Seu filho Erik, de 10 anos, já segue seus
passos de forma natural. “É muito bom vêlo interessado em velejar. Mas nem eu e
nem a Gintare colocamos pressão para que
Scheidt é casado com Gintare desde 2008,
com quem tem dois filhos, Erik e Lukas

isso acontecesse ou cobramos resultados.
O importante é ele encontrar prazer na
velejada, curtir o contato com a natureza e fazer muitos amigos.
Mas ele tem ido bem e já ganhou títulos, inclusive, o Paulista e o
Brasileiro na classe Optimist.” Exemplos em casa não faltam.

Robert Scheidt
Competição Jogos Olímpicos
Lugar Ilhabela
Medalha as cinco olímpicas, especialmente as de ouro
Saudade da minha mãe
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Inspiração meu pai

_INTERNACIONAL

COM A SUSPENSÃO DA QUARENTENA
EM PORTUGAL, O SHOPPING SE
PREPAROU PARA O NOVO NORMAL
por: Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

Portugal adotou medidas de combate
logo no início da pandemia e foi um dos
países europeus mais eficazes na prevenção à Covid-19. Apenas o comércio essencial ficou aberto, inclusive nos shoppings.
Por isso, a suspensão da quarentena se
deu no início de maio, depois de um mês
e meio de confinamento. No caso dos shoppings, a reabertura completa das operações aconteceu em 1º de junho em todas
as regiões do país, exceto em Lisboa, que
as medidas foram prolongadas até 14 de
junho. Situado na capital do país, o Centro
Colombo adotou um rígido protocolo para
o combate ao coronavírus logo no início
da pandemia já que os serviços essenciais
nunca pararam de funcionar.
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Segundo Paulo Gomes, diretor do empreendimento, a segurança e o bem-estar dos visitantes, lojistas e colaboradores
continuam sendo prioridade. O retorno
das atividades cumpriu todas as medidas
de prevenção e contenção para controle
da doença, mantendo, inclusive, articulação com as autoridades de saúde e governamentais.
“O Centro Colombo e os lojistas estão
completamente concentrados em garantir que as compras sejam efetuadas dentro dos mais elevados padrões de segurança. Todas as medidas da Direção-Geral
de Saúde foram aplicadas de imediato de
uma forma zelosa.”
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Novo protocolo
Foram implementadas as seguintes
medidas:
• Instalação de dispensers de álcool em
gel em todas as entradas e em locais de
maior fluxo ou passagem, como sanitários e fraldários;
• Aumento do efetivo das equipes de facilities para garantir uma maior frequência de limpeza e desinfecção das superfícies;
• Reforço das rotinas de limpeza dos sistemas de ventilação e do ar condicionado, que é renovado a cada 10 minutos;
• Permanência de um vigilante em cada
acesso ao shopping para assegurar a
obrigatoriedade de uso de máscara e de
álcool em gel. O profissional alerta ainda para que todos respeitem e cumpram

com as normas de conduta que estão
afixadas nas entradas e no interior do
mall. Além disso, ajuda no controle do
cumprimento da capacidade conforme
determinação do governo;
• Os prestadores de serviços devem estar
paramentados com equipamentos de
proteção individual, como luvas e máscaras;
• Sinalização e avisos por meio do sistema de som das boas práticas de conduta
social, com ênfase para o distanciamento social de 2 metros;
• Sinalização de circulação para manter
o distanciamento e organizar o fluxo;
• Apoio aos lojistas na reabertura e no
cumprimento dos decretos definidos pelas autoridades.
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Relevância do setor

Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo

Ajuda ao lojista
Enquanto apenas as operações essenciais estavam abertas, a administração manteve um
diálogo permanente com todos varejistas. “Decidimos suspender, a partir de abril, a emissão
das faturas relativas ao pagamento da remuneração no âmbito do contrato de utilização de
cada loja. O objetivo foi aliviar a atual situação
financeira dos vários operadores. Outra providência foi reduzir as despesas comuns durante
o período em que vigorou o estado de emergência no país”, explica Gomes.

O empreendimento conta
ainda com duas torres
comerciais. Cada uma tem
cerca de 2.500 funcionários,
que também são clientes
fiéis do shopping

O Centro Colombo foi o primeiro shopping temático e o de maior dimensão na Península
Ibérica e revolucionou o panorama do comércio
e lazer em Portugal. O empreendimento conta
com uma alta capacidade de atrair investidores
internacionais – algumas lojas, como a Fnac, instalaram-se pela primeira vez em um shopping
em Portugal. Ainda hoje, é uma referência no
varejo na Europa. “É o empreendimento com
as maiores vendas e receita do portfólio da Sonae Sierra”, conta Gomes. O volume de vendas
em 2019 teve alta de 2,5% em relação ao ano de
2018. Por ano, recebe 26 milhões de visitantes.
Apesar de ter mantido as portas abertas com as
lojas essenciais durante o estado de emergência, houve queda natural do número de visitas,
já que a população acatou muito bem as recomendações do governo e dos órgãos de saúde.
Segundo Paulo, ainda é muito cedo para fazer
um balanço ou previsões das perdas. “Acreditamos que, como aconteceu em outros momentos de crise, os shoppings vão se adaptar para
encontrar soluções equilibradas para proprietários, gestores e lojistas, ultrapassando este momento juntos e da melhor forma”, reforça.
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Diferenciais
O empreendimento destaca-se da concorrência
pelo posicionamento premium, pela sua oferta
única, concretizada num espaço de excelência,
com localização privilegiada na cidade. Fica próximo ao aeroporto e é de fácil acesso, sendo possível se chegar de ônibus, metrô e carro.
Com 408 mil m² de área construída e 114.856 m²
de ABL, possui 325 operações. Dessas, 23 são âncoras, como Hipermercado Continente, Primark,
Fnac, Zara, H&M, Worten, entre outras. O mix com
grande número de lojas conceito atende os consumidores mais exigentes assim como as opções
de lazer e entretenimento. As salas de cinema e o
bowling city também puderam ser reabertos em
15 de junho.
O shopping recebe regularmente várias exposições relevantes, mas foram estabelecidos novos
planos por conta da pandemia. O projeto A Arte
Chegou ao Colombo, por exemplo, sempre trouxe obras e instalações artísticas, que não estão
mais expostas nos museus. O objetivo é torná-las
acessíveis ao grande público. O evento completa
uma década agora em 2020 e é referência nacional. Entre as obras recebidas, estão a de artistas
portugueses como Joana Vasconcelos, Paula
Rego e, mais recentemente, de Vieira da Silva.

Andy Wharhol ou Roy Lichtenstein são alguns
dos destaques de nomes internacionais que já
participaram do projeto. A exposição está mantida, mas terá um formato diferente do que o público está acostumado.

Novos investimentos
Durante o estado de emergência, o marketplace
foi implementado em todos os shoppings geridos pela Sonae Sierra. A plataforma continuará
sendo mais um canal de venda para os lojistas.
“Em parceria com o marketplace Dott, disponibilizamos a adesão gratuita à plataforma. Além
disso, até o dia 31 de maio, não houve cobrança
de qualquer comissão sobre estas vendas. O balanço é muito positivo. A medida tem ajudado sobretudo os lojistas de menor dimensão que, até
então, não tinham plataforma de e-commerce”,
detalha o diretor.
O sistema de drive-in também foi criado neste período e sua continuidade ainda está sendo
avaliada. “O serviço teve como objetivo aumentar e melhorar a oferta aos clientes. É mais uma
ferramenta para fortalecer a omnicanalidade e
assegurar que estamos em linha com exigências
dos visitantes”, declara Gomes.
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A arquitetura do
empreendimento
surpreende o
visitante

Antes da pandemia, já havia um projeto de ex-

Ponto turístico
Por receber turistas do mundo todo, o Centro
Colombo se preocupa em oferecer uma boa experiência. O empreendimento faz parte do itinerário do hop on hop of Cityrama Grayline, ônibus
turístico que percorre a cidade.
No interior do mall, toda a sinalização é bilíngue
assim como o website. Também há serviço de
car sharing e três lojas são dedicadas ao tax refund, sendo que a maioria das operações adere
ao tax free. “Ele também está na vanguarda em
relação ao atendimento ao cliente via WhatsApp, que é realizado em inglês durante o horário
de funcionamento do shopping. Em 2020, ainda
haverá novidades na comunicação”, revela Gomes.

Gastronomia diversificada
Segundo o diretor, a modernização dos food
courts é uma tendência global. Atualmente, o
empreendimento possui 60 operações de alimentação, entre fast-foods e restaurantes com
diversos tipos de gastronomia como portuguesa, japonesa, americana, italiana e mexicana.
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pansão, que visa criar uma nova área de restaurantes. O espaço estará ainda mais alinhado
com as tendências atuais em termos de gastronomia e entretenimento.
De acordo com o diretor, ainda é muito cedo
para dizer que será adiado. Mas, eles seguem
comprometidos com a expansão e a renovação
da área e pretendem avançar conforme tinham
planejado.

Pertinho do estádio
Além de estar bem próximo a uma estação de
metrô, o Centro Colombo fica em frente ao Estádio da Luz, do Clube Benfica. Em dias de jogos,
o fluxo aumenta durante um curto período, especialmente na Praça de Alimentação e estacionamento, que possui mais de 6 mil vagas. É algo
que faz parte da operação do shopping.
O campeonato português retornou no início de
junho sem a presença da torcida. Quando o público puder retornar aos estádios, o shopping
segue preparado para receber os torcedores
como sempre fez.
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O projeto
Quando foi inaugurado em 1997, o Centro Colombo rompeu barreiras por ser temático. A arquitetura e o design estão relacionados com a aventura
marítima dos descobrimentos, um dos períodos
mais relevantes da história de Portugal.
A Praça dos Navegantes relembra a audácia dos
descobridores e o revestimento colorido do piso
reproduz os mapas da época. Já a Praça Central,
chamada de Trópico de Câncer, tem uma enorme
rosa dos ventos, que demarca todos os lugares
do empreendimento. Entre as duas praças, fica a
Avenida dos Descobrimentos, revestida com mosaico português.

Um dos pilares do grupo
Há mais de 20 anos, a Sonae Sierra assumiu um
compromisso com o meio ambiente e a sociedade. Por isso, aposta na implementação de medidas de eficiência na gestão de energia, água e resíduos. Também tem medidas para melhoria da

segurança e saúde e integração da sustentabilidade na sua estratégia de negócio.
Até 2018, melhorou a ecoeficiência dos seus centros comerciais na maioria dos indicadores-chave:
• Reduziu as emissões de gases com efeito de
estufa em 79%;
• Diminuiu o consumo de eletricidade em 47%;
• Reduziu o consumo de água em 23%;
• Aumentou a taxa de reciclagem de resíduos
em 239%.

“No caso do Centro Colombo, aderimos
no início deste ano ao Compromisso
Lisboa Capital Verde Europeia 2020. A
finalidade é implementarmos medidas sustentáveis adicionais tanto nele
como no Centro Vasco da Gama”, afirma o diretor.

Entre as medidas estão: instalação de
iluminação LED no interior e exterior
do empreendimento; manutenção dos
sistemas de gestão técnica da iluminação e dos sistemas de ar condicionado;
instalação de equipamentos redutores
em torneiras, descargas e chuveiros;
e investimentos em sistemas de rega
mais eficientes.
A sustentabilidade faz parte da estratégia da Sonae Sierra. “Nos empenhamos
para que as operações de todos os mercados em que estamos presentes minimizem o impacto ambiental e sejam
seguras”, destaca Gomes.
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