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Mais uma vez, o setor de shopping
centers mostra sua resiliência e sua força
Em 26 de março, tivemos os 577 shoppings do país fechados. Após
cinco meses, em 24 de agosto, tivemos a reabertura de 100% das
operações, mesmo que com algumas restrições.
Durante esse período, a Abrasce trabalhou incansavelmente para
diminuir os impactos da crise e auxiliar todo o setor no processo de
adequação ao novo cenário mundial.
Tivemos, ainda, mais um grande desafio: repensar nosso Congresso
Internacional de Shopping Centers, nos dias 20, 21 e 22 de outubro,
e a Exposhopping, que terá um dia extra, 23 de outubro.
O maior evento de conteúdo de shopping centers da América
Latina, será totalmente digital. E vale a pena conferir! Traremos
grandes nomes, grandes debates e discussões sobre o presente e,
principalmente, o futuro do nosso setor.
E como a inovação e a reinvenção estão no DNA do nosso
setor, mesmo com as restrições para conter a disseminação do
coronavírus, os shoppings estão se preparando para a grande
celebração do ano, o Natal.
O protocolo de operação específico para o Natal da Abrasce, com
consultoria do Sírio-Libanês. Essa é mais uma ferramenta para
que clientes, funcionários e lojistas possam operar nessa data tão
importante com segurança.
Essa sempre foi a principal data para o
varejo, mas, este ano, ela terá um significado
ainda mais especial, de esperança em dias
melhores e a certeza que sairemos dessa
crise ainda mais fortalecidos.
Você confere mais sobre esses assuntos na
nova edição da Revista Shopping Centers.
Boa leitura e um grande abraço!

Glauco Humai,
presidente da Abrasce
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Novos Shoppings Associados
por Redação | fotos: Divulgação

São Gonçalo Shopping
Inaugurado em 25 de março de 2004 como o primeiro do município fluminense, o São Gonçalo Shopping fica
localizado no Km 8,5 da Rodovia Niterói Manilha. O empreendimento conta com 37.238 m² de ABL, possui mais de
126 operações, 9 lojas âncoras, 10 megalojas e um cinema com oito salas e capacidade para 1.500 pessoas. O mix de
lojas reúne grandes marcas nacionais e locais em diversos segmentos, uma ampla praça de alimentação com os
mais movimentados fast-foods, além de lojas de conveniência e lazer.
Telefone: (21) 3514-3850 | www.saogoncaloshopping.com.br

Shopping Vale do Aço
O Shopping Vale do Aço entrou em operação no dia 24 de setembro de 1998. Atualmente, é o maior do Leste de Minas
Gerais e o segundo maior do interior. Em sua terceira expansão, concluída em setembro de 2015, elevou o número de
operações para mais de 200, duplicando a atual. A área construída é de 80 mil m² e ABL de 35 mil m². Possui um mix
completo de estabelecimentos, com oito grandes âncoras e sete megalojas. Além disso, estacionamento para mais
de 1.800 vagas, praça de alimentação ampliada e quatro grandes salas de cinema.
Telefone: (31) 3824-5000 | www.shoppingvaledoaco.com.br
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Como a Saphyr tem inovado
diante da crise
THIAGO LIMA, CEO DA COMPANHIA, FALA SOBRE OS INVESTIMENTOS EM OMNICANALIDADE,
OS PLANOS TRAÇADOS PARA A RETOMADA E O APOIO DADO AO LOJISTA

por Solange Bassaneze | fotos: divulgação

P

resente em sete estados com 12 shopping centers, a Saphyr atua no setor há 18 anos e gera
cerca de 27 mil empregos diretos e indiretos. Desde o início da pandemia, traçou estratégias para avançar na omnicanalidade e lançou seu e-commerce, que vem ganhando cada

vez mais relevância entre lojistas e consumidores. Essa integração do on e do off veio para ficar e
foi acelerada pela pandemia. A companhia também se manteve aberta ao diálogo com os varejistas o tempo todo. Em entrevista à Revista Shopping Centers, Thiago Lima. CEO da Saphyr, fala
sobre retomada, vendas on-line, comportamento do consumidor e expectativa dos negócios para
os próximos meses.

Revista Shopping Centers – Como tem se dado a retomada nos empreendimentos da Saphyr?
Thiago Lima – Além de serem espaços de compras
e lazer, nossos shoppings são equipamentos sociais,
que reúnem mais do que lojas de diferentes segmentos do varejo. Temos clínicas médicas e odontológicas, farmácias, bancos, supermercados e serviços
de conveniência. Em nossos empreendimentos, a
sociedade é atendida em diferentes necessidades
que vão além do abastecimento. Por isso, durante
o período da pandemia, muitas dessas operações
conseguiram continuar prestando serviço ao público, seguindo todas as medidas
restritivas.
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“Geramos cerca de 27 mil empregos diretos e
indiretos. Durante a pandemia, buscamos preservar
a maior quantidade possível postos de trabalho e
conseguimos manter a grande maioria da equipe”,
Thiago Lima, CEO da Saphyr.

Hoje, estamos com os nossos 12 shopping centers

cer bem-estar e experiências memoráveis para nos-

abertos, seguindo as determinações das autorida-

sos públicos, portanto todos nossos recursos estão

des locais e adotando as melhores práticas de saú-

dedicados a aproximar e ampliar as opções de lojis-

de e segurança definidas também por especialistas

tas e clientes no seu relacionamento.

em saúde, e observamos diferentes realidades. Enquanto as regiões Norte e Nordeste já se encontram

RSC – Quais foram os investimentos realizados

em patamares mais avançados de retomada eco-

em omnicanalidade durante a pandemia?

nômica, o Sudeste, devido a mais restrições sanitárias, começa agora a recuperar a normalidade.

TL – As vitrines virtuais dos empreendimentos estão
sendo migradas para a ShopLog, nossa plataforma

RSC – Com a reabertura, quais são os principais

de e-commerce totalmente integrada à logística

desafios que a Saphyr tem pela frente?

dos empreendimentos. Com a ShopLog, o cliente pode fazer sua compra no ambiente virtual e o

TL – O desafio do setor como um todo é apoiar lojis-

lojista pode entregá-la nos postos da ShopLog dos

tas e consumidores na retomada econômica e evi-

shopping centers ou enviar para a casa do cliente do

denciar os cuidados que estão sendo tomados em

ponto que preferir. O canal integra parceiros comer-

todos os empreendimentos para juntos vencermos

ciais que possuem lojas físicas nos nossos empre-

a Covid-19. Para isso, implementamos medidas

endimentos e também os que estão fora dos sho-

rígidas de saúde e segurança e ado-

pping centers ou mesmo tenham presença apenas

tamos uma estratégia mais am-

no ambiente digital.

pla de relacionamento com o
cliente e com os lojistas.

RSC – Como tem sido a adesão dos clientes à plataforma ShopLog?

Entendemos que as vendas on-line, o drive-thru

TL – Bastante positiva. Ainda antes do início da im-

e o delivery vieram para

plementação, já contávamos com mais de 40 clien-

ficar e desenhamos

tes e, após o lançamento, a demanda aumentou

uma estratégia mais

bastante. A multicanalidade veio para ficar.

ampla de omnicanalidade, com a ShopLog.
Nossa missão é ofere-
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RSC – Quais foram as medidas realizadas para aju-

TL – Monitoramos o comportamento dos nossos

dar os varejistas?

clientes com frequência por meio de pesquisas,
para entendermos como estão se sentindo e o quão

TL – Imediatamente ao início da quarentena, im-

confortáveis estão para retornar com frequência

plantamos o atendimento por delivery e o drive-

aos nossos shoppings. Também mantemos canais

-thru nas praças onde os serviços eram permitidos

de relacionamento direto com o público, por meios

pelas autoridades. Atuamos diretamente no apoio

digitais e com os pontos de atendimento nos malls.

ao lojista com flexibilização e descontos nos boletos.

A confiança do consumidor tem crescido e acredi-

Também implementamos um programa de crédito

tamos que melhorará muito até o fim do ano.

a partir da parceria com instituições financeiras de
diferentes estados do país e com abrangência nacional também para apoiar nossos lojistas. A iniciativa reuniu Banco Inter, Banco da Amazônia, Cashme
e Banco do Nordeste para facilitar novos meios e
acessos a produtos bancários e de crédito com condições diferenciadas para as empresas fortalecerem
suas operações durante a crise. Na sequência, concretizamos o início da instalação da ShopLog, que já
estava em estruturação.
RSC – Como está a taxa de vacância comparada
ao período de pré-pandemia?
TL – Nossas medidas de apoio aos lojistas e nosso
bom relacionamento marcado pelo diálogo aberto
permitiram a permanência da grande maioria de
nossas lojas em operação. Houve uma flexibilização
de ambas as partes para preservarmos contratos e
mantermos o maior número de lojas possível.

“Todas as iniciativas foram
pautadas pela segurança.
Seguimos todas as
recomendações das autoridades
e dos especialistas em saúde
ao mesmo tempo em que
desenvolvemos novas ferramentas
de apoio aos empreendedores.
Nossa missão é oferecer
experiências memoráveis aos
nossos clientes e o bem-estar deles
tem sido a nossa pauta desde o
início dessa pandemia.”

RSC – Como avalia o comportamento do consumidor nesse momento?

Integrado à estação de metrô e a
um terminal de ônibus, o Shopping
Metrô Tucuruvi fica na zona Norte
da cidade de São Paulo
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O Fashion Mall, localizado na cidade
do Rio de Janeiro, tem um polo
gastronômico com restaurantes
renomados

RSC – Por sempre estar em transformação, como

da nossa empresa. Os conteúdos são desenvolvidos

acredita que será o shopping center do futuro?

em cima de quatro academias: Cultura, Inovação,

Que mudanças vieram para ficar?

Liderança e Negócio. Ela tem sido fundamental no
desenvolvimento de inovação do Grupo frente às

TL – A multicanalidade, que já estava em andamen-

novas realidades que a pandemia trouxe para a eco-

to, foi acelerada pela pandemia e veio para ficar. O

nomia e dia a dia nos empreendimentos e para a

varejo no mundo inteiro registrou alta de vendas

adaptação das equipes às mudanças que estamos

on-line. Alguns consumidores migraram e perma-

adotando.

necerão no e-commerce para vários segmentos de
compras, enquanto tantos outros preferiram usar

RSC – Haverá alguma ação especial para a Black

serviços de drive-thru para efetivar a compra. A

Friday?

grande transformação é que o lojista precisa estar
presente em diferentes canais e oferecer diversas

TL – A Black Friday será realizada em um mercado

possibilidades de escolha e busca da compra para

mais amadurecido na sua estratégia de omnicana-

proporcionar a melhor experiência para seus clien-

lidade. Os lojistas contarão com mais recursos de

tes.

vendas para oferecer aos seus clientes e os consumidores, por sua vez, contarão com mais possibili-

RSC – De que forma a Universidade Saphyr tem con-

dades para aproveitar as promoções, escolhendo o

tribuído para engajar ainda mais os colaboradores?

canal de compras que considerarem mais confortável e seguro.

TL – Há dois anos, redesenhamos a nossa cultura e,
com ela, surgiu a Universidade Saphyr, com o objetivo de ser a principal alavanca de conhecimento

EMPREENDEDOR_MARCOS CARVALHO

Shopping Manaus ViaNorte tem
mais de 50 mil m² de ABL

RSC – Poderia antecipar como a Saphyr está se

a dia dos seus clientes, atendendo além do abaste-

preparando para o Natal?

cimento.

TL – Devido ao cenário imposto pela pandemia que

Nesse sentido, cada shopping criou ações exclusi-

estamos vivendo, o Natal este ano terá um signifi-

vas de acordo com cada praça de atuação. Foram

cado ainda mais especial. Estamos nos preparando

montados postos de arrecadação de donativos para

para proporcionarmos experiências memoráveis

públicos vulneráveis vítimas da Covid-19, realizadas

para os nossos clientes tanto no ambiente físico,

parcerias com atores, inclusive, com empreendi-

como também no digital.

mentos concorrentes, para potencializar iniciativas
locais.

Entendemos que as atividades precisam ser retomadas com cuidado, pautadas pela segurança e

Foram beneficiadas instituições voltadas a crian-

de forma consciente. Nosso objetivo é oferecer ex-

ças carentes, e com doenças como câncer e Aids,

periências memoráveis e ampliar as possibilidades

abrigos para idosos, profissionais da saúde e hospi-

para o público, mas sempre priorizando a saúde e a

tais públicos, por exemplo. Fizemos campanhas de

segurança.

conscientização sobre cuidados com a higiene para
o combate à proliferação do coronavírus. Também

Ainda não sabemos como estarão as medidas res-

realizamos campanhas educativas para ajudar ido-

tritivas no fim do ano. Mas, entendemos que o mo-

sos e pessoas sem intimidade com as novas tecno-

vimento de retomada econômica é gradual e temos

logias a aprenderem a usar aplicativos de relaciona-

discutido o tema semanalmente para que seja um

mento que permitem reduzir a distância entre as

Natal muito especial, atendendo aos novos hábitos

pessoas que ficaram isoladas devido à pandemia.

trazidos pela realidade da Covid-19, proporcionando
total segurança aos clientes e lojistas, e com exce-

RSC – Como fica a expectativa para os próximos

lentes resultados.

meses?

RSC – Quais foram as principais ações sociais rea-

TL – Seguimos otimistas e com o sentimento de que

lizadas pela Saphyr durante a pandemia?

o pior da crise já ficou para trás. Entendemos que
a retomada das atividades precisa ser pautada pela

TL – Nossas ações sociais são desenvolvidas por cada

segurança e pela consciência do cuidado com os

empreendimento, considerando as necessidades

públicos. A crise trouxe inúmeros aprendizados e foi

e as especificidades de cada localidade onde atua-

fundamental para percebermos que podemos tra-

mos. É importante entendermos o shopping center

balhar com mais agilidade, colocando o consumidor

em seu papel de equipamento social que vive o dia

sempre como ponto central das nossas decisões.
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É HOJE QUE VOCÊ
PODE ECONOMIZAR
NA CONTA DE ENERGIA
DA SUA EMPRESA.
TRAGA SUA EMPRESA PARA O MERCADO LIVRE
COM A ENEL TRADING, A NOVA COMERCIALIZADORA
DA ENEL NO BRASIL. Além da economia, você garante
uma energia renovável e certificada com o maior grupo
do setor elétrico do país, líder* em energia solar e eólica.
Seja qual for a sua energia, a Enel tem uma solução para a sua empresa.

Entre em contato com um consultor Enel
pelo 0800 000 3536
ou acesse enelenergialivre.com.br

What’s your power?

*Considerando a soma de MW em operação de eólicas e solares no Brasil.

_CAPA
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CONFIRA O QUE A ABRASCE PREPAROU PARA
ESSA EXPERIÊNCIA INÉDITA E VIRTUAL DA 16ª
EDIÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
SHOPPING CENTERS E EXPOSHOPPING, OS
EVENTOS MAIS IMPORTANTES DO SETOR

O

ano de 2020 começou com resultados

de de se adequar diante do cenário desafia-

positivos para o setor com uma agen-

dor e sem precedentes na história do País, a

da fechada de eventos de shopping

Abrasce manteve seu compromisso de ofe-

centers programados pela Abrasce. No en-

recer a seus associados conteúdos relevan-

tanto, com a pandemia, foi necessário ade-

tes para a operação dos shopping centers,

quar a programação, conforme as reco-

especialmente diante de tantas mudanças

mendações do Poder Público, a fim de

ocasionadas pela crise. “Trabalhamos incan-

priorizar a saúde e a segurança dos

savelmente para diminuir os impactos da

participantes e de todos os envolvi-

pandemia em nosso setor, inclusive elabo-

dos na organização e na viabi-

rando estratégias para realizar o Congresso

lidade desses encontros.

Internacional de Shopping Centers e a Exposhopping, os principais e maiores eventos
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Entendendo a

do setor da América Latina. Como represen-

necessida-

tantes de um setor conhecido tradicional-

_CAPA

Glauco Humai, presidente
da Abrasce

mente por promover inovações, nosso objetivo foi
pensar em um projeto totalmente novo, que também refletisse sobre o momento no qual estamos
todos vivendo”, afirma Glauco Humai, presidente
da Abrasce.

Conteúdo das
palestras
Durante o Congresso,
serão abordados as-

Em um movimento também inédito na história
da associação, a solução foi promover ambos os
eventos em uma plataforma totalmente on-line
e interativa. “Tivemos que nos preparar e pensar
em uma estrutura em que fosse possível oferecer
o melhor conteúdo, com a máxima qualidade aos
nossos associados, em um curto espaço de tempo, o que exigiu muito planejamento e organização. Faremos um evento robusto, de qualidade,
mas também acessível e dentro das limitações
que estamos vivenciando”, pontua Gabriella Oliveira, gerente de Planejamento e Operações.
Para Humai, o novo formato está em sintonia com
as principais tendências mundiais para o setor.
Além disso, oferece ótimas oportunidades para
troca de ideias e experiências, fortes características dos eventos da Abrasce. “Esperamos que todos
aproveitem ao máximo, que interajam com palestrantes, visitem a Exposhopping, conheçam as soluções que trouxemos
e que se estabeleçam
novas oportunidades de
negócio. Sobretudo, que
as pessoas se permitam
vivenciar estes eventos
de uma nova forma”, re-

suntos

relacionados

diretamente ao cotidiano das operações, como
também aqueles com grande impacto no setor,
a exemplo dos reflexos da crise na economia, política, saúde e comportamento dos consumidores.
“São temas relevantes e que farão a diferença, servindo de base para novas iniciativas dos empreendimentos, inclusive com algumas perspectivas
que deverão nortear todo o setor daqui para frente”, destaca Humai.
A definição destes assuntos, especialmente em
um período de constantes mudanças e incertezas, foi um desafio, mas também uma forma que
a entidade encontrou de selecionar os temas de
maior impacto para os profissionais do setor de
shopping centers, direcionando as discussões
àqueles mais importantes no momento. “Em um
cenário como esse, não poderíamos deixar de trazer experiências de outros países com relação às
operações dos shopping centers do exterior, que
nos serviram de inspiração para fazer muitos dos
trabalhos realizados no Brasil. Também sabíamos,
por exemplo, que seria imprescindível abordar assuntos relacionado à inovação e tecnologia, que
se tornaram ainda mais importante para o setor
nesse momento” completa Gabriella.

força.

Gabriella Oliveira, gerente de planejamento e operações da Abrasce
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Para estruturar e tornar a jornada do evento ainda

Além disso, para garantir a interatividade duran-

mais clara e objetiva, cada dia do Congresso terá

te o evento, os participantes poderão fazer co-

um tema específico e os participantes poderão

mentários e enviar perguntas aos palestrantes

escolher em quais dias querem participar. Isso

em tempo real. “Será possível mandar questões

possibilitará tanto uma experiência personaliza-

aos palestrantes durante os debates. Essa é mais

da, quanto um melhor entendimento do evento

uma forma de incluir e integrar os participantes

como um todo. “Pensamos em um formato único,

ao evento, que, neste sentido, também é colabo-

com uma narrativa que será construída ao longo

rativo”, diz Gabriella.

do evento e não apenas em conteúdos isolados.
Por isso, recomendamos que as pessoas assistam

As inscrições podem ser feitas até no dia do even-

e participem de todas as palestras. Assim, será

to. “Essa é uma vantagem deste formato, já que

mais fácil ter uma percepção de como os assuntos

os participantes não precisam se preocupar com

estão interligados e como eles, juntos, impactam

a logística para chegar ao local físico e podem as-

os shopping centers”, explica Humai.

sistir às palestras de qualquer lugar, em casa ou
no trabalho”, avalia a gerente de Planejamento e

Para quem preferir, também há a possibilidade de

Operações.

compra de ingressos por dia, conforme o tema de
interesse. Os ingressos estão à venda no site
congresso.abrasce.com.br.

A programação completa pode ser vista no site do Congresso.

Feira virtual

vos caminhos para concretizar o evento e fomen-

A Exposhopping, realizada simultaneamente ao

gerente comercial da Abrasce.

Congresso Internacional de Shopping Centers,
também ganhou versão digital e acontecerá de
20 a 23 de outubro, das 8 às 20 horas. “Em sua edição presencial circulam cerca de 15 mil visitantes.
Isso inviabilizaria a sua realização neste ano, devido à Covid-19. Então, a associação encontrou no-
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tar a economia do setor”, relata Kely Vasconcellos,

Neste formato, o usuário terá uma experiência de
imersão 360º, bastante semelhante ao mundo físico, só que em um ambiente virtual 3D. “Poderá
navegar entre os estandes e interagir com as empresas expositoras, conhecendo seu catálogo de
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Os expositores
terão três opções
de estandes,
que poderão
ser totalmente
personalizados

produtos e serviços. O acesso será gratuito e, para

chat. As orientações de navegação e dicas para os

navegar na plataforma, basta fazer um simples ca-

usuários serão exibidas no momento do acesso à

dastro”, explica Humai.

feira, que poderá ser feito no computador ou celular.

Cada estande terá objetos em exposição, em que
os usuários podem clicar para obter mais informa-

Para chegar a esse modelo, a área comercial bus-

ções. Um representante da empresa, em formato

cou entender as expectativas dos expositores, que

de avatar, ficará disponível no estande para con-

foram muito receptivos a esse novo formato. Os

versar em tempo real sobre o serviço ou produto.

recursos utilizados não só enriquecem a experiên-

“Os usuários poderão interagir com esses avatares

cia do visitante como possibilitam o networking.

e os estandes apresentarão ainda diversas pos-

“O atual contexto é de grande transformação e

sibilidades de comunicação entre o visitante e o

novas tecnologias despontando. Por isso, a nossa

expositor. Entre os recursos disponíveis, teremos

expectativa é trazer as mais avançadas soluções e

chat, vídeos, catálogos de produtos, conteúdos

inovação para o setor, possibilitando a geração de

interativos e até objetos modelados em 3D com

novos negócios”,

visão 360º”, explica Kely.

ressalta Kely.

A ideia é facilitar o contato entre as pessoas e permitir que novos negócios sejam criados nesta plataforma on-line. Sempre que um visitante entrar
no estande, o expositor poderá visualizar as informações do usuário e iniciar uma conversa por

Kely Vasconcellos, gerente
comercial da Abrasce
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Startups em evidência
A primeira edição do Abrasce Lab aconteceu em 2018, junto à Exposhopping, e
reuniu empresas de tecnologia e inovação com soluções para o mercado varejista
e para o setor de shopping centers. “Inovamos na forma de apresentar as startups
no setor e o resultado foi muito bom para ambos os lados. Realmente, foi um sucesso”, relembra Humai.
Como o evento será digital pela primeira vez, a entidade ampliou o foco das empresas para oferecer ao usuário diferentes experiências, produtos e serviços voltados à tecnologia. “Contaremos com empresas inovadoras e especializadas nesse
momento de transformação que estamos passando. Esperamos que, mais uma
vez, novos negócios sejam gerados também por meio desta plataforma”, afirma o
presidente.

O Abrasce Lab
será uma área
exclusiva para
startups e empresas
de tecnologia e
inovação. No espaço
serão apresentadas
soluções para o
setor varejista e de
shopping centers

Conhecimento compartilhado
A Universidade Abrasce também terá seu espaço na Exposhopping. Além de poder conhecer e comprar as publicações da associação, o visitante terá a oportunidade de assistir a palestras curtas e gratuitas, especialmente, sobre o dia a dia dos
empreendimentos. A programação completa também está no site do Congresso.
“O Brasil é um país de dimensões continentais e, se podemos fazer eventos relevantes para o setor e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso a essa informação, sem
exigir grandes investimentos com logística dos participantes, acredito que iremos
explorar ainda mais essas possibilidades no futuro”, Humai.
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Sorteios
Os inscritos no Congresso poderão concorrer a
prêmios durante o evento. “Essa é uma forma de
deixar o evento ainda mais interativo e divertido.
Assim, vamos incentivar que os participantes naveguem por toda a plataforma e também pela

Patrocinadores

Exposhopping. Queremos garantir que os partici-

pantes tenham a experiência completa em nosso
evento”, explica Gabriella.
Haverá uma pontuação para determinadas interações dos usuários e ao final de cada dia, quem
estiver na faixa de pontuação poderá concorrer
a prêmios. As regras e as quantidades de pontos
possíveis para cada interação também estarão
disponíveis no site do evento.

_INOVAÇÃO

OS MEIOS DE PAGAMENTO
DIGITAIS GANHAM CADA VEZ
MAIS RELEVÂNCIA NO PAÍS
A BUSCA POR INOVAÇÃO E NOVAS
EXPERIÊNCIAS DE VENDA E COMPRA
ESTÃO EM ALTA COM A PANDEMIA
CAUSADA PELA COVID-19
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Com

a pandemia, a quantidade de di-

to também cresceu 31,8% de 2018 para 2019, che-

nheiro em espécie em circulação

gando a mais de 11 milhões.

no país bateu recorde. No dia do

lançamento da nota de R$ 200, eram R$ 351 bi-

Busca por tecnologias

lhões em cédulas e moedas. Foram quase 100
bilhões a mais em comparação a 13 de março,

Em 2019, 76% das transações aconteceram por in-

início da crise. A principal razão deve-se ao pa-

ternet banking e mobile banking, com alta de 4%

gamento do auxílio emergencial do governo, já

e de 17%, respectivamente. Com crise da Covid-19,

que a maioria saca a quantia. Segundo o Ins-

o país também está enfrentando um período de

tituto Brasileiro de Estatísticas, 43% dos lares

recessão econômica e as empresas têm buscado

brasileiros, onde vivem 49,5% da população, ao

diversas soluções para atender seus clientes, o que

menos, um membro recebeu o benef ício. Além

acelerou a busca por tecnologia. É o que aconte-

disso, conforme disse Roberto Campos Neto,

ceu com o setor de shopping centers e varejo, que

presidente do Banco Central, na cerimônia de

alavancaram seus projetos de transformação digi-

lançamento da cédula de R$ 200, em momentos

tal, oferecendo mais alternativas para pagamento

de incerteza, é natural que as pessoas busquem

e entrega.

reservas em dinheiro como garantia e isso não é
exclusividade do Brasil.

Com isso, os meios de pagamento digitais, que já
vinham crescendo nos últimos anos, tiveram uma

Ao mesmo tempo, as transações com uso de car-

maior demanda com a pandemia. O pagamento

tões de débito e crédito são elevadíssimas no país.

por aproximação (NFC), por exemplo, foi incorpo-

Segundo as Estatísticas de Pagamento de Varejo

rado em estabelecimentos de todo país em uma

e de Cartões, referentes a 2019, o Brasil tem 123 mi-

grande velocidade e as pessoas passaram a bus-

lhões de cartões de crédito e 132 milhões de car-

car esse serviço por se sentirem mais seguras na

tões de débito ativos, o que representa uma alta

hora de efetuar um pagamento em um ponto de

de 18% e 14%, respectivamente, em relação ao ano

venda.

anterior. O número de maquininhas de pagamen20_SHOPPING CENTERS
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Segundo Felipe Cunha, head de par-

todos municípios brasileiros e atende

cerias de Google Pay para a América

desde o microempreendedor até gran-

Latina, o isolamento social aumentou

des companhias. Durante a pandemia,

de forma significativa o interesse dos

as soluções de pagamento mais procu-

usuários, das instituições bancárias e

radas são por link, NFC e QR Code.

dos lojistas em melhorar a experiência de pagamentos no mundo on-line.
“Este movimento acelera uma evolução natural que levaria alguns anos,
visto que cada vez mais comércios vão

O Cielo Pay, lançado há um ano, apreFelipe Cunha, head de
parcerias de Google Pay para
a América Latina

senta crescimento constante na quantidade de pessoas que baixam e usam o
aplicativo. O Super Link, também desen-

passar a também ter o seu negócio na internet,

volvido pela companhia, teve alta de quase 600%

contribuindo para a diminuição do uso de dinhei-

durante a pandemia. O grande impulso se deu

ro físico no mundo real.”

por permitir que estabelecimentos fechados pelas medidas de isolamento social continuassem

Renata Daltro, head de grandes contas da Cielo,

vendendo. Para facilitar ainda mais, a Cielo firmou

afirma que o uso dos meios eletrônicos de paga-

parceria com a Loggi para a entrega dos produtos

mento é uma tendência mundial porque reduz a

vendidos por meio do Super Link. “A solução tem

necessidade de pessoas e empresas usarem di-

sido muito bem recebida, em especial, por clien-

nheiro em espécie. “O cliente não precisa sacar

tes da Cielo que não tinham experiência com de-

nem carregar dinheiro. Consegue finalizar uma

livery”, detalha Renata.

transação de forma rápida e simples. O varejista
reduz despesas com transporte de valores, dimi-

Entre abril e agosto, a Cielo percebeu um aumen-

nui a necessidade de contar com troco e reduz as

to de 20% no número de clientes na API E-com-

chances de sofrer assaltos. Além disso, pode reali-

merce. “Também houve aumento superior a

zar um controle mais eficaz do caixa por meio da

30% no faturamento da companhia por meio do

conferência eletrônica das transações.”

e-commerce desde o início da crise, quando não
levamos em conta o setor de transporte e turismo,

No Google Pay, houve um crescimento no uso

fortemente impactado”, pontua a head de gran-

de transações NFC durante a quarentena. “É um

des contas da empresa.

indicativo de que as pessoas têm adotado cada
vez mais o pagamento sem contato para efetuar
compras presenciais”, diz Cunha. No final de 2019,
o Google Pay incluiu a opção do uso de cartão de
débito no ambiente on-line e também houve uma
alta expressiva. “É um meio que provê facilidade
sem fricção em diversos aplicativos. Ele substitui o
boleto no varejo on-line e até mesmo dinheiro em
espécie em aplicativos de delivery, por exemplo.”
Ao mesmo tempo, existe uma preocupação com
a inclusão digital financeira dos brasileiros que
não têm acesso a cartão de crédito e isso é feito
com as opções de débito on-line.
Com 1,5 milhão de clientes em 26 estados e no
Distrito Federal, a Cielo está presente em quase
SHOPPING CENTERS_21
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Auxílio emergencial

ELO dos principais bancos do Brasil, nas modalidades débito, crédito e pré-pago”, diz Cunha.

Durante a crise sanitária, a Cielo foi a primeira a
adaptar seu terminal inteligente para receber pa-

A gigante Apple também oferece o Apple Pay que

gamentos de beneficiários do auxílio emergen-

pode ser usado em iPhones ou no Apple Watch,

cial. Até então, os recursos podiam ser sacados

também sem a necessidade de tocar em dinheiro

apenas em agências, que tinham filas gigantes-

ou botões. Quando o usuário realiza uma compra,

cas e geravam aglomerações.

o dispositivo gera um código de transação único
e os dados do cartão não ficam armazenados no

Na sequência, a empresa habilitou seu parque de

dispositivo ou nos servidores da Apple. O Apple

equipamentos para receber recursos dos bene-

Pay também pode ser utilizado para transações

ficiários do auxílio emergencial por meio do QR

on-line em muitos aplicativos e sites.

Code. Com isso, registrou até o início de setembro
Entre as soluções da Cielo, no Super Link, o vare-

mais de 12 milhões de transações.

jista encaminha um link por meio de aplicativos

Ambiente seguro

e redes sociais para seu cliente, que preenche os
dados e finaliza a compra em segundos de forma

Apesar de muitos brasileiros ainda terem receio de

segura. O NFC permite realizar o pagamento sem

realizar compras on-line ou utilizar aplicativos que

fricção por meio de celulares, relógios, pulseiras

exigem o número do cartão, esses meios de pa-

e cartões. O pagamento por QR Code ocorre por

gamentos são seguros. “Os pagamentos feitos no

meio de carteiras digitais que leem o código gera-

Google Pay utilizam a tecnologia de “tokenização”

do nas máquinas da Cielo, também sem contato,

que nada mais é que um “número de cartão” cria-

e também no e- commerce.

do especificamente para uso no Google Pay, que
é diferente do número do cartão físico do cliente.

“As novas tecnologias de pagamentos eletrôni-

Isto garante que os dados de cartão real do cliente

cos tornam as transações ainda mais seguras

não sejam compartilha-

do ponto de vista de saúde, por exemplo, uma

dos com cada lojista”,

vez que dispensam o contato com as maquini-

explica Cunha.

nhas. Sem falar que o e-commerce, que cresce
todos os anos e gera milhares de empregos, só

Em

qualquer

smar-

tphone Android na versão 5.0 ou superior, é
possível usar o Google
Pay. No entanto, é preciso ter tecnologia NFC
embarcada no celular
para efetuar o pagamento. Já para compras
on-line ou em aplicativos, o serviço funciona
Google Pay utiliza
tecnologia de token
para garantir sigilo dos
dados do cartão
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também em aparelhos
sem NFC. “Temos cartões Visa, Mastercard e

é possível graças aos meios de pagamentos eletrônicos”, Renata Daltro.
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Em junho, em parceria com o Facebook, a Cie-

O aplicativo também oferece a alternativa de

lolançou uma solução que permite a realização

doação. Por isso, possui centenas de ONGs den-

de transferências e pagamentos por meio do

tro da plataforma e esse número continua cres-

WhatsApp. A empresa espera a autorização do

cendo. As campanhas que mais se destacaram

Banco Central para que o serviço seja disponibi-

durante a quarentena foram as doações para a

lizado ao público.

UNICEF, Médicos Sem Fronteiras e Ação da Cidadania.

Com cashback
Com tantas alternativas disponíveis no merCom mais de 10 milhões de downloads, o apli-

cado, fica a critério do empresário escolher os

cativo Ame Digital já vinha crescendo. Com a

modelos que mais se adequam ao seu negócio.

pandemia, houve uma demanda ainda maior

Sem dúvida, modernizar e dar mais meios de

por ser uma forma de pagamento segura, sem

pagamento melhora a experiência do cliente e

contato e com benefícios como o cashback em

contribui para o aumento das vendas.

todas as compras. Segundo dados da empresa,
o cliente Ame é mais recorrente e com um ticket
médio maior que a média, o que ajuda o varejista a vender mais. Além disso, é uma plataforma
promocional e de marketing, conseguindo ajudar os parceiros a se comunicar de forma assertiva com os clientes.
Ela já nasceu com uma estrutura robusta de segurança, uma vez que pertence às Lojas Americanas e B2W Digital, empresas reconhecidas
como modelo na segurança de dados e transação. Possui ainda diversos processos de autenticação que garantem todo o sigilo e segurança
necessária para o cliente.
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OPERAÇÕES DE
AUTOATENDIMENTO
SE POPULARIZAM NOS
SHOPPINGS
SEJA POR MEIO DE APLICATIVOS, TERMINAIS
DE MESA OU TOTENS, A MODALIDADE TRAZ
DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA EMPREENDIMENTOS
E, CLARO, PARA O CLIENTE
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

P

rimeiro, foram os totens de pagamento
de estacionamento, depois, alguns caixas de supermercado e o cadastro de notas fiscais para promoções. Aos poucos,

o autoatendimento foi se tornando mais presente
no cotidiano dos brasileiros que frequentam

Totem desenvolvido pela Goomer

shopping centers.
meio de aplicativos, terminais de mesa ou totens.
Mas, o que começou como um movimento tími-

Segundo Aline Furlaneto, head de vendas da Goo-

do, ganhou força com a chegada da Covid-19. As-

mer, com a pandemia, houve uma verdadeira cor-

sim como outras tendências tecnológicas, essa

rida para a digitalização de varejistas. “Os próprios

ferramenta está cada vez mais popular nos em-

consumidores estão mais abertos a testar tecno-

preendimentos. Além dos exemplos já citados, a

logias. Isso acaba tornando o momento ideal para

novidade é a sua multiplicação pelas praças de

novas soluções digitais, que visam a melhoria na

alimentação país afora.

experiência de consumo e a evolução da estratégia omnichannel”, diz.

Entre as vantagens dos pagamentos por autoatendimento, estão a diminuição de custos ope-

De acordo com Rafael Rauber, diretor comercial

racionais e melhor agilidade no atendimento ao

da Videosoft, o autoatendimento vem se mostran-

cliente. Já para os consumidores, os benefícios

do uma ferramenta muito dinâmica e com resul-

são menos tempo na fila e mais proteção contra o

tados fantásticos em shoppings e no varejo. A au-

coronavírus, uma vez que há diminuição no con-

tomatização do pagamento de estacionamentos

tato com funcionários.

foi a precursora desta experiência em shoppings.
Atualmente, as possibilidades são as mais diver-

FERRAMENTA EM ASCENSÃO

sas: totens multisserviços para pagamentos de

O autoatendimento ganhou relevância em mui-

didos de restaurantes e até mesmo vitrine infinita.

tas operações do varejo nos últimos meses – por
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contas, estacionamento, cupons de desconto, pe-
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“Além de ser prático, reduz filas, dimi-

shoppings com os totens e exemplifi-

nui custos operacionais, proporciona

ca: “Ao optar por restaurantes diferen-

aumento de receitas com ofertas

tes, uma família com quatro pessoas

ainda não exploradas pelos canais.

enfrenta quatro filas. O terminal de

Também oferece mais comodidade

autoatendimento permite a compra

e traffic de consumidores pelas de-

nos quatro restaurantes de uma só vez

pendências do shopping”, ressalta

com um único pagamento e emissão

Rauber.

dos quatro cupons fiscais, o que ainda

Marina Araujo, diretora comercial da

reduz drasticamente os custos.”

Rafael Rauber, diretor
comercial da Videosoft

Meep, afirma ainda que otimiza a ges-

Na Videosoft, que atua em diversas ver-

tão do caixa, já que não exige a necessidade de

ticais do varejo, foi possível notar uma demanda

conferência no final do dia por ser automática.

maior pelo autoatendimento em alguns setores

“Melhora também a gestão do estabelecimen-

depois da pandemia. “Os totens de pagamento

to, pois os pedidos são gerenciados pelo próprio

de faturas e crediários proporcionaram que mui-

cliente e enviados diretamente a produção. A

tos de nossos clientes mantivessem o setor finan-

agilidade desta comunicação gera aumento das

ceiro aberto, recebendo pagamentos em totens

vendas e da satisfação do cliente final. Além dis-

estrategicamente instalados em locais de acesso

so, reduz o contato físi-

permitido, ou até mesmo do lado de fora das lo-

co entre funcionários e

jas”, conta.

clientes, proporcionando um atendimento
mais seguro no contexto atual”, reforça.

O totem da Meep
pode ser apoiado
sobre bancadas

Aline cita alguns clientes que tiveram bons
resultados com a adeMarina Araujo, diretora
comercial da Meep

são aos equipamentos
da Goomer. “No Gendai,
do Shopping Praia Mar,

houve uma diminuição de filas no horário de pico,
atendendo mais clientes em um menor espaço de tempo e as vendas sugestivas dispararam.
Marcas do Grupo Trigo, como Lebonton e Spoleto,
conseguiram agilizar o
tempo de cada pedido e aumentar o ticket
médio

por

oferecer

produtos opcionais no
momento certo.”
Marina

acredita

em

uma mudança da experiência nas praças
Aline Furlaneto, head de
vendas da Goomer

de

alimentação

dos
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A Videosoft é fornecedora exclusiva do
Burger King há mais de 3 anos em todo o
país. A rede de fast-food adotou os totens,
que podem ser instalados em pisos, paredes
ou até mesmo sobre o balcão de atendimento
das lojas. Os consumidores aderiram
fortemente a este tipo de ferramenta

LIMPEZA

meios de pagamentos digitais e por
QR Code já estavam crescendo muito

Para realizar um pedido, o usuário pre-

antes da pandemia e, nesta retomada,

cisa tocar na tela. Com isso, os totens

estão sendo ainda mais importantes. Os

passaram a ser higienizados com mais

totens da Goomer são integrados com

frequência e isso se tornou uma preo-

o pagamento via QR Code do Mercado

cupação de todas as marcas. Além dis-

Pago, entre outros”, conta Aline.

so, avisos instalados no equipamento
lembram o usuário da importância de

As soluções da Meep estão interligadas

higienizar as mãos antes e depois da

ao aplicativo da Meep, que permite o

operação. Essa conscientização é fun-

usuário visualizar os produtos, efetivar o

damental. Com a pandemia, totens de

pedido e efetuar o pagamento, poden-

álcool em gel passaram a ser acoplados

do ser usado no delivery ou próprio es-

nos próprios totens ou instalados ao

tabelecimento. “Um grande diferencial

lado deles.

é a possibilidade de ter a praça de alimentação dentro do aplicativo. O clien-

Na hora do pagamento, esses equi-

te seleciona, por exemplo, o shopping e

pamentos também permitem o uso

todas as lojas presentes nos shoppings

de carteira digital e pagamentos por

são exibidas, podendo o cliente escolher

aproximação de cartões, smartphones

produtos de todas elas e efetuar um

e smartwatches, evitando o toque. É

único pagamento”, destaca a diretora

o caso dos produtos da Videosoft. “Os

comercial.
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NOVA EXPERIÊNCIA DE COMPRA DO
GRUPO TACLA
O Tacla Labs, centro de inovação do Grupo Tacla Shopping, tem observado essas novas tendências. Por
isso, firmou uma parceria com a ConnectPlug para
implementar um projeto de autoatendimento para
as operações. O Palladium Shopping Center Curitiba foi o primeiro a receber os totens Aqui Podi. Com
isso, o cliente só precisa ir até o balcão para retirar
o pedido, o que proporciona uma experiência ainda
mais segura diante do atual momento.
Segundo Cida Oliveira, diretora de marketing do
Grupo Tacla Shopping e gerente de marketing do
Palladium Shopping Center Curitiba, a adesão pelo
autoatendimento tem sido muito boa. “Mesmo em
horário fora de pico, vemos muitos clientes optando pelos totens. Assim, podem acessar um universo
mais amplo das operações de gastronomia, ver com
mais clareza todos os cardápios e ter uma nova experiência com restaurantes.”
Os estabelecimentos que já oferecem esse serviço

Como é necessário tocar na tela para fazer o pedido,

também estão inseridos na plataforma Aqui Podi.

ao lado dos totens, foram instalados displays de

“Há totens espalhados por vários corredores do sho-

álcool em gel 70% e a equipe de limpeza higieniza

pping, não apenas na praça de alimentação. Por isso,

frequentemente os equipamentos após o uso

conseguimos atingir todos clientes que estão fazendo compras e querem agilizar um pedido. Essa é
uma vantagem para quem já tem seus próprios
totens de atendimento”, reforça Cida.
O objetivo do Grupo Tacla é levar essa tecnologia para todos os empreendimentos. “O Palladium Shopping Center Curitiba tem mais de 30
opções de gastronomia e, pelo menos, 20 estão
no cardápio no Aqui Podi. Outros estão em processo de adesão”.
Para saber mais sobre as últimas tendências nos
meios de pagamento, clique aqui.
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PROTOCOLO DA
ABRASCE GARANTE
NATAL MÁGICO COM
SAÚDE E SEGURANÇA

J

MEDIDAS INDICADAS
PELA ENTIDADE
PARA A DATA MAIS
IMPORTANTE DO
VAREJO VISAM
PROTEGER A
POPULAÇÃO
por: Solange Bassaneze
fotos: Depositphotos e Pexels

ogo sem torcida, cine drive-in, aniversário

havia limites para explorar a experiência, o to-

sem a presença de convidados, restau-

que e a interatividade. Mas tudo isso foi revisto

rante sem a família reunida no almoço de

diante da crise sanitária e as equipes de criação

domingo, festa de réveillon cancelada… 2020 é

precisaram inovar para não causar aglomera-

diferente e desafiador. Pensando no Natal mais

ção e manter o distanciamento social.

seguro, a data mais importante do varejo também exigiu mudanças e adaptações de sho-

Atendendo a demanda de seus associados,

ppings de todo o país diante da crise sanitária

a Abrasce criou um protocolo especialmente

para preservar a saúde de todos.

para o Natal em shopping centers. “Entendemos que, mesmo que tenhamos uma vacina,

Até o ano passado, as decorações natalinas con-

vamos ter um final e início de ano bem delica-

tavam cada vez mais com espaços cheios de

dos. Por outro lado, há uma grande expectati-

experiências física, sensorial e tecnológica. Não

va do varejo em recuperar parte das perdas de
2020. Com isso, elaboramos esse protocolo
de Natal com a interlocução dos grupos
empreendedores e da consultoria
do Sírio-Libanês”, relata Mônica
Vianna, gerente de relacionamento e insights da Abrasce.
A gerente ressalta que, assim
como nos demais protocolos da
Abrasce, esse também deve respeitar os decretos estaduais e
municipais. “O protocolo nacional
da entidade já estabelece diversas medidas que ainda precisam
ser seguidas com vigor. É necessário que os shoppings também tomem os devidos cuidados com seus
fornecedores. Uso de máscara, higienização das mãos e muita comunicação continuam sendo essenciais.”
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UM RESUMO DAS ORIENTAÇÕES

Então, devem acontecer apenas de forma
virtual.

Decoração e atrações
Recomenda-se que seja muito mais con-

Selfies

templativa do que interativa, respeitando

O registro fotográfico muito comum nos

os protocolos de higienização e segurança.

malls de todo o país neste período deve ser
pelo celular do próprio cliente e o retrato

Caso haja a necessidade do toque, o ma-

deve ser tirado por ele ou por quem estiver

terial decorativo ou da atração deve ser de

acompanhando-o.

fácil higienização e limpeza.
Chegada do Papai Noel
Em brinquedos em que não há contato

A Abrasce não recomenda ainda as tradi-

direto, como trenzinho, carrossel e roda-gi-

cionais aberturas de Natal para garantir

gante, desde que liberados conforme de-

a segurança e evitar um fluxo intenso de

cretos locais, o distanciamento social deve

visitantes. Caso seja realizado, o distancia-

ser mantido.

mento social deve ser respeitado.

Não é indicado o uso de brinquedões, es-

Papai Noel

corregadores, piscinas de bolinha, ativida-

O bom velhinho faz parte do grupo de ris-

des de realidade virtual com o uso de ócu-

co e substituí-lo por um ator mais jovem

los. Tudo que exija contato direto deve ser

também não é indicado, já que ninguém

evitado.

está livre de ser infectado pelo novo coronavírus. A figura do Papai Noel deve apare-

Corais,

espetáculos,

apresentações

de

cer de forma lúdica, criativa e virtual.

dança e shows podem gerar aglomeração.
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Campanhas promocionais

on-line em sites e aplicativos sem a ne-

Houve uma aceleração de plataformas

cessidade do cliente pegar filas. Nos

digitais em shoppings de todo o país.

balcões de atendimento presente nos

Com isso, o cadastro em campanhas

malls, é necessário prever o distancia-

promocionais pode ser feito de forma

mento social.

PRESENTE DE NATAL
O Natal é uma data muito aguardada não apenas pelo comércio, mas pelos brasileiros de forma geral. Mônica destaca que o Protocolo de Natal Seguro é uma
ferramenta para proteger e garantir a segurança daqueles que procuram os shoppings nesta época do ano, seja para suas compras ou para uma experiência com
a família.
Para a gerente de relacionamento, os shoppings brasileiros estão preparados
para receber o público com segurança e sem perder o espírito natalino. “Esta é
uma época esperada o ano todo, principalmente pelas crianças. Não queremos,
de forma alguma, restringir a alegria e a magia da data. Os empreendimentos do
país sempre surpreendem com sua criatividade para encantar o público e esse
ano, mesmo com restrições, não será diferente”, finaliza.
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SHOPPINGS MAIS VERDES E
TECNOLÓGICOS: AS TENDÊNCIAS
ACELERADAS PELA PANDEMIA
DURANTE O PICO DA CRISE SANITÁRIA, EMPREENDIMENTOS
APROVEITARAM PARA FAZER MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES PARA A
REABERTURA. AGORA, É HORA DE PENSAR NO FUTURO
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

P

rojetos de implantação, expan-

que gerariam receita a curto prazo também

sões e retrofits no setor de sho-

continuaram ativas.

pping centers foram impactados pela pandemia. Na maior

Passado o pico da crise sanitária e com a

parte dos casos, os novos negó-

reabertura dos shoppings em todo o Brasil,

cios ficaram paralisados. Por outro lado, as

empreendimentos e fornecedores passam

reformas, obras de revitalização, expansão e

a olhar para o futuro. Tendências arquite-

adequação já iniciadas continuaram ou fo-

tônicas que já eram observadas pelo setor,

ram até mesmo aceleradas.

como mais áreas verdes e espaços de convivência, ganharão ainda mais força. Além

Durante o período em que estiveram fecha-

disso, a integração do on e do off-line passa

dos, os empreendimentos se preocuparam

a ser ainda mais expressiva.

em fazer melhorias de manutenção e de
operação, especialmente para cumprir os
protocolos estabelecidos para a retomada. As obras emergenciais e as

No Shopping Cidade
Jardim, as obras estão
permitidas das 23 horas às 10 horas enquanto o empreendimento
estiver com o horário de
funcionamento reduzido
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O Alpha Square Mall
aproveitou o período
de fechamento para
realizar a manutenção de
diversos pontos, inclusive
o paisagismo

Manutenção e melhorias

executada pela equipe orgânica, para con-

De acordo com o Fabio Aurichio, diretor cria-

seguir reduzir as despesas condominiais dos

tivo da ACIA Arquitetura, durante o período,

lojistas.

foram realizadas muito mais adaptações
operacionais para atender os protocolos de

A companhia também manteve a todo va-

reabertura, do que mudanças estruturais de

por a obra do novo empreendimento Cida-

reforma e arquitetura. “Tiveram algumas so-

de Jardim Shops, em região nobre da cidade

licitações de ajustes de layouts, mas a maio-

de São Paulo, previsto para ser inaugurado

ria foi um processo interno de operação. Os

ainda no segundo semestre. “Não paramos,

projetos de reforma que já vinham do ano

pelo contrário, aceleramos. Implementamos

passado avançaram um pouco mais durante

todos os protocolos de segurança, turnos al-

o fechamento dos empreendimentos com

ternados, distanciamento, e todos os EPIs do

alguns de nossos clientes.”

decreto de São Paulo”, conta Borghi.

Nos empreendimentos da JHSF Malls, en-

No Cantareira Norte Shopping, o período

quanto as operações estiveram suspensas,

do fechamento foi utilizado para planejar

foram realizadas algumas obras e manu-

as adaptações necessárias que seriam ado-

tenções, já que era possível realizá-las o dia

tadas para a reabertura. “Para obras e refor-

todo. O período permitiu uma manutenção

mas, as equipes trabalharam de forma redu-

preventiva única das escadas rolantes, do

zida e foram separadas por atividades: civil,

sistema de ar condicionado, dos elevadores,

elétrica, hidráulica. Os protocolos adotados

em pequenos reparos cosméticos (pintura e

são os da Abrasce, aprovados pela Prefeitu-

acabamentos) e até no reforço de tratamen-

ra de São Paulo. A fiscalização interna para

to de todo o sistema de alimentação de água.

obras e reformas é realizada pela equipe interna de Bombeiros Civis e Segurança”, de-

“Aproveitamos ainda para acelerar as refor-

talha Chang Man, gerente de operações do

mas dos lojistas. Cada caso foi tratado indi-

empreendimento.

vidualmente. Tivemos até mesmo um lojista
que trabalhou com obra durante 24 horas.

O Alpha Square Mall também fez um plane-

Foi o caso do Empório Varanda, novo super-

jamento de manutenção durante a pande-

mercado do Shopping Cidade Jardim, inau-

mia. Inclusive, com a permissão para obras

gurado em julho”, diz Walter Borghi, diretor

tanto durante o dia quanto no período no-

de operações da JHSF Malls. No Shopping

turno. “Realizamos pintura de corredores de

Cidade Jardim, a maioria das melhorias foi

banheiros, manutenção e pintura de hall de
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elevadores e escadas de emergência, além dos

a saída de material ”, diz o empresário Tomé Abdu-

cuidados com o paisagismo. As lojas que estavam

ch. Com mais de 1.600 obras entregues, a empresa

em obras para a reabertura foram liberadas a da-

tem em seu portfólio obras para grandes varejis-

rem sequência a esse trabalho”, relata a superin-

tas como Nike, Sephora, Outback, Cobasi, Grupo

tendente Adriana Saad.

Arezzo, Mundo do Enxoval e Bacio di Latte.

O Alpha Square Mall manteve um manutencista

Segundo Abduch, apesar de não terem parado

e a equipe de segurança orgânica para realizar o

totalmente, neste momento, há um aquecimen-

acompanhante e o departamento de engenharia

to bem significativo do mercado. “Os principais

continuou em funcionamento. Os novos protoco-

clientes da construtora estão retomando as obras”,

los foram aprovados pelo Conselho Especial que

pontua. Em setembro, por exemplo, estavam em

administra o shopping.

execução o restaurante Piu, no Shopping Pátio
Higienópolis, e uma operação da Cobasi, em um

A fase de retomada

shopping no interior paulista.

Com todos os empreendimentos reabertos em
agosto, observa-se agora uma retomada das refor-

A GPE Construtora trabalhou com uma escala no

mas, mas ainda focada no curto prazo. Segundo

conceito célula, ou seja, dividiu a jornada de tra-

Bruno Max, diretor comercial da GPE Construto-

balho com três equipes com cinco colaboradores

ra, o momento é de planejamento para o próximo

cada. Em dois turnos, eram 30 pessoas em uma

ano. “A partir de julho, voltamos a conversar com

obra que antes tinham 50 colaboradores. Tudo

alguns clientes que têm nos solicitado revisão dos

com o objetivo de evitar aglomeração, manter o

orçamentos e de reengenharia de valores, para

distanciamento e facilitar a rastreabilidade em

seja possível trabalhar esse novo cenário em 2021.”

caso de Covid-19. “Mesmo com essa janela de trabalho estendida, a pandemia gerou um acrés-

Atualmente, a ACIA Arquitetura, que atende vá-

cimo no prazo de 15 a 20% no final do processo

rios players do mercado, está com reformas em

porque precisamos distribuir melhor as equipes”,

diferentes estágios. Algumas delas, estruturais em

relata Max.

fase de implantação, outras sendo retomadas e,
ainda, novos trabalhos sendo iniciandos. “O mercado está voltando porque são projetos de longo
prazo com o conceito que todos estão chamando
de ‘novo normal’”, explica Aurichio.
A Abduch Construtora e Incorporadora continuou trabalhando em ritmo relativamente normal, pois a grande maioria de
suas obras já iniciadas continuou. “As
maiores dificuldades nem foram
relacionadas aos shoppings, mas
com alguns fornecedores. Além
disso, pudemos executar os serviços durante o dia enquanto os
empreendimentos

estiveram

fechados, o que facilitou algumas atividades como a entrada e
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Entre as obras entregues
feitas pela Abduch durante
esse período da crise sanitária,
está o restaurante Aima, do
Grupo Kitchin, localizado no
Shopping Iguatemi

tos, a empresa ainda fez um protocolo próprio, de-

on-line. O próximo passo será intensificar o pro-

finiu as áreas de trabalho de cada equipe e esta-

cesso de reformas e revitalização, com áreas que

beleceu hierarquias e trocas de informação entre

se relacionam cada vez mais com a vida contem-

líderes e liderados, evitando a comunicação trans-

porânea.

versal.
Alguns empreendimentos já foram projetados
A aceleração digital dos empreendimentos tam-

com essa visão de atender a sociedade, como, por

bém tem refletido em algumas mudanças es-

exemplo, o ParkShopping Canoas, que está inte-

truturais das operações. Na GPE Construtora, por

grado a um amplo parque por meio de uma pas-

exemplo, um cliente que pluga os shoppings em

sarela. Alguns empreendimentos construídos há

uma plataforma digital teve que fazer uma trans-

mais tempo também investem em reformas com

formação física nos empreendimentos. Precisou

esse objetivo. Porém, como exigem altos investi-

construir um espaço especifico para que os sho-

mentos, esses projetos são de longo prazo.

ppings pudessem vender on-line. “É basicamente
uma estação de recebimento e entrega de produ-

Segundo Aurichio, as pessoas passaram a utilizar

to para o delivery, com capacidade para receber

mais os espaços públicos, mas falta infraestrutura

os motoboys para a coleta dos produtos. Implan-

para esse novo comportamento, pois a sociedade

tamos uma unidade e já estamos negociando 15”,

muda muito mais rápido do que os municípios.

explica Max.

“Então, é o momento do shopping abrir os braços da sociedade, pois consegue responder em

De acordo com o Aurichio, esses hubs logísticos

uma velocidade muito maior do que as cidades. A

também irão proporcionar uma aceleração nas

pandemia veio consolidar esse conceito e acelerar

reformas, pois é necessário adaptar esse novo ca-

essa mudança debatida há alguns anos. O ‘novo

nal de venda dentro do shopping.

normal’ é muito mais social, é necessário ter mais
espaços verdes e abertos nos empreendimentos”,

Daqui para frente

explica.

O shopping do futuro sempre foi um debate muito constante. Mas será que a pandemia irá agilizar

E essa transformação também já está em exe-

essas mudanças que tanto têm se discutido? Um

cução em alguns empreendimentos que a ACIA

fato já é concreto. A crise sanitária acelerou o pro-

Arquitetura atende. Em um projeto no estado de

cesso de modernização do ponto de vista tecno-

Minas Gerais, 50% do estacionamento está sendo

lógico com a inserção dos shoppings no mercado

transformado em um parque com direito a lago
SHOPPING CENTERS_35

_GESTÃO E OPERAÇÃO

Revitalização da
varanda gourmet do
Shopping Boulevard,
do Rio de Janeiro, pela
GPE Construtora

e restaurantes ao redor, inclusive com áreas som-

uma obra em que o empreendimento ganhará

breadas e gramadas.

um lago com barcos”, exemplifica. A tendência é
que quando passar essa insegurança financeira

“Em um shopping de São Paulo, estamos trans-

causada pela crise sanitária, esse movimento de

formando parte do estacionamento em uma pra-

transformação arquitetônica dos empreendimen-

ça verde com árvores, fontes, playground e áreas

tos ganhará ainda mais força.

para pets. No interior de São Paulo, estamos com

Esse projeto na cidade de São Paulo prevê a integração das operações com áreas verdes

Perspectiva do projeto da ACIA Arquitetura já em execução para um shopping em Minas Gerais
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Riachuelo abrirá 60 lojas da
Carter’s no Brasil em 10 anos
OS PRIMEIROS PONTOS DE VENDA JÁ FORAM INAUGURADOS E A
PREFERÊNCIA DO PLANO DE EXPANSÃO É POR SHOPPING CENTERS
por Mariana Alves e Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

Carter’s é uma marca muito querida por consumidores de todo o mundo e há cinco anos passou a ser comercializada pela Riachuelo no Brasil. Agora, as duas empresas trazem uma novidade que, com certeza, agradará clientes de todo o país. Em contrato de licença exclusivo firmado
com Carter’s, serão inauguradas, pelo menos, 60 lojas em 10 anos. A empresa também prevê
a abertura de seis operações da Casa Riachuelo ainda em 2020.
PLANO DE ESPANSÃO
No início de setembro, a primeira operação da Carter’s foi
aberta no Shopping Ibirapuera, na capital paulista.
Segundo Flávio Amadeu, diretor-executivo
comercial da Riachuelo, no início, os
pontos de venda se concentrarão no Sudeste, e
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até o final deste ano, novas unidades serão aber-

o enxoval comple-

tas em São Paulo e no Rio de Janeiro. No entanto,

to no Brasil. “Todas

o planejamento contempla a expansão para todas

as linhas seguem o

as regiões do Brasil, em praças consideradas es-

propósito da mar-

tratégicas para o negócio. Para isso, a companhia

ca em oferecer pro-

cruza informações sobre o consumo e o perfil de

dutos versáteis, de

seus clientes.

qualidade e com bom custo-benefício. Acrescento ainda que o projeto e o ambiente das lojas se-

A prioridade será por shopping centers. “Acredita-

guem a atmosfera das lojas dos Estados Unidos.”

mos que a estrutura e a conveniência oferecidas
por esses empreendimentos agregam na jornada

O investimento feito por metro quadrado em um

de compra dos nossos clientes. Estamos selecio-

ponto de venda da Carter’s é similar ao de uma

nando os shoppings que têm mais aderência com

operação da Riachuelo e a companhia tem uma

a proposta da marca e, preferencialmente, os que

expectativa otimista para os canais on e off-line.

já possuem operação da Riachuelo”, explica.
A marca internacional tem mais de 600 lojas próPara 2021, também está nos planos o lançamen-

prias nos Estados Unidos e ainda está presente

to de uma plataforma de e-commerce da marca

em mais 90 países. A estratégia da Riachuelo era

para fomentar ainda mais as vendas no mercado

inaugurar a loja do Shopping Ibirapuera ainda no

brasileiro. “As lojas Carter’s terão todas as coleções,

primeiro semestre, mas a empresa teve que adiar

com maior variedade de produtos do que o ofer-

agora para setembro por causa da crise sanitária.

tado na Riachuelo, principalmente por conta do

Para as demais lojas, a programação segue dentro

maior espaço disponível e com uma proporção

do previsto. “Mantivemos o plano de investimento

significativamente maior em linhas para crianças

e expansão aprovado antes da pandemia. O perí-

acima de 2 anos.”

odo é delicado e impactou todos os setores, mas
sabemos que a abertura é uma forma de estimu-

Claro que não faltam os requisitados kits de bo-

larmos a economia e darmos fôlego para o varejo”,

dies e pijamas para que o consumidor possa fazer

complementa.

Uma grande variedade
de peças para bebês
até crianças de 5 anos

SHOPPING CENTERS_39

_VAREJISTA

Casa Riachuelo, do
Shopping Ibirapuera

Surpreendentemente, o Brasil foi um dos poucos
países com alta nas vendas de Carter’s mesmo em
meio à Covid-19. “Nos resultados do segundo trimestre, que foi o período mais impactado, o segmento infantil foi um dos que se destacaram pelo
volume crescente de vendas. Então, oferecer essa
nova forma de consumo aos clientes foi natural”,

“A previsão de investimentos é de
R$ 250 milhões em 2020, considerando
inaugurações e, principalmente, os
projetos de transformação digital que
toda a companhia está passando”,
Flávio Amadeu, diretor-executivo
comercial da Riachuelo.

pontua Amadeu.
CASA RIACHUELO

CONSUMIDOR

A Riachuelo também trouxe outra novidade: inau-

Com mais de 70 anos no mercado, a Riachuelo

gurou a primeira loja independente da Casa Ria-

tem o maior parque fabril da América Latina, 40

chuelo em setembro, também no Shopping Ibi-

mil colaboradores e mais de 30 milhões de clien-

rapuera. No ano passado, a companhia já tinha

tes no cartão Riachuelo. É uma das principais em-

criado uma operação conceito dentro da megalo-

presas de moda do país. Com toda essa expertise,

ja da varejista no MorumbiShopping, além de es-

sempre analisa o comportamento do consumidor

tar presente como departamento nas mais de 300

e, segundo Amadeu, é possível notar que o consu-

lojas da Riachuelo e no e-commerce da marca.

mo tem se mantido crescente e que os brasileiros
têm concentrados os gastos por aqui.

Ainda em 2020, Amadeu conta que serão inauguradas mais cinco operações, nas cidades de São

“Sabemos que o nível não chegará ao pré-pande-

Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, e já estão pro-

mia tão cedo, mas estamos otimistas com a reto-

jetando o plano de expansão nos próximos anos.

mada das atividades. Em relação à jornada, temos

“Temos um planejamento bem arrojado de inau-

claro que o avanço digital que conquistamos nos

gurações para acompanhar o crescimento de dois

últimos meses não irá retroceder, pelo contrário,

dígitos que o segmento de moda casa tem apre-

cada vez mais os consumidores irão buscar por ex-

sentado nos últimos anos, ainda mais agora em

periências multicanais, em que os ambientes que

que os lares foram ressignificados e ganharam

se complementem e facilitem a rotina do cliente.”

ainda mais importância com o home office.”
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FAÇA UMA PAUSA, COLOQUE UMA MÚSICA DO CANTOR E COMPOSITOR E
LEIA A ENTREVISTA QUE ELE CONCEDEU À REVISTA SHOPPING CENTERS
por Solange Bassaneze

S

ão 39 anos de convívio com o samba.

cozinha. Tem até um livro de receitas do Diogo

Filho do saudoso João Nogueira, Diogo

Nogueira. Como ele apresenta o Samba na Gam-

Nogueira cresceu com a música e se-

boa, programa de maior audiência da TV Brasil e

guiu os passos do pai para a nossa sorte. Hoje,

também exibido na TV Cultura, tirou de letra a

é um dos principais sambistas do país. Gente

experiência de se apresentar virtualmente.

boa, de bem com a vida, amante dos esportes,
flamenguista fanático, é dono de uma voz mar-

“Eu gostando muito em fazer lives e não foi difícil

cante e única. Durante a pandemia, o cantor e

me adaptar ao formato on-line porque já tenho

compositor tem se mantido perto do público

a bagagem do programa de TV. Minha intenção

por meio de lives e, em agosto, fez seu primeiro

é receber os fãs dentro de casa. Faço direto da-

show em sessão drive-in.

qui, com todos os cuidados. Com a adesão dos
fãs ficou melhor ainda: todos entraram de ca-

A primeira live, com 3 milhões de visualizações,

beça, mandando sugestões de música para eu

foi realizada no dia do seu aniversário. Durante a

cantar e tudo mais. E ainda pude mostrar este

transmissão, ele ainda aproveitou para demons-

meu lado gourmet”, diz.

trar seu talento na
Essa alternativa também foi positiva para manter sua equipe com trabalho, já que os segmentos de eventos e entretenimento estão entre os
mais afetados pela crise sanitária e ainda sem
perspectivas de retorno.
“Tenho cuidados com a minha equipe, minha
família musical. Desde o início, me preocupei
em saber como cada um poderia se manter
todos esses meses sem trabalhar. Próximo
ao meu aniversário, em abril, tive a ideia de,
em vez de ganhar um presente, dar um para
os meus fãs, com a live. Foi um sucesso. Não
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A TRANSMISSÃO DAS LIVES ACONTECE
NO CANAL OFICIAL DO CANTOR
NO YOUTUBE

Foto: Leandro Ribeiro

precisei demitir ninguém, todos continuam traba-

Além disso, Diogo tem lançado singles nas re-

lhando, e ainda pude ajudar outros artistas, mú-

des sociais e plataformas on-line, como o último

sicos e instituições com as arrecadações”, conta

“Princípio, Meio e Fim” e, em breve, trará mais no-

Diogo.

vidades musicais. Em setembro, também estava
selecionando o repertório para a gravação do DVD

Em agosto, teve a oportunidade de voltar aos pal-

“Samba de Verão” que deve ser gravado agora em

cos para matar a saudade de fazer show com a

outubro, provavelmente na Praia do Recreio. En-

presença do público. Mas, de um jeito um pouco

tão, aproveitou para ouvir ainda mais samba para

diferente. “Foi muito interessante a experiência

escolher o repertório, entre materiais inéditos e

do drive-in e quero fazer outros neste formato. Os

antigos, de artistas como Fundo de Quintal, Zeca

aplausos foram as buzinas dos carros, mesmo no

Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão.

meio das músicas, mas algumas pessoas saíram
e aplaudiram do lado de fora. Palco é palco e tem
uma energia muito boa”, relembra. O evento foi
realizado no Allianz Parque, na capital paulista.

Foto: Leandro Ribeiro

ARENA SESSIONS NO ALLIANZ
PARQUE EM FORMATO DRIVE-IN
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NOS MALLS DE TODO O BRASIL
Diogo Nogueira também já fez muitos shows em
shoppings e tem uma relação especial com o setor. Como ele mesmo conta, no início de sua carreira, cantava em praça de alimentação, entretendo
os clientes “entre uma mordida e outra de sanduíche”. Com a chegada do sucesso, continuou com
suas apresentações em shoppings, mas, agora, para
seus próprios fãs. “Com o crescimento do trabalho,
Foto: Rogerio Von Kruger

fiz grandes shows em que as pessoas foram lá para
me assistir. Por exemplo, no aniversário do Recreio
Shopping, cantei para uma multidão no estacionamento, ou em Goiânia, no projeto maravilhoso que o
Shopping Flamboyant faz.”
Mas o artista pode ser visto também com frequên-

“Os shoppings fazem muitos even-

cia nos malls do BarraShopping e CasaShopping. Es-

tos culturais, o que é muito bom e

ses são os dois empreendimentos que costuma fre-

ajudam a divulgar nossa cultura. Já

quentar no Rio de Janeiro, onde reside. “Lá, compro

fiz vários shows em shoppings por

tudo o que preciso, desde supermercado, roupas, tê-

este Brasil afora e gosto muito. Tem

nis, livros, móveis… Vou jantar, almoçar ou fazer um

sempre um público caloroso e par-

lanche. É como ter outra casa pertinho da minha.

ticipante. Para melhorar, só tendo

Um adianto na vida”, detalha.

mais e mais shows nestes espaços.”

ARTISTA MULTIMÍDIA

FAMÍLIA NOGUEIRA

Atualmente, a música é consumida de diferentes

A maior inspiração de Diogo não poderia ser ou-

formas pelo público. No Spotify, por exemplo, Dio-

tra: seu pai, João Nogueira. “Sou filho de um sam-

go Nogueira tem cerca de 1,5 milhão de ouvintes

bista consagrado, trago esse legado comigo, essa

por mês. Sua discografia também está em todas

responsabilidade com a história do samba e da

as plataformas de streaming e mantém contato

minha família. A música está na minha casa des-

com os fãs pelas redes sociais Instagram, Face-

de sempre.” A relação começou ainda com seu

book e Twitter. “Com certeza, a democratização

avô paterno João, que era sergipano e de uma

no acesso e o consumo da música em diversos

turma de músicos como Pixinguinha, Donga e

formatos ajudam na divulgação e na promoção

Jacob do Bandolim.

dos novos lançamentos, além de fazer o catálogo dos artistas chegarem a um novo público. Os

Depois, teve a influência do pai. “Recebi a músi-

desafios sempre existirão e os artistas, gravadoras

ca como herança. Mesmo querendo fazer outra

e empresários terão sempre que se atualizar, se

coisa, que era jogar bola, não teve jeito e a músi-

reinventar, e isso vai ser sempre assim, indepen-

ca foi mais forte. Meu pai sempre foi uma grande

dentemente do cenário atual”, opina.

referência. É um cara que, além de ter sido um
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grande compositor, sempre se posicionou
em defesa do samba e da cultura brasileira. E

O ATLETA

isso eu carrego comigo.”

O futebol sempre foi mais do que uma paixão
na vida do cantor. Ele tentou seguir a carrei-

Diogo já lançou dez CDs, quatro DVDs, três

ra de jogador, mas uma lesão fez com que

singles e um EP em 13 anos de carreira. Ven-

parasse. Sempre que pode, bate uma bola.

ceu o Grammy Latino por duas vezes. “Desde

É ainda surfista, luta jiu-jitsu e joga futvolêi.

o início, sempre quis cantar aquilo que me

“São minha terapia. Pratico surf desde os

emocionava e gostava e assim fui construin-

meus 7 anos e jogo minhas peladas sempre

do minha trajetória. É um trabalho que me

que posso com os amigos. É bom demais! É

orgulha bastante por poder levar a música

uma forma de recarregar as energias e deixar

brasileira por todos os lugares onde passo, in-

o corpo em movimento.”

clusive no exterior.”
Durante o isolamento social, quando os camComo o cantor ainda nem entrou nos ’enta’,

peonatos estavam suspensos, sentiu muita

há muitos projetos que deseja colocar em

falta de ver seu time jogar. Seu amor pelo Fla-

prática. “Quero fazer cinema e estamos com

mengo é mais do que declarado, um verda-

alguns planos que, em breve, poderei falar

deiro torcedor fanático. “Vejo todos os jogos,

melhor. No campo pessoal, quero poder aju-

torço que nem criança, grito, xingo e adoro!”

dar na educação das crianças, através da música. Será um estímulo para que elas possam

Agora, vamos confessar: quando Diogo canta,

abrir suas mentes para um futuro com mais

todos jogam no mesmo time. Um astro que

esperança, apesar de tanta desigualdade.

brilha e representa a música brasileira mun-

São sonhos, mas concentro meus esforços

do afora.

Foto: Marcos Hermes

para ajudar a transformá-los em realidade.”
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O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
MUDOU, MAS CONTINUA SENDO FUNDAMENTAL
EM QUALQUER NEGÓCIO
É NECESSÁRIO OFERECER TODAS AS OPÇÕES, DESDE A ROBOTIZAÇÃO
ATÉ O ATENDIMENTO PERSONALIZADO

por: Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

V

ocê precisa entrar em contato com

pessoas com idade mais avançadas têm dificul-

uma empresa para fazer uma compra,

dade em falar e apertar botões”, explica.

tirar uma dúvida, registrar uma recla-

mação, fazer um elogio ou crítica. Para isso, exis-

Para Alexandre Marquesi, professor e coordena-

tem diversas formas e canais para se comunicar.

dor do Curso de MBA de e-commerce da Esco-

O atendimento por telefone, por exemplo, vem

la Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),

caindo nos últimos anos e o investimento das

não existe mais aquele Serviço de Atendimento

empresas tem se voltado para robotização. Mas,

ao Consumidor passivo que conhecíamos. Hoje,

será que todos querem falar com robôs? Não! Se,

o atendimento de relacionamento acontece em

por um lado, os baby boomers preferem intera-

todos os canais. Em um primeiro momento, uti-

gir com pessoas, por outro, as gerações Z e alpha

lizando softwares, o ser humano em seguida e a

falam com robôs naturalmente. As diferentes

personalização por último. “É o que chamamos

gerações de consumidores exigem diferentes

de SAC 3.0. Ele é feito por seres humanos, mas,

ferramentas, que sejam adequadas para cada

em partes, também por robôs, com inteligência

situação. Por isso, é necessário saber equilibrar e

artificial e muita automatização. Essa forma de

dosar o que oferecer no Serviço de Atendimento

comunicação foi bastante ampliada e acelerada

ao Consumidor.

com a pandemia.”

INTEGRAÇÃO DE CANAIS

As empresas têm investido muito

Segundo o fundador do Reclame Aqui, Mauricio

mais em robotização do que na

Vargas, a automatização deve ser feita para faci-

capacitação de pessoas, mas

litar processos simples. Entre eles, a emissão de

o

uma segunda via de nota fiscal ou de um saldo.

continua essencial. “Tudo

Mas, o atendimento humano não deve ser eli-

caminha para termos

minado. “Principalmente depois da pandemia,

mais robô do que

as pessoas não querem falar com robôs, pois o

gente. O homem

consumidor brasileiro está mais carente e irrita-

será acionado para

do. Além disso, as empresas não percebem que

resolver

atendimento

humano

situações

Mauricio Vargas, fundador
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mais complexas e o robô substituirá o

que o novo padrão é atender bem, in-

dia a dia. O atendimento humano vai

dependentemente do canal utilizado.

continuar existindo, mas a grande es-

“O cliente vai para a empresa que tem

cala será mecanizada”, pontua o pro-

esse ‘básico’ bem-feito”.

fessor da ESPM.
O VAREJO FÍSICO
O NOVO BÁSICO
Para Marquesi, no mundo digital, es-

Compra no ponto de venda, por teAlexandre Marquesi, coor-

lefone, WhatsApp, site, marketplace,

tamos na era do básico e não do luxo

denador do Curso de MBA

aplicativo próprio e de parceiros… São

e do atendimento personalizado. “Por

de e-commerce da ESPM

muitas as alternativas de vendas! Mas

exemplo, o Mercado Livre criou a En-

será que seu negócio está oferecendo

trega Full, na qual cuida de toda a logística, desde

um atendimento de qualidade ao consumidor no

controle de estoque e armazenamento até emba-

antes, durante e no pós-venda?

lagens e envio do produto. Esse modelo mais ágil
se tornou padrão e as empresas que não entrega-

Apesar do crescimento das compras on-line, 93%

rem rápido é como se não existissem. Portanto,

das vendas no varejo brasileiro acontecem em

esse quesito não é mais considerado um diferen-

pontos físicos. Segundo o fundador do Reclame

cial, é o mínimo exigido.”

Aqui, muitas vezes as empresas erram justamente
em atitudes básicas como na maneira de recep-

Outro exemplo são os bancos digitais. As novas

cionar o cliente no ponto físico. “É muito comum

gerações abrem contas on-line, sem ir ao banco e

os vendedores ficarem conversando em rodas

sem contato nenhum com o gerente. “Aliás, nem

enquanto o cliente está na loja. Realmente, algu-

sabem quem é o gerente”, destaca Marquesi.

mas pessoas preferem entrar e dizer que só está
olhando. Mas, há consumidores que querem ser

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Recla-

recebidos com uma saudação e apresentação do

me Aqui, no período de 15 de março a 16 de abril,

vendedor, se colocando à disposição para ajudá-

em comparação ao mesmo período de 2019, 27%

-lo. E isso faz toda a diferença”, alerta.

dos consumidores entrevistados compraram de
outra marca. Isso demonstra um crescimento da

Vargas destaca, ainda, que é no ponto físico que

infidelidade dos consumidores. “Agora, o jogo vi-

a experiência do consumidor pode ser mais valo-

rou, as empresas que precisam ter lealdade com

rizada. “Por exemplo, se você perguntar para um

seus clientes”, destaca Vargas. Marquesi conclui

atendente de um mercado popular onde fica um
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sabonete líquido, no máximo, ele te apontará o

dos no Reclame Aqui, 67% elegem o portal como

corredor. Mas, se entrar em um mercado de pa-

seu canal oficial. Por dia, o portal recebe 50 mil re-

drão superior e perguntar para o profissional da

clamações.

limpeza, ele larga tudo e te leva até a gôndola. O
valor do produto pode ser o dobro, mas o clien-

Segundo o fundador do maior portal de reclama-

te está pagando por esse atendimento e quer ter

ções, nos shopping centers, a maior queixa dos

uma boa experiência. E é mais fácil oferecer essa

consumidores está relacionada ao atendimento

experiência no mundo físico do que no digital”.

de quem atua na linha de frente. “O maior problema para os empreendimentos é que os clientes

Outro momento de atenção acontece depois da

acabam fazendo muita confusão ao relacionar o

experiência de compra, no pós-venda. Segundo

que aconteceu em determinada loja com o nome

Vargas, esse é o ponto fraco do empresário bra-

do shopping ao relatar um problema”, destaca.

sileiro, porque a maioria não oferece esse atendimento. “O ato do pagamento é onde começa o re-

REFERÊNCIA DO SETOR

lacionamento com o cliente”, ressalta Vargas. Mas

Alexandre Biancamano, diretor de marketing da

a maioria das empresas não age assim.

Iguatemi Empresa de Shopping Centers, ressalta
que a empresa sempre se preocupou em garan-

Por mês, 30 milhões de usuários acessam o portal

tir aos consumidores uma boa experiência, tan-

do Reclame Aqui para checar a reputação de uma

to no ambiente físico como no digital. Para estar

empresa. Essa reputação é aferida

ainda mais próximo dos clientes,

a partir do momento que existe

oferece diversos canais de aten-

uma reclamação registrada de

dimento. Desde os mais tradicio-

um consumidor. “Se a empresa

nais, como balcão de informações

não tiver reclamação nem respos-

no próprio shopping, contato pelo

ta, não gera reputação. Se não tem

site, via telefone e e-mail, até uma

reputação, ela não é escolhida por

estrutura de SAC 2.0, responsável

esses milhões de consumidores. É

por mapear as mensagens recebi-

claro que o bom atendimento pe-

das nas redes sociais, sempre bus-

los canais da empresa reduzem as

cando agilidade em responder no

chances de ter uma reclamação

mesmo dia.

registrada no Reclame Aqui. Mas,
todo mundo tem problema, bom

O departamento de marketing de

é aquele que consegue resolver”,

cada empreendimento é respon-

reforça Vargas.

sável por receber todas as mensagens, avaliar cada uma delas, apu-

Geralmente, o consumidor busca

rar informações com outra área,

primeiro os canais de atendimen-

caso seja necessário, e, então, dar

to das empresas. Caso o problema

a devolutiva. “Temos como pre-

não seja solucionado, procura o
Reclame Aqui e as redes sociais.
Mas, dos 22 milhões de cadastra-

O Iguatemi Daily intensificou a interação
dos clientes por meio do SAC e já foram
realizadas quase mil lives no perfil do Instagram de alguns dos shoppings da rede
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missa levar sempre uma resposta que o cliente espera, sem
a necessidade de direcioná-lo

_UNIVERSIDADE ABRASCE
Alexandre Biancamano, diretor de marketing da
Iguatemi Empresa de Shopping Centers

para outro canal. No caso do Serviço

um desempenho muito positivo do

de Atendimento ao Consumidor 2.0,

marketplace nos últimos meses. A

nos esforçamos para que todo esse

base de clientes cresceu cinco vezes

processo seja muito ágil e a devolutiva
aconteça em, no máximo, 10 horas”, diz
Biancamano.

desde o início da quarentena e já conta
com 270 marcas e cerca de 14 mil produtos disponíveis. “Além disso, desde o fim de julho, expandimos a nossa atuação para cinco novas

Com a crise sanitária, o atendimento por canais

capitais. Tudo isso acaba gerando um fluxo maior

digitais, principalmente nas redes sociais, cresceu

no atendimento, o que é natural. Mas consegui-

nos empreendimentos da companhia. “O tempo

mos agir de uma maneira muito rápida e asserti-

médio de atendimento do nosso SAC 2.0 foi de

va, sem comprometer a experiência de compra no

seis horas nos três primeiros meses da pandemia,

e-commerce.”

entre março e maio. Essa agilidade foi fundamental para mantermos o relacionamento próximo

SHOPPING NA PALMA DA MÃO

com o nosso público. Também garantimos o aces-

A brMalls lançou para os seus 26 empreendimen-

so a informações sempre atualizadas sobre os ho-

tos aplicativos em que o cliente compra e recebe

rários de funcionamento dos empreendimentos e

o produto em poucas horas. Os apps dão acesso

também das operações ou serviços.”

ao VIVA, programa de relacionamento com uma
série de vantagens e benefícios. O intuito é me-

A empresa tem os canais de atendimento inte-

lhorar a experiência de jornada física ou virtual

grados, assim o consumidor pode se comunicar

dos clientes.

com a marca no ambiente em que se sinta mais
à vontade. “Atender bem é essencial e faz parte

Os marketplaces estão conectados ao Delivery

do nosso DNA. Os nossos clientes são o centro do

Center, responsável pela logística e entrega dos

nosso negócio e nos empenhamos para prestar

produtos. Essa inovação leva mais conveniência

um serviço de excelência em todas as situações.

para o consumidor, que conta com a comodidade

Um dos diferenciais da Iguatemi é que, durante

de comprar direto do shopping sem sair de casa.

cinco décadas, nos consolidamos como referência

“A iniciativa também dá ao lojista a oportunidade

no setor de shopping centers no país. Uma marca

de compreender com mais profundidade o perfil

só terá futuro se tiver como foco principal o seu

de consumo de seus clientes. Dessa forma, pode

consumidor”, ressalta.

atender de forma personalizada, de acordo com
cada etapa de fidelização, promovendo ofertas ex-

Com o lançamento da plataforma Iguatemi 365,

clusivas para o canal de relacionamento”, esclare-

houve também uma necessidade de atender o

ce Pedro Villarino, diretor regional e de omnicana-

cliente do e-commerce com as demandas dife-

lidade da brMalls. Os aplicativos têm estrutura de

rentes. Visitantes, que não estavam habituados a

Business Intelligence, medindo o comportamen-

comprar on-line antes da pandemia, começaram

to de consumidor no marketplace do shopping.

a vivenciar o consumo digital.
Além de acelerar o processo de digitalização dos
Após esse movimento, a companhia registrou

shoppings, a pandemia ocasionou um aumento
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na demanda por delivery e maior movimento

e Google Food Order. Isso exige também uma

de lojistas integrados às soluções de omnicana-

comunicação integrada dos canais de atendi-

lidade. “Em julho, os shoppings da companhia

mento.

atingiram cerca de 100 mil pedidos e tiveram um
aumento na base de lojistas de 450% em relação

“Com a crise, o consumidor passou a buscar mais

ao período pré-pandemia. As vendas totais on-li-

conveniência sem perder o vínculo com o sho-

ne registraram um crescimento médio de 180%,

pping, mesmo depois de meses fechado. Os de-

enquanto que o segmento de alimentação foi de

safios, especialmente para os nossos lojistas, são

150% na mesma comparação”, relata.

fortalecer essa conexão emocional com o cliente
em todos os pontos de contato, seja no ambiente físico ou nos diversos canais digi-

Atualmente, 14 empreendimentos da

tais”, resume Villarino.

brMalls estão conectados ainda a canais de venda on-line como iFood, Rappi, Shoptime, Americanas.com, Sub-

Pedro Villarino, diretor regional e de

marino, Mercado Livre, Zap Commerce

omnicanalidade da brMalls

Soluções e projetos customizados para o seu negócio.

Nossos profissionais são treinados e reciclados
constantemente para realizar os serviços de
vigilância patrimonial, escolta armada, controle
de acesso em portarias comerciais e residenciais,
segurança pessoal a clientes VIP.

(11) 3156-9000

VERSATILIDADE

SOLUÇÕES INTEGRADAS

Análise de risco
diferenciada conforme
necessidade do seu
segmento de atuação.

Projetos personalizados
com diversas soluções
em segurança.

contato@protege.com.br

www.protege.com.br
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LES GALERIES DE LA CAPITALE, UMA EXPERIÊNCIA QUE
REÚNE COMPRAS, GASTRONOMIA E PARQUE INDOOR
CONHEÇA ESSE INCRÍVEL EMPREENDIMENTO DA OXFORD PROPERTIES NO CANADÁ
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

L

ocalizado no coração da ci-

de estrangeiros. Conta com diversas

dade de Quebec, Les Gale-

ações de sustentabilidade e tem como

ries de la Capitale é um dos

âncoras as lojas de departamento nor-

maiores shoppings do Leste do Cana-

te-americanas Hudson’s Bay, Simons,

dá, com mais de 120 mil m². O empre-

Toy R’Us, Atmosphere Sports Experts

endimento recebe mais de 10 milhões

e Best Buy.

de visitantes por ano. O turismo representa 15% do fluxo, mas apenas 3% são
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DIFERENCIAIS
As ofertas de comida e bebida também atraem muitos visitantes. “Recentemente, abrimos a Galeries
Gourmandes, uma experiência gastronômica como nenhuma outra, que combina fresh food com opções
tradicionais e autênticas dos mercados das cidades”, diz o gerente geral Stephan Landry. No total, são
mais de 200 lojas e 25 restaurantes.
Além disso, o entretenimento é mais um diferencial do shopping. O cinema IMAX tem a maior tela do país
e oferece uma experiência incrível com som e imagem de altíssima qualidade. E não é só. Conta ainda
com Méga Parc, o segundo maior parque indoor da América do Norte. São 18 atrações, incluindo a maior
pista de patinação coberta do país, com 750 metros, carrossel, roda-gigante, teleférico e muito mais.
CRISE SANITÁRIA
Devido à crise sanitária, o Les Galeries de la Capitale ficou fechado do final de março até 25 de maio. O
Méga Parc foi reaberto em 2 de julho e o cinema em 24 de agosto. Desta forma, todas as operações voltaram a funcionar, mas ainda em horário reduzido. Os lojistas receberam orientações
Para seguir os protocolos de
segurança, houve maior distanciamento entre as mesas
na Praça de Alimentação do
empreendimento

para se preparar para a retomada.
“Desde a reabertura, todo o time continua
trabalhando junto aos varejistas para garantir que a experiência de compra seja a
mais segura e tranquila possível. Os esforços estão concentrados, em primeiro lugar,
na saúde e na segurança de nossos funcionários e clientes”, destaca Landry.
Além disso, os consumidores podem con-

A previsão do volume
de vendas para 2020 é
de US$ 876 milhões

sultar o Serviço de Atendimento ao Cliente
por meio de mensagem para checar se a
operação está aberta ou tirar qualquer dúvida. “Como o empreendimento ainda opera em horário reduzido, orientamos que os
clientes verifiquem o status da loja antes
de visitá-la”, ressalta.
O shopping segue rígido protocolo, muito
similar ao do setor no Brasil. Algumas das

O Méga Parc também realiza
festas de aniversário, que
estão temporariamente suspensas por conta da Covid-19

medidas adotadas são maior frequência
de limpeza em áreas de contato e de muito fluxo; sinalização com orientação de fluxo e de distanciamento social; pontos para
higienização e lavagem das mãos; otimização do sistema do ar condicionado; e uso
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Loja Carbon Free da Simons

de máscaras. Restaurantes oferecem os serviços

tação conta com uma lava-louças com capacida-

de takeaway e delivery e alguns varejistas fazem

de de lavagem de 14 mil peças por hora, utilizando

o curbside, onde o lojista entrega a compra para o

94 litros de água, o que equivale a duas colheres

cliente do lado de fora do mall.

(chá) por item”, pontua.

“Nosso foco foi implementar protocolos, práticas

A reciclagem também pode ser feita por todos lo-

e recomendações das autoridades de saúde para

jistas e os espaços de compactador foram renova-

aumentar a biossegurança e identificar as me-

dos. Cada restaurante tem uma caixa de compos-

lhores medidas para dar suporte às operações de

tagem e os resíduos da Praça de Alimentação são

nosso shopping”, ressalta o gerente geral.

separados entre orgânicos e recicláveis. Mais de
90 toneladas de resíduos orgânicos são compos-

Outro efeito sentido pelo empreendimento após o

tados por ano e 79% dos resíduos secos reciclados.

início da pandemia foi no comportamento do con-

O empreendimento possui a certificação ‘Level

sumidor. Assim como no Brasil, apesar do menor

2 Here on Recycle’ e, recentemente, recebeu o

tempo de permanência, houve aumento no ticket

GOLD Boma BEST. “É um trabalho conjunto com

médio. “Eles vêm com um propósito de compra e

todos os varejistas.”

ficam menos tempo circulando.”
O mall ainda tem a loja de departamento Simons,
AVANÇO NO OMNICHANNEL

oferecendo uma experiência vanguardista Carbon

No ano passado, assim como outros shopping

Free. O projeto sustentável foi pensado para que

centers da Oxford Properties no Canadá, o Les

operação gere a mesma energia que consome,

Galeries de La Capitale ganhou

emitindo menos gases de efei-

uma nova plataforma on-line

to estufa.

chamada Pesquise. Encontre.
Compre. (em tradução livre).

O shopping apoia também vá-

Em 2020, foram adicionadas

rias causas sociais por meio de

novas marcas ao marketplace.

doações, incluindo uma ação

A ferramenta é fácil de navegar

de arrecadação de fundos. “Na

e mais um atrativo para o clien-

temporada de Natal, a Reves

te fazer suas compras.

d’enfants disponibiliza um serviço de embrulho para pre-

SUSTENTABILIDADE
Les Galeries de la Capitale é o
primeiro shopping center de Que-

sentes e o valor arrecadado é
Marketplace lançado no ano passado traz
centenas de produtos dos varejistas

bec a ter equipamentos de alta

destinado à fundação”, enfatiza Landry. O Méga Parc também
atende várias crianças da entida-

eficiência energética; alto desempenho e baixo

de, levando-as para conhecer e brincar o parque

consumo de água e energia. “A Praça de Alimen-

de diversões.
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