Evolução consistente
Ainda estamos passando esse momento sem precedentes, em todo o mundo.
Passados quase cinco meses do início
da pandemia aqui no Brasil, quando tivemos todos os shoppings fechados, o
momento agora é de reabertura.
Nesse período, a Abrasce trabalhou,
e tem trabalhado, incessantemente
para apoiar os seus associados. Foram
produzidos diversos tipos de materiais,
como pesquisas, pareceres, estudos,
análises.
Além disso, profissionais de saúde foram contratados e mantivemos o monitoramento de mercado para entender a
dinâmica de evolução da economia.
Também reforçamos o contato com
associações e com os mercados internacionais para entender como os
shoppings da Ásia, Europa e Estados
Unidos têm evoluído. Tudo isso para auxiliar o associado nesse momento tão
delicado.
Por outro lado, nossos associados –
administradores, shoppings e grupos
– também têm feito sua parte. Todos
estão seguindo à risca os protocolos
de saúde e inovando! Seja através de
serviços como drive-thru e delivery, ou
por novas plataformas, como de e-commerce. Sempre com foco no melhor
atendimento ao consumidor.
Já temos mais de 500 shoppings abertos no país. Nossa expectativa é que até
a terceira semana de agosto tenhamos

os 577 shoppings operando novamente. Mesmo que de forma reduzida, com
horário e fluxo limitados, algumas operações ainda não permitidas ou em certos locais em dias alternados. Mas, em
uma evolução consistente e segura,
que é o mais importante.
Enquanto ainda não tivermos uma vacina eficiente, vamos viver esse “novo
normal”. E os shoppings têm se mostrado muito bem preparados para esse cenário, fazendo com que o consumidor
resgate a confiança em nossos equipamentos.
Esse momento de dificuldade vai, com
certeza, deixar cicatrizes. Mas, vai deixar
também muito aprendizado, sabedoria
e novas opções para o consumidor, o
que é muito saudável.
Tenho certeza que vamos sair desse
processo mais resilientes e ainda mais
confiantes. Somos um grande setor e
estamos preparados para todas as dificuldades.
Agradeço a todos
pela grande parceria
que temos construído ao longo desses
meses.
Boa leitura e até a
próxima!
Glauco Humai,
presidente da Abrasce
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Novos Shoppings Associados
por Redação | Fotos: Divulgação

Aurora Shopping
O Aurora Shopping é moderno, urbano, elegante e prático. Características que,
combinadas com seu projeto arquitetônico sofisticado, oferecem uma das mais atrativas
estruturas de entretenimento e lazer, compras, gastronomia, serviços e eventos de
Londrina (PR). Segue a tendência mais atual no mercado de Shoppings Centers, que é
a implantação de projetos de médio porte em regiões de alta densidade habitacional e
demanda qualificada. Possui 18.270 m² de ABL com mais de 200 operações e mil vagas
cobertas de estacionamento.
Telefone: (43) 3372-7400 | www.aurorashopping.com.br

D&D
O Shopping D&D é o mais completo shopping de decoração do Brasil. Pioneiro no
segmento, foi inaugurado em setembro de 1995, em São Paulo. São 90 lojas conceituadas
e diversificadas, distribuídas por 24 mil m² de área total com completa infraestrutura.
Prezando o bem-estar dos visitantes, o D&D oferece estacionamento com mais de 2
mil vagas e serviço opcional de manobrista. Há ainda a praça de alimentação com fast
foods, restaurantes, cafés, docerias e diversas opções gastronômicas.
Telefone: (11) 3043-9000 | ded.com.br/site

Mega Polo Moda Goiânia
Com mais de 23 mil m² de área construída, estrategicamente posicionado no mercado
consumidor de grande destaque nacional o Mega Polo Moda Goiânia (GO) já é um
marco no comércio de atacado do Estado. Um Shopping com o melhor mix de lojas
com referências regionais e nacionais. O MPM é o único com operação 100% atacado,
o que reafirma nossa preocupação com a valorização dos revendedores de moda. O
shopping conta com lojas dos mais variados segmentos de moda, para atender todas as
necessidades do seu negócio, estacionamento gratuito para clientes com mais de 500
vagas e pátio com capacidade para 80 ônibus.
Telefone: (62) 3412-0900 | www.mpmgoiania.com.br
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Paranoá Shopping
O Paranoá Shopping é um grande projeto comercial na região do Paranoá Parque,
no Distrito Federal, com inauguração prevista para 2021. Seu principal objetivo de
proporcionar serviços, produtos e lazer para todos os moradores da região central e
próximas. Com diversas opções de lojas, boxes, quiosques para satisfazer as necessidades
de todos os lojistas. O empreendimento também contará com praça de alimentação,
146 vagas de garagem, além de serviços de conveniência, como agência dos correios,
banco, casa lotérica e clínica médica.
Telefone: (61) 4102-7696 | paranoashopping.com

Shopping Praça Nova Santa Maria
O empreendimento da VBI Real Estate, com administração da Aliansce Sonae, foi
inaugurado no dia 1º de setembro de 2017. Criado para celebrar encontros, o Shopping
Praça Nova Santa Maria traz à região central do estado do Rio Grande do Sul um
projeto inovador, que reúne compras, lazer, gastronomia e cultura. Pensado para gerar
experiências inspiradoras, o Praça Nova surge como o maior empreendimento do setor
na região e abriga um mix de mais de 180 lojas e atrações.
Telefone: (55) 3033-8707 | pracanovashopping.com.br

Shopping Serra Talhada
O primeiro shopping de Serra Talhada (PE), inaugurado em julho deste ano, é um
empreendimento sem precedentes para a região. Com investimentos em torno de
R$ 30 milhões e estimativa de gerar mais de 400 empregos diretos, o Shopping Serra
Talhada representa uma mudança histórica para a cidade. O equipamento irá oferecer
opções de compra e lazer para a cidade e municípios situados na sua área de influência
expandida, que é de aproximadamente 500 mil habitantes. Com 8.651 m² de ABL, o
empreendimento conta espaço para 60 lojas satélites, quatro megalojas, duas lojas
âncoras, além de 14 operações de serviços e praça de alimentação com vista panorâmica para a serra.
Telefone: (87) 3831-1064 | www.shoppingserratalhada.com.br
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O Ensino a Distância deve permanecer com
alta demanda mesmo após a pandemia
A ACELERAÇÃO DA EDUCAÇÃO ON-LINE IMPACTA INSTITUIÇÕES, ALUNOS,
PROFESSORES E EMPRESAS E SEGUE TAMBÉM EM TRANSFORMAÇÃO
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

N

unca se falou tanto sobre Ensino a

totalmente necessária. Segundo os especia-

Distância (EaD) no mundo. Milhões

listas ouvidos pela Revista Shopping Centers,

de estudantes com acesso às aulas

essa nova realidade do ensino permanecerá no

virtuais em casa desde a educação infantil até

pós-pandemia.

defesa de tese de doutorado com banca on-line. Além disso, a quarentena despertou o inte-

A busca pela aprendizagem

resse dos profissionais em buscar capacitação.
De um lado da tela, alunos de todas as idades

Essa aceleração do processo de migração para

e níveis aprendendo a usar as ferramentas dis-

o modelo híbrido está acontecendo em todo

poníveis. Já do outro, um aumento de profes-

lugar. A crise sanitária forçou as instituições

sores tendo que se aprimorar às plataformas,

educacionais em todo o mundo a utilizar, de

instituições revendo seus cursos. Além disso,

repente, ferramentas tecnológicas. Como o

empresas buscando qualificar seus colabora-

EaD já tem um modelo consagrado e regula-

dores e milhares de vendedores aprendendo

mentado, as aulas on-line foram alternativas

sobre consultoria digital. Enfim, uma mudança

encontradas por todas as instituições educa-

intensa em um curto período de tempo, mas

cionais. “Trocamos o espaço da sala de aula
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Foto: Sebrae Nacional

presencial pela virtual com interatividade e ex-

procurados. Além disso,

periência de aprendizagem ao longo do pro-

a instituição fez uma

cesso. Se tínhamos salas de aula que pareciam

revisão de todo o

com os modelos do início do século 1920, agora,

portfólio para aten-

a possibilidade de mudar foi acelerada por esse

der da forma mais

momento. As empresas também tiveram que

adequada o estado

migrar para markeplaces, mas muitas não esta-

do Rio de Janeiro.

vam preparadas para fazer vendas on-line e pre-

“Como a educação

cisaram agilizar esse processo”, ressalta Wilma

optou por um mo-

Freitas, diretora de educação do Senac-RJ.

delo não presencial,
em que não existem

Segundo um levantamento do Sebrae, realizado

barreiras

em maio deste ano, o número de sessões ativas

mapeamos as reais necessidades do estado. A

de usuários cadastrados no portal aumentou

partir disso, fizemos a oferta de programas de

150% em relação ao mês de fe-

geográficas,

desenvolvimento profissional,

vereiro, pré-pandemia. Desde

“Segura e efetiva, a Educação a

o início da crise, a entidade to-

Distância deve permanecer com

que possam atender essa po-

mou ainda medidas urgentes

alta demanda no pós-pandemia.

pulação”, detalha Wilma. Para

para orientar os empreendedores e, entre elas, está a ofer-

O empreendedor consegue se

ta gratuita de cursos on-line

capacitar no ritmo dele e sem a

no portal. “Esses conteúdos

necessidade de deslocamento”,

registraram um aumento de

Enio Pinto.

106%, comparado ao período

de qualificação e treinamento

buscar essa resposta, o Senac
promoveu uma série de lives
e, pela audiência, a necessidade das pessoas ficou explícita.

de janeiro a abril de 2019. Em abril deste ano,
122 mil usuários realizaram algum curso EaD e,
em abril de 2019, foram registradas 35 mil matrículas”, declara Enio Pinto, especialista em em-

Oportunidades

preendedorismo e gerente de Relacionamento
com o Cliente do Sebrae.

Segundo Marcelo Pimenta, professor especialista em inovação, não há um único indicador

As aulas mais procuradas são as de Gestão Fi-

para medir o crescimento do Ensino a Distân-

nanceira, Marketing Digital e Técnicas de Como

cia. Nos shopping centers, os profissionais tam-

Vender pela Internet. Os que mais procuram

bém estão passando por essa transformação.

pelos cursos são os microempreendedores in-

“Há um fenômeno acontecendo no mundo em

dividuais, proprietários de micro e pequenas

que os vendedores do varejo estão se tornando

empresas e interessados em começar o próprio

consultores digitais. Ele ajuda o consumidor a

negócio.

escolher um produto por WhatsApp, telefone e
videoconferência para depois ser adicionado ao

Entendendo o momento e a necessidade da

carrinho de compras. Então, como educar um

sociedade, o Senac também promoveu diver-

vendedor da sua loja para ser um consultor di-

sos cursos gratuitos desde o início da pande-

gital? De que maneira os clientes devem fazer o

mia, recebendo mais de 40 mil inscrições até

drive-thru? É preciso capacitar a equipe e o pró-

meados de junho. Educação, Gestão, Saúde,

prio consumidor. O EaD só cresce e esse é ape-

Gastronomia e Logística estão entre os mais

nas um exemplo do impacto”, explica Pimenta.
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Ele ainda alerta que a empresa que não buscar

possíveis para ter um processo de aprendizagem

novas soluções, provavelmente, irá fechar. “É pre-

continuado. “Não é uma capacitação pontual

ciso se conectar com esse novo consumidor. Em

como no passado, mas permanente. Em 2019, o

momentos de crise também surgem novos negó-

Sebrae atingiu mais um milhão de matrículas na

cios. Estima-se que devam surgir de 10 a 15% de

plataforma EaD. Foi recorde e um canal muito efe-

novas empresa e cerca de 35% vão crescer, mas de

tivo, por ser gratuito e o empreendedor poder se

40 a 50% vão fechar as portas esse ano.”

capacitar no tempo dele.“

As empresas de e-commerce e e-learning nunca

É essencial que os profissionais do comércio bus-

venderam tanto e tudo aconteceu de forma ines-

quem se aprimorar ainda mais neste momento,

perada. Muitas empresas têm optado pelo micro-

pois o retorno se dá com um fluxo menor de clien-

learning, por ser consistente e constante. “Estão

tes e as empresas com mais itens de operação. “A

vendo que é mais interessante mandar pílulas de

necessidade de se profissionalizar, ainda mais no

pequenas lições todos os dias do que fazer uma

pós-crise, é evidente. A tendência é tirar proveito

convenção anual”, diz Pimenta, que dá cursos em

desse momento para se tornar um gestor mais

diversas instituições como ESPM, Sebrae e meu-

profissional”, reforça o especialista em empreen-

sucesso.com.

dedorismo.

A crise sanitária trouxe ainda a necessidade de se

Em meio a tudo isso, é essencial o exercício da

repensar os modelos de negócios. “Uma empre-

criatividade pelo setor de shopping centers. Se-

sa existe para resolver um problema e ela precisa

gundo Pimenta, o drive-thru, por exemplo, é uma

ver se este problema ainda persiste no pós-pande-

medida que resolve o problema do contato. “O

mia. Muitos negócios vão reavaliar se ainda suas

consumidor quer tudo o que for mais aberto do

existências fazem sentido ou pelo menos no porte

que fechado, amplo do que estreito, rápido do

que são”, esclarece Pinto.

que é demorado. Qualquer shopping, serviço ou
loja deve olhar para isso. O consumidor mudou e

Capacitação contínua

está menos sucessível a marca e mais sucessível à
conveniência. Quer resolver tudo em uma jorna-

Com a dinâmica de gestão dos negócios muito

da curta e isso é uma superoportunidade para os

acelerada, existe uma preocupação do profissio-

shoppings”, dita Pimenta.

nal em se atualizar. Segundo Pinto, os empreendedores buscam todas as opções e alternativas

“Estamos tendo diversos problemas, mas é
importante entender que a oportunidade acontece
na diversidade. São nesses momentos de crise
que surgem novos negócios. A empresa precisa se
reinventar e não ficar esperar que um concorrente
lance um produto adequado para o cliente dela”,
Marcelo Pimenta.
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Em seu curso Criatividade e Design Thinking pela
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),
são aplicados elementos do pensamento do design
como empatia, prototipação e colaboração para
que a inovação possa acontecer por meio do design
thinking. O exercício da criatividade é
essencial para se conectar com o usuário. “A criatividade é individual e o tra-

“Na educação, a tendência
será o ensino personalizado e

balho de design é coletivo com a soma

flexível para que o profissional

das criatividades e a colaboração de to-

consiga avançar e partir para

dos. E é preciso fazer junto, em equipe,

o mercado de trabalho com um

mesmo a distância”, Pimenta.

Nova postura
Uma pesquisa, realizada pelo Senac-RJ antes da pandemia, mostrou que

diferencial. Ele poderá escolher
o que deve cursar de acordo
com as suas necessidades”,
Wilma Freitas

33% da população do estado pretendiam fazer um
curso, sendo que pouco mais da metade tinha a intenção de fazer um EaD. Então, as pessoas buscam
essa capacitação para poder trabalhar em empresas que exigem outros skills. “No mundo pós-Covid,

Entre as competências socioemocionais dentro desta nova realidade, a diretora de educação do Senac-RJ destaca:

as habilidades socioemocionais são essenciais para
sobreviver no mercado de trabalho. Além da adaptação ao digital, esse mundo novo exigirá do profissional uma nova forma de agir e atuar diante dos
outros”, ressalta Wilma.

1. Empatia
essencial para viver em sociedade

Os próprios cursos de educação profissional estão
passando por algumas mudanças. A sociedade,

2. Emoção

as empresas e a educação devem dar conta deste

é preciso ter sensibilidade para

novo desafio. “Os negócios, por exemplo, precisam

perceber o outro. É necessário estar

ter um olhar de parceria, de compartilhamento e

junto e compartilhar

construção coletiva”, destaca Wilma.
3. Ética e transparência
Mesmo dentro de casa por questões de saúde e

sem elas não é possível prosseguir

segurança, não se deve parar. O momento é ideal
para crescer profissionalmente e se capacitar em

4. Aprendizagem ao longo da vida

cima de skills que ainda não tem. São habilidades,

com pandemia ou na nova realidade,

conhecimentos e competências que devem ser tra-

o importante é continuar aprendendo

balhados de uma forma interativa com instrutores
especializados.
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COMUNICAÇÃO CONSTANTE COM
ASSOCIADOS E PODER PÚBLICO:
O TRABALHO DA ABRASCE NO
ENFRENTAMENTO À CRISE
ENTIDADE ACOMPANHA O DIA A DIA DOS DECRETOS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS E A REABERTURA DO SETOR, ALÉM DE
MANTER O DIÁLOGO CONTÍNUO COM EMPREENDIMENTOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

S

aúde, segurança, renda, emprego

união, endereçando isenção e diferimento

e crédito para pequenas e médias

de impostos, linhas de crédito com taxas

empresas. Essas foram as priorida-

e prazos condizentes com a gravidade do

des do setor de shopping centers diante

momento.

da crise sanitária. Passados mais de quatro meses, já são mais de 500 empreendi-

No entanto, muitos dos requerimentos não

mentos reabertos, depois de um doloroso

foram atendidos da forma esperada. “Mes-

processo de fechamento, que demonstrou

mo sendo um dos setores mais impacta-

a gravidade do momento. Durante esse

dos com a crise e que historicamente não

período, a Abrasce se manteve atuante em

possui qualquer linha de crédito de incen-

defesa do setor, que é responsável por 2,7%

tivo, não tivemos retornos tão efetivos aos

do Produto Interno Bruto (PIB) e vetor do

pedidos feitos. Desta forma, seguimos no

desenvolvimento em mais de 200 municí-

diálogo e na adoção de medidas próprias

pios brasileiros.

e independentes”, menciona Humai

Segundo Glauco Humai, presidente da

No caso de auxílio aos lojistas, foram ado-

entidade, o setor cumpre todos os decre-

tadas ações que já somam mais de R$ 3 bi-

tos municipais e estaduais, com foco no

lhões. Entre as medidas estão adiamento e

controle da dispersão do vírus. Ao mesmo

isenções de aluguéis, desoneração da co-

tempo, foram elencadas pela Abrasce al-

brança de fundo de promoção e redução

gumas medidas econômicas a serem to-

drástica dos custos condominiais.

madas para garantir a sobrevivência de
milhares de empresas e a renda de milhões
de pessoas. Foram enviadas ainda sugestões e solicitações a prefeituras, estados e
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“A crise da Covid-19 afetou
a economia de todos os
países do mundo; aliás, a

Glauco Humai

vida de cada um de nós.

presidente da Abrasce

No setor de shopping
centers, o impacto foi
de 100%. No período em
que os empreendimentos
estiveram fechados a perda
de vendas já ultrapassa os
R$ 25 bilhões”.

Reabertura

direitos do setor”, explica
Gisele Pimentel, gerente

Com a retomada das atividades de forma

Jurídica e Compliance da

gradual e responsável, a associação con-

Abrasce.

tinua acompanhamento de perto cada
movimento. “Seguimos em defesa da iso-

Fechamento após

nomia do varejo e da reabertura dos sho-

reabertura

ppings nos estados, uma vez que todos os
shopping centers do Brasil seguem proto-

Como o Brasil tem di-

colos rígidos de saúde e segurança. Acredi-

mensões continentais, a

tamos em um retorno gradual, sem neces-

pandemia tem um ritmo

sidade de retrocesso”, pontua o presidente.

de contágio diferente em

Gisele Pimentel, gerente
Jurídica e Compliance da
Abrasce

cada região. Com isso, alguns estados e
Diante dos decretos, a entidade avalia in-

munícipios, que flexibilizaram a reabertura

cessantemente os impactos e analisa a

do comércio, precisaram voltar atrás e im-

melhor situação para cada caso. Quando

por decretos de fechamento novamente. O

necessário, intercede.

“Algumas deman-

chamado retorno em W é o que o setor de

das envolvem o ingresso da Abrasce, como

shopping centers queria evitar, pois essa

atos que impõem aos associados medidas

instabilidade afeta os empreendimentos,

ilegais e inconstitucionais, quando não dis-

os lojistas, o consumidor e a sociedade em

criminatórias, irrazoáveis e sem fundamen-

geral.

to técnico-científico, sob o pretexto de contribuir para os esforços de contenção do

“Este movimento ioiô é visto desde março,

avanço da pandemia. Nessa seara, ingres-

quando a descoordenação entre prefeitu-

samos com mandados de segurança. Em

ras, estados e governo federal deu o tom.

ações civis públicas, atuamos como amicus

Claro que, de certa forma, entende-se as

curiae (amigo da corte) em demandas pro-

incertezas de todos, pois a situação é nova

movidas pelo Ministério Público, no intuito

não apenas para os shoppings, mas para

de fornecer elementos que resguardem os

governos de todas as esferas. Estamos
SHOPPING CENTERS_13

aprendendo e evoluindo à medida em que

profundo, prefeituras e estados ampliaram a

os dias passam e os fatos novos surgem. O

capacidade de leitos de UTI, medicamentos e

que esperamos, todavia, continua sendo o di-

até mesmo vacinas têm sido testadas de for-

álogo para a construção conjunta de planos

ma positiva.”

para o enfrentamento desta profunda crise”,
ressalta Humai.

Relacionamento com o associado

Relações sólidas

Diálogo com o poder público, criação de protocolos, acesso a informações e dados atua-

A parceria da Abrasce com outras entidades

lizados diariamente, orientação e acompa-

de classe também tem se dado de forma con-

nhamento na retomada. Enfim, são várias as

tínua com o fortalecimento dos vínculos com

ações da Abrasce com foco no suporte ao as-

o objetivo da manutenção da atividade eco-

sociado. O apoio tem se dado desde o início

nômica e da geração de empregos. “O coleti-

da crise de forma incessante. Só em conteú-

vismo nunca esteve tão em pauta e acredito

dos via WhatsApp, a Associação produziu 112

muito na união como forma de solução para

comunicados exclusivos em abril e, em mé-

sair dessa crise. Estamos em um momento

dia, 60 nos meses de maio e junho.

crítico, no qual a tomada de decisão é mais
complexa e difícil. A saúde continua sendo

“Alguns documentos chegaram a ser enca-

prioridade, mas a economia de cidades, es-

minhados, no começo da crise, duas vezes

tados e empresas, além da saúde mental das

por dia, para que todo setor entendesse o

pessoas isoladas há tanto tempo, também

que estava acontecendo no Brasil inteiro.

precisam ser levadas em conta”, ressalta.

Passamos a fazer também o mapeamento de 30 países e compartilhamos os dados

Expectativa para os próximos meses

colhidos do movimento fora do país”, relata
Mônica Vianna, gerente de Relacionamento

Diante da atual realidade da crise sanitária,

e Insights da Abrasce.

Humai diz que o setor continua resiliente na
retomada das atividades conforme as pecu-

Ao mesmo tempo, a entidade já preparava

liaridades de cada região. “Seguimos prontos

em abril um Protocolo de Operações nacio-

para avançar em segurança e cada vez mais

nal baseado em referências internacionais,

otimistas ao considerar que a pandemia é co-

que teve a consultoria do Sírio-Libanês. Uma

nhecida por praticamente 100% das pessoas.

versão específica para Minas Gerais foi feita

A população sabe que precisa se precaver, o

com apoio da Rede Mater Dei. Todos têm

entendimento da evolução do vírus é mais

sido amplamente utilizados pelo setor.
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Em

um

segundo

mo-

mero de casos de Covid-19,

mento, a Abrasce tam-

assim como a taxa de ocu-

bém elaborou protocolos

pação de leitos de UTI”, ex-

com orientações exclusi-

plica a gerente de relacio-

vas para o sistema de ar

namento.

condicionado, aferição de

As dúvidas ainda são mui-

temperatura, higienização,

tas neste momento de re-

funcionamento de praças

tomada,

de alimentação e restau-

em alguns casos, onde há

rantes, além de uso de pro-

um desalinhamento entre

vadores.

deliberações entre estados

principalmente

e municípios. Por isso, a
Em todos, foram traçados
comparativos com outros
países como Alemanha e Esta-

Abrasce tem atuado no suMônica Vianna, gerente de
Relacionamento e Insights

dos Unidos. Esses documentos

porte aos associados, conforme as demandas. “Também
temos mantido contato com os

têm a finalidade de orientar os shoppings so-

associados de forma permanente e empática

bre as práticas que devem ser adotadas para

durante todo o período. A comunicação tem

assegurar a saúde de todos os frequentadores,

sido constante, incluindo o acompanhamen-

além de mostrar para os governos de estados

to da performance dos shoppings na volta das

e municípios que o setor está preparado para

atividades”, reforça Mônica.

a reabertura.
A área de Inteligência de Mercado da Abras“Um dos objetivos dos protocolos é dar conhe-

ce trabalhou intensamente para gerar dados

cimento ao poder público de como funciona

relevantes e dar suporte às solicitações do se-

a ‘nova’ operação de shoppings, que visa ga-

tor junto aos órgãos competentes. A entidade

rantir a saúde e o bem-estar de consumidores,

já deu início aos estudos para indicar quais as

colaboradores e lojistas. Eles sintetizam as me-

mudanças precisarão ser feitas para o Natal, a

lhores práticas existentes para a reabertura dos

data mais importante do varejo.

shoppings”, detalha Gisele.
Decisão valorosa
Além disso, a Associação passou a prover um
conteúdo focado no processo de retomada.

Em meio à pandemia, o Supremo Tribunal Fe-

“São quatro boletins diários: relação de sho-

deral reconheceu a legitimidade da Abrasce

ppings reabertos; mapa de calor da retomada

para o ajuizamento de Ações Diretas de In-

com uma síntese da região e estado; acompa-

constitucionalidade. Esse resultado representa

nhamento das aberturas por estado e o status

uma grande conquista para setor, que a partir

semafórico de cada região e estado, além de

de agora está credenciado a questionar a cons-

report, considerando os fechamentos após re-

titucionalidade de leis federais junto ao STF.

abertura; e dados de saúde relacionando o nú-
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Auxílio aos varejistas e garantia da segurança de
clientes e colaboradores: as ações da
Ancar Ivanhoe para a retomada
MARCOS CARVALHO, CO-PRESIDENTE DA COMPANHIA, FALA SOBRE LINHA DE CRÉDITO E
OUTRAS AÇÕES DE AJUDA AOS LOJISTAS, ALÉM DA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS
E ACELERAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA COMPANHIA
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

P

resente em 13 cidades em cinco regiões

maior preocupação nesse momento é garantir a

diferentes, a Ancar Ivanhoe tem 24 em-

saúde de todos que frequentam diariamente os

preendimentos e quase cinco décadas

nossos shoppings.

dedicadas ao setor de shopping centers. Esse portfólio soma mais de 4,5 mil lojas, tornando o grupo

Por isso, tomamos diversas medidas de segu-

uma das principais empresas do setor no país.
Para o enfrentamento à crise sanitária, a companhia acelerou os projetos de transformação digital e mobilidade para oferecer mais alternativas
de compra aos clientes. A retomada tem sido
segura, gradual e muito assertiva, respeitando
rigorosamente os decretos.
Em entrevista à Revista Shopping Centers, Marcos Carvalho, co-presidente da Ancar Ivanhoe,
detalha cada uma das ações feitas até agora e
investimentos realizados desde que a pandemia
chegou ao Brasil.
Revista Shopping Centers – Como tem se dado
a retomada dos negócios?
Marcos Carvalho – A retomada tem sido gradativa e com todos os cuidados necessários. Estreitamos o contato com as secretarias de saúde a fim
de entender as dinâmicas locais em que estamos
inseridos. Queremos retomar as atividades em
segurança dentro das determinações
definidas pelas autoridades. Nossa
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Marcos Carvalho, co-presidente da Ancar Ivanhoe,
companhia eleita pelo 13º ano consecutivo como
uma das Melhores Empresas Para Trabalhar, pelo
Instituto Great Place to Work (GPTW) Brasil

rança, higiene e distanciamento social, para que

on-line das lojas físicas presentes nos shoppings

clientes e parceiros se sintam seguros nos em-

complementam a atuação da empresa.

preendimentos da rede. Ainda quando os empreendimentos estavam fechados, elaboramos um

Nosso objetivo é transformar os nossos shoppings

amplo plano de retomada das operações baseado

em plataformas de venda multicanais, agregan-

nas recomendações de infectologistas e especia-

do o on-line e off-line, e nos consolidando como

listas contemplando diversas etapas, desde a mais

parceiros logísticos no last mile. Por isso, todas as

rígida até o retorno completo das atividades. As-

iniciativas caminham em direção à omnicanalida-

sim, quando foi possível, atuamos com agilidade

de dos shoppings. Nosso foco está no desenvol-

e assertividade.

vimento de experiências de interação física com
o digital e o gerenciamento estratégico de dados.

RSC – Com a pandemia, a companhia acelerou

Essas soluções integradas ao nosso negócio nos

os projetos de transformação digital?

permitirão construir pontes significativas de conexão com os clientes.

MC – Há mais de dois anos estamos investindo em
plataformas de mobilidade e digitalização. Temos

RSC – Quais foram as estratégias traçadas para

parcerias com empresas de delivery e desenvolvi-

conseguir fidelizar os clientes nos canais digi-

mento de aplicativo dos shoppings e criamos uma

tais e como tem se dado a adesão dos clientes

forte estratégia de CRM com foco no Big Data. Nos

em compras on-line?

últimos meses, o que fizemos foi acelerar a transformação digital na Ancar Ivanhoe com a imple-

MC – Uma pesquisa encomendada pelo Facebook

mentação de projetos que estavam previstos para

IQ ao Ibope Inteligência mostrou um crescimento

os próximos anos.

de 28% nas compras on-line em comparação ao
período anterior à pandemia. O estudo apontou

É o caso do drive-thru, Retire Aqui e FoodStop,

também que 37% dos brasileiros estão pesquisan-

que possibilitam novos modelos de entrega e re-

do mais produtos on-line.

tirada dos produtos. Firmamos, ainda, parcerias
com os marketplaces da Amazon e B2W, além da

De olho neste cenário, a Ancar Ivanhoe adotou

ferramenta do CompraZap. Desta forma, diver-

uma forte estratégia de inbound marketing por

sificamos os canais de venda dos nossos lojistas

meio de aplicativos e redes sociais, direcionando

com ferramentas de gestão de vendas associadas.

os clientes aos canais de venda on-line.

Além da instalação de pontos de delivery, soluções compartilhadas de entrega para o comércio

A estratégia não é de hoje. Desde 2018, trabalhaSHOPPING CENTERS_17
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mos fortemente a fidelização dos clientes nos

RSC – No processo de reabertura, os shoppings

canais digitais com o lançamento dos aplicati-

se

vos dos nossos shoppings. Esses apps já tinham

novamente os consumidores. Na Ancar Ivanhoe,

funcionalidades como pagamento do estaciona-

todas as medidas implementadas seguiram o

mento pelo celular, compra de ingressos de cine-

mesmo protocolo?

prepararam

muito

bem

para

receber

ma, cadastramento por QR Code nas campanhas
promocionais, além do programa de cuponagem

MC – Baseado no protocolo da Abrasce e nas de-

com promoções e ofertas exclusivas.

terminações e orientações de infectologistas e
órgãos de saúde, criamos um rigoroso protocolo

Ao todo, foram mais de 1 milhão de downloads dos

de higienização e desinfecção frequente. O docu-

nossos aplicativos antes da pandemia. Com a im-

mento contempla medidas de biossegurança e

plantação das iniciativas de mobilidade, soluções

prevenção com produtos de higiene regulamen-

compartilhadas de entrega para o comércio on-

tados pela Anvisa, redução do controle de fluxo do

-line e a diversificação dos canais de venda, com

shopping, obrigatoriedade do uso de equipamen-

as novas parcerias, esperamos que o e-commerce

tos de proteção individuais, pontos de álcool em

passe a representar 3% das vendas totais de nos-

gel, distanciamento social e campanha de cons-

sos lojistas até 2021.

cientização para clientes, lojistas e colaboradores.

RSC – A crise sanitária também trouxe algumas

O princípio utilizado foi o mesmo em todos os em-

mudanças no consumo. Como está sendo o

preendimentos da rede, mas também nos atenta-

novo comportamento do consumidor?

mos para que os decretos locais fossem seguidos
à risca. Por exemplo, adaptando a temperatura

MC – Inicialmente os consumidores têm feito

corporal permitida para entrada no shopping, ca-

muitas compras de destino, muito voltadas para

pacidade dos empreendimentos e outros pontos

conveniência. Acreditamos que daqui para fren-

que eram próprios de cada região. Nossa priori-

te, com a autorização da reabertura do segmento

dade, desde o início, tem sido zelar pela saúde de

de alimentação, as visitas vão ser mais frequentes

todos que frequentam os nossos shoppings com

e o tempo de permanência dos consumidores no

cuidado e carinho. Acredito que os shoppings têm

shopping deverá aumentar gradualmente.

se destacado nesse contexto por serem ambientes extremamente controlados.
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Além das ações corretivas de curto prazo, entendemos prontamente que o momento também
nos exigia uma visão de longo prazo e um trabalho em conjunto com todo o ecossistema de nosso setor. Em parceria com nossos lojistas, buscamos soluções que contornassem as adversidades
do momento, como a aceleração dos investimentos na estratégia de multicanalidade dos shoppings.
RSC – Em um momento de empatia solidária, quais os resultados das ações
sociais realizadas pela Ancar Ivanhoe?
RSC – Como a companhia tem ajudado os vare-

MC – A Ancar Ivanhoe tem uma preocupação

jistas na retomada?

muito grande com a responsabilidade social e as
comunidades que nos acolhem. Esse foi um valor

MC – A Ancar Ivanhoe busca ter uma relação sem-

que meu pai, Dr. Sérgio Carvalho, frisava muito e

pre muito próxima com os parceiros e durante o

nós buscamos perpetuar na companhia. Com o

momento de isolamento social não poderia ser

início da pandemia, sabíamos que era nosso papel

diferente. Para isso, logo no primeiro momento,

fazer ainda mais e ajudar o entorno em que esta-

fomos bem flexíveis. Acordamos diversas conces-

mos inseridos. Por isso, doamos mais de 98 tone-

sões aos lojistas nas cobranças de condomínio,

ladas em cestas básicas em todo o Brasil para au-

fundo de promoção e isenções de aluguel. As co-

xiliar as famílias em vulnerabilidade social como

branças e concessões têm sido baseadas em estu-

medida de enfrentamento à Covid-19.

dos profundos realizados por segmento, customizando os descontos de acordo com a realidade de

Recentemente, também participamos do Desa-

cada setor, e também no diálogo, um dos diferen-

fio 10×10, uma gincana que pretende arrecadar

ciais da companhia.

fundos para alimentar 10 milhões de famílias em
vulnerabilidade social, que estão sendo muito afe-

Fizemos também parcerias com o Banco Inter,

tadas pela pandemia. As ações fazem parte do

Banco do Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia

programa Bem Ancar, que, anualmente, inves-

(BASA) para disponibilizar cerca de R$ 400 mi-

te cerca R$ 3 milhões apoiando instituições que

lhões em linhas de crédito com juros baixos, pra-

atendem comunidades no entorno dos nossos

zos mais longos e pagamentos facilitados, para

shoppings e beneficia mais de 22 instituições sem

pequenos e médios lojistas do grupo.

fins lucrativos em todo o Brasil.

A ONG Casa Azul Felipe
Augusto foi uma das
instituições beneficiadas com
a doação de cestas básicas
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Shopping Pátio Paulista, localizado no

RSC –

Durante o isola-

coração da cidade de São Paulo, oferece o
serviço de drive-thru e Retira Aqui
(Foto: Marcelo Donatelli)

RSC – Por fazer parte

mento social das equipes,

do Conselho Diretor da

a Ancar Ivanhoe teve uma

Abrasce, quais ações rea-

maior demanda nos cursos de EaD oferecidos

lizadas pela Associação que considera terem

pela Universidade Corporativa?

sido fundamentais neste período histórico?

MC – Desde 2013, a Ancar Ivanhoe aposta muito

MC – Acredito que a Abrasce teve um papel fun-

forte no desenvolvimento dos seus colaborado-

damental neste período. A proximidade e o di-

res com a plataforma Universidade Ancar Iva-

álogo constante com as prefeituras e governos

nhoe. Temos certeza que essa é a melhor ma-

estaduais no decorrer da crise nos permitiram

neira de retribuir o carinho e dedicação de nosso

comprovar o quanto o setor estava capacitado

time e tornar nossa equipe cada vez mais forte.

e organizado para uma reabertura segura e gradual.

A ferramenta já contava com aulas sobre temas
como singularidade tecnológica e metodologias

A parceria com a área de consultoria do Sírio-

ágeis, cultura de dados, métodos inovadores, in-

-Libanês também trouxe ainda mais força e se-

teligência social, liderança 4.0 e mindset digital.

gurança na atuação em defesa ao setor. Com

Com o isolamento social fomentando ainda mais

certeza, essas medidas coordenadas com as en-

o uso, cinco novos cursos exclusivos e 30 títulos

tidades representativas foram essenciais para

também foram incluídos na plataforma. Tam-

encarar os diversos desafios enfrentados ao lon-

bém disponibilizamos uma nova divisão voltada

go desse período e trazer soluções que reduzis-

para o público infantil, com diversos vídeos e li-

sem o impacto do novo coronavírus ao negócio

vros, para esse novo contexto em que as famílias

de shopping centers e toda sua cadeia produtiva.

dos nossos colaboradores estão inseridas com
home office e educação à distância.
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A RETOMADA
GRADUAL E
RESPONSÁVEL
DOS SHOPPING
CENTERS

D

epois de todos os shoppings terem
sido fechados no país, o movimento
de reabertura tem se dado de forma

gradual, sempre respeitando os decretos
estaduais e municipais. Até o dia 6 de
agosto, 543 empreendimentos já haviam
retomado as atividades, o equivalente a 93%
do total. Neste período, marcado por dias
intensos e de muito trabalho, foi necessário
reestruturar estratégias, adaptar espaços,
acelerar a implementação de novos canais
digitais, promover negociações com lojistas
e fornecedores, e seguir um protocolo rígido
e seguro para a reabertura, visando à busca
de apoio e soluções constantes para o setor.
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O SETOR SE PREPAROU E TEM SE
ADAPTADO AO NOVO CENÁRIO
DESDE O INÍCIO DA CRISE,
SEGUE RIGOROSAMENTE OS
PROTOCOLOS ESTABELECIDOS
E ACOMPANHA O RETORNO
GRADUAL DOS CONSUMIDORES
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

`
O novo cenario
Em 2019, o setor de shopping centers
registrou alta de 7,9% nas vendas, com
faturamento de mais de R$ 192 bilhões, e
começou 2020 com índices muito positivos.
“A Abrasce havia previsto um crescimento
de 7% para 2020. Os meses de janeiro
e fevereiro confirmavam a expectativa,
com alta de 9,1% e 11%, respectivamente”,
relembra Flávia Costa, coordenadora de
Inteligência de Mercado da Abrasce.
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Porém, o cenário mudou completamente com

tra que, apesar de não estar

a pandemia. Em março, com o início do fecha-

em um cenário ideal que

mento dos shoppings, a queda de vendas foi

o setor tem conseguido se

de 35,3%. Em abril, quando os 577 shoppings

movimentar”, explica Glau-

estavam fechados, a diminuição foi de 89%.

co Humai, presidente da

Em maio, com a reabertura em algumas regi-

Abrasce. Neste cenário, ain-

ões do país, o índice indicou uma redução de

da há questões que pesam

75,5%. A perda acumulada de janeiro a maio é

sobre o setor e precisam ser

de 44,3%, em comparação ao mesmo período

consideradas, como restrições

de 2019.

de horário de funcionamento, operação das praças de alimentação e cinemas.

“Como sabíamos que haveria essa diminui-

“Sabemos que o movimento será reduzido e a

ção abrupta de vendas, vimos a necessidade

retomada, lenta. Porém a reabertura é neces-

de fazer um acompanhamento semanal para

sária, só desta forma conseguimos preservar a

medir a recuperação dos shoppings. Para isso,

saúde e manter a economia aquecida”, ressal-

utilizamos o Índice Cielo do Varejo Ampliado –

ta Humai.

impactos da Covid-19”, explica Flávia.
Segundo a coordenadora de Inteligência de
De acordo com o índice, de 2 de março a 5 de

Mercado, é necessário também avaliar outros

julho, o setor apresentou queda acumulada de

fatores que podem influenciar

67,1% nas vendas. O indicador considera ape-

nesse processo. “Mercado

nas as vendas do varejo físico e a referência é

de trabalho, acesso ao

em relação a semana equivalente do período

crédito e confiança do

pré-pandemia, a partir de fevereiro de 2020.

consumidor

também

determinarão o ritmo
Com a reabertura, há uma desaceleração das

dessa retomada”, con-

perdas, ainda que de forma gradual. “Já senti-

clui Flávia.

mos uma desaceleração na queda das vendas
em até 2 p.p. semana após semana, o que mos-

Flávia Costa, coordenadora
de Inteligência de Mercado

`
O consumidor pos-pandemia

ou com capacidade limitada (cinema e Praça de

O comportamento do consumidor está diferente,

uma visita com o objetivo específico de compra.

a começar pelo tempo de permanência no
shopping. Na pré-pandemia, eram 1h12 minutos
em média e, hoje, cerca de 25 minutos. No entanto,
segundo monitoramento realizado pela Abrasce
semanalmente, o ticket médio após a reabertura
está 48% mais alto do que o ano anterior. Em
maio de 2020, foi de R$ 136,46 em comparação
aos R$ 92,20 do mesmo período do ano passado –

Alimentação, por exemplo). Esses dados indicam

Além disso, desde o início da pandemia, a Abrasce
tem realizado um levantamento do número de
shoppings que realizam delivery e drive-thru e
verificou que esses serviços permanecem ativos
mesmo com a reabertura dos empreendimentos,
o que demonstra que a população tem se
adequado às novas formas de consumo.

mesmo com algumas operações ainda suspensas
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Vander

Giordano,

vice-presidente

Insti-

parceria com o Sírio-Libanês. No momento,

tucional Multiplan, diz que, além disso, o

não vejo dentro do universo varejista um

consumidor está seguindo as novas regras

local tão preparado para receber com se-

implementadas nos shoppings do grupo.

gurança o consumidor, como os shopping

Entre elas, o uso obrigatório de máscara e

centers”, pontua Portela.

o distanciamento mínimo entre as pessoas.
“Percebemos também que as compras es-

A diretora de marketing da Enashopp, Mire-

tão sendo mais assertivas, com o tempo de

la Gedeon Cubilhas, relata que houve uma

permanência do consumidor caindo. Ainda

aceitação rápida à mudança e ao novo for-

assim, é essencial que sigamos atentos a es-

mato de consumo com drive-thru e delivery.

sas medidas para mantermos a segurança

“No panorama geral, o consumo foi ressigni-

de todos.”

ficado. A procura por produtos de higiene,
organização de home office e cuidados com

Nos empreendimentos do Grupo JCPM, o

a casa foram levados a outro patamar de im-

comportamento também se repete. Con-

portância”, diz.

forme explica Marcelo Tavares de Melo Filho, vice-presidente de Operações, o cliente

Nos shoppings já reabertos da Enashopp,

é muito objetivo. “Entra, compra e sai. Além

foi possível ainda perceber a preocupação

disso, percebemos um aumento na procura

do consumidor com as condições sanitárias,

pelas compras on-line. Certamente, será um

refletindo em visitas com destino específico

hábito para muitas pessoas.”

e pouca circulação para pesquisa. “Detectamos que há um tempo de permanência

No Shopping Ibirapuera, em São Paulo, o

menor, porém uma conversão maior e au-

tempo de permanência, que chegou a ter

mento de ticket médio também. A experi-

uma redução de 55%, começa a aumentar

ência que o consumidor buscava em even-

gradativamente à medida que todas as ope-

tos e corredores do mall, agora ele procura

rações são reabertas. “O cliente vem a pri-

dentro da loja, com uma compra segura e

meira vez cauteloso e encontra um ambien-

rápida”, aponta Mirela. A diretora também

te seguro. Na próxima visita, se sente mais

observa que está havendo uma convergên-

confortável e, consequentemente, acaba fi-

cia do on-line e do offl-line, em vez da so-

cando mais tempo”, detalha Ricardo Portela,

breposição de um sobre o outro. É uma ten-

gerente de marketing do shopping. Quem

dência que está sendo chamada de fisgital

ainda tem receio de sair de casa é atendido

(a mistura do físico com o digital). Ambos

pelo delivery, por exemplo, um serviço que

cumprem seu papel na tarefa de atrair e fi-

aumentou muito durante o início da pande-

delizar clientes.

mia e continua em grande escala.
O Grupo Mega Moda também nota um au“A insegurança do público com relação ao

mento de fluxo gradativo em seus empre-

vírus ainda preocupa, e nosso esforço é di-

endimentos. A variedade, o preço baixo e a

ário em mostrar que o shopping é um local

qualidade da moda oferecida nos shoppings

seguro e responsável. Seguimos um proto-

do Grupo sempre atraíram público de diver-

colo rigoroso elaborado pela Abrasce em

sas regiões do país. Agora, com a retomada,
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Shopping RioMar
Recife, maior
empreendimento do
Nordeste, reabriu em
22 de junho

o presidente da companhia, Carlos Luciano Ribeiro, destaca que estão tendo uma procura cada vez
maior de novos consumidores que, antes, costumavam ir a outros polos de distribuição de moda,
como São Paulo.
Nos shoppings da Cyrela Commercial Properties
(CCP), essa realidade também pode ser vista, inclusive com público se comportando de maneira consciente sobre a importância das regras de
segurança. “Em termos de compras, vemos uma
procura significativa por lojas de moda, tecnologia e serviços”, afirma Thiago Muramatsu, diretor
financeiro e de relacionamento com investidores.
~

Relacao com lojistas
`
O impacto da pandemia no varejo é grande e os
empreendedores têm negociado desde o início
com os lojistas, fazendo isenções, descontos e
concessões. Já foram investidos mais de 3 bilhões
pelos shoppings para diminuir os impactos nos lojistas.
No Grupo JCPM, houve redução a indicadores mínimos nos custos de condomínio e do Fundo de
Promoção e Propaganda e desconto de 100% no
aluguel mínimo nos dias em que os shoppings estiveram fechados.
No Grupo Mega Moda, foram poucas as desistências e a companhia ampliou as condições para
atrair novos lojistas, reduzindo o valor de entrada
e ampliando os prazos de pagamento da entrada
para até 60 meses. Além disso, a última expansão
do Mega Moda Park, que fica em Goiânia (GO), foi
mantida e será realizada em dezembro. As obras
estão dentro do cronograma e o empreendimento terá no total 700 operações.

Mega Moda Park
foi inaugurado em
2018 e terá mais uma
expansão prevista
ainda para 2020
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Aline Righi, gerente de marketing do Por-

Na Multiplan, a relação com lojistas é

to Belo Outlet Premium, empreendimen-

acompanhada de perto. Esse movimento

to da Tacla Shopping Centers, afirma que

dará uma nova oportunidade de promo-

a vacância não aumentou com a pande-

ver mudanças que oxigenam os shoppin-

mia. “Algumas indústrias estão nos pro-

gs e permitirá renovar o mix de lojas.

curando para ser um canal de venda e
conseguir escoar o estoque. Em 25 de ju-

As prorrogações sucessivas de decre-

lho, inauguramos uma loja de 300 m² da

tos impedindo o funcionamento dos

marca Acostamento, fabricante de jeans e

shopping centers agrava a situação de

de moda feminina e masculina. O contra-

algumas lojas que já não estavam per-

to foi fechado durante a crise e a empresa

formando, antes mesmo da crise, nos em-

tem o objetivo de vender o estoque em

preendimentos da Enashopp. Em contra-

um ponto de venda de outlet. Isso é uma

partida, o grupo fechou novos contratos

tendência das indústrias”, explica.

com empresários que viram na crise uma
oportunidade em investir.

No Shopping Ibirapuera, a administração tem tomado medidas contunden-

Na CCP, devido ao perfil resiliente da ad-

tes através de negociações com todos

ministração e de grande parte dos lojis-

os prestadores de serviços, fornecedores,

tas, a vacância manteve-se praticamente

suspensão de contratos, redução de mão

estável. Já o volume de vendas, depois do

de obra, entre outras, obtendo assim uma

período de baixa devido à quarentena, co-

diminuição significativa nas despesas. As

meçou a reagir. Como medida de apoio

reduções obtidas são repassadas mês a

aos varejistas, a companhia fez uma par-

mês aos lojistas.

ceria com a fintech CashMe, pela qual é
possível contratar empréstimo de capital

Antes da pandemia, a administração do

de giro com taxas reduzidas e prazo alon-

empreendimento já havia feito um traba-

gado, tudo com rapidez e sem burocracia,

lho para conter as despesas do condomí-

pois o processo é 100% digital.

nio. Em março, o valor condominial estava
congelado há 48 meses, evitando um reajuste acumulado (IGPM-FGV) na ordem
de 21,5%. Em relação à comercialização de
lojas, a procura não está como antes, mas
um centro comercial com 426 operações
tem sempre trabalho nesta área. No momento, há negociações em andamento
com grandes marcas do varejo.
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~

Fidelizacao do cliente
`

A aceleração da integração do espaço físico com o digital é algo que pode ser notado na maioria dos empreendimentos do
setor. Todos buscaram alavancar os projetos digitais e também outros canais de
venda, como delivery e drive-thru.

CAPA_

Segundo levantamento da Abrasce, até o dia 22
de julho, 85% dos shoppings ofereciam serviços de
delivery (alimentação e lojas) e 67% a opção de drive-thru para seus clientes. Na primeira vez em que
os dados foram levantados, no dia 4 de maio, os
números eram de 73% (delivery de alimentação),
65% (delivery de lojas) e 23% (serviço de drive-thru). Isso mostra que essas mudanças do consumo
são inevitáveis e vieram para ficar.
Além disso, as estratégias de relacionamento são
cada vez mais intensas nos canais digitais e fundamentais para fidelizar os clientes. Cada shopping
mantém a relação de confiança com seus consumidores, demonstrando que os shoppings permanecem como um ambiente seguro e que nada
se compara ao prazer e a experiência de compra
oferecida pelos empreendimentos.

^

Novas experiencias de
merchandising
As ferramentas de merchandising de mall e mídia
podem ser usadas como uma alternativa eficiente
para a obtenção de novas receitas pelos empreendimentos. Imagine que, assim que acessa o estacionamento, o cliente ganha um voucher de uma
promoção que está acontecendo no shopping impressa no ticket do estacionamento. Depois, sem
perceber, recebe mais informação sobre eventos,
ofertas e comunicados em telas espalhadas pelos
corredores. Essa possibilidade existe e tem sido
cada vez mais procurada pelas empresas, visando
oferecer uma experiência diferenciada aos clientes.
Confira a seguir algumas empresas que oferecem
esses serviços com muita tecnologia embarcada.

ELETROMIDIA ELEMIDIA

que promovem alto impacto aliados à cobertura
de outros produtos”, diz Alexandre Guerrero, Chief

Presente em 95 shoppings em 29 cidades, a Ele-

Sales Officer (CSO) da Eletromidia Elemidia. Fora

tromidia Elemidia possui uma plataforma digital

isso, possuem o formato conhecido como mega

com operação 100% unificada, em que as telas

banner, o mais importante espaço de mídia dos

oferecem uma experiência diferenciada em har-

shoppings, circuitos de Mobiliário Urbano (MUB),

monia com os projetos arquitetônicos de cada

entre outros.

empreendimento. “Destes, destacamos a entrada
do Shopping Eldorado e o cubo do JK Iguatemi

Cubo instalado no mall do JK Iguatemi

Ferramentas para prestação de serviços, construção de
marcas e ativação das vendas
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A mídia Out of Home (OOH) traz prestação de

e muito menos a do final de semana, quando o

serviço e a possibilidade de estabelecer um ca-

público muda e a família assume o posto de pro-

nal de comunicação com o consumidor para

tagonista.

esse momento de reabertura. “Entendemos que
o nosso papel é, por meio da plataforma, endos-

“Estamos presentes na jornada do consumidor

sar essa retomada de forma segura e consistente,

dentro do shopping, seja ela de 30 minutos ou de

trazendo as marcas para dentro desse universo. E

2 horas. Nossos ativos estão presentes em pontos

as marcas estão atentas e sabem que somos um

estratégicos para que o visitante seja impactado

parceiro com capacidade de trabalhar tanto com

independentemente do tempo que passa no am-

os comerciantes quanto com os administradores”,

biente”, complementa Guerrero.

comenta Guerrero.
A empresa alia informação à agilidade do digital,
Por serem dinâmicos, os produtos digitais do

criando uma conversa que atende shoppings e

portfólio da Eletromidia Elemidia permitem que

lojistas. “Somos uma tela em branco para a cria-

uma marca ou empresa apresente produtos ade-

tividade e podemos construir grandes narrativas

quados ao público e ao horário. A mensagem de

juntos”, finaliza o CSO.

segunda-feira não precisa ser a mesma da terça

PANASONIC
Dinamismo, informação e interatividade na comu-

Essas ferramentas de Digital Signage geram recei-

nicação com os visitantes. É isso que as soluções

tas de mídia sem intermediários, aumentando a

digitais da Panasonic proporcionam por meio de

lucratividade do shopping e de suas lojas. “Neste

totens, painéis de LED, videowalls e outros produ-

modelo de negócio da Panasonic, todo o valor acor-

tos. “Também criamos e gerenciamos conteúdo de

dado de mídia com lojistas e outros parceiros fica

alta qualidade e ainda realizamos toda a instalação

totalmente com o shopping center, gerando uma

e manutenção, trazendo mais autonomia para que

nova fonte de receita para diminuir os impactos fi-

os shoppings centers possam negociar a mídia di-

nanceiros causados pela pandemia”, reforça. Além

retamente com lojistas e parceiros, sem intermedi-

disso, pode ser utilizado para comunicação interna,

ários”, explica Francisco Yamamoto, Audio & Video

promovendo as medidas de segurança tomadas

Solutions Business Manager da Panasonic.

por conta da Covid-19.

A empresa está implantando um projeto de
transformação digital para uma rede de shoppings
centers no Brasil, que conta com mais de 15 unidades
em diversos estados.

Com o Digital Signage, em poucos minutos,
informações institucionais e campanhas de
desconto são disponibilizadas, engajando o público e
economizando recursos e materiais impressos
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WPS
Os terminais do estacionamento têm um poten-

“Antes o shopping precisava comprar um to-

cial enorme de comunicação, pois são o primeiro

tem para mídia e outro para pagamento. En-

contato do cliente com o shopping. Ao explorar

tão, unimos as duas opções em um só equi-

isso, a WPS criou um terminal com uma tela de

pamento, em que é possível pagar o ticket do

LCD de 7 polegadas em que são exibidas mídias

estacionamento e ainda gerar mídia. Ela pode

na tela enquanto o cliente aguarda a impressão

ser exibida mesmo quando o cliente não está

do ticket, sem a necessidade de toque. “Além dis-

utilizando o equipamento, se tornando um to-

so, a tecnologia permite a impressão de uma pro-

tem de mall e mídia”, descreve Ferreira.

moção no próprio ticket. Com isso, ele passa a ser
um cupom de desconto”, complementa Felipe

Um case bem interessante foi realizado no Sho-

Ferreira, gerente de marketing da WPS.

pping da Gávea. O cliente que pegava o ticket
ganhava um brinde no quiosque da Chilli Beans.

A empresa ainda tem a MidiaPark, um totem de

Além de gerar mais vendas no ponto de venda, a

autoatendimento multifuncional, em que é possí-

empresa ampliou sua carteira de clientes.

vel divulgar promoções no momento em que for
pagar a tarifa do estacionamento, como um convite para o retorno com algum desconto.

A MidiaPark e
os terminais de
estacionamento com
telas de LCD estão
presentes em vários
shoppings
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COM A
PALAVRA, OS
EMPREENDEDORES
CONHEÇA AS
EXPECTATIVAS DOS
GRUPOS E SHOPPINGS
PARA A RETOMADA DOS
NEGÓCIOS APÓS
A PANDEMIA
POR: SOLANGE BASSANEZE
FOTOS: DIVULGAÇÃO

R

esponsável por 2,7% do Produto Interno

clínicas de estética. “O importante é que reto-

Bruto e mais de 3 milhões de empregos di-

mamos praticamente todas as atividades co-

retos e indiretos, o setor de shopping cen-

merciais, mesmo que seja em horário reduzi-

ters nunca viveu algo tão desafiador desde seu

do”, diz.

surgimento quanto a crise causada pelo novo
coronavírus. No entanto, apesar das dificulda-

O maior polo atacadista de moda da região

des, os empreendedores acreditam em uma re-

Centro-Oeste do país está concentrado em dois

tomada gradual, sólida e segura dos negócios.

empreendimentos do Grupo Mega Moda na

Segundo Ricardo Portela, gerente de marketing

Região da 44 em Goiânia (GO). Foram quase

do Shopping Ibirapuera, o público ainda está

quatro meses em que o Mega Moda Shopping

se habituando ao novo ritmo das operações.

e o Mega Moda Park permaneceram fechados.

“Muitos consumidores ainda não sabem o ho-

Todavia, de acordo com Carlos Luciano Ribeiro,

rário correto da operação do shopping, por isso

presidente da companhia, os centros de com-

temos intensificado a divulgação. Outro ponto

pras focaram na comunicação e em ajudar o lo-

desafiador é no ramo de vestuário, pela proibi-

jista a vender por canais digitais. “Com certeza,

ção do uso de provadores. Muitas lojas encon-

manter o empreendimento fechado com cus-

traram como caminho flexibilizar suas políticas

tos fixos e os lojistas com dificuldades para es-

de troca, estendendo o prazo de 30 para 90 dias,

coar os estoques foi a fase mais difícil. Neste pe-

entre outros”, reforça o gerente.

ríodo, buscamos permanentemente reduzir as
despesas para baixar o condomínio. Felizmente,

Mas, Portela afirma que, desde 6 de julho, já

aconteceu a reabertura e nos preparamos para

houve um aumento no fluxo de pessoas. Para

uma retomada segura.”

ele, a melhora se deu devido à reabertura das
operações de alimentação, salões de beleza e
30_SHOPPING CENTERS

_CAPA

Desafios
Além do protocolo elaborado pela Abrasce, a Multiplan, uma das maiores empresas do setor
no país, com 20 empreendimentos, desenvolveu um rigoroso protocolo de segurança para a
reabertura, orientado por dois infectologistas. Como atua em sete estados, tem tido situações
bem distintas, algumas delas bastante desafiadoras. “Para diminuir os impactos causados
pela crise, buscamos apoiar os lojistas, com isenções e descontos. Mas nosso fôlego financeiro
tem limite. Há locais onde os empreendimentos ficaram fechados por 120 dias e não houve
redução nem postergação ou parcelamento da cobrança de tributos, por exemplo”, enfatiza
Vander Giordano, vice-presidente Institucional da Multiplan.

NOVAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS DESDE
A ENTRADA DO ESTACIONAMENTO NO
SHOPPINGVILAOLÍMPIA, DA MULTIPLAN
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Ele também destaca que alguns shoppings que

Segundo Mirela Gedeon Cubilhas, diretora da

tinham sido reabertos fecharam novamente, se-

Enashopp, o maior desafio na crise foi manter as

guindo os decretos estaduais e municipais, como

despesas comuns as mais baixas possíveis para

os localizados em Minas Gerais e Rio Grande do

que os lojistas pudessem cumprir os compro-

Sul, e esse movimento é ainda mais difícil para os

missos. “Uma tarefa difícil, pois as negociações

lojistas e seus colaboradores. “O impacto econô-

com concessionárias de abastecimento de água

mico desse movimento é ainda pior. Os lojistas

e energia, por exemplo, não têm sido fáceis. Tive-

se prepararam para a reabertura, organizaram e

mos ainda o desafio de manter os nossos lojistas

abasteceram os estoques, tornaram a contratar

fortes e determinados a uma retomada consisten-

funcionários que provavelmente tiveram contra-

te. Além disso, existe muita dificuldade de o lojista

tos interrompidos, com suporte da Medida Provi-

ter acesso ao crédito. Isso pode refletir, para aque-

sória do governo. Ao fecharem novamente, é um

les que precisam, numa indefinição da continui-

grande investimento perdido temporariamente.

dade do contrato”, destaca Mirela.

Por isso, é essencial que a reabertura seja gradual
e segura”, alerta.
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A RETOMADA DO GRAND
PLAZA SHOPPING,
LOCALIZADO EM
SANTO ANDRÉ (SP),
EMPREENDIMENTO DA CCP

O SALVADOR SHOPPING E
SALVADOR NORTE SHOPPING, DO
GRUPO JCPM, SE PREPARARAM
PARA A REABERTURA, QUE
ACONTECEU EM 24 DE JULHO

Medidas para reabertura
Com 11 empreendimentos em quatro estados do
Nordeste, o Grupo JCPM tinha sete empreendimentos funcionando com horários reduzidos e
seguindo rígidos protocolos em Pernambuco e
Ceará, até o começo da segunda quinzena de julho. Nesses locais, a retomada também tem sido
tranquila e é possível notar que os consumidores

varejo, mesmo nas praças em que retomamos o
funcionamento”, destaca.
Como já estavam bem adiantados com implantação de serviços digitais, o Grupo JCPM conseguiu
implementar as vendas on-line e continuar com o
atendimento aos seus clientes enquanto os shoppings estiveram fechados.

estão conscientes das novas normas.

Assim como todos os grupos, a Cyrela Commer-

Passados quase cinco meses do início da crise,

tos conforme as regras locais determinadas pelas

Marcelo Tavares de Melo Filho, vice-presidente de
Operações do Grupo JCPM, analisa que o momento ainda é muito complexo. “A partir do momento
em que não temos controle da crise, cujo fator é
externo, a nossa atuação fica limitada. É uma crise sem precedentes, de motivação sanitária, com
forte impacto social e econômico. A própria in-

cial Properties (CCP) reabriu os empreendimenautoridades de saúde e com protocolos de segurança, alinhados às recomendações da Abrasce.
Segundo Thiago Muramatsu, diretor financeiro e
de relacionamento com investidores da CCP, os
principais desafios neste momento da pandemia
estão relacionados a retomada do fluxo, que reflete diretamente no desempenho dos lojistas.

certeza da renda da população gera impactos no
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“Sabemos que será uma retomada muito len-

“A crise é séria, mas o Brasil é maior do que

ta, mas acreditamos que vamos voltar ao nos-

isso tudo e tem muita oportunidade, ainda

so normal. Durante muito tempo, vamos sen-

mais para a moda produzida em Goiás, dis-

tir os efeitos dessa crise que ainda está em

tribuída a partir de Goiânia. Retomamos com

curso, mas as pessoas estão mais confiantes

todos os cuidados com muita segurança e

nos protocolos adotados, precisam consumir

distanciamento social, mas construindo jun-

e encontram nos shoppings regras rígidas de

tos e dando todo apoio ao nosso lojista”.

higiene”.

– Carlos Luciano Ribeiro, presidente do Gru-

– Marcelo Tavares de Melo Filho, vice-presi-

po Mega Moda.

dente de Operações do Grupo JCPM.

EMPREENDIMENTO DO GRUPO CCP

“Nossa expectativa agora é a abertura do ci-

“A retomada dos negócios em níveis seme-

nema e o funcionamento em oito horas diá-

lhantes a períodos anteriores à pandemia de-

rias. O importante é seguirmos adiante, mes-

pende dos novos desdobramentos no com-

mo que seja a passos curtos, mas conscientes

bate à Covid-19. De qualquer modo, nossa

das nossas responsabilidades e do compro-

expectativa é que este momento desafiador

misso com o nosso público frequentador”.

seja superado o mais rápido possível”.

– Ricardo Portela, gerente de marketing do

– Thiago Muramatsu, diretor financeiro e de

Shopping Ibirapuera.

relacionamento com investidores da CCP.
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“Mantemos nossos esforços para garantir que esse momento de reabertura seja feito de forma responsável, trabalhando para que os consumidores, lojistas e colaboradores sintam-se seguros dentro dos nossos shoppings. É essencial
que a população continue seguindo as medidas observadas
nos shoppings para mantermos a segurança de todos. Esperamos contribuir com uma retomada serena das atividades econômicas, mantendo, inclusive, campanhas educativas dentro dos shoppings, com orientações sobre cuidados
com a saúde. Acreditamos numa recuperação gradual”.
– Vander Giordano, vice-presidente Institucional da
Multiplan.

“Sabemos que não iremos recuperar o tempo perdido rapidamente. A expectativa é cautelosa, como o momento
exige. Teremos um crescimento gradativo, à medida que os
nossos consumidores recuperarem a confiança e as restrições de convivência forem diminuindo. Mas ainda não há
qualquer certeza sobre o mundo pós-pandemia. Há projeções e ideias, mas ninguém consegue definir exatamente o
futuro dos negócios. Portanto, os lojistas terão de ter muita cooperação e trabalhar em parceria com o shopping na
busca pelas melhores soluções. Irá se destacar quem oferecer ‘valor social’ para além do produto ou serviço”.
– Mirela Gedeon Cubilhas, diretora da Enashopp.

“Em decorrência da instabilidade econômica, as pessoas
têm procurado comprar produtos de outlet, pois esses centros de compras oferecem descontos de até 70% o ano inteiro. Algumas lojas até registraram crescimento. A Fila teve
alta de dois dígitos e a Electrolux de 8% em relação ao ano
passado. Como as pessoas também estão em isolamento
social, resolveram investir mais em itens para a casa e esse é
um dos nossos pilares. O ticket médio ainda está abaixo. Por
outro lado, há um maior número de vendas, inclusive em
canais on-line, e por isso o crescimento está acontecendo.
Semanalmente, estamos vendo um aumento gradativo de
fluxo e faturamento”.
– Aline Righi gerente de marketing do Porto Belo Outlet
Premium.
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Novos Filiados Abrasce
por Redação | Fotos: Divulgação

Arsitec
A Arsitec oferece soluções de Telecomunicações e TI de marcas líderes do
mercado, como Juniper – switches, roteadores, redes WiFi e Viavi – testes, análise
e otimização em redes de dados. A empresa tem ampla estrutura de serviços e
especial enfoque em incremento de receita & fidelização de clientes, segurança,
simplificação operacional e otimização de custos com TI.
Telefone: (11) 3736-8130 | www.mktarsitec.com.br

Hikvision
A Hikvision, líder mundial na oferta de produtos e soluções de segurança
eletrônica, oferta ao mercado soluções termográficas para detecção de alta
temperatura da pele e uso de máscaras de proteção, ideal para áreas de grande
circulação de pessoas, como os shoppings. A tecnologia permite programação
de alertas e garante o retorno das atividades de forma mais segura.
Telefone: (11) 3318-0050 | www.hikvision.com

Meep
Oferecemos soluções de autoatendimento e pagamento que possibilitam aos
usuários uma compra mais ágil, intuitiva e simplificada. Um sistema inteligente
integrado a equipamentos de alta tecnologia, que pode promover uma
experiência diferenciada e prazerosa. O importante é promover um canal de
vendas omnichannel, ou seja, permitir que o cliente decida a forma como ele
quer ser atendido.
Telefone: (31) 2533-6840 | http://meep.cloud

Ozônio Spa
A Remo Corporation iniciou as suas operações em 1996, e somos uma empresa
de tecnologia voltada a soluções para o seu dia a dia! Área de atuação: geradores
de ozônio para tratamento de de água e efluentes, secadores de mãos com
ozônio, cosméticos com ozônio e Gatway de pagamentos, cartão de crédito e
boletos para a sua loja virtual ou física com QR Code.
Telefone: (21) 96442-6324 | www.ozoniospa.com.br
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Porque aprendemos a cuidar uns dos outros...
36,2°

36°

35,8°

Volte tranquilo,

HIKVISION, tecnologia que cuida de você
Fornecemos soluções de detecção de temperatura para áreas
com alto fluxo de pessoas
A Hikvision, líder mundial na oferta de produtos e soluções de segurança eletrônica,
oferece ao mercado soluções termográficas para detecção de alta temperatura da
pele e uso de máscaras de proteção, ideal para áreas de grande circulação de
pessoas, como os shoppings. A tecnologia permite programação de alertas e
garante o retorno das atividades de forma mais segura.

Siga a Hikvision
nas redes sociais

Câmera
Térmica Bullet

Entre em contato com nosso time:

vinicius.criado@hikvision.com
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A FAST-FASHION AUMENTA INVESTIMENTO NA
OMNICANALIDADE E OFERECE SOLUÇÕES CADA VEZ
MAIS INOVADORAS PARA ATENDER O CONSUMIDOR
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

O

varejo de moda brasileiro teve

conferiram à companhia a solidez neces-

que se adaptar a uma série de

sária para passar a pandemia da melhor

mudanças e seguir as determi-

forma. Assim como todos os varejistas e

nações das autoridades e dos

demais segmentos, revisitou sua estratégia

governos estaduais e municipais para a re-

e os planos previstos para 2020. O objetivo

tomada. A C&A iniciou a reabertura das lo-

é atender as necessidades do momento

jas físicas em 26 de abril, com toda cautela e

atual e do novo consumidor, que está mais

com o cumprimento das medidas de segu-

conectado. “O mundo e a sociedade não

rança e protocolos. Em 10 de julho, já eram

são mais os mesmos. Nós seguimos acom-

185 unidades em funcionamento, sendo 156

panhando de perto essas mudanças para

localizadas em shopping centers. No total,

oferecer a moda que o nosso cliente quer,

tem 288 operações no país.

como e quando quiser. Acelerar e expandir o digital foi uma das medidas adotadas

Os investimentos realizados no e-commer-

desde o início da crise”, diz Fernando Brossi,

ce nos últimos anos e transformação digital

vice-presidente de operações da C&A.
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Operação da C&A no Shopping
Center Norte

Além de alavancar a plataforma digital, acelerou

das mais variadas categorias. Também adotamos

a estratégia de omicanalidade e buscou outras

o WhatsApp como um novo canal de venda. Te-

soluções de venda para atender os consumidores.

mos ainda outras iniciativas que estão em fase fi-

“Desde o começo da pandemia no país, o e-com-

nal de testes e, em breve, anunciaremos”, destaca

merce registrou um crescimento exponencial. Em

Brossi.

maio, por exemplo, a alta foi de 480% em comparação ao mesmo período do

Em relação à expansão das

ano passado. Já o aplicativo da

lojas físicas, a fast-fashion se-

marca foi o mais baixado dentre

gue com o plano previsto em

os varejistas de moda do país.

curso para a inauguração e

Chegamos a 2,6 milhões de

reinauguração de operações.

usuários ativos no app, o que re-

As mais recentes foram no

presenta um volume cinco ve-

Golden Square Shopping e

zes maior comparado ao início

no Plaza Shopping Carapicu-

do ano.” As vendas on-line pelo

íba, abertas durante a pan-

site e pelo aplicativo já concen-

demia. E até o momento ne-

tram mais de 50% das vendas

nhuma operação foi fechada

do e-commerce.

definitivamente.

A aceleração de novos serviços

Líderes de venda
neste período

envolveu ainda o lançamento
do Clique & Retire Drive-Thru,
implantado no Dia das Mães,
que, hoje, está disponível em

Com as pessoas cumprindo

170 shoppings. Além de ser gra-

o

tuito, prático e seguro, é mais
rápido que a entrega tradicional do

O aplicativo teve um boom de
downloads no início da pandemia

e-commerce em domicílio. Compras

isolamento

social

e

o

home office, a C&A teve
um aumento muito expressivo nas
buscas do site por itens da categoria

efetuadas até às 15 horas podem ser retiradas no

comfy

(produtos

confortáveis).

“As

pantufas

mesmo dia no estacionamento dos empreendi-

ultrapassaram a margem de 5.000%, seguido por

mentos.

peças íntimas (mais de 1.900%), chinelos (mais de
de 1.500%), pijamas (mais de de 1.200%) e moletons

“Outra novidade foi a expansão do marketplace

(mais de de 700%)”, relata Brossi.

que passou a se chamar Galeria C&A. A plataforma
tem um pipeline até o fim do ano de 500 sellers
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Protocolo

Empatia solidária

Para garantir a segurança dos

Na batalha contra o impacto do novo corona-

associados, clientes e parceiros,

vírus, o Instituto C&A e a C&A elegeram dar su-

novas medidas preventivas fo-

porte a microempreendedores, principalmente

ram adotadas. Os provadores

mulheres, profissionais da saúde e comunida-

das lojas permanecem fecha-

des em situação de vulnerabilidade social. A As-

dos por tempo indetermi-

sociação Mulheres de Paraisópolis, em São Paulo

nado e as peças de troca

(SP), é uma das dez ONGs beneficiadas. Dentre

passaram a ser armaze-

outras ações, foram doadas 3 mil refeições gra-

nadas por 72 horas para

tuitas à comunidade local.

depois retornarem à área
de vendas. O prazo de tro-

O Fundo Emergências Econômicas, criado pela

ca também foi estendido de

Coalizão Éditodos, recebeu recursos para aju-

30 para 90 dias.

dar financeiramente até 500 pequenos e nano
empreendedores das periferias brasileiras. O

“Adotamos todas as

Além da limpeza dos

Coletivo Trans Sol obteve verba para confeccio-

medidas necessárias

ambientes e disponi-

nar 2 mil máscaras não-cirúrgicas destinadas à

bilização de álcool em

população mais vulnerável do centro da capital

gel, há distanciamento

paulista.

para enfrentar o
cenário atual da melhor
maneira possível
e evitar qualquer

físico na filas e fornecimento de produtos

A C&A, por sua vez, mobilizou, junto a seus forne-

ainda ao movimento

para higienizar sacolas

cedores, a produção de 100 mil máscaras não-ci-

#NãoDemita,

e cestas de compras.

rúrgicas para doação em comunidades, além de

Com quadro de funRede
de
cionários
reduzido
solidariedade e

doar 10 mil camisetas brancas de algodão mais

demissão. Aderimos

reforçando o nosso
compromisso com os
nossos colaboradores”

revisão de turno, os

colaboradores
utilizam
A
Multiplan lançou
em
máscaras
e
têm
a
temperatura
aferida
antes
de
maio a campanha Multiplique o Bem vencendo

sustentável
dedoação
saúde por
A brMalls a
jáprofissionais
fez a primeira
no meio
valor da
de R$
Prefeitura
São dez
Paulo.
1 milhão.deNos
primeiros dias, arrecadaram
R$ 100 mil, garantindo 22 mil cestas básicas. “As
“Além
desses
projetos,
engajamento
e
doações
serão
feitas com
em o
uma
conta corrente

iniciar
a jornada
de trabalho.
Os organizações
do grupo de risa
Covid-19.
O objetivo
é apoiar
que
co
permanecem
afastados
assim
como
os
que
atuam em defesa de comunidades vulneráveis à

comprometimento
dos nossos
times
exclusiva e auditada
pela área
delançamos
compliance,

Favelas (CUFA) e Instituto Fazendo História foram

endedores.
ElesFalcões
tomaram
as redes
sociais dapelo
A Gerando
ficará
responsável

ser feitas pelo aplicativo do grupo ou pelo site.
Segundo Brossi, sobre o futuro, o único fato con-

trabalho
e ajudar
os necessário
brasileiros que
em os
pagos com
o valor
para estão
assegurar

creto
é que com
nadaa ONG
será como
antes.
“O que
esEm
parceria
Gerando
Falcões,
a brMalls
tamos vendo
como previsões,
é
promove
a iniciativa
brMalls domuitas
Bem. Avezes,
entidade

vice-presidente de operações.

apresentam
sintomas.
doença.
Pequeno
Cotolengo, Central Única das

Novo consumidor
selecionados
para receber as doações, que podem

uma análise
Uma dasde
avaliações
atua
há dez momentânea.
anos com estratégia
apoio em
mais
seguras
que
já
fazem
parte
do
presente
é
periferias e favelas. “Vamos arrecadar recursos com
de quesegmentos
o consumidor
on-line
vários
da priorizará
sociedadeos
e canais
com empresas,
com mais
frequência,
de Depois,
forma mais
consciente
sejam
parceiras
ou não.
vamos
distribuir

e sustentável.
isso também
já percebemos
node
60
mil cestas Ebásicas
com alimentos
e itens
Brasil.” Eecomplementa:
visto,em
ainda,
que
higiene
limpeza para “temos
as famílias
situações
cada vez maismais
pessoas
que nunca
tinham
com-de
econômicas
vulneráveis”,
diz
o diretor
prado on-line
têm experimentado essa jornada
marketing
da companhia.
pela primeira vez e estão adorando”.
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o C&A
em Casa,
apoiando mais
de 50 profissiogarantindo
transparência
do processo.
nais autônomos, influenciadores e microempreC&A
de forma
para divulgar
o seuprécadastro
dasremunerada
famílias e entrega
dos cartões
casa
a cuidar
corpocomplementa
e da mente”, Neto.
finaliza o
recursos
por do
90 dias”,
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CONHEÇA ALGUMAS DAS SOLUÇÕES
OFERECIDAS PELAS EMPRESAS QUE ATENDEM
O SETOR DE SHOPPING CENTERS
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

Uso

de máscaras, álcool gel, afe-

Além de reforçar o distanciamento com

rição da temperatura e dis-

uma comunicação adequada, a companhia

tanciamento social são me-

traz soluções de touchless para chamar o

didas preventivas obrigatórias para acessar

elevador e ainda configura o comando para

um shopping center e já se tornaram habi-

limitar as pessoas dentro da cabine.

tuais. Ao mesmo tempo, a aplicação de soluções tecnológicas na desinfecção passou

“Um elevador com capacidade para 18 pes-

a ser incorporada nestes espaços, oferecen-

soas, por exemplo, passa a atender apenas

do ainda mais segurança aos clientes, lojis-

cinco usuários a cada viagem e há, inclu-

tas, funcionários e colaboradores. A seguir,

sive, demarcação de distanciamento”, ex-

confira algumas delas que já estão presen-

plica Marici. Para elevadores, a Atlas Schin-

tes em diversos shoppings do país.

dler ainda oferece o renovador de ar de alta
vazão e um sistema de controle de acesso

Atlas Schindler

com cartão tipo RFID, que identifica o passageiro e libera o acesso ao andar autoriza-

Soluções tecnológicas que nascem com a

do, solução bem indicada para complexos

necessidade, mas vão perdurar e prevalecer

multiúsos que contam com escritórios.

no futuro. É assim que Marici Santos, diretora de instalações existentes e modernização

Para a higienização em escadas rolantes e

da Atlas Schindler, defini os produtos que

elevadores, a empresa tem uma solução

passaram a ser oferecidos a clientes de todo

global que utiliza o sistema ultravioleta

o mundo.

de desinfecção do corrimão de borra-
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cha. “Ele é instalado dentro da escada rolante e, quando o corrimão passa para o lado inferior da escada, esse
trilho ultravioleta elimina vírus e bactérias. Testes fora e
dentro do Brasil comprovaram sua eficiência.” É fácil de
ser instalado em qualquer modelo de escada ou esteira
rolante.
Segundo Marici, os shoppings estão com uma estratégia global e houve uma demanda antecipada dos produtos, especialmente em cidades em que os decretos
de reabertura já aconteceram.
Brasanitas
Com a mudança do conceito de limpeza, agora é necessário
realizar um processo de desinfecção na sequência da higienização. “Para essa etapa, a Brasanitas passou a utilizar atomizadores e pulverizadores costal a bateria para nebulização
em todas as áreas. Além disso, temos aplicado desinfetante Peroxy 4D e sistema de ozônio (água ozonizada)”, conta
Paulo Marques, diretor de operações da divisão de shopping
centers.
Além de eliminar vírus e bactérias, essas soluções tecnológicas melhoram a produtividade do serviço.
Após a elaboração de protocolo para a reabertura, com a definição de áreas críticas e semicríticas e processos bem definidos, a empresa aumentou a frequência dos processos de higienização e desinfecção
antes, durante e pós-reabertura. Segundo Marques, a Brasanitas segue buscando e testando novas tecnologias e produtos.
Mitsubishi Electric
Além disso, o produto substitui as toalhas de paOs secadores de mão a jato com cortinas de ar

pel, que geram resíduos considerados contamina-

foram inventados pela empresa em 1993 e já está

dos. Utiliza apenas eletricidade com baixo custo.

na nona geração. A linha Jet Towel é perfeita na

Com isso, é um equipamento sustentável e está

luta contra a Covid-19, pois sua estrutura é feita

presente em 89 shoppings do Brasil. “Estima-se

em plástico injetado, antimicrobiano, obtido com

que 10% dos visitantes de um shopping center uti-

a adição de nano partículas de íons de prata e zin-

lizem os banheiros e consumam, em média, qua-

co. De acordo com Sérgio Giannini, diretor da Mit-

tro folhas de papel por vez”, afirma Gianinni. En-

subishi Electric Secadores de Mão, esta tecnologia

tão, se um shopping recebia 800 mil visitantes por

acaba por destruir membranas de vírus e inibir a

mês na pré-pandemia e utilizava papeleiras para a

proliferação de bactérias, fungos e microparasitas,

secagem das mãos, eram 320 mil toalhas de papel

inclusive os remanescentes na água. Além disso,

consumidas.

esta condição esterilizante foi atestada e recebeu
certificações internacionais como a ISO 22196 e a
NSF/ANSI 169.
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O produto ainda oferece mais alguns benefícios. As cortinas de ar do Jet Towel são direcionadas apenas
dentro do equipamento e não geram turbulência. A secagem das mãos pode ser feita sem encostar em
nada. Sensores infravermelhos de alta performance garantem o desligamento do equipamento em menos de 0,1 segundo e as mãos ficam secas em até 10 segundos. “Os filtros de ar também seguem as diretrizes da norma JIS B 9908, fornecidas pela Associação Japonesa de Padrões (JSA), equivalente à CSN EN
ISO 15957 – que são testes para avaliação de equipamentos de limpeza do ar”, finaliza o diretor.
thyssenkrupp Elevadores
“Os esterilizadores utilizam a luz ultravioleta da
O sensor acoplado à botoeira do elevador e o sis-

gama-C, um potente germicida. No elevador, o

tema de touchless foram aprimorados para que

módulo para esterilizar o ar é totalmente vedado à

o usuário evite o contato físico ao chamar o ele-

passagem da luz UV-C. Nas escadas e esteiras ro-

vador e registrar o andar. Além disso, a empresa

lantes, o produto é instalado internamente ao me-

desenvolveu esterilizadores de ar para a cabine

canismo do equipamento, ou seja, quem usa não

dos elevadores e para o corrimão de escadas e es-

percebe e nem sente qualquer diferença.” Toda a

teiras rolantes. Segundo Joel Coelho, gerente do

superfície do corrimão é higienizada a cada ciclo

ITS – Centro Tecnológico e de Formação da thys-

da escada ou esteira rolante, sendo muito mais

senkrupp Elevadores, essas soluções tecnológicas

eficiente do que a limpeza manual. Para uma

podem ser aplicadas em vários modelos e marcas

maior efetividade, é aplicado um pacote de sinali-

do mercado que já estejam em operação.

zação visual.
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Verzani & Sandrini

ção de Equipamentos de Proteção Individual, e o
UV Swab com lanterna com luz ultravioleta para

Responsável por mais de 205 shopping centers do

a fiscalização dos processos de limpeza e higiene,

Brasil, o Grupo Verzani & Sandrini possui produ-

biometria sem contato, desinfecção de superfícies

tos com tecnologia agregada. A de-

com UV e UV Surface, entre outras. “A

sinfecção de áreas externas passou

pandemia do coronavírus fez acele-

a ser executada com veículos aéreos

rar o que já era uma tendência para

não tripulados (VANT) ou drone de

o segmento de higienização. Nos-

uso agrícola. Oferece ainda o UVAIR,

sos protocolos foram atestados por

um módulo para higienização de ar

infectologistas e muitos deles têm

por recirculação. “Para a sanitização,

certificação hospitalar – ou seja, esta-

empregamos a máquina Aurratech,

mos emprestando do segmento de

que cria e fornece névoa sanitizante

saúde processos eficazes e que, ago-

e limpa todas as superfícies contidas

ra, estão disponíveis para o ambiente

no ambiente e o ar”, diz Rodrigo Luc-

de shopping centers. Em termos de

ca, diretor executivo da VS Serviços,

segurança e de saúde, podemos as-

RSMP e VS Parking Brasil.

segurar que nunca houve tanto cuidado e valor agregado”, detalha.

Além disso, a empresa tem o UV
Mask, um armário para a esterilizaVivante

de diminuir o fluxo de pessoas ou criar barreiras
físicas. No segmento de Internet das Coisas (IoT), a

A Vivante criou um portfólio com soluções tec-

Vivante usa um sensor de contagem de fluxo para

nológicas de combate à Covid-19, que conta com

monitorar e gerar insights sobre o fluxo de pesso-

limpeza e descontaminação de ambientes com

as em um determinado local como, por exemplo,

pulverizadores e nebulizadores homologados

os banheiros dos shoppings. Ele produz informa-

pela Anvisa, câmeras de temperatura corporal por

ções como a hora e os dias de maior frequência

infravermelho, sensores de ar condicionado para

de pessoas no local e ajuda a estimar o consumo

monitorar a qualidade do ar, tapetes sanitizantes,

de produtos de limpeza e de água. “Esses dados

entre outros.

trazem alguns benefícios como otimização dos
roteiros e rotinas de limpeza, redução dos custos

A nebulização tem a vantagem de ser feita com

operacionais e melhoria da qualidade da presta-

vapor a seco, não oxidando o mobiliário. Já as câ-

ção do serviço”, elucida Renata Dutra, diretora co-

meras são capazes de aferir a temperatura de vá-

mercial da Vivante.

rias pessoas ao mesmo tempo sem a necessidade
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CONHEÇA ALGUMAS
DAS ESTRATÉGIAS QUE

NOVAS RECEITAS

GANHARAM FORÇA COM
A PANDEMIA E PODEM

GERADAS PELOS

VIRAR TENDÊNCIA
PERMANENTE

ESTACIONAMENTOS

por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

O

estacionamento, mesmo com sua

período da Páscoa, ganhou força no Dia das

capacidade

a

Mães e se consolidou no Dia dos Namorados.

ser uma área estratégica para o

A estratégia continuou ativa, inclusive, após a

shopping continuar prestando atendimento

reabertura gradual dos empreendimentos e

ao cliente e até oferecer entretenimento

complementa as vendas de milhares de lojas.

durante a crise sanitária. Quando apenas

Para o cliente, mais um modo de entrega

um shopping havia sido reaberto no país, o

realizado com muita segurança e facilidade,

sistema de drive-thru nos estacionamentos

já que basta abrir a janela do carro para pagar

passou

e pegar a compra.

a

ser

reduzida,

incorporado

passou

em

vários

empreendimentos. O serviço começou no

46_SHOPPING CENTERS

_GESTÃO E OPERAÇÃO

Cinema em tempo de isolamento

ternativa para contornar os impactos financeiros
da pandemia, mas como uma maneira de manter

Em 2019, o público do cinema no Brasil foi de mais

a proximidade com nossos clientes, proporcionar

de 176 milhões. Mas, com o início da pandemia, de

uma alternativa segura de entretenimento para

uma hora para outra, todas as salas de cinema es-

toda a família e de contribuir com as pessoas em

tavam fechadas. Com o retorno das atividades de

situação de vulnerabilidade na cidade”, explica

forma gradual, essa será uma das últimas opera-

Polillo.

ções a voltar. Alguns shoppings que têm garagens
abertas proporcionaram sessões no formato cine

A adesão tem sido alta e o público é formado por

drive-in. Essa foi a forma encontrada para oferecer

quem tem cumprido o isolamento social. No Li-

entretenimento ao cliente que ficou com saudade

toral Plaza, são exibidos três filmes por dia, sendo

de assistir um filme na telona. Segundo a Abras-

desmarcados apenas em virtude do mau tempo.

ce, até o final de junho 24 shoppings realizaram

Os ingressos podem ser comprados pela internet

ou anunciaram que realizariam em breve o cine

ou adquiridos no local.

drive-in.
Desde o início, todas as medidas de higiene foram
O primeiro a implementá-lo foi o Litoral Plaza em

implementadas. O uso de máscara é obrigatório,

parceria com a Cinesystem. O projeto teve início

inclusive, para o público. E, claro, a pipoca e o re-

em maio e a ideia é mantê-lo enquanto as salas

frigerante não podem faltar, e a venda é realizada

estiverem fechadas. Segundo Martinho Polillo, su-

com todos os cuidados.

perintendente do empreendimento, a iniciativa
inovadora tem tido um grande sucesso de público

O empreendimento também oferece o sistema

desde a estreia. Além de oferecer entretenimento

de drive-thru. “São realizados mais de 200 aten-

seguro aos frequentadores do shopping, as ses-

dimentos por dia. Desde o início, buscamos alter-

sões colaboram com o Fundo Social de Solidarie-

nativas seguras e inovadoras para continuarmos

dade de Praia Grande (SP).

atendendo aos clientes e auxiliando os lojistas”,
conclui Polillo.

“O cine drive-in não foi planejado como uma al-
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Outlet Premium Itupeva ganhou um
edifício garagem com mais de 2 mil vagas

Crescimento conjunto

No Shopping Jequitibá, por exemplo, R$ 10 milhões foram investidos em ampliação. Na Tenco

Assim como na Europa, a Indigo chegou a ter que-

Shopping Centers, o aporte foi de R$ 81 milhões

da de 98% do fluxo nos estacionamentos em que

em um contrato firmado no final de 2018, que en-

administra no Brasil. Em shopping centers, são 90

volveu 11 estacionamentos, mas o valor foi utiliza-

operações em vários estados que foram impacta-

do de forma estratégica. “No Outlet Premium São

das. A companhia sempre teve um diferencial no

Paulo, o capital de R$ 10 milhões foi empregado

mercado por investir nos empreendimentos, sen-

para a construção do edifício garagem e o paga-

do que o aporte não precisa ser necessariamente

mento será diluído ao longo de 10 anos por meio

utilizado nas garagens dos shoppings. Cada em-

de uma parcela do resultado do estacionamento”,

preendedor pode usá-lo conforme sua estratégia.

relembra Perachi. Muitas vezes, pode ser mais in-

“Atuamos como operadora de estacionamento,

teressante do que buscar um financiamento em

mas temos o funding como retaguarda para po-

um banco. Claro, que envolve vários fatores, mas

tencializar o nosso crescimento e celebrar contra-

pode ser uma alternativa.

tos de mais longo prazo”, explica Roque Perachi,
CDO da Indigo.

Inteligência na cancela

No tickeless, uma foto é tirada da placa do veículo
e reconhecida pelo sistema. Em seguida, a can-

A primeira e a última experiência do cliente no

cela se abre automaticamente. Na hora de sair, o

shopping se dão no estacionamento. Pensando

consumidor também pode efetuar o pagamento

nisso, empresas do segmento passaram a incor-

da tarifa pelo aplicativo. Em ambos os casos, se a

porar mais inteligência e tecnologia nos equipa-

pessoa não tiver o app, pode usar uma máquina

mentos para evitar o toque na entrada e na saída.

de autoatendimento. Na hora de deixar o local,
por meio da leitura da placa e ticket pago, a can-

A Perto lançou duas novas forma de operar: tou-

cela se abre automaticamente.

chless e tickeless. Na primeira modalidade, os sensores da pista identificam a aproximação do carro

“Entendemos que um shopping que oferece essa

e o ticket é impresso sem que o motorista tenha

solução vai ganhar a preferência do cliente porque

que tocar em nada. No momento da saída, ofere-

se sentirá mais seguro. Além disso, os centros de

ce a opção do pagamento por meio do aplicativo

compras que estão perdendo receita por deixar as

com o celular.

cancelas abertas acabam com esse problema”, ex-
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plica Fernando Athaíde Mitidieri, diretor de negócio de
software e outsourcing.
Essas soluções são adaptações realizadas em equipamentos já existentes. Eles foram dotados de mais
inteligência para gerenciar esse fluxo e ganharam câmeras. “Além disso, essa plataforma pode gerar promoções pelo aplicativo e qualquer shopping pode ter
o app personalizado com o seu logo. Com as limitações existentes hoje na capacidade, essas campanhas
ajudam a atrair clientes”, complementa Mitidieri. Basta saber usar as ferramentas de marketing disponíveis.

Lojas pop-up

tas nesse momento de retomada dos negócios,
já que o modelo oferece um custo para abertura

A área do estacionamento também pode ser uma

mais baixo comparado com uma loja tradicional,

alternativa para instalação de lojas pop-up. Algu-

e rápida implementação. É possível inaugurar o

mas empresas já começaram a criar modelos de

espaço em apenas dois ou três meses.”

negócios com essa estratégia: a de ofertar os produtos onde o consumidor está. É o caso da Suvinil,

As lojas são construídas a partir de dois containers

que detectou a oportunidade de incrementar as

marítimos adaptados, que ficam empilhados. Ge-

vendas, instalando lojas container em locais ines-

ralmente, o container de baixo é utilizado para o

perados com alto fluxo de vendas.

atendimento ao cliente e o de cima como estoque. “Este formato inovador de comercialização

Segundo Juliana Furtado, gerente de trade de

de tinta traz praticidade e conveniência e oferece

marketing da Suvinil, o modelo traz como bene-

o portfólio completo de produtos da marca, além

fícios o tempo menor de abertura de um ponto

de acessórios de pintura, como rolos, pincéis, lixas,

de venda e um custo mais baixo. “Acreditamos

entre outros”, diz Juliana.

que seja uma alternativa inovadora para os lojisContainer do cliente Corante Tintas
Foto: Marcos Veríssimo
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Fornecedores filiados
Além de gerar novas alternativas de receitas nos estacionamentos, diversos fornecedores de produtos
e serviços têm auxiliado os shoppings no processo de retomada do setor. Conheça nossos fornecedores
parceiros com soluções que podem ajudar os empreendimentos nesse momento:

Depoimento do CDO da Indigo Brasil:

Juniper Networks

Roque Perachi

A Juniper Networks oferece, através da Arsitec, as

Para superarmos o cenário atual, será necessário

soluções WiFi da MIST, baseadas em inteligência

desenvolver alternativas que privilegiem a colabo-

artificial e que permitem: oferecer uma experi-

ração. Investimos nos últimos 5 anos R$ 254 mi-

ência inovadora aos seus clientes; obter informa-

lhões em shoppings no Brasil. Esses recursos fo-

ções relevantes sobre o perfil dos seus clientes

ram utilizados principalmente para ampliação dos

como, áreas visitadas e tempo de permanência;

empreendimentos, tendo em vista os impactos

e oferecer promoções customizadas para grupos

decorrentes da crise e o compromisso da Indigo

de clientes ou para clientes individuais.

de continuar investindo no país, nos posicionamos
neste momento como alternativa para viabilizar a
recuperação mais rápida de nossos clientes através da antecipação de receitas do estacionamento
com períodos que podem variar de 5 a 20 anos.

Meep
Atendimento seguro e prático é com a Meep.
Já pensou em oferecer uma praça de alimentação totalmente digital, com menos filas, tempo
de espera reduzido e atendimento sem contato

Per2Park Touchless

físico? Com o autoatendimento Meep o cliente

O Mundo pós-pandemia exigirá novas formas de

pode fazer o pedido e pagamento pelo QR Code,

fazer as mesmas coisas que fazíamos anteriormen-

tablet de mesa ou totem, o que torna a experi-

te, mas agora, seguindo as recomendações de hi-

ência de consumo mais confortável e otimizada.

giene e distanciamento social. Que tal experimen-

Conte com a Meep no novo normal!

tar o acesso ao estacionamento, pagar, e sair sem
tocar em nada?! Pois é, a Perto desenvolveu uma
solução inovadora que permite o acesso de Entra-

Ozônio Spa - Secador Plasma One

da e Saída ao Estacionamento sem tocar em nada

O secador Plasma One reduz a emissão de pató-

com pagamento pelo celular de forma simples e

genos no ar e na câmara de secagem das mãos.

rápida. Conheça o Per2Park Touchless.

Devido ao ozônio, não haverá patógenos nas paredes internas que possam ser transmitidas a ou-

Studio VS
Solução do Studio VS desenhada para apoiar a
negociação de dívidas de lojistas. Trata-se de ferramenta indispensável para o enfrentamento dos
desafios financeiros impostos pela pandemia. Integrada com os sistemas de faturamento e contas
a receber, permite a simulação de cenários alternativos de parcelamento e a elaboração automática
dos documentos de confissão de dívida. Potencializa o trabalho em home office pois é totalmente
operada pela web.
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tras pessoas, pois o ozônio os eliminará. O aparelho
possui vazão de 1.800 litros de ar com ozônio por
minuto, criando uma circulação interna de ar ozonizado e com íons negativos. No interior da câmara, a concentração de ozônio fica entre 1 e 2 ppm,
o suficiente para a eliminação de patógenos no ar.
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UM POUCO DE ZEZÉ MOTTA
AOS 76 ANOS, A ARTISTA TEM APROVEITADO O ISOLAMENTO SOCIAL PARA
COMPOR, ESCREVER POESIA E FAZER LIVES NAS REDES SOCIAIS
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

M

ulher forte, ativista e ícone do meio

“É óbvio que existe uma responsabilidade

artístico. Ao longo de mais de 50

também, não só com os artistas, mas com o

anos de carreira, Zezé Motta conse-

meu público. Quando estou no set e algum

guiu conquistas que impactam diretamente a

ator ou atriz jovem vem dizer que me adora e

vida de outros atores. Considerada rainha por

que admira meu trabalho, esse carinho é um

atrizes como Taís Araújo, Camila Pitanga e Cris

alento para quem, como eu, vive da arte há

Vianna, ela é admirada também por centenas

mais de cinco décadas”, relata.

de milhões de brasileiros por seu trabalho e pela
militância que exerce, principalmente, contra a

A militância de Zezé em defesa da igualdade de

discriminação dos negros.

raça começou em uma época em que o racismo
era velado, ao contrário do que acontece na atu-

Essa representatividade gera um comprometi-

alidade, quando o crime conta os negros está

mento ainda maior por parte dela. Segundo a

escancarado desde as redes sociais chegando

atriz e cantora, hoje, ela lida com o fato de ser

até a violência de ações policiais.

fonte de inspiração com naturalidade.
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Após a morte de George Floyd nos Estados Unidos,

é uma ferramenta de trabalho deste novo normal

em um ato de extrema brutalidade, aconteceu

em que estamos vivendo”, diz.

um despertar coletivo e uma onda de protestos
do movimento Black Lives Matter (Vidas negras

Mas, como muitos brasileiros, ela também teve

importam) levou multidões às ruas em diversas

que enfrentar momentos muito difíceis em plena

partes do mundo, mesmo em meio à pandemia.

crise sanitária. Sua mãe, Maria Elazir Motta, fale-

O gesto de dobrar um dos joelhos no chão com o

ceu aos 95 anos no início de maio. “Perdi minha

punho erguido para o alto ganhou uma simbolo-

mãe. Ela teve pneumonia seguida de parada car-

gia de justiça e igualdade.

díaca. Meu irmão teve Covid-19 e ficou internado
30 dias no hospital. Quase entrei em depressão.

Segundo Zezé, ainda há muita luta pela frente.

Para rebater, decidi me ocupar ao máximo. Além

“Antes do assassinato de George Floyd, as ações

de estar trabalhando, pratico pilates virtualmen-

do movimento negro estavam um pouco adorme-

te três vezes por semana e ligo frequentemente

cidas. Logo após esse episódio horrível, voltamos a

para os meus amigos, principalmente para aque-

ser pauta e diversos grupos e movimentos deram

les que eu sei que estão sozinhos”, conta.

uma acordada. Como diz minha saudosa Lélia
Gonzalez: não temos mais tempo para lamúrias, é

A cantora ainda está aproveitando esse período

preciso arregaçar as mangas e virarmos esse jogo.

para compor e escrever poesias. Mas quando tudo

Isso é o que eu faço desde 1977”, salienta.

isso passar, ela deseja: “rever os amigos, abraçar
e fazer coisas que nunca tinha tempo.”

A atriz também foi vítima de discriminação por diversas vezes, inclusive, ao fazer par romântico com
Marcos Paulo na novela Corpo a Corpo, em 1984.
Na época, pessoas questionavam o fato de uma
atriz negra viver um romance na ficção com um
ator branco. Quando foi escolhida para fazer Xica
da Silva também sofreu ataques racistas. Enfim, o
preconceito é secular, mas é fundamental combatê-lo e Zezé orienta a quem vir a ser vítima de um
ato de discriminação:
A PANDEMIA
Aos 76 anos, a Zezé Motta tem cumprido o isolamento social em sua residência. Mas, se mantém
“DENUNCIE, NÃO SE CALE E
MANTENHA A CABEÇA ERGUIDA.”

NO FINAL DOS ANOS 1960, ZEZÉ FOI QUESTIONADA
POR MILITANTES DO MOVIMENTO NEGRO AMERICANO
SOBRE O FATO DE USAR UMA PERUCA CHANEL SOBRE

muito ativa, participando de diversas lives que vão

O CABELO ALISADO EM UM ESPETÁCULO NOS ESTADOS

desde entrevistas e debates até shows. E tem cur-

UNIDOS. APÓS O EPISÓDIO, PASSOU POR UMA FASE DE

tido essa experiência virtual. “Estou adorando, são

AUTOCONHECIMENTO SOBRE SUAS ORIGENS E MUDOU

muito pedidos, não consigo atender a todos. Essa

SEU OLHAR SOBRE O PODER DA SUA RAÇA
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ZEZÉ MOTTA
COM TAÍS
ARAÚJO E TONI
GARRIDO EM
ALGUMAS DE
SUAS LIVES

Antes da pandemia, com uma vida muito corrida,

dimentos terem a facilidade do estacionamento e

suas idas ao teatro e ao cinema eram pontuais,

a variedade de restaurantes. Assim como Zezé, to-

por exemplo, para ver a estreia de filme que tinha

dos os brasileiros esperam, em breve, poder voltar

participado ou prestigiar algum colega. As visitas

a apreciar a arte e cultura em salas de todo o país.

a um shopping também eram sempre rápidas.
“Com certeza, depois dessa pandemia, quero me

EM CASA

dedicar mais ao meu lazer”, exalta.
O apartamento em que reside há quase 10 anos
Sobre os shopping centers oferecerem eventos

no bairro do Leme, no Rio de Janeiro, tem uma

culturais, que agora estão suspensos por causa da

história especial. Nele, viveu a escritora Clarice Lis-

pandemia, a atriz diz:

pector, que completaria cem anos em 2020. Esse
fato desperta a curiosidade de quem Zezé recebe

“É bom, importante e

e até de outras pessoas.

necessário. Um país sem
cultura é um país sem

“Aqui no Leme as pesso-

educação, como disse

as revelam o local onde

Fernanda

Montenegro.

moram pelo nome do

Então, se tem espaço,

prédio. Achei esse hábi-

por que não promover

to muito curioso quando

cultura?”.

cheguei. Adoraria mudar o nome do edifício

Para ela, outros benefí-

para Clarice, uma vez

cios de se fazer shows

que o local já é conheci-

em teatros em shopping

do pelos fãs dela.”

são o fato dos empreen-
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Só no dia da visita

imagem de um dos

com o corretor, ela

papéis mais impor-

ficou sabendo do

tantes da sua car-

fato. “Para tornar

reira: a belíssima

tudo

intri-

e sedutora Xica da

gante, como a obra

Silva. “O filme me

dela, eu também

tornou popular no

recebi um presen-

Brasil e no mundo.

te de uma amiga

Até hoje as pesso-

e o coloquei na en-

as me chamam de

trada da porta. De-

Xica da Silva e com

pois descobri que é

ele finquei o pé na

um símbolo judai-

carreira. Me trouxe

co”, conta Zezé.

muita

mais

coisa

boa,

me levou a 16 paíConsiderada

uma

ses e foi uma expe-

das maiores escri-

riência

toras do século 20,

viajar pelo mundo.

Clarice

Depois

nasceu

Lispector
na

fantástica
disso,

fiz

Ucrâ-

mais quatro lon-

nia, foi naturaliza-

gas com Cacá Die-

da brasileira e era

gues”, relembra.

judia. A atriz também é uma gran-

Na época em que o

de apreciadora de

cineasta estava fa-

suas obras. “Gosto

zendo testes para

de tudo da Clarice. Recentemente, li A Paixão Se-

essa personagem, Zezé sabia, mas não teve cora-

gundo G.H. e fiz até uma live com a Maria Fernan-

gem de se oferecer. “Ele não estava encontrando

da Cândido para falar sobre esta belíssima obra.”

a atriz para fazer a Xica. Se não encontrasse, como

O livro virou filme sob a direção de Luiz Fernando

disse em sua biografia, ele não faria o filme.”

Carvalho e tem estreia prevista ainda para esse
ano. A atriz Maria Fernanda Cândido interpreta

Certo dia, Nelson Motta lembrou ao diretor sobre

G.H., uma das mulheres mais misteriosas da lite-

a atriz do musical Godspell, que ela encenou em

ratura brasileira.

1974. Então, foi chamada e fez o teste de uma cena
em que Xica é proibida de entrar na igreja. Dias

TRAJETÓRIA DE MAIS DE 50 ANOS

depois soube que tinha passado e um mundo de
possibilidades se abriu na vida da atriz.

Com 14 discos, 35 novelas e mais de 40 filmes, a
atriz sempre rompeu barreiras. Difícil dissociar sua
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Na época, Zezé Motta tinha 32 anos, mas sua car-

Com uma trajetória tão rica e peculiar, sua histó-

reira começou aos 21, após fazer um curso no Ta-

ria virou biografia por duas vezes.

blado e estrear no espetáculo Roda Viva. A peça,
escrita por Chico Buarque, é uma das mais em-

A segunda, Zezé Motta – Um Canto de Luta e

blemáticas dos anos 1960 e sofreu duros ataques

Resistência, foi escrita por Cacau Hygino e con-

durante a ditadura.

ta os principais episódios da sua vida pessoal e
profissional e trata de temas como velhice, sexo

Por sua atuação em Xica da Silva, recebeu o Tro-

e racismo.

féu Oscarito. Aliás, são inúmeras as homenagens
de reconhecimento ao seu trabalho e, quando

Com um jeito peculiar e maternal de tratar as

completou 50 anos, sua trajetória foi o tema do

pessoas, Zezé conquista a todos com seu sorriso

musical “Muito Prazer, eu sou a Zezé!.

contagiante e, nos palcos, faz o público se emocionar há mais de cinco décadas. Então, só nos

E não é só nas artes cênicas que revela seu ta-

resta a aplaudir mais uma vez essa mulher em-

lento. Sua voz poderosa emociona o público. Seu

poderada que usa da sua arte para levar cultura

primeiro disco solo foi gravado ainda na década

por todos os cantos do país e conscientizar o pú-

de 1970 com músicas inéditas compostas por

blico sobre problemas recorrentes da sociedade

Rita Lee e Moraes Moreira. Mesmo em isolamen-

brasileira.

to, tem feito shows por meio de lives.
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Prepare o seu shopping
para o novo normal
Sua praça de alimentação
digital e sem filas!

Menos tempo de espera e
atendimento sem contato físico:

Isso é possível!
Com o nosso sistema, o cliente pode fazer o
pedido e pagamento pelo QR Code, tablet de
mesa ou totem, onde também pode pagar
boletos, estacionamento e comprar ingressos.

Entre em
contato:
www.meep.cloud

Consumo muito
mais ágil, confortável
e seguro!

_SUSTENTABILIDADE

A

diversidade no ambiente de trabalho traz uma série de
benefícios, desde o maior engajamento dos colaboradores até a redução de conflitos. Ela pode ser por etnia,

gênero, religião, classe social, idade, raça, orientação sexual… Desenvolver um programa com o objetivo de promover essa diversidade nas empresas envolve um planejamento e acompanhamento. No setor de shopping centers, alguns grupos empreendedores
se estruturaram para isso e já veem os resultados positivos destas
mudanças em sua organização. Aqui, você conhecerá dois deles.
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Oportunidade para

tegrar a equipe.

jovens negros

Fico ainda mais
satisfeita

Segundo a Organização In-

neste momento de

ternacional do Trabalho (OIT),

pandemia, vejo como o

a pandemia afetou, principalmente, os mais jovens. Estima-se
que um em cada cinco jovens
de todo o planeta tenha parado
de trabalhar em decorrência da
crise sanitária. Isso poderá ser

pois,

marketplace traz facilidade
Jamile Lima, um dos talentos
lapidados pelo Instituto João
Carlos Paes Mendonça de
Compromisso Social, em sua
mesa de trabalho no Salvador
Shopping

sentido por longos anos ainda,

e segurança para o cliente
do shopping”, relata.
Por meio da educação, o
Instituto João Carlos Paes
Mendonça

de

Compro-

principalmente, se não houver interven-

misso Social capacita para o mercado de

ção do governo e da iniciativa privada.

trabalho jovens entre 16 e 24 anos das comunidades do entorno de seus empreen-

A história de Jamile Lima, 23 anos, auxiliar

dimentos com histórico de desigualdade

de serviços diversos na área de marketpla-

social. Está presente em Salvador (BA), Re-

ce, do Salvador Shopping, é bem diferente

cife (PE), Fortaleza (CE) e Aracaju (SE).

destes milhões de jovens. Após terminar o
Ensino Médio e fazer um curso técnico no

O Salvador Shopping e o Salvador Norte

Senai, se inscreveu nos cursos oferecidos

Shopping receberam pela sexta vez conse-

pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça

cutiva o Selo de Diversidade Étnico-Racial

de Compromisso Social. Logo em seguida,

na categoria Compromisso. O reconheci-

foi contratada como jovem aprendiz no

mento é concedido pela Prefeitura Muni-

Salvador Shopping e, depois, conseguiu

cipal de Salvador, por meio da Secretaria

uma vaga para trabalhar na área de audi-

Municipal da Reparação. São certificadas

toria.

as organizações que seguem um plano de
trabalho de promoção das ações de com-

Em janeiro deste ano, se candidatou para

bate ao racismo, por meio da inclusão da

um departamento novo dentro do empre-

juventude negra no mercado de trabalho,

endimento e, hoje, atua na área de marke-

do apoio a programas de primeiro em-

tplace. “Iniciei minha jornada de trabalho

prego e formação de colaboradores para

após participar dos cursos ofertados pelo

combater a discriminação.

Instituto JCPM e estou muito feliz em in-
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Segundo Fabiano Meh-

comunidades do entorno, promo-

meri, coordenador de

vido pelo Instituto, alavancou as

Desenvolvimento

So-

oportunidades deste jovem da co-

cioambiental do Gru-

munidade a um primeiro emprego

po JCPM, o programa

de maneira igualitária. Uma parte

incentiva a equidade

deles acaba sendo absorvido pelo

racial, inclusão socioe-

próprio empreendimento, por lo-

conômica da popula-

jistas e fornecedores, que buscam

ção negra e valorização

uma mão de obra qualificada e se-

da diversidade. “Saber

lecionada”, explica Mehmeri.

trabalhar com as difeFabiano Mehmeri, coordenador de
Desenvolvimento Socioambiental
do Grupo JCPM

renças é algo muito

O Instituto atua na capital baiana

benéfico tanto para as

desde 2011. Desde então, certificou

pessoas e os empreen-

9.254 jovens e, destes, 1.940 foram in-

dimentos. Para rece-

seridos no mercado de trabalho. Em

ber o selo, fazemos um

2019, foram 1.531 jovens atendidos e

planejamento minucioso e contínuo

383 colocados no mercado formal.

e precisamos comprovar vários aspectos como, por exemplo, o núme-

Atuando em várias frentes

ro de negros na equipe. A Secretaria
da Reparação fiscaliza esse plano de

A Iguatemi Empresa de Shopping

atividade durante todo o ano”, relata

Centers tem um olhar muito atento

Mehmeri.

para a questão da diversidade. Seu
comitê de equidade conta com me-

O selo é muito representativo em

tas e roadmap de ações afirmativas

Salvador, a capital com o maior nú-

para aumentar ainda mais a diversi-

mero de negros no país. Segundo

dade e garantir a verdadeira inclusão

a Pesquisa Nacional por Amostra

de todos. De acordo com Vivian Bro-

de Domicílios Contínua do Instituto

ge, diretora de Recursos Humanos,

Brasileiro de Geografia e Estatística

vários parceiros ajudam nesta mis-

(IBGE), mais de 80% dos moradores

são, como EmpregueAfro, Talento

são negros. A certificação estimu-

Incluir, I Igual, Specialisteme, Diversi-

la ainda que essa etnia frequente o

dade RH e Turma do Jiló. “Sabemos

empreendimento sem sofrer qual-

que ainda há um longo caminho

quer tipo de discriminação.

pela frente e muito para evoluir, mas
temos nos dedicado para incorporar
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“O programa de empregabilidade

a diversidade nos seus mais diferen-

de qualificação profissional das

tes âmbitos.”

Há ainda uma
política

voltada

para as mulheres. Em
março de 2019, a com-

isso

panhia assinou o Woman’s
Empowerment

Principle’s

(WEP’s), um projeto da ONU e do
Pacto Global, e deu um importante passo no reforço do compromisso
e defesa da equidade de gênero. “Fomos
a primeira empresa de shopping centers
signatária do programa, que conta com a
adesão de outras 150 companhias de diferentes setores de atuação. A iniciativa serve também como forma de assegurar as
mesmas oportunidades de direitos para
homens e mulheres no ambiente de tra-

reflete e
reforça o nosso
compromisso com esse
propósito”, diz.
Quando essa diretriz de dar a mesma
oportunidade é clara e organizada, os colaboradores se sentem mais motivados e
engajados com o trabalho. Dessa forma,
sabem que a empresa está olhando para
eles e, no momento oportuno, serão reconhecidos por dedicação e empenho,

balho”, explica.

de maneira justa. “Os nossos esforços são

Além disso, a Iguatemi possui um progra-

uma marca desejada para se trabalhar.

ma de mentoring com conteúdos voltados exclusivamente ao desenvolvimento
da liderança feminina. Em junho, ficou na
20ª posição no GPTW Mulher (Great Place
to Work) como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem no Brasil, em um ranking com outras 70 companhias de médio e grande porte. “Ao todo,
foram 640 empresas inscritas, represen-

para que a Iguatemi seja percebida como
Para isso, temos desenvolvido um trabalho muito criterioso voltado ao desenvolvimento de nosso time.” Além dos programas Mindset Digital, Competências para
o Futuro e Lidera Iguatemi, a empresa
busca oferecer oportunidades para quem
está começando uma profissão por meio
dos programas Jovem Aprendiz e Summer Jobs.

tando mais de 660 mil funcionários. Tudo
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“Ter uma equipe diver-

em desenvolver um pro-

sa é essencial em qual-

grama de longevidade

quer situação. É preciso

que apoie os profissionais

conviver com ideias e pes-

maduros em diversos âm-

soas diferentes de nós, pois

bitos como o cuidado com a

é a melhor forma de sair da
nossa zona de conforto e
abrir a cabeça para diferentes pontos de vista.”

saúde física e emocional,
Vivian Broge, diretora de Recursos
Humanos da Iguatemi Empresa de
Shopping Centers

relacionamentos,

planeja-

mento financeiro, desenvolvimento e carreira.

Durante a pandemia, a empresa tem promovido diversas lives em

Em 2019, a companhia criou a série autoral

seus canais digitais. Uma delas foi um de-

intitulada Diversidade Iguatemi, com dez

bate sobre a inserção de talentos negros

capítulos, que estão sendo disponibiliza-

e profissionais com mais de 50 anos no

dos a cada dois meses. Já foram lançados

mercado de trabalho. E está nos planos

capítulos dedicados à igualdade de raça e

da empresa se engajar ainda mais nesta

etnia, crianças em situação de vulnerabi-

missão. “Além da parceira com a Empre-

lidade social e mulheres em posições de

gueAfro, a área de Recursos Humanos

liderança. “Em junho, lançamos um cur-

estrutura implementar, ainda em 2020,

so sobre desenvolvimento em diversida-

uma mentoria ético racial. O intuito é ca-

de focada na liderança, com temas como

pacitar os colaboradores negros para que

‘vieses inconscientes’, por exemplo. O nos-

assumam posições de liderança dentro da

so objetivo é propor uma reflexão sobre o

companhia, por exemplo”, reforça Vivian.

tema, além de enaltecer a importância das
diferenças na vida em sociedade”, conclui.

No caso dos profissionais com mais de 50
anos, a Iguatemi atingiu a meta esse ano
e está em linha com as melhores práticas
de mercado. Até 2021, o compromisso será
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A retomada dos negócios no Bikini Berlin, o
primeiro shopping conceito do mundo
O MALL, SITUADO EM UM OÁSIS URBANO NA REGIÃO OESTE DA CIDADE,
ATRAI TURISTAS DE DIVERSOS PAÍSES E REÚNE MODA E DESIGN
por: Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

A

Alemanha foi um dos primeiros países
europeus a autorizarem a reabertura
após uma batalha muito estruturada
contra o coronavírus. Além de realizar
muitos testes, adotar o lockdown e fechar as fronteiras, o país contou com um sistema de saúde
muito robusto, considerado um dos melhores do

15 de abril. Antes, apenas as operações de serviços
essenciais continuaram em funcionamento.

mundo, pois tem oito leitos hospitalares para cada
mil habitantes. Mas o governo alemão segue atento às taxas de contágio.

lecem condições e procedimentos rigorosos para
que as lojas e shoppings reabram as portas, o que
estamos levando muito a sério e implementando,
conforme necessário. Esses padrões são baseados
em recomendações de virologistas”, afirma.

A obrigatoriedade do uso de máscaras, os rígidos
protocolos de higiene e as diretrizes de distanciamento físico também contribuíram para o controle da taxa de transmissibilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o início de julho, o
país contabilizou quase 200 mil casos confirmados e pouco mais de 9 mil mortes.
Localizado na capital do país, o Bikini Berlin, primeiro shopping conceito do mundo, reabriu em

Em entrevista à Revista Shopping Centers, Antje
Leinemann, diretora-geral do empreendimento,
diz que a reabertura exigiu o cumprimento de
diversas regras. “O governo e os estados estabe-

Para Leinemann, é necessário haver
protocolos consistentes. “Apoiamos totalmente essa decisão. Os
visitantes são obrigados por lei
no Bikini Berlin a usarem máscaras”, declara.
Antje Leinemann,
diretora-geral do
Bikini Berlin
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Retomada Gradual
Com 17 mil m² de ABL, o mall oferece uma experiência de compra diferenciada. São lojas conceituais, butiques emblemáticas com alto padrão e
uma clientela internacional sofisticada e moderna. Entre turistas e moradores, são 5,7 milhões de
visitantes por ano. “Temos sentido a falta dos turistas, assim como outros shoppings e regiões”. A
Alemanha segue as recomendações do Conselho
Europeu e tem uma série de restrições de quem
pode entrar no país.
Assim como no Brasil, a retomada tem se dado de
forma lenta e gradual. “Algumas operações ainda
sofrem com a redução de fluxo, mas o crescimento tem acontecido semana a semana. Esperamos
que os consumidores comecem a encontrar um
quadro semelhante à normalidade novamente”,
diz a diretora-geral.
Gastronomia e experiência
O Bikini Berlin possui também o Kantini, um foodmarket inaugurado em 2018 no primeiro piso. A
área, muito agradável e charmosa, conta com deliciosas opções gastronômicas que mistura culinária internacional e regional em um local. Além
disso, o shopping tem restaurantes e cafés que
merecem ser conhecidos.

to prazo). Com design minimalista, elas são feitas
com módulos de madeira e estão disponíveis em
cinco metragens.
Os visitantes encontram lojas de design de interiores e moda que não foram plenamente estabelecidas na cidade ou no resto do país. E essa oferta
exclusiva é um atrativo tanto para clientes, sejam
os estrangeiros ou moradores da região, quanto
para as grandes operações de shoppings.
“O que diferencia nosso mix é a diversidade de
marcas – desde moda até casa e estilo de vida,
passando pela gastronomia, cafés e restaurantes.
Isso nos permite alcançar diferentes públicos-alvo. Por isso, não falamos em lojas-âncoras, mas
analisamos a dinâmica deles como um todo”, explica Antje.
Sobre o novo comportamento do consumidor, a
diretora-geral relata que as empresas em toda a
Alemanha ainda sentem os impactos com as perdas de receita decorrentes da crise sanitária. “Os
consumidores estão comprando menos e sendo
mais cautelosos. Por isso, é bom o fato dos cinemas reabrirem e, em breve, as salas de espetáculos e de outros eventos porque isso também
incentivará a ida às compras. Obviamente, esperamos que o número de casos da Covid-19 não aumente após a retomada dessas atividades. A situação permanece desafiadora”, aponta.

O empreendimento tem ainda uma área de 3.300
m² é destinada a eventos e exposições e também
acomoda as 18 caixas pop-ups (operações de curSHOPPING CENTERS_65

_INTERNACIONAL
_INTERNACIONAL

Complexo singular
O empreendimento é um símbolo da paisagem
urbana da zona oeste da cidade. O local faz parte do complexo de edifícios históricos, composto
também pelo cinema Zoo Palast, uma torre de
escritórios e o 25hours Hotel. Com uma arquitetura única, a construção conta com 200 m de
comprimento e um terraço verde ao ar livre de 7
mil m², com uma vista incrível do Jardim Zoológico de Berlim. Dentro do mall, também é possível
avistar o zoológico por meio de janelão de vidro.
O cinema tem sete salas modernas com um total
de 1.650 lugares e o hotel conta com 149 quartos.
Visita guiada
Para quem quiser conhecer mais sobre a arquitetura e história do local e o conceito inovador do
varejo do Concept Mall Shopping, o Bikini Berlin
oferece a visita guiada ao custo de 150 euros, com
grupos de, no máximo, 20 pessoas.
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