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Os brasileiros e os shoppings
Este foi, sem dúvida, o ano mais desafiador

Acreditamos que este não é o momento ide-

dos últimos tempos. Por outro lado, toda a difi-

al para se discutir um tema tão complexo e

culdade que passamos mostrou a incrível resi-

que irá impactar tantos setores. Ainda esta-

liência e força do setor. Além da nossa capaci-

mos vivendo a pandemia e a crise econômica

dade em inovar, evoluir e apresentar soluções

e diversos segmentos foram profundamente

para lojistas, fornecedores e, especialmente,

atingidos e tentam se recuperar e manter em-

consumidores.

pregos. Acreditamos que a Reforma Administrativa deve ser prioritária à Tributária.

O nosso setor foi um dos mais impactados pela
crise do coronavírus. Todos os shoppings do

Outra expectativa para o próximo ano é a re-

país foram fechados, alguns por praticamente

tomada do segmento tão importante, que é o

quatro meses. E se muitas lojas fecharam, nos-

de cinemas. As salas já voltaram a operar e se-

sa eficiência na gestão, evolução e inovação

guem um rígido protocolo de segurança. Aos

trouxe muitas novas operações e muitos ou-

poucos, o público retorna às telonas e, com os

tros lojistas. Iremos terminar o ano com uma

grandes lançamentos programados para 2021,

vacância de cerca de 8% e uma tendência de

esse movimento deve se intensificar nos pró-

redução desse índice. A expectativa é que, em

ximos meses.

breve, retornemos para ao patamar do início
de 2020, na casa dos 5%.

Nós esperamos que, no ano que vem, todos
continuem operando com os protocolos de

Nesta edição, você também confere uma pes-

segurança – uso de máscaras, sanitização, hi-

quisa inédita, encomendada pela Abrasce e

gienização, monitoramento dos frequentado-

realizada pela Fronte Pesquisas, que mostra

res – para que tenhamos um ambiente ainda

como o consumidor brasileiro tem carinho

mais seguro para todos. Se ao longo desse ano,

muito grande pelos shoppings. No levanta-

mostramos muita força, união e responsabili-

mento, 88% dos entrevistados declararam que

dade, em 2021 não será diferente. Tenho certe-

têm sentimentos positivos relacionados aos

za que logo o setor retomará os patamares de

malls, por exemplo.

vendas do período pré-pandemia.

Para o ano que vem, uma das grandes priori-

Que todos tenham um final de ano não ape-

dades da Abrasce será a Reforma Tributária.

nas de muitas vendas, mas também de muita

Diferentes propostas tramitam atualmente

paz, saúde e alegria.

e estamos acompanhando de perto junto ao
governo e ao Congresso Nacional.

Desejo a todos um
feliz Natal e um

Por isso, montamos e estamos liderando um

próspero ano novo.

grupo de especialistas com advogados tributaristas, economistas e consultores, para que

Até 2021!

possamos formular uma proposta do setor.
Queremos levar nossas sugestões ao governo
e ao Congresso Nacional.

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

Flamboyant Shopping Center
Inaugurado em outubro de 1981, o empreendimento despontou como
novidade no cenário goianiense e abriu caminho para a implantação
de outros shoppings em Goiânia. Após diversos projetos de expansão e
revitalização, tem mais de 138 mil m² de área construída e é referência
para a região. São 270 lojas, sendo 10 âncoras e 8 megalojas, além de
10 restaurantes, 21 lojas de conveniência e duas áreas cobertas para
estacionamento. Desde 2004, conta com o Instituto Flamboyant, que tem
como objetivo ser o elo de responsabilidade social do shopping junto à
comunidade, colaboradores internos e seus familiares.
Telefone: (62) 3546-2000 | www.flamboyant.com.br

Shopping Gallo
Inaugurado em novembro de 2019, o empreendimento fica localizado
na região da 44, em Goiânia (GO), polo confeccionista que atrai grande
público tanto para o atacado quanto varejo. O empreendimento conta
com 4.760 m² e mais de 500 lojas em seu mix. Os seus diferenciais são o
estacionamento coberto com mais de 480 vagas para veículos de passeio
e 60 vagas especiais para ônibus, com áreas exclusivas para embarque e
desembarque. Além disso, possui praça de alimentação com mais de 15
operações, quiosques e outras opções espalhadas pelo mall.
Telefone: (62) 3773-2751 | www.shoppinggallo.com.br

Shopping Prado Boulevard
O Shopping Prado Boulevard foi inaugurado em 2005 e adquirido pela
Gazit Brasil em 2013, desde então vem passado por revitalizações. O
empreendimento está localizado em Campinas (SP), a apenas 5 minutos
da Rodovia Anhanguera. Tem ainda colégio, cinema, academia, correios,
supermercado, caixas eletrônicos, estacionamento coberto, farmácia,
alimentação e muito mais. Em média, mais de 350 mil pessoas circulam
pelo shopping mensalmente.
Telefone: (19) 3779-7147 | www.pradoboulevard.com.br/shopping

Smart Outlets
Um empreendimento moderno, com uma estrutura completa para trazer
comodidade, segurança e conforto para clientes e lojistas. O Smart Outlets
tem em sua primeira fase 90 lojas e 30 quiosques distribuídos em 20 mil
m² de ABL (Área Bruta Locável), com previsão de atingir 25 mil m² até
2022, e 2.250 vagas de estacionamento. O projeto é inovador, moderno e
com localização privilegiada, perfeito para gerar excelentes resultados.
Telefone: (11) 4788-9588 | www.smartoutlets.com.br
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Alta performance
para sua administração
de Shopping Center
com o ERP líder
de mercado.
A Group tem sistemas completos
e integrados para simpliﬁcar e
automatizar o seu trabalho.
Escolha ter tudo. Escolha ter Group!
Gestão ﬁnanceira
automatizada

Conciliação bancária

Remessa e retorno

Super App para lojistas
e administração

Controles gerenciais

Inteligência artiﬁcial
para atendimento

Relatórios inteligentes
e personalizados

Comunicados via push,
e-mail, Whatsapp e SMS

FALE COM UM CONSULTOR

Acompanhe
nossas
redes sociais.
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Reforma tributária: como as propostas
podem impactar o setor
ABRASCE MONITORA O ANDAMENTO DO ASSUNTO NO CONGRESSO E MONTA GRUPO DE
TRABALHO PARA APRESENTAR SUGESTÕES AO GOVERNO E CONGRESSO NACIONAL
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

reforma tributária segue em

assim como a redistribuição dos re-

discussão no Congresso e as

cursos arrecadados. Porém, a contri-

três propostas apresentadas geram

buição de diversos setores importan-

impactos diretos em alguns seto-

tes da economia, inclusive o de setor

res, como o de shopping centers.

de shopping centers, teria aumento,

De modo geral, os textos, analisados

o que pode impactar toda a cadeia.

pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado, propõem simplificar a ar-

MOMENTO INADEQUADO

recadação de impostos, unificando

O Brasil ainda passa por uma cri-

vários tributos. Dessa forma, a car-

se econômica e sanitária, por isso,

ga tributária recebida pelo governo

a Abrasce acredita que essa pauta

federal, em teoria, seria mantida. O

deveria ser adiada. Segundo o pre-

que mudaria seria a forma de arre-

sidente da entidade, Glauco Humai,

cadação, que passaria a ser sobre o

não é viável discutir uma reforma tri-

consumo e não sobre a produção,

butária em meio à pandemia, já que
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“A ABRASCE AGUARDA

nal. Em breve, espera poder

AGENDA COM O

apresentá-las. Fazem parte

RELATOR DA PEC

do grupo diretores financei-

Além disso, não há como se cal-

45/2019 PARA FALAR

ros de grandes empresas de-

cular os efeitos econômicos e

SOBRE O TEMA E

senvolvedoras de shoppings,

fiscais que serão deixados no

EVITAR O AUMENTO DE

período pós-pandemia, princi-

CARGA TRIBUTÁRIA NO

palmente se for levado em con-

SETOR QUE EMPREGA

“Com esse grupo de trabalho

sideração a alta da inflação já

MAIS DE 3 MILHÕES DE

vamos avaliar os impactos

anunciada para 2021 e o tímido

PESSOAS”,

macroeconômicos das pro-

crescimento do PIB (Produto

GLAUCO HUMAI.

postas de reforma tributária

diversos setores foram profundamente afetados.

Interno Bruto).

economistas e tributaristas.

– PEC 45/2019, PEC 110/2019 e
PL 3887/20. Essas não reduzem a tributa-

Neste momento, os empresários não po-

ção sobre consumo, impactando negati-

dem tirar o foco da recuperação de seus

vamente nas atividades essenciais para a

negócios e da manutenção dos empregos

população como saúde e educação, e nos

para debater o tema. “Antes dessa discus-

demais serviços prestados diretamente

são, é preciso ter a aprovação da reforma

ao cidadão”, explica Gisele Pimentel, ge-

administrativa, com a detecção do tama-

rente jurídica e de compliance da Abras-

nho do Estado e os respectivos cortes de

ce. Por isso, o trabalho da entidade bus-

gastos. Posteriormente, podemos con-

cou por sugestões factíveis.

versar sobre um novo
modelo de tributação”,

Na PEC 45/2019, por exemplo,

reforça ele.

a Abrasce enviará sugestões
sobre os temas Imposto so-

Diante disso, a entida-

bre Bens e Serviços, Aluguel,

de montou e está lide-

Creditamento, Repasse de

rando uma equipe de

IBS no contrato de locação,

trabalho para levar suas

entre outros pontos.

sugestões ao governo
e ao Congresso Nacio-

Gisele Pimentel, gerente jurídica e de
compliance da Abrasce
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SEM DATA MARCADA

que em elevação de impostos sobre

Por enquanto, é necessário aguardar,

o consumo, o que reduziria a deman-

pois não há data definida para apre-

da e agravaria a recessão econômica.

sentação do relatório final pelo de-

Na verdade, nenhuma reforma es-

putado Aguinaldo Ribeiro. Somente

truturante está sendo decidida nes-

após o conhecimento do que real-

tes tempos”, ressalta Gisele.

mente será apresentado é que o setor terá condições de se manifestar.

IMPACTOS
Caso alguma proposta seja aprovada

Passado isso, o colegiado será res-

de forma abrupta, que implique em

ponsável por discutir as propostas,

elevação de carga tributária sobre o

buscando um texto de consenso en-

consumo, agravará ainda mais o ce-

tre Governo, Parlamento e entes da

nário atual. “Em alguns setores, como

Federação. O relator se posicionará

no de shopping centers, não há cré-

através de um substitutivo à Propos-

ditos a compensar. Isso resultará em

ta de Emenda à Constituição nº 45,

aumento de custo para os lojistas

de 2019, não deixando,

e,

claro, de levar em con-

te, repasse nos preços

sideração

da

ao consumidor. E nos

Proposta de Emenda à

setores que possuem

Constituição nº 110, de

essa possibilidade, não

2019, e nem mesmo de

há clareza de como isso

pontos do Projeto de

será feito”, diz o presi-

Lei nº 3887, de 2020.

dente da Abrasce.

A previsão do presiden-

“Os shopping centers

te do colegiado é de

estarão entre os mais

pontos

consequentemen-

que a votação ocorra em dezembro.

prejudicados diante da impossibili-

Na avaliação do setor, seria impres-

dade de creditar-se sobre seus maio-

cindível que o Congresso Nacional

res gastos”, salienta a gerente jurídi-

avançasse antes em outras reformas

ca e de compliance.

estruturantes, como a Reforma Administrativa, PEC Emergencial, Re-

Humai e Gisele alertam que o perí-

cuperação das Contas Públicas, para

odo de transição trazido pelas PEC’s

só depois aprofundar a discussão na

do Congresso Nacional é demasiada-

Reforma Tributária.

mente longo. Desse modo, não será
possível observar os benefícios da

“Nenhum país no mundo, hoje, está

reforma pelos próximos anos. “Muito

tentando votar uma reforma tributá-

pelo contrário, durante a transição,

ria, principalmente uma que impli-

ocorrerá uma maior complexidade
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na tributação, com dois regi-

afetados terão aumento.

mes em vigência. Isso acarretará em aumento de custos

Como os shoppings estão no

de conformidade e de gestão

meio da cadeia produtiva e

tributária; maior insegurança

de comercialização, em tese,

jurídica; e permanência dos co-

a isenção ou mesmo a imuni-

nhecidos problemas das legis-

dade, por si só não é a solução

lações dos atuais tributos até

imediata. “Nosso setor está

serem extintos em até 10 anos”, adver-

estruturado com múltiplos CNPJs. Os

te Gisele.

empreendedores, se forem contribuintes do IVA, a incidência será a redução

Ainda sobre o período de transição,

de receita; o condomínio sofrerá au-

alguns pontos devem ser observa-

mento de custo sobre serviços adqui-

dos:

ridos e o Fundo de Promoções e Propaganda tende a ser mais onerado na

• O período de transição longo serve

publicidade adquirida”, explica a ge-

exatamente para melhor absorção das

rente jurídica.

mudanças tributárias, principalmente
para os contribuintes. Já para os con-

Há um outro agravante. Mesmo que

sumidores não faz tanta diferença;

não haja aumento de impostos sobre
vendas, a tendência é a compra de

• A proposta inicial traz um período de

serviços com custos muito mais eleva-

transição longo, fato. No entanto, pode

dos como vigilância, limpeza, energia,

não ser o prazo que seja apresentado

água, entre outros. “Se o aluguel não

ao final. A análise pelo relator serve

for taxado ou, pior, se o for, mas os cus-

exatamente para ajustar um período

tos forem incorridos em outro CNPJ,

mais razoável;

poderá haver um impacto duplo no
modelo proposto”, acrescenta Gisele.

• A simplificação do sistema, com a eliminação de contenciosos administra-

“A ocasião exige mecanismos para que

tivos e judiciais, contenção da guerra

se atravesse a crise. Não podemos ter

fiscal e diminuição de custos operacio-

a adoção de medidas que aumentem

nais (contador e compliance), poderá

a complexidade do sistema e da carga

compensar ou até superar eventuais

tributária em si”, conclui Humai.

ajustes de carga durante a transição.
O presidente da Abrasce alerta ainda
que o potencial inflacionário está sendo ignorado: a rigidez para baixa dos
preços pode não proporcionar redução em setores beneficiados, como a
indústria. Por outro lado, os segmentos
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Aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS (não-cumulativo): essencialidade
e relevância nas transações comerciais
após a pandemia da Covid-19
por: Roberto Casarini | fotos: Divulgação

Os

contribuintes devem estar

levância, vale dizer, considerando-se

atentos ao aproveitamento

a importância de determinado item

de créditos da Contribui-

– bem ou serviço – para o desenvol-

ção para o Programa de Integração

vimento da atividade econômica de-

Social (PIS) e da Contribuição para o

sempenhada pelo contribuinte.

Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) sobre as despesas incorridas

Apesar disso, existe certa controvér-

com insumos nas transações comer-

sia sobre a caracterização de insumos

ciais realizadas sob a égide do novo

em cada ramo de atividade, especial-

contexto negocial decorrente das

mente em relação aos contribuintes

condições e restrições impostas pela

dedicados às operações comerciais. A

pandemia global da Covid-19.

nosso ver, existem sólidos argumentos para fundamentar o aproveita-

Os artigos 3º das Leis nº 10.637/02 e

mento de insumos nas transações co-

10.833/03 estabelecem um rol de ru-

merciais, pois o conceito de insumos,

bricas que são admitidas para fins do

conforme definido pelo STJ, seria in-

aproveitamento dos créditos de PIS e

trínseco à base de cálculo das referi-

COFINS, incluindo os bens e serviços

das contribuições, de acordo com o

utilizados como insumos na presta-

conceito de receita bruta, previsto no

ção de serviços e na produção ou fa-

artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77.

bricação de bens ou produtos destinados à venda.

Desta forma, para que seja efetivada
a tributação não cumulativa, deveria

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)

haver direito de crédito quanto aos

pacificou o conceito de insumos para

custos imprescindíveis e diretamen-

fins da apuração de créditos de PIS

te relacionados à atividade do contri-

e COFINS, seguindo a linha de que o

buinte e à obtenção das receitas tri-

conceito de insumo deve considerar

butáveis pelas contribuições. Dessa

os critérios da essencialidade e/ou re-

forma, adotando uma análise siste-
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mática da legislação, a interpretação do

litígio administrativo e/ou judicial, pois a

conceito de insumo deve ser ampla.

Receita Federal do Brasil se posicionou
no sentido de que o crédito de insumos

No contexto de um “novo normal”, pós-

estaria vinculado exclusivamente à fabri-

-pandemia da Covid-19, entendemos

cação ou produção de bens e à presta-

que deverá existir uma reavaliação da

ção de serviços, nos termos da Solução

caracterização dos insumos essenciais

de Consulta COSIT nº 84/20, da Instru-

e relevantes para as operações comer-

ção Normativa 1.911/19 e do Parecer Nor-

ciais de lojas e/ou shopping centers, in-

mativo nº 5/18.

cluindo principalmente as despesas que
dizem respeito aos cuidados sanitários,

Ante o exposto, podemos concluir que

seguindo as determinações das autori-

existem bons argumentos jurídicos para

dades brasileiras (Municipal, Estadual ou

sustentar o aproveitamento de créditos

Federal) e da Organização Mundial de

de PIS e COFINS em relação aos gastos

Saúde (OMS), tais como dispensadores

incorridos com a contratação de insu-

de álcool em gel, máscaras, luvas, ócu-

mos essenciais e relevantes para as ope-

los, testes de Covid-19, aparelhos de me-

rações comerciais de lojas e/ou shopping

dição de temperatura, procedimentos

centers, incluindo as despesas que di-

de limpeza.

zem respeito aos cuidados sanitários no
contexto da pandemia da Covid-19, pois

O aproveitamento de crédito de PIS e

estes dispêndios podem ser entendidos

COFINS dos gastos com equipamentos

como insumos essenciais às transações

de proteção individual (“EPI”), requeridos

comerciais, nos termos da ratio deciden-

de modo regulamentar, foi reconhecido

di do Recurso Especial nº. 1.221.170, a qual

pelo Recurso Especial nº 1.221.170/PR,

sugere a realização de uma análise caso

pelo Parecer Normativo nº 5/18, pela Ins-

a caso, com fundamento nos critérios de

trução Normativa nº 1.911/19, pela NOTA

essencialidade e relevância específicos

SEI PGFN MF nº. 63/18 e pelas Soluções

de cada contribuinte.

de Consulta nºs 2/20 e 32/20. Existem
também precedentes do Conselho Ad-

*Roberto Casarini é advogado sênior

ministrativo de Recursos Fiscais (CARF)

no escritório Demarest, especialista

acerca dos créditos decorrentes de EPI,

em Direito Tributário pela USP e mes-

desde que essenciais à atividade desen-

trando em Direito Tributário pela FGV/

volvida (Acórdãos CSRF nº 9303-010.180

SP.

e 9303-010.158).
A opinião do autor do artigo não reflete,
É importante destacar

necessariamente, a opinião da Abrasce

que o aproveitamento
de créditos de PIS e
COFINS, no desenvolvimento de atividades
comerciais, dependeria de um potencial
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RETOMADA ACIMA
DAS EXPECTATIVAS NOS
OUTLETS BRASILEIROS
O CENÁRIO ATUAL É DE
CRESCIMENTO EM FLUXO E VENDAS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

O

segmento de outlets ganha cada vez

ras comerciais também aceleraram. Com as restri-

mais relevância no país. Com a pande-

ções no mercado brasileiro, as indústrias identifi-

mia, assim como os shopping centers,

caram que nosso empreendimento é um canal de

os empreendimentos tiveram que permanecer

vendas interessante para ‘escoar’ esse estoque pa-

fechados durante um período. Mas, retomaram as

rado. Dessa forma, chegamos em novembro com

atividades paulatinamente, conforme os decretos

uma vacância bem pequena”, relata.

estaduais e municipais. Em um momento de recuperação da economia, se tornam pontos impor-

O panorama é parecido no I Fashion Outlet Novo

tantes de consumo já que oferecem descontos de

Hamburgo e no I Fashion Outlet Santa Catarina.

até 80% durante todo o ano.

Ambos já têm um movimento significativo e uma
evolução muito positiva, estando bem próximo

Desempenho na retomada

dos números obtidos antes da pandemia. “Em
momentos de crise, as pessoas se contêm, tentam

Segundo Aline Righi, gerente de marketing do

poupar mais, o que é positivo para o segmento de

Porto Belo Outlet Premium, desde a reabertura

outlets. Estudamos diversos exemplos de retoma-

em maio, os números de performance de vendas

da do varejo em outros lugares do mundo, inves-

e fluxo vêm crescendo e batendo em dois dígitos

timos em tecnologia e estamos fazendo tudo de

os resultados de 2019. “A partir de julho, as procu-

maneira gradual e organizada. Hoje, se sabe mais

II Fashion Outlet
Santa Catarina fica no
município de Tijucas
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Porto Belo Outlet Premium
permaneceu fechado
por 32 dias e reabriu com
um rígido protocolo de
segurança e saúde

_OUTLETS
O serviço de pick-up continua
ativo no Catarina Fashion Outlet,
possibilitando uma nova modalidade
de compra | (Foto: Marcelo Donatelli)

sobre a doença e estamos percebendo uma nova

No Catarina Fashion Outlet, após a reabertura do

dinâmica para o dia a dia”, aponta Charles Krell, vi-

mall em 3 de junho, algumas operações importan-

ce-presidente de operações da Iguatemi Empresa

tes foram inauguradas. Entre elas, estão GAP, Po-

de Shopping Centers.

bre Juan Bar-B-Cue, l’oeil, O Boticário, Pizza Crek,
Parmeggio e Fila. “Lembrando que as três primei-

O Catarina Fashion Outlet, localizado em São Ro-

ras são exclusivas em outlets no país. E teremos

que, a 40 minutos de São Paulo, também tem tido

mais aberturas até o final do ano, como Reserva,

bons resultados. “Após passar pelo desafio dos

Triya, Ortobom, Grifiti, Bhagavan, entre outras”,

três primeiros meses de operação (junho a agos-

ressalta Niubó.

to), nos quais tivemos de trabalhar com maiores
restrições em termos de horários e de público, em

No Porto Belo Outlet Premium, desde abril, foram

setembro a operação finalmente deslanchou”, diz

inauguradas sete operações: Acostamento, Fatto

o superintendente Jorge Niubó. A partir de outu-

a Mano, Mark Down, E10 Home Confort, Maestro

bro, o Catarina passou a ter forte crescimento de

Gelato e Café, Água de Coco e Zinzane. “Assina-

vendas e público comparado ao mesmo período

mos também com a rede de postos e conveniên-

do ano passado.

cia premium Juninho e a abertura está prevista
para abril de 2021, o que converge para o nosso

Inaugurações

propósito de nos tornarmos um complexo de soluções para Santa Catarina”, destaca Aline.

Novas lojas foram incorporadas ao mix em todos
os empreendimentos.
No I Fashion Outlet Santa Catarina chegaram
Diesel, Aeropostale e iPlace; e no I Fashion Outlet
Novo Hamburgo, a loja Love B iniciou
sua operação durante a pandemia.

“Esperamos

A l’oeil chegou ao
Catarina Outlet
Premium após a
reabertura

seguir

evoluindo no controle da
Covid-19 e, assim, ganhar
mais confiança dos clientes para circular e consumir”, ressalta Krell.
Charles Krell, vicepresidente de operações
da Iguatemi Empresa de
Shopping Centers
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Comportamento do consumidor

tem possibilitado que o fluxo de pessoas fique
mais diluído e melhor distribuído. Isso traz maior

O tempo de permanência do cliente também

conforto e segurança ao passeio e às compras

tem crescido gradativamente. “Sentimos esse

de nossos clientes”, relata o superintendente.

acréscimo tanto pelo controle de permanência
do estacionamento quanto no aumento do ti-

O fim do ano

cket médio das compras. Mais tempo, mais vendas”, relaciona a gerente de marketing.

A expectativa até o encerramento de 2020 é
de muito fluxo e vendas. O Porto Belo Outlet

A partir de 1 de novembro, o Porto Belo Outlet

Premium adotou o tom de que é tempo de co-

passou a operar no horário normal das 10 às 22

memorar a vida após tantas restrições em suas

horas, todos os dias da semana. “Essa volta à

campanhas publicitárias, buscando entregar so-

normalidade aumenta a sensação de segurança

luções para o consumidor. Uma delas é o lança-

pois evita a aglomeração de pessoas. Isto é, os

mento de um personal shopper, com 12 horas de

passeios podem acontecer de forma mais tran-

serviço gratuito. “Queremos atender também

quila e há ainda o fator psicológico de retornar

as pessoas que quiserem se planejar nas com-

ao normal, que mostra que podemos seguir em

pras e não ‘perder’ a viagem. Vamos integrar os

frente com nossas rotinas”, ressalta Aline.

clientes com o rol de produtos que nosso outlet
possui e ainda fazer a conexão do lojista ao con-

De acordo com Krell, as pessoas estão se sentin-

sumidor, para uma possível reserva ou venda via

do um pouco mais seguras para voltar a circular

WhatsApp”, detalha Aline.

e, naturalmente, consumir também. “Percebemos ainda que eles estão mais focados quando

O Porto Belo Outlet Pre-

vão realizar suas compras. A expansão do horá-

mium é um empreen-

rio de funcionamento possibilitou mais opções

dimento

com

aos consumidores, evitando aglomerações, am-

turística

no

vocação

litoral

de

pliando os serviços e re-

Santa Catarina. Por isso,

forçando o sentimento

a equipe monitora os ín-

de segurança. Aos pou-

dices de reservas de ho-

cos, vamos retomando

téis, pousadas e aluguéis

a rotina e voltando a

como

fazer parte do dia a dia

Airbnb, e os números

dos clientes.”

têm sido interessantes.

pela

plataforma

“As famílias pretendem

O superintendente do
Catarina Fashion Outlet,
Jorge Niubó

16_SHOPPING CENTERS

De forma geral, os clien-

viajar de carro, evitando

tes do Catarina Fashion

aeroportos ou rodoviárias.

Outlet têm entendido

Isso é excelente para nós,

o momento e seguem

pois estamos localizados na principal rota turís-

respeitando os protoco-

tica de acesso à Florianópolis e Balneário Cam-

los de distanciamento e

boriú (BR-101).

uso obrigatório de máscara. “A expansão do horário de funcionamento

Aline Righi, gerente de
marketing do Porto Belo
Outlet Premium

_OUTLETS

A vitrine de ofertas do Porto Belo
Outlet Premium ajuda o cliente
a se programar com compras e
continuará sempre ativa

Nos empreendimentos I Fashion Outlet Novo Hamburgo
e I Fashion Outlet Santa Catarina, Krell diz que estão bem
animados para o último bimestre, tendo em vista que os
resultados dos outlets estão surpreendentemente satisfatórios, uma vez que as pessoas estão procurando cada
vez por locais arejados e abertos, além de buscar por bons
preços. Trabalharam com mais força a Black Friday, já que
o principal diferencial dos empreendimentos são preços
baixos o ano todo.
“Com toda prudência ao ambiente em que circulam consumidores e colaboradores, acreditamos em um crescente volume de atividades, muito próximo do que foi visto
em novembro e dezembro do ano passado. Estamos com
a expectativa de que o movimento de vendas no Natal
seja extremamente satisfatório, o que será motivador para
nós, para os lojistas e para os clientes que, aos poucos, retornam às suas atividades cotidianas”, declara o vice-presidente de operações.
Niubó afirma que a expectativa para o final do ano no Catarina Fashion Outlet não poderia ser melhor. Além disso,
ressalta a importância do passeio seguro e com preços
atrativos. “Oferecendo os melhores descontos e a possibilidade de compras em um mall a céu aberto, com todos
os protocolos de segurança sanitária implantados e com

Totens de álcool em gel foram distribuídos por todas
as áreas do Catarina Fashion Outlet

a recente certificação do selo Safe Guard, as pessoas acabam encontrando uma experiência única”, reforça.
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Perspectiva 3D do City Center, mais
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um outlet com obras iniciadas e previsão de inauguração para 2022

Grupo Tacla Shopping ampliará
portfólio nos próximos três anos
O DIRETOR ANÍBAL TACLA FALA SOBRE OS INVESTIMENTOS DA COMPANHIA, TRAZ UM
BALANÇO DE 2020 E ESTÁ OTIMISTA PARA O PRÓXIMO ANO
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

C

om de mais de 80 anos de história, o Grupo Tacla Shopping é uma das
maiores companhias de shopping centers do país. Apesar de 2020 ter sido
bem difícil, a empresa deu continuidade às obras de três novos greenfields.

Com isso, terá 11 empreendimentos em seu portfólio, distribuídos nos estados do
Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
O diretor do Grupo Tacla Shopping, Aníbal Tacla, conta sobre a importância desses
investimentos e o quanto devem movimentar as regiões em que estão localizados.
O Palladium Umuarama é um marco de sustentabilidade do setor e será inaugurado já em 2021. Aliás, a expectativa é de otimismo para os próximos meses. Desde
o início da pandemia, o Grupo Tacla também se empenhou em ajudar os lojistas e
manter os empregos, o que só comprova que a forma como conduzem os negócios é um exemplo a ser seguido.
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Revista Shopping Centers – Em um ano totalmente desafiador, o que ficou de aprendizado
para o Grupo Tacla Shopping?
Aníbal Tacla – Acredito que o aprendizado não tenha sido apenas para o Grupo Tacla, mas também para todos os empresários de qualquer segmento. Foi desafiador até no âmbito pessoal
para todos os brasileiros. No Grupo Tacla, precisamos nos adaptar, sermos criativos e nos reinventar. Já estamos avaliando que as ações que foram criativas e funcionaram de forma positiva serão
aplicadas mesmo depois que tudo passar.
RSC – Fale um pouco sobre os novos empreendimentos e explique por que decidiram seguir
com o planejamento das obras mesmo com a crise.
AT – Sim, demos sequência a todas as obras que já estavam iniciadas e começamos um novo
empreendimento em Ponta Grossa (PR). Por conta da construção civil ser um serviço essencial,
optamos por manter o planejamento para cumprir os cronogramas. Obviamente, tivemos precauções a serem seguidas e mais cuidados, mas com o apoio de todos os colaboradores estamos cumprindo tudo com tranquilidade.
O Palladium Umuarama é o primeiro shopping que entregaremos depois
da crise. As obras estão sendo finalizadas na região, e esse será primeiro
shopping da cidade paranaense. Vemos que esse empreendimento vai
beneficiar muito a vida dos moradores de Umuarama e região. Será
um incentivo para a economia local, com a geração de novos empregos e renda. Terá mais de 66 mil m² de área construída, 120 lojas, 16
âncoras e megalojas, 1.200 vagas de estacionamento e quatro salas
de cinema.
Aníbal Tacla, diretor do Grupo Tacla

Também estamos com as obras em andamento do City Center, em Campo Largo (PR) – um outlet que fica numa região
estratégica do Paraná. Vamos seguir o conceito americano,
como fizemos no projeto de sucesso em Porto Belo (SC). Está
localizado às margens da rodovia BR-277 e é a principal conexão
com todo o interior do estado do Paraná, onde circulam mais de um
milhão de veículos por mês. Além disso, vamos atender mais de 30 cidades
com grande potencial de consumo em torno do empreendimento. Com 74 mil m² de área construída, o City Center será um dos maiores outlets do Brasil.
Em Ponta Grossa (PR), iniciamos as obras recentemente do Plaza Shopping Campos Gerais. Esse
projeto deve ter mais de dez lojas âncoras e 220 lojas satélites, contando ainda com mais de 1.500
vagas de estacionamento em uma área construída de 76 mil m² e 30 mil m² de ABL.
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RSC – Qual é a expectativa com esses novos

árvores por ano. Além disso, teremos mais de 600

empreendimentos e quando estão previstas as

árvores de 50 espécies por todo o shopping, o que

inaugurações?

ajudará o meio ambiente e será referência em paisagismo e bem-estar.

AT – O Palladium Umuarama está previsto para
abril de 2021, o City Center para 2022 e o Plaza

RSC – Vocês já têm um empreendimento em

Shopping Campos Gerais para 2023. Fizemos há

Ponta Grossa, por que decidiram investir em um

alguns anos diversos estudos para iniciar novos

novo shopping na cidade?

empreendimentos e observamos alta demanda
nessas regiões. A expectativa é de empreendi-

AT – Ponta Grossa comporta mais um shopping,

mentos de grande sucesso com projetos moder-

pois está crescendo demais, com indústrias e no-

nos e sustentáveis. Eles vão garantir geração de

vos empreendimentos – o que está atraindo mui-

empregos, melhorar a economia de todas regiões,

ta gente. Estudamos bastante para tomar essa

proporcionar excelente experiência de compras

decisão. Além disso, a cidade atende toda a região

dos consumidores e, obviamente, ampliar o por-

dos Campos Gerais, que está em constante cresci-

tfólio do Grupo Tacla.

mento, graças também à força do cooperativismo.

RSC – O Palladium Umuarama já é uma referên-

RSC – Na reta final de 2020, como avalia a reto-

cia em sustentabilidade antes mesmo de ser

mada dos shoppings do grupo? Existem diferen-

inaugurado. Qual foi o investimento feito para a

ças de desempenho entre os estados?

geração de energia limpa?
AT – Não tem diferença. Estamos caminhando
AT – Investimos R$ 5,2 milhões em tecnologia sus-

junto com a economia, que está se restabelecendo

tentável. Ele terá 100% da energia consumida pe-

aos poucos. No Paraná, por exemplo, o comércio

las áreas comuns abastecida por um dos maiores

teve aumento pelo quinto mês consecutivo, cres-

sistemas de placas fotovoltaicas do setor de varejo

ceu 1,2% em setembro em relação a agosto e 7,7%

no país, com mais de 3.200 módulos. O sistema

em comparação a setembro de 2019, no primeiro

de energia solar do Palladium Umuarama evitará

caso, é o maior aumento entre os estados do Sul.

a emissão de aproximadamente 1.270 toneladas

Todos os shoppings do Grupo Tacla seguem o

de CO₂ – ou seja, o equivalente ao plantio de 7.800

mesmo caminho.
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Projeto do Palladium Umuarama
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Porto Belo Outlet Premium, o
primeiro outlet do Grupo Tacla,
ganhou novas lojas em 2020

RSC – A performance do Porto Belo Outlet

Negociações de acordo com a necessidade de

Premium está acima do esperado desde a re-

cada lojista, diminuindo o custo do condomí-

abertura?

nio, entre outras ações garantiram a permanência do maior número de lojas possível. Foi

AT – Sim, está acima e indo muito bem. Esse em-

difícil para todos e sabemos que os lojistas pas-

preendimento é novo, e tem o benefício de ser

saram por momentos de incertezas e angústia.

um shopping a céu aberto. Neste momento em

Por isso, procuramos apoiar todos, como sem-

que estamos vivendo, esse é um fator de decisão

pre fizemos nas inúmeras crises econômicas

para as pessoas saírem de casa. Até o fim do ano,

pelas quais passamos.

por exemplo, doze novas marcas vão inaugurar
lojas no Porto Belo Outlet Premium. Nos últimos

RSC – O cinema é um dos segmentos mais

quatro meses, registramos crescimento de ven-

afetados. Como tem se dado a retomada?

das de vendas e de fluxo na casa dos dois dígitos
em relação ao ano anterior.

AT – Nós administramos a operação do IMAX
no Palladium. Estamos seguindo todos os pro-

RSC – Como fica a expectativa para 2021?

tocolos de saúde que são exigidos em cada região. O setor está entre os mais atingidos pela

AT – A palavra para 2021 é “otimismo”. Como

pandemia, pois mesmo com a retomada em

não sabemos quando tudo voltará ao normal,

alguns lugares, existe uma carência enorme de

vamos continuar trabalhando intensamente

lançamentos, além de um grande receio por

e seguindo todos os protocolos exigidos pelos

parte dos frequentadores. Por enquanto, não

órgãos de saúde de cada região, para manter

podem ser consumidos itens da bombonière,

a segurança dos clientes e colaboradores.

mas vemos que os clientes estão voltando à rotina e o movimento vai aumentando aos pou-

RSC – Como o Grupo Tacla ajudou os varejis-

cos. Ainda vamos aprender muitas coisas novas

tas durante a pandemia?

e teremos que nos adaptar a essa realidade.

AT – Nosso grupo é reconhecido por uma ges-

RSC – Como avalia o comportamento do con-

tão muito próxima tanto de colaboradores

sumidor nesse momento?

como dos nossos lojistas. Em um momento
tão incerto e surpreendente, era fundamental

AT – Por conta de os consumidores estarem,

colaborar para proporcionar a permanência

por longos meses, represando o consumo e as

de muitos na sobrevivência dos seus negócios.

atividades de lazer, inicialmente, observamos
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Porto Belo Outlet Premium, o
primeiro outlet do Grupo Tacla,
ganhou novas lojas em 2020

até uma certa euforia, que mereceu adaptações

RSC – Para o Natal, é possível que o resultado

e cuidados redobrados. Avalio que os clientes es-

seja melhor em relação ao ano passado?

tão voltando aos hábitos normais, tanto na compra on-line quanto na física. As inovações apre-

AT – Nossa meta para o Natal que estabelece-

sentadas pelo shopping, como lockers, totens

mos é ter um comparativo de igualdade ao ano

de autoatendimento e drive-thru estão fazendo

passado. Se os números forem assim, já é muito

parte do dia a dia dos consumidores, e são com-

positivo. Como disse, nossa palavra para 2021 é

portamentos que vão ficar por um longo tempo.

“otimismo”, e esse sentimento vai fazer parte do
nosso dia a dia a partir de agora. Por conta do

RSC – O Grupo Tacla precisou reduzir seu qua-

atual momento, vemos que muitas pessoas não

dro de colaboradores em decorrência da crise?

vão viajar para fora do Brasil, o que vai ser bom
para nossa economia. Por isso, estamos confian-

AT – Não teve redução no quadro de colaborado-

tes e acreditamos que há chances de o fim do

res em nenhum dos shoppings do Grupo Tacla.

ano ter um saldo positivo nas vendas – próximo

Procuramos manter nosso quadro, acreditando

do que foi ano passado. Para isso, apostamos em

na retomada. O mesmo não aconteceu com al-

decorações de Natal exclusivas, além de cam-

gumas lojas, que foram fortemente impactadas,

panhas, sorteios e promoções inéditas, sempre

pois dependiam do consumo físico para sobrevi-

garantindo os protocolos de saúde e segurança.

ver. Ou seja, não conseguiram migrar para o digital, pois dependiam das compras presenciais.
Mas a maioria das lojas agiu rápido para atender
aos clientes e se manterem competitivas. Atualmente, geramos 20 mil empregos diretos, considerando as lojas.
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por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

S

audade é uma das palavras que definem

de mais de 50 anos e passaram a fazer parte da

2020 e mais resumem o que as pessoas

vida em sociedade. Os shoppings têm uma gran-

sentiram. Saudade de abraçar, beijar, en-

de capacidade de adaptação e, hoje, fazem parte

contrar familiares e amigos, de festejar, sair, viajar,

da rotina dos brasileiros, seja para comprar, lazer

ir ao cinema, bater perna por aí… A lista é extensa.

ou serviços.

Na pesquisa Shopping centers e consumidores:
sentimentos e percepções do presente e do futu-

De acordo com Glauco Humai, presidente da

ro, encomendada pela Abrasce à Fronte Pesqui-

Abrasce, o varejo é dinâmico e um dos pilares

sa, também ficou nítida a saudade que as pesso-

da entidade é promover conhecimento e des-

as tiveram de frequentar o mall enquanto
estiveram fechados. Afinal, o brasileiro
gosta de estar nesse ambiente – os
577 shoppings do país receberam

cobrir tendências. “Nossa intenção com a
pesquisa foi trazer uma atualização da
relação dos consumidores com os
empreendimentos,

descobrindo

mais de 502 milhões de visitantes

como eles se encaixam nos senti-

por mês em 2019.

mentos das pessoas”, resume ele.

Esses espaços foram ganhando
cada vez mais relevância ao longo
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Glauco Humai, presidente
da Abrasce
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A volta do público
Para acompanhar essa evolução, a entidade
Com o fim do pico da crise, aos poucos, o con-

ainda adota o índice semanal da Sondagem

sumidor tem voltado a frequentar o mall. Re-

Fluxo de Pessoas em Shopping na pandemia,

alizada entre 10 e 21 de setembro, cerca de um

que apresenta a variação do fluxo em relação

mês após a reabertura de todos os shoppings

à semana imediatamente anterior. Essa dinâ-

brasileiros, a pesquisa trouxe um dado inte-

mica do fluxo deve continuar moderada no

ressante: 60% dos entrevistados já tinham re-

último trimestre, considerando ainda as in-

tornado pelo menos uma vez ao mall. “Os que

certezas da crise e a preocupação dos consu-

ainda não tinham ido era por conta do medo

midores com garantias de emprego e renda

da doença e de sair às ruas”, relata Juliana

após o fim dos programas de auxílio.

Piai, sócia-diretora da Fronte Pesquisa.

Convivência e conveniência
O fluxo de pessoas segue com índices cada
vez melhores, com crescimento moderado,

A pesquisa realizada pela Fronte teve a fase

mesmo que ainda abaixo dos números do

quantitativa (foram entrevistados 515 consu-

ano passado. “No acompanhamento quin-

midores, residentes das capitais e de regiões

zenal que realizamos, com base no Iflux (in-

metropolitanas), sendo que a quantidade de

dicador adotado pela Abrasce, desenvolvido

entrevistas foi proporcional à quantidade de

pelo IBOPE e apoio de Tendências Consulto-

ABL (Área Bruta Locável) de cada cidade. Na

ria a partir de dados da Mais Fluxo), é possível

fase qualitativa, os usuários frequentes foram

constatar que há uma recuperação gradual

entrevistados.

correlacionada à melhoria das vendas”, relata
Flávia Costa, coordenadora de Inteligência de

A levantamento mostrou a falta que o sho-

Mercado da Abrasce.

pping fez na vida das pessoas enquanto es-

_CAPA

tiveram fechados. Os mais impactados foram as mulheres, os jovens, os de baixa
renda e quem tem maior envolvimento emocional com esses locais. Ir ao mall
para lazer, comer, relaxar, passear, ver pessoas, comprar e utilizar todos os serviços
foram os principais pontos citados.

Outro dado interessante é o papel que eles cumprem quando as pessoas não têm
onde ir: 43% declararam buscar um shopping e 47% dizem adorar estar nesse ambiente, especialmente as mulheres. São considerados relaxantes para 46% dos entrevistados com médio e alto engajamento. Metade ainda sente-se em casa quando está no seu mall preferido.
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O setor fez o que pode para atender seus consumidores em 2020, mesmo com todas as restrições.
Serviços de drive-thru, por exemplo, ajudaram muitos clientes a conseguir presentear a mãe ou
mesmo comprar ovos de páscoa para as crianças. Segundo dados da Abrasce, o ticket médio continua mais alto em 2020, especialmente em datas comemorativas, em comparação ao ano passado.
“Em outubro de 2019, era R$ 92,00 e, no mesmo período de 2020, foi de R$ 110,82. No Dia das Crianças
passou de R$ 152 para R$ 188”, exemplifica da Flávia.
O levantamento da Fronte também mostrou que os sentimentos que as pessoas têm em relação
ao ambiente são positivos, atingindo o índice de 88%. Alegria, segurança, felicidade e confiança são
alguns dos citados. Por isso, o consumidor volta dentro dos protocolos estabelecidos para uma compra mais pontual, pois é um ambiente em que se sente seguro e ainda ajuda a trazer boas sensações
durante a visita.

Retorno Gradual
Esse retorno gradual e responsável reflete nas vendas, que já apresentam números mais animadores. No período de fechamento total, os shoppings chegaram a ter perdas de 89% das vendas
em relação ao período que antecede o surto, no início deste ano, conforme o Índice Cielo de Varejo
Ampliado (ICVA) – Impactos da Covid-19. Em novembro, por outro lado, 82% da receita já tinha sido
recuperada quando comparada ao período pré-pandemia. “Este processo de retomada também
pode ser visto a partir do aumento de vendas registrado a cada data comemorativa. Algumas administradoras já preveem novembro e dezembro até melhores do que os mesmos meses de 2019”,
conta o presidente da Abrasce.
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Segundo Flávia, o setor está quase voltando

Ainda em 2020

ao normal do mercado. No Norte do país, que
reabriu antes e passou a operar mais rapi-

O setor foi fortemente impactado com a crise

damente no horário normal, os números já

sanitária, o que tornou esses meses os mais

apontam crescimento em relação aos níveis

desafiadores desde o surgimento da indús-

pré-pandemia. Pelo ICVA, apresentou au-

tria. “Foi um período de incertezas, intensos

mento de 5,2% na semana de 9 a 15 de no-

desafios, mas também de muito diálogo,

vembro. Lidera com o melhor resultado acu-

aprendizado e inovação. Essa luta deixou

mulado entre 2 de março a 15 de novembro

aprendizados, que serão fundamentais para

com perdas de 33,9%.

seguirmos ainda mais fortalecidos. E quem
ganha com toda essa evolução é a sociedade,

A região Sudeste, por ter sido a última a re-

que passou a contar com mais alternativas”,

abrir todos os empreendimentos, registra

declara Humai.

a maior queda entre as demais, com índice
de -19,7%. No acumulado do período, de 2 de

Com todo esse cenário desfavorável, o setor

março a 15 de novembro, a queda é de 52,4%.

se mostrou mais uma vez forte e unido e,
apesar das perdas, também traz dados positi-

O Natal também dará uma perspectiva me-

vos. Um deles se refere aos novos greenfields.

lhor de como será o mercado no ano que

“No início do ano, antes da pandemia, 19 inau-

vem. “Cerca de 95% dos shoppings esperam

gurações tinham sido anunciadas. Algumas

aumento de vendas neste Natal em compa-

foram mantidas e o setor fechará 2020 com

ração às semanas anteriores. A alta esperada

sete novos empreendimentos. São eles: Par-

é de cerca de 27%. Em relação ao Natal do

que Shopping Bahia, Shopping Serra Talha-

ano passado, há a expectativa de queda de

da, Catalão Shopping, Smart Outlets, Liv Mall,

2% nas vendas. Apesar de esperarem vendas

Outlet Premium Grande São Paulo e Cidade

menores, o resultado da pesquisa confirma a

Jardim Shops”, detalha a coordenadora de In-

recuperação gradual e contínua do se-

teligência de Mercado.

tor”, frisa Humai. Em contrapartida,
o ticket médio deve ser superior

Apesar do varejo também ter

ao de R$ 186 de 2019. A Abrasce

sido impactado diretamente,

projeta o valor de R$ 300 para

vem apresentando uma re-

esse Natal. O trabalho intenso

ação. “Nosso levantamento

permanece por parte de to-

mais recente, realizado de

dos e a união segue fazendo a

abril a agosto, constatou que

diferença para que o setor ven-

11 mil lojas foram fechadas, de

ça a crise dia após dia.

um total de 105,6 mil. No entanFlávia Costa, coordenadora de
Inteligência de Mercado da Abrasce
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to, novas lojas passaram a ocupar parte dos espaços, ocasionando uma vacância de 8% em
julho”, destaca o presidente.
Segundo Flávia, mais de 500 marcas distintas de 34 segmentos diferentes anunciaram
inaugurações, com destaque para as lojas de vestuário, alimentos e bebidas e estética e beleza. “Continuamos a fazer esse monitoramento e, para os próximos meses, deverão acontecer mais aberturas. Esse levantamento ajuda a entender como as marcas estão planejando
suas expansões dentro dos shoppings, em especial nesse período atípico.”

Engajamento do consumidor
O estudo da Fronte conseguiu encontrar quatro tipos de usuários de acordo com o envolvimento emocional, sendo que 28% são do nível mais alto. “Um dos aprendizados foi a descoberta de que 3 em cada 10 consumidores vão para se distrair. Mesmo que não tenham nada
para fazer lá, esses consumidores adoram seu ambiente e ficam o tempo máximo que podem no empreendimento. Além disso, consideram os shoppings como primeira opção para
resolver qualquer assunto. Geralmente, esse perfil de consumidor tem memória afetiva com
algum empreendimento. É um tipo de informação valiosa”, diz Humai.

As histórias são as mais diversas e vão desde o primeiro beijo até cantar em uma praça de
alimentação lotada. “Às vezes, o shopping não precisa fazer. O fato dele existir já faz com que
esteja na vida das pessoas e funciona como palco de memórias. Algumas pessoas guardam
mais essas lembranças”, frisa Juliana.
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Na outra ponta, 11% não têm envolvimento. “Esse grupo é absolutamente funcional, formado principalmente por homens de alta renda, e vai para comprar.
Há ainda 39% com um envolvimento médio e características similares aos estritamente emocional, mas, em alguns momentos, preferem fazer outras atividades de lazer”, explica Juliana. 22% são de baixo envolvimento. Os dois mais
emocionais somam 67% e consideram os empreendimentos como um lugar
de descompressão para aliviar os problemas diários.
A pesquisa buscou entender também o que esperam do futuro do setor. “O
que se constatou é que as pessoas buscam uma jornada com o mínimo de
atrito possível. Daí vem a importância de entender os quatros grupos para
oferecer a experiência desejada. O estudo traz uma visão global do setor. “Essa
contribuição da Abrasce comprovou algumas percepções dos gestores e os
resultados servem para que tenham ideias e argumentação de comunicação
dentro da realidade local”, pontua a sócia-diretora da Fronte.
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COMO OS SOFTWARES DE
GESTÃO AJUDAM A ATENDER
ÀS NORMAS DA LGPD
CONFIRA AS VANTAGENS
E ALGUNS PRODUTOS JÁ
FORMATADOS PARA ISSO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Os

shoppings tiveram dois anos
para se adequar às exigências
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrou em vigor

em 18 de agosto de 2020. São diversas normas que definem como os dados devem
ser coletados, guardados e tratados, sendo necessário primeiramente ter o consentimento do titular. Para ajudar nesse processo, os softwares de gestão ajudam a atender o que a Lei exige e têm ajudado o setor.
Segundo Patrick de Almeida Fernandes, diretor executivo e de relação com investidores da NAPP Solutions, esses softwares de gestão têm auxiliado as empresas em
diversas f rentes. Desde o mapeamento das informações, identificação dos riscos, até
o desenvolvimento de um plano de ação adequado à LGPD. Dessa forma,
evita que os dados sejam usados de maneira ilícita, o que pode ocasionar, inclusive, penalidades à companhia. “Grande parte dos softwares de
gestão já conta com desenvolvimento nativo para atender aos requisitos
mais importantes, como, por exemplo: nível de acesso, consentimento e
compartilhamento de dados”, conta.
Ter total controle sobre os dados é uma premissa básica para
Patrick de Almeida
Fernandes, diretor
executivo e de relação
com investidores da
NAPP Solutions

adaptação à Lei em qualquer empreendimento. “Um software
de gestão tem que trazer segurança, confiabilidade e transparência no armazenamento. Ao conseguir isso, pode transferir
esses mesmos valores aos seus clientes. Acreditamos que os

shoppings irão se adequar muito bem à LGPD, pois não precisam de dados
sensíveis. Mesmo possuindo uma base grande de clientes, eles conseguem
entregar muitos benef ícios e conforto”, diz Danilo G. Baio, segurança da
informação da CRMall.

32_SHOPPING CENTERS

Danilo G. Baio,
segurança da
informação da
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Cláudio Netto de Souza,
gerente de customer
success do Studio VS

Cláudio Netto de Sou-

duzem os custos de investimentos técnicos para

za, gerente de customer

adequação à LGPD. “A base unificada de infor-

success do Studio VS,

mações agrega alto valor ao negócio com baixo

reforça que os softwares

risco, uma vez que a manutenção fica restrita a

de gestão possibilitam

um número seleto de usuários dentro da orga-

a administração centra-

nização. Torna mais fácil a tarefa de adequar os

lizada dos dados com

processos de manutenção e descarte dos dados

segurança. Além disso,

de pessoais, uma exigência da LGPD”, frisa.

ainda eliminam ou re-

De acordo com Leonardo Hermeto da

Studio VS, são dotados de segurança

Costa Mendes, head da unidade de

interna, criptografia de código, logins

negócio shopping da Group Software,

e perfis de acesso. O conjunto desses

esses sistemas reduzem drasticamen-

mecanismos, configurados pela área

te o tempo e os custos e ainda tornam

cliente e com o suporte da empresa,

controles de segurança mais efetivos.

tornam as soluções aderentes à LGPD.

Mas é preciso que eles enderecem alguns pontos básicos, como controle
de acesso dos usuários e o log de au-

Leonardo Hermeto da Costa
Mendes, head da unidade de
negócio shopping da Group
Software

ditoria. “Com estes processos, apenas

Também não precisam de ajustes
personalizados – utilização dos dados
sensíveis já é autorizada automaticamente por ocasião da assinatura dos

usuários autorizados acessam os dados pesso-

contratos de locação comercial. “Todavia, há

ais. Também há como rastrear quem fez o que,

uma necessidade de segurança em relação ao

desde uma simples consulta até o manuseio

armazenamento desses dados. Isso nos dire-

destes dados. Além disso, é importante que a

ciona para gerarmos soluções criptografadas,

plataforma indique com facilidade onde arma-

como, por exemplo, dos dados de pessoas físi-

zena qualquer dado pessoal assim como as fun-

cas na base de dados”, explica Souza.

cionalidades de manuseio, armazenamento e
consulta”, explica Mendes.

CRMall também dispõe de dois produtos que
auxiliam os shoppings na adequação à LGPD.

Produtos

“O aplicativo Prizor para celulares iOS e Android

O Sistema VS|Gestão, assim como os demais

foi totalmente remodelado. Ele salva informa-

sistemas que compõem a solução integrada do

ções das pessoas apenas nos seus próprios dis-

Diagrama do
Sistema VS|Gestão

SHOPPING CENTERS_33

_INOVAÇÃO
Aplicativo Prizor, da CRMall

positivos. Desta forma, quando o cliente partici-

apresentados aos clientes na hora do cadas-

pa de uma campanha promocional, o aplicativo

tro de uma campanha promocional. “Isso tudo

apenas compartilha os dados necessários. Esse

deixa o processo o mais transparente possível e

trabalho começou no início de 2019 e ficou dis-

configurado da forma que o shopping e o jurídi-

ponível esse ano”, detalha Baio. Com isso, agora,

co solicitarem”, pontua Baio.

qualquer shopping pode embutir essas funcionalidades do aplicativo Prizor (por SDK) em seus

Já a Group Software tem o Abas, uma solução

próprios aplicativos e obter todos os recursos e

que contribui muito, principalmente, com o flu-

experiência nesse tipo de campanha ou apenas

xo de atendimento às requisições dos titulares

usar o aplicativo.

de dados. “Essa é uma das atividades que tomarão mais tempo das empresas a partir de agora:

A empresa oferece ainda ferramentas de CRM

responder aos titulares que queiram saber onde

(Customer Relationship Management). Entre os

seus dados estão sendo usados, ou mesmo so-

benefícios estão controle por listas de acesso

licitar a exclusão deles das bases da empresa”,

em todos os módulos, auditorias e diversas solu-

recorda Mendes.

ções para prover a segurança dos dados. “Acreditamos muito nessa dupla de sistemas quando

Todos os sistemas da Group Software estão

pensamos em clube de relacionamento, even-

prontos para serem utilizados em qualquer em-

tos, campanhas promocionais, controle de SAC,

preendimento. Pois, sempre atenderam a le-

fraldário e demais funcionalidades que um sho-

gislações como o Código Civil e ao Marco Civil

pping utiliza”, complementa Baio.

da Internet e as atualizações necessárias foram
muito pontuais.

Todos os sistemas da CRMall são modulares
em relação à LGPD, com opções para cadastro
de múltiplos consentimentos (personalizados),
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Abas, solução da Group Software

A NAPP Solutions desenvolve produtos com re-

(controlador de campanhas). Também conta

gras de negócios para não expor clientes, for-

com inteligência artificial, gerando insights de

necedores, funcionários e nem mesmo própria

campanhas.

empresa, cuja natureza é de enriquecimento e
tratamento de dados. Tem ainda a preocupação

Não se trata de um software de avaliação, im-

em manter esse risco mitigado em cada um de

pactado pela LGPD, porém, foi desenvolvido

seus serviços disponíveis no mercado.

dentro das conformidades previstas na Lei. “A
plataforma pode auxiliar as lojas e os próprios

Entre os lançamentos de 2020, trouxe o O2O

shoppings a anunciarem seus produtos no Goo-

Platform, que tem conexão direta com Goo-

gle. Atingindo os clientes que os buscam, sem

gle My Business (PDV), gerenciamento rápido

que tenham algum problema por não estar em

e facilitado do Merchant Center (repositório de

conformidade com a LGPD”, explica Fernandes.

produtos/estoque) e automação do Google Ads

Uma das telas da plataforma O2O da NAPP Solutions
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IMAGENS DE VIGILÂNCIA,
RECONHECIMENTO
FACIAL E A LGPD
por: Paula Lippi | fotos: divulgação

A

Lei Geral de Proteção de Dados Pes-

lar do dado ou de terceiros, mas o uso des-

soais (LGPD) está em vigor. Com a fre-

sas imagens deve cumprir estritamente esta

quente utilização de câmeras de vídeo

finalidade. Assim, não podem ser utilizadas

para segurança privada, inclusive com reco-

para qualquer outra destinação ou finalida-

nhecimento facial, surgem questões sobre

de, como, por exemplo, monitorar a atividade

a necessidade de adequações das imagens

do cliente dentro do Shopping e/ou utilização

capturadas à LGPD.

para análise de ações de marketing.

A Lei considera a imagem da pessoa como

Passamos para uma zona cinzenta quando

um dado pessoal, mais ainda como um dado

houver uma parceria com poder público, para

pessoal sensível (uma vez que é considerado

que o Shopping tenha acesso a um banco de

dado biométrico), o que exige um cuidado

dados de imagens de procurados pela polí-

mais rigoroso em seu tratamento.

cia, para que os dados biométricos coletados
(imagem do cliente) sejam utilizados para

Via de regra, o tratamento de dado pessoal

checagem. Isso porque as imagens estão

sensível é possível desde que o titular do dado

sendo utilizadas para a finalidade de segu-

manifeste seu consentimento (autorização)

rança pública (que estão dispensadas da apli-

para o uso de uma finalidade – o que seria

cação da LGPD), porém capturadas por uma

impossível em um ambiente como o
de shopping center. Entretanto,

empresa privada – que está obrigada
à LGPD.

conforme art. 11, II, alínea “e” da
LGPD, há dispensa do consen-

Estas situações ainda necessi-

timento para tais imagens/

tam de regulação pela Agen-

filmagens desde que para

cia Nacional de Proteção de

a finalidade de proteção da

Dados (ANPD), podendo ain-

vida, integridade física do titu-
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dade de eventuais legislações locais. En-

forma, é imperativo o controle e revisão

tretanto, caso ocorra esta parceria com

humana dos algoritmos, a fim de se evitar

poder público é importante formalizar

decisões equivocadas baseadas em infor-

convênio específico, além de tratar a cole-

mações inconsistentes.

ta desses dados sensíveis de forma muito
cuidadosa, obedecendo os requisitos de

Por fim, de forma geral, existem alguns

segurança da informação, pois qualquer

fatores que pedem um exame maior da

vazamento pode proporcionar danos não

questão. Há necessidade de se deixar cla-

só financeiros mas reputacionais ao Sho-

ro o balanceamento entre a necessidade

pping que coletou e tratou tais dados.

da coleta do dado biométrico e a necessidade do tratamento. Por quanto tempo

Outra forma de minimizar riscos nesta re-

serão armazenadas as imagens? Como

lação de parceira com poder público é di-

serão descartadas? Independentemente

vulgar de forma visível de que o ambiente

do consentimento ou não, o tratamento

está sendo filmado para a finalidade de

de dados biométricos deve ser feito me-

segurança e caso seja identificado algum

diante aviso prévio, as imagens dever ser

procurado pela polícia que a mesma seja

tratadas dentre padrões de segurança da

acionada para fazer a abordagem da pes-

informação, não podendo haver desvio da

soa, uma vez que, apesar de haver a tec-

finalidade do tratamento.

nologia de reconhecimento facial, existe a
possibilidade de ocorrer uma abordagem

Em resumo, a utilização de imagens e o

errônea proporcionando um constran-

reconhecimento facial devem ser utiliza-

gimento à pessoa e consequentemente

dos com finalidades muito bem definidas,

responsabilização por danos.

específicas e limitadas, respeitando-se os
direitos dos titulares dos dados pessoais,

Isso porque essa checagem se dará por

sendo possível minimizar riscos através

meio de algoritmos que ainda possuem

de uma governança de dados transparen-

muitos vieses de seus programadores

te e com os mais altos níveis de segurança

possibilitando margem para erros. Dessa

da informação.
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Novos Filiados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

AME Digital
Empresa do Grupo B2W (Americanas.com, Shoptime, Submarino
e Soubarato), que se configura como meio de pagamento via QR
Code. É prático, seguro e com benefícios para o cliente final e para
o estabelecimento parceiro, pois a ferramenta aumenta as vendas, o
ticket médio e fideliza o cliente.
www.amedigital.com.br

Amorim Advogados
O Amorim Advogados, fundado em 2007, é um escritório full service
de advocacia empresarial, atuando há mais de dez anos na área
corporativa, com sede no Rio Grande do Norte e atuação nacional. Os
sócios e profissionais têm vasta experiência e grande diferencial de
atendimento personalizado aos clientes. O modelo de trabalho passa
por conhecer, atender e participar do dia a dia de cada cliente, de
forma que possa ser ofertado um serviço personalizado para o conceito
existente.
Telefone: (84) 3316-5000 | www.amorimadvogados.negocio.site

ENEL
A Enel é a maior empresa do setor elétrico brasileiro e atua em todos
os segmentos da cadeia energética. Dentre várias soluções, a Enel é
opção de ingresso no Mercado Livre de Energia para empresas de
todos os segmentos, garantindo economia, flexibilidade e energia
renovável e certificada. Seja qual for a sua energia, a Enel tem uma
solução para sua empresa.
Telefone: (21) 2716-5044 | www.enelenergialivre.com.br
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Novos Filiados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

GFO Advogados
O GFO Advogados representa um novo modelo de assessoria jurídica,
que se baseia na criação de um verdadeiro elo com clientes. Não está
apenas ao lado: faz parte. Mais de 15 anos de experiência na consultoria
e assessoria jurídicas para grandes shopping centers, strip malls,
outlets e multifuncionais do NE, atuando desde a sua constituição até
o atendimento das necessidades jurídicas do dia a dia.
Telefone: (71) 2132-7275 | www.gfoadvogados.com.br

L’Occitane au Brésil
A L’Occitane au Brésil tem alma francesa e coração brasileiro. Faz
produtos à moda francesa: com tradição, qualidade e muita sofisticação.
Sua grande inspiração é o Brasil e seus cheiros, cores, texturas, natureza
e cultura. Dessa mistura nascem histórias verdadeiras que dão origem
a produtos de beleza únicos.
Telefone: (11) 3857-4200 | https://br.loccitane.com

Maybelline
Reconhecida como marca nº 1 em maquiagem no mundo, a Maybelline
está presente em 90 países e comercializa produtos em diversos pontos
de venda, como quiosques, farmácias e lojas de departamento. A força
do Grupo L’Oréal faz da franquia uma das melhores alternativas para
quem quer empreender no segmento de beleza.
Telefone: (21) 4505-6200 | www.maybelline.com.br
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DE VOLTA ÀS TELONAS
OS CINEMAS REABRIRAM COM PROTOCOLO RÍGIDO, MAS A
RETOMADA DEVE SE DAR DE FORMA MAIS INTENSA A PARTIR DE
2021 COM A CHEGADA DOS GRANDES LANÇAMENTOS
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Na

tela, dramas, suspenses, romances,

Reabertura organizada

aventuras ou comédias. Não há limites para a imaginação de quem

Para que o retorno acontecesse, a indústria se

faz cinema! Do outro, o público que se emo-

uniu e criou o movimento #juntospelocinema

ciona, chora, ri… É extraordinária a experiência imersiva que o cinema proporciona. A sala
escura com poltronas confortáveis com telona e som digital é o palco de muitas histórias.
Afinal, quem não se lembra quando foi ao
cinema pela primeira vez ou daquele encontro especial? Basta perguntar para qualquer
pessoa e, logo, vem uma recordação. E agora,
depois de tanto tempo fechados, estão retomando suas atividades de forma gradual e

logo no início da crise. Mais de 200 distribuidores, exibidores, fornecedores e produtoras
se juntaram para que pudessem estar alinhados e prontos para receber o público na reabertura com a máxima segurança. Seguindo
um protocolo rígido, as salas seguem com a
capacidade limitada e uma série de outras
medidas foram implementadas.
A retomada ainda é gradual e lenta, mas a
expectativa é de melhoria nos próximos me-

segura, para continuar fazendo parte da vida

ses, pois os lançamentos dos blockbusters fi-

e da memória afetiva das pessoas. Inclusive,

caram para 2021. Isso faz parte da estratégia

já é possível matar a saudade de ver alguns

global das distribuidoras que precisam que a

clássicos e lançamentos na telona.

situação se normalize em todo mundo e de-
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Sala da rede Cinemark
higienizada antes e
depois de cada sessão

pendem ainda da reabertura de alguns dos principais mercados da indústria cinematográfica dos

Segundo Daniel Campos, diretor de marketing da

Estados Unidos.

Cinemark, a reabertura está sendo muito cuidadosa. O protocolo foi bem estudado e tudo está

No Brasil, as salas têm exibido longas de catálo-

sendo feito de maneira minuciosa. O investimento

go e alguns lançamentos. As redes também acre-

é em muito treinamento e foco em todas as mu-

ditam em um cenário mais favorável no próximo

danças que ocorreram durante o período em que

ano. Afinal, o cinema é um dos programas prefe-

estiveram fechados.

ridos dos brasileiros. Basta relembrar alguns sucessos de bilheteria no ano passado, como Vin-

“Os clientes têm cumprido muito bem as medidas

gadores: Ultimato, Rei Leão e Coringa. Os longas

e a experiência é que se sentem seguros, mas, cla-

receberam de público 17,9 milhões, 15,9 milhões

ro, eles têm o desejo de assistir a outro tipo de fil-

e 9,4 milhões de pessoas, respectivamente. Em

me”, complementa Carlos Marín, diretor executivo

2019, foram mais de 176 milhões de espectadores.

da UCI Cinemas no Brasil. Nesse aspecto, o movimento #juntospelocinema ajudou tanto para que

Preparados para o retorno

os distribuidores entendessem a importância de
se planejar para a retomada assim como para di-

Todas as redes de cinema se organizaram para

vulgar as medidas implementadas pelas redes.

esse momento. A Cinépolis, por exemplo, reforçou
os controles existentes de segurança e bem-estar
e adotou medidas mais rigorosas de limpeza e higiene. “Todos os complexos da rede estão preparados com os protocolos de segurança definidos
pelos órgãos competentes, criando um ambiente
seguro e confiável para clientes e funcionários.
Cada complexo respeita e segue integralmente a
legislação vigente em cada cidade”, detalha Luiz
Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis Brasil.
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Daniel Campos, diretor de marketing da Cinemark

O retorno do público

não é possível concentrar todo esse line
up no final 2020. Campos acredita que

A retomada gradual já era esperada pe-

algumas estreias que já entraram na

los exibidores. As salas reabriram com

programação ainda em 2020 vão trazer,

o “Festival de Volta Para o Cinema” e

aos poucos, os espectadores. Para o pró-

com alguns lançamentos. “O público que
é fã de uma das franquias do festival, como

ximo ano, esse movimento estará ainda
mais acelerado. E ainda acrescenta: “As gran-

Harry Potter, voltou para assistir ao primeiro fil-

des produções de 2020 adiadas vão somar-se às

me. Outros grupos de fãs também tiveram com-

estreias que já estavam previstas para 2021. Com

portamentos similares. Quem estava ansioso por

certeza, a recuperação mais encorpada será no

um lançamento na grande tela também já pôde

próximo ano, mas ela já começou”, declara o dire-

aproveitar. Cada vez mais pessoas entendem que

tor de marketing da Cinemark.

os cinemas estão abertos de maneira segura e começam a chegar. A rotina vai voltando ao normal”,

Os negócios

relata Campos.
Por ter sido um dos últimos a voltar a operar, o
Segundo Gonzaga de Luca, por meio do movi-

cinema sofreu grande impacto econômico. “Se-

mento #juntospelocinema, foi realizada uma pes-

gundo a Abraplex, devido à pandemia, estima-se

quisa com quase 30 mil pessoas. O resultado é

que o setor de exibição tenha acumulado dívidas

que, depois de atividades ao ar livre, o cinema é o

de mais de R$ 500 milhões. Isso representa mais

que as pessoas mais querem retomar.

de 20% do total do faturamento com bilheterias.
Além disso, sem os grandes lançamentos, o se-

O levantamento também mostrou que 18,4% vol-

tor deve seguir perdendo. Contamos com todo o

tariam na primeira semana e 44,8%, após o pri-

apoio das distribuidoras para não adiarem mais as

meiro mês da reabertura. “A Cinépolis também

estreias já programadas e que podem ajudar o se-

realizou uma pesquisa com 10 mil pessoas de sua

tor”, reforça o presidente da Cinépolis.

base de clientes. Quando questionadas sobre o
que mais sentem falta no cinema, 33% disseram

Na UCI, 20% dos cinemas ainda estavam fecha-

que a ‘experiência como um todo’; em segundo lu-

dos até o início de novembro. “A nossa retomada

gar, com 23%, ficou a opção de assistir lançamen-

é muito lenta. Nosso nível de performance era de

tos inéditos. Diante disso tudo, acreditamos que é

aproximadamente 8 e 10% no começo de novem-

uma experiência única e as pessoas estão prontas

bro em comparação ao mesmo período do ano

para voltar”, destaca o presidente da Cinépolis.

anterior. Já era algo esperado, mas é um pouco
triste, porque os cinemas são pensados para ter

Adiamento das estreias

público”, diz Marín.

Os cinemas se alimentam basicamente dos gran-

Por outro lado, houve um grande movimento da

des lançamentos, os quais são dirigidos majorita-

indústria de se unir e se manter forte. “Distribuido-

riamente às famílias e ao público jovem. “O fato de

res, exibidores e produtores se ajudaram para esse

não termos esses filmes afeta demais o nosso de-

grande momento. A situação financeira é obvia-

sempenho, pois não temos como operar em con-

mente complicada. Com o fechamento, as princi-

dições economicamente viáveis”, aponta Marín.

pais fontes de receita não acontecem. Mas o movimento de união para manter o cinema vivo foi

Após o fechamento das salas por sete meses,
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financeiro durante esses sete me-

foi feita com a distribuição de

ses”, pontua o diretor de marke-

filmes antigos e outros de pou-

ting da Cinemark.

co potencial econômico e isso
é uma nova realidade que esta-

Como quase 80% das salas ficam

mos tratando também”, pontua

dentro de shoppings, negociações

o diretor executivo da UCI Cine-

tiveram que acontecer de forma

mas no Brasil. Para ele, a melho-

individual com muito diálogo en-

ria da performance acontecerá

tre as partes. “Os shoppings cen-

a partir do segundo ou terceiro

ters são nossos parceiros, alguns

trimestre de 2021.

inclusive desde a nossa chegada
Inovação

ao Brasil em 2010. Toda a negociação se deu de forma saudável, em
um processo que fosse bom para
ambas as partes”, frisa o presidente da Cinepólis.

Muitas das mudanças aceleLuiz Gonzaga de Luca,
presidente da Cinépolis Brasil

radas pela pandemia vão se
manter mesmo depois da vacina
contra a Covid-19 e isso também

Marín relembra que, como foi algo que chegou

acontecerá nos cinemas. Os protocolos de se-

de um dia para o outro, ninguém estava prepa-

gurança aprimoraram ainda mais a experiên-

rado para a crise e não era possível prever as con-

cia. Hoje, a jornada do cliente é diferente.

sequências ao longo do tempo. Sendo assim, as
negociações se deram de diferentes formas. No

Os consumidores estão sendo incentivados a

entanto, diz que o diálogo ainda deve continuar.

comprar seus ingressos pela internet ou terminais de autoatendimento. “Os itens da bombo-

“Agora, estamos com os cinemas reabertos, mas

niere também podem ser adquiridos nos canais

os resultados geram mais prejuízos economica-

digitais. Através de um QR Code, é possível dis-

mente do que quando estavam fechados. É ne-

parar um comando para que a cozinha prepare

cessário que as administrações dos shoppings

o pedido. A fila da pipoca não existe. As pessoas

entendam as características especiais do cinema.

ficam espalhadas esperando a sua vez e, quando

Porque, fora as restrições que temos de lotação,

o pedido estiver pronto, elas veem no monitor

diferentemente de outras atividades, não temos

qual é o caixa para a retirada”, explica Campos.

produtos para oferecer aos clientes. A abertura

Outras medidas também foram tomadas. “A bi-

Carlos Marín, diretor executivo
da UCI Cinemas no Brasil
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Distanciamento social e uso de máscara são
algumas das mudanças implementadas nas
salas da Cinépolis

lheteria, que era um grande ponto de

Dentro das salas, um raio de, no mínimo,

aglomeração, passa a aceitar apenas

1,5 m garante o distanciamento social

dinheiro. Não é uma mudança radical,

e, com isso, as pessoas podem comer e

mas, com certeza, ele precisa se acos-

beber. Nos corredores, há muita fluidez

tumar com essas novas regras: uso de

e poucos pontos de contato. Tudo foi re-

máscara o tempo todo, distanciamento

pensado minuciosamente para ter uma

social, não poderá ficar circulando pelo

experiência segura e com a mesma di-

lobby do cinema para evitar aglomera-

versão de sempre.

ções. Além disso, só poderá consumir
sua pipoca e bebida quando já estiver
sentado na sua poltrona marcada e a saída da sala é orientada por um colaborador da Cinépolis”.
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Algumas das medidas adotadas pela UCI Cinemas deixam
o cliente seguro para viver a experiência da sétima arte

Empregos

Segundo o presidente da Cinépolis, a
empresa entende que cortes na mão de

Com tantos meses fechados, como cada

obra devem ser o último passo a se ado-

player lidou com o emprego? Na Cine-

tar. Desta forma, definiram uma série

mark, todos os mais de três mil colabora-

de outras ações para contenção de des-

dores continuaram com seus postos de

pesas, preservando os empregos. A UCI

trabalho. “A manutenção do quadro de

tem utilizado até o momento as possibi-

colaboradores e da estrutura da Cinemark

lidades oferecidas pela Medida Provisória

é um grande motivo de orgulho para nós”,

936/2020, mas o quadro de funcionários é

destaca Campos.

praticamente o mesmo.

Novas formas de adquirir os snacks para o filme
(Imagem da Cinemark)

_VAREJISTA

Divino Fogão:
novos projetos
e apoio ao
franqueado para
superar a crise
ALÉM DE NOVAS
INAUGURAÇÕES, REDE APOSTA
NO NOVO MODELO DE DARK
KITCHEN PARA ALAVANCAR OS
NEGÓCIOS EM 2021
por Mariana Alves | fotos: Divulgação

O

Divino Fogão foi criado em 1984

Apoio aos franqueados

por Reinaldo Varela, presidente da rede, e a primeira unidade

Assim como todos os negócios pelo mun-

inaugurada em shopping center ocorreu

do, o Divino Fogão também sentiu forte-

em 1992. Dois anos mais tarde, iniciou o

mente os impactos da crise causada pela

sistema de franchising. Atualmente, conta

Covid-19. Com a reabertura dos shoppings,

com 173 restaurantes em 24 estados mais

a rede passou a priorizar as normas de hi-

Distrito Federal, todos localizados em sho-

gienização para atender os clientes com

ppings. No ano passado, recebeu o prêmio

o máximo de segurança. “Articulamos

de Franqueador do Ano pela ABF (Associa-

muitas negociações para auxiliar nossos

ção Brasileira de Franchising).

franqueados da melhor forma neste
momento. Como o projeto de

Apesar de um ano difícil para todo o se-

delivery já estava formatado,

tor, o Divino Fogão conseguiu apoiar seus

mas algumas unidades ainda

franqueados durante todo esse período,

não haviam implantado, esta

inaugurar e reabrir novas operações,

foi uma alternativa para mini-

além de formular um novo projeto – a

mizar os impactos. Em todo o

aposta da rede para o próximo ano.

momento, também repassamos as orientações e intensificamos os treinamentos.”
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Para Varela, a proximidade com os franquea-

gar nos utensílios de cada opção para se servir.

dos foi essencial para passar pelo pico da cri-

Para reforçar todas as medidas tomadas pela

se causada pela Covid-19. Para apoiar os res-

rede, cada unidade conta com uma comuni-

taurantes e garantir o bem-estar dos clientes,

cação visual diferenciada, explorando os cuida-

lançou a campanha ‘É seguro comer no Divino

dos e as orientações.”

Fogão’. “A iniciativa contou com as orientações
do microbiologista Dr. Eneo Alves, com foco no

Em algumas cidades, porém, como Campo

atendimento, reforço na higienização, distan-

Grande (MS) e Florianópolis (SC), alguns fran-

ciamento seguro entre as mesas e disponibi-

queados reportaram que os clientes preferiam

lização de álcool em gel

a forma como era feito ante-

para utilização dos con-

riormente. Para atender aos

sumidores.”

consumidores de forma segura e também aos decretos

A rede também isentou

do Poder Público e aos pro-

o pagamento de royalties

tocolos estabelecidos, uma

e fundo de propaganda

nova alternativa foi criada.

a partir de março deste

“O cliente chega de máscara,

ano. “A cobrança de feve-

higieniza as mãos com álco-

reiro foi suspensa, mes-

ol em gel e ganha uma luva

mo as lojas trabalhando o

descartável para colocar nas

mês fechado, pois o vencimento para pagamento
seria em março de 2020.

mãos. Se serve normalmente
O Divino Fogão inaugurou sua primeira loja
em shopping center no ano de 1992

Além disso, a cobrança de

por todo buffet e pode descartar a luva posteriormente.
Isso mostra que a rede está

royalties dos dias trabalhados de março tam-

preparada para perfis diferenciados de públi-

bém foi suspensa. Dessa forma, nada foi cobra-

co, com o mesmo cuidado, seguindo orienta-

do dos franqueados, enquanto os restaurantes

ções da OMS e autoridades de saúde locais”,

permaneciam fechados.”

ressalta Varela.

Adaptações regionais

Retomada

Outra adaptação que logo entrou em operação

Durante o período em que os shoppings per-

nos restaurantes Divino Fogão foi a forma de o

maneceram fechados, o Divino Fogão con-

cliente se servir. Antes da pandemia, o próprio

tinuou atendendo seus clientes por meio de

consumidor pegava sua comida diretamente

delivery, em parceria com o iFood. “Durante a

do buffet. Mas, como nova medida de segu-

pandemia, com alguns restaurantes da rede

rança, os clientes são servidos por atendentes

em atividade, a marca registrou uma queda de

devidamente paramentados com touca, lu-

78% nas vendas, em relação ao mesmo perío-

vas descartáveis e máscara. “Verificamos que,

do de 2019. Com o passar das semanas, o movi-

além de ser totalmente viável, torna-se mais

mento foi aumentando de forma gradativa nas

seguro para os clientes que não precisam pe-

lojas que voltaram a operar, na medida em que
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Casa Riachuelo, do
Shopping Ibirapuera

A rede investiu em comunicação visual para informar sobre as medidas de
segurança adotadas, além
de designar um funcionário para servir os clientes

o consumidor se sentia mais seguro

pratos do Divino Fogão, processo co-

para sair de casa e retomar a rotina

nhecido como dark kitchen”, explica.

aos poucos. Em termos de faturamento, com relação ao ano passado,

Novos Projetos

já retomamos 65%”, relata.
O novo projeto relatado por Varela
Mesmo com a pandemia, o Divino

está disponível desde outubro para

Fogão inaugurou novas unidades e

empresas com experiência em ali-

também reabriu algumas operações

mentação que podem utilizar seus

que passaram por reformulação de

espaços para incrementar seus ne-

layout. Esses investimentos devem

gócios. “Para receber a licença do Di-

seguir em 2021, com a previsão de

vino Fogão, as cozinhas deverão

pelo menos seis novas unidades.

atender ao padrão de qua-

“Porém, com a pandemia neste ano,

lidade da rede, além

em vez de investir em espaços novos,

de terem disponibili-

a marca está em busca de restau-

dade de dedicação

rantes em locais estratégicos que já

ao negócio. Como

operem com suas próprias marcas,

o modelo prevê a

mas que possam aproveitar o tem-

utilização da área

po ocioso da cozinha para produzir

existente, o inves-
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Para 2021, serão
inauguradas,
pelo menos, seis
novas unidades

timento por parte do parceiro será de

to ainda é muito recente, não há ne-

aproximadamente R$ 8 mil com insu-

nhuma unidade, mas ele garante que

mos e embalagens personalizadas do

as negociações estão avançadas. “A

Divino Fogão”, detalha.

expectativa é chegar a 600 cozinhas
parceiras até o final de 2021. Caberá à

O projeto foi desenvolvido em parce-

rede oferecer capacitação em gestão

ria com Guersola Consultoria, hub de

e custos, treinamento sobre a elabora-

negócios junto ao mercado. O foco

ção dos pratos disponíveis neste mo-

são empresas com experiência em ali-

delo, negociação junto aos fornece-

mentação, por exemplo, lanchonetes,

dores para que os parceiros comprem

hotéis, buffets e restaurantes.

os insumos com preços diferenciados
e tenham uma taxa diferenciada do

Varela explica que essa é uma opor-

iFood, exclusivamente para o modelo

tunidade para que o proprietário do

dark kitchen”.

estabelecimento ganhe mais com
a estrutura já existente, além de ter
a chancela da marca. Como o proje-
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ELA NOS CONTA UM POUCO SOBRE COMO FOI FAZER UM PROGRAMA DE
FORMA REMOTA E DÁ DICAS PARA QUEM CONTINUA EM HOME OFFICE
por Solange Bassaneze | fotos Divulgação

C

om a pandemia, muitos programas de TV tiveram que se adaptar a uma
nova rotina. Transmissão feita diretamente da casa de apresentadores
e comentaristas foi uma das saídas encontradas. Um jeito diferente de

se comunicar. Com a apresentadora Micaela Góes não foi diferente. O programa
Santa Ajuda, do GNT, ganhou uma temporada especial, o Santa Ajuda-se. Neste
formato, os participantes tinham que se filmar e fazer a organização sob a orientação de Micaela.
Para gravar o programa, contou apenas com a ajuda de sua irmã Georgiana
Góes e do técnico Augusto Barros. Os três tiveram que cuidar de tudo como cenário, cabelo, maquiagem, figurino, gravação, iluminação… O restante da equipe
deu toda a assistência e consultoria à distância. Enquanto isso, a apresentadora
seguia isolada desde o início da crise sanitária com sua família na região serrana
do estado do Rio de Janeiro.
“O maior aprendizado foi criar uma nova forma de me comunicar e de prestar a consultoria de organização de maneira remota”, destaca. Segundo a apresentadora,
houve uma procura muito grande de inscritos já
que a vivência com a casa mudou. “As pessoas
passaram a se relacionar muito mais com o lar
porque precisaram ficar o tempo inteiro em
casa. Com isso, começaram a se incomodar
com o que não incomodava e a valorizar o
que não valorizava”, diz Micaela Góes.
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Durante o isolamento

Dicas práticas para quem continua
em home office

Conviver com os amigos de forma livre foi
o que a apresentadora mais sentiu falta

Segundo Micaela Góes, o principal inimi-

enquanto esteve com suas filhas e o ma-

go da organização é o apego. “Você cria

rido na quarentena. Ao mesmo tempo,

a ilusão de que aquilo será útil em algum

conseguiu aproveitar sua família como

momento. Quando você realmente pre-

há muitos anos não conseguia. Logo no

cisa daquilo, a desordem não te deixa

início da crise sanitária, todos foram para

encontrar. Daí, você compra outro e fica

essa casa de campo a fim de viver uma

com dois sendo que nem precisava tanto

vida diferente e sem excessos.

assim de nenhum”, exemplifica.

“Construímos essa residência há pou-

Para resolver o problema, é importante

co mais de dois anos e nunca tínhamos

livrar-se do que não é necessário! “Todo

desfrutado tanto. Pude acompanhar as

processo começa por uma boa triagem.

minhas filhas nas aulas on-line. As ensi-

Dar encaminhamento aquilo que não ser-

nando a estudar, se organizar com o pla-

ve mais é o primeiro passo para começar

nejamento e, inclusive, a ter independên-

a organizar a sua casa e a sua vida”, indica.

cia de tarefas que todo o ser humano tem
que saber. Além disso, criamos uma horta

Para quem continua em home office, Mi-

agroflorestal, adotamos um minhocário

caela orienta a criar um ambiente especí-

e passamos a fazer compostagem com o

fico na casa para ser o local de trabalho. Se

nosso resíduo orgânico.”

utiliza o computador e precisa fazer reuniões e calls, esse espaço deve ter alguma

No âmbito pessoal, esses momentos fo-

organização e privacidade. “É importante

ram muito preciosos para Micaela. “Sob a

se arrumar, trocar de roupa e estabelecer

perspectiva do coletivo, são tempos mui-

o horário que começa e termina. Além

tos sombrios, pessoas passando muitas

disso, ter todos os itens de trabalho reu-

necessidades, uma dor muito grande por

nidos em uma mesa fixa, em uma bande-

tudo isso.”

ja ou em uma caixa, para que tudo fique
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reunido para que não se perca na desordem. Deve ainda usar uma cadeira confortável com braços e ficar
em uma área com boa iluminação. Nem todas as pessoas dispõem de recursos e nem de espaço, mas ter
um lugar determinado para trabalhar é muito importante”, ressalta Micaela Góes. Para as famílias com
filhos, diz ser fundamental ter essa organização e disciplina mínima para a casa não virar um caos.
Na residência da apresentadora, a organização é um hábito como qualquer outro na vida das gêmeas Júlia e Lara, de 10 anos. “Sempre trabalhei isso com elas como algo natural, nunca como um grande evento.
Essa é minha dica. Não fazer da organização uma coisa chata ou um castigo. Deve ser construtiva e uma
aliada para que sua rotina flua melhor.”

Com Micaela no shopping

gos para casa porque têm muita coisa interessante. Eu fico enlouquecida quando entro na-

A apresentadora faz parte do grupo de consu-

queles corredores com mão francesa, parafusos,

midores que vai ao shopping com uma finalida-

ferramentas… Minha preferência é por esse tipo

de. “Reúno uma série de itens e, daí, defino o

de loja que, hoje em dia, estão locadas dentro de

shopping em que consigo resolver tudo. Como

muitos shoppings.”

moro em Botafogo, os dois que mais frequento são o Shopping da Gávea e Shopping Leblon,

Trajetória

exatamente pela diversidade de ofertas que me
atendem em diversos sentidos. Geralmente, vou

Micaela se dedicou ao balé clássico, chegando a se

com um roteiro pré-determinado ou com um ob-

formar na renomada companhia Stuttgart Ballet.

jetivo como o de ir jantar em um restaurante que

Uma lesão fez com que repensasse a profissão e,

só tem naquele shopping”, conta.

ao retornar ao Brasil, cursou artes cênicas. Ficou
conhecida nacionalmente ao interpretar Maria

Ela adora visitar home centers também pela va-

Lua na novela A História de Ana Raio e Zé Trovão,

riedade de produtos. E dá uma dica: “Procure

da extinta TV Manchete. Daí, vieram outros papéis.

sempre os departamentos de decoração e arti-

Fez ainda pós-graduação em Arte Terapia.
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À frente do Santa Ajuda desde 2011, ela acredita

ideia é exatamente trazer um entendimento que

que todas as experiências só somaram e ajuda-

a organização é fluida, maleável, ela não é rígida e

ram. Do balé, trouxe a disciplina. Do teatro, apren-

estática. Nos cursos, ensinamos a utilizá-la ao seu

deu improvisar e pensar em soluções rápidas. Da

favor e não ficar a serviço dela”, explica.

arte terapia, passou a ter uma escuta aguçada e
um interesse pelas histórias.

Como não dava para receber os alunos em cursos
presenciais devido à pandemia, passaram a ofere-

“A carreira de atriz nunca foi muito pensada na mi-

cer uma opção remota, que tem sido um sucesso.

nha vida, já a dança era um objetivo, uma paixão.

Após a introdução de aulas gravadas, o curso tem

O teatro foi algo mais espontâneo e surpreenden-

encontros no ambiente virtual. Com isso, atingi-

te assim como a organização. Costumo dizer que

ram uma abrangência intercontinental.

a organização me escolheu. Quando eu comecei
a trabalhar com isso, as coisas se organizaram e

“É uma experiência incrível porque temos alunos

essa passou a ser a minha missão nesse mundo:

de várias partes do Brasil e do mundo que não po-

a de transformar vidas por meio da organização.

deriam vir à casa. Dessa forma, alcançamos mui-

Acho que eu percorri todos esses caminhos para

tas pessoas interessadas. Como tudo é um apren-

chegar nesse encontro”, relembra.

dizado, posso dizer que estou adorando.”

A Casa com Vida

Para os próximos meses, além dos cursos, ela segue gravando a nova temporada do Manual da

Com tantos pedidos de ajuda, Micaela Góes e

Micaela, no Casa GNT. Além disso, vem estudan-

mais duas sócias, Stella Rangel e Ivana Portella,

do como compartilhar seu conhecimento obtido

criaram A Casa com Vida para oferecer cursos so-

com a horta de agroflorestal.

bre organização na cidade do Rio de Janeiro. “A
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Feira de Mães
Empreendedoras,
realizada em 2019, no
Shopping Del Rey

Espaço Colaborativo
Amor de Mãe: loja com o
propósito de transformar a
vida de muitas mulheres

U

APESAR DA PANDEMIA,
OPERAÇÃO PASSOU POR
EXPANSÃO EM 2020 E SE
CONSAGROU COMO UM
PONTO DE VENDA QUERIDO
DOS MINEIROS
por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

ma rede social com milhares de

Shopping Del Rey em 2019: “No Dia das Mães

mães e com uma parcela significa-

compre de uma mãe”.

tiva de empreendedoras no grupo.

Então, que tal essas mulheres começarem a

Cerca de 50 participantes puderam expor

comercializar seus produtos entre si? A partir

seus produtos na Feira de Mães Empreende-

de uma enquete para descobrir a relevância

doras. “Nos desafiamos a fazer algo diferente

desse número, Márcia Machado, empresária

e falar sobre a maternidade real, ajudando

e influenciadora digital, começou a conectar

na desconstrução de que tudo é lindo. Abra-

essas mães em pequenas reuniões.

çamos essa questão do empreendedorismo
materno. Em 13 dias de evento, as vendas fi-

“Ao ter essa ideia, pensei que poderia reali-

caram acima do esperado e tivemos quase

zar uma transformação na vida delas”, relem-

R$ 500 mil em mídia espontânea”, relem-

bra. E foi o que aconteceu. Em pouco tempo,

bra Marina Diniz, gerente de marketing do

os encontros cresceram e ficaram famosos

Shopping Del Rey. Houve ainda aumento no

em Belo Horizonte (MG). Logo, receberam

tráfego de visitantes de outras regiões e de

um convite para ser tema da campanha do

clientes que não frequentavam o shopping
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há um bom tempo. “Foi muito bem

nichos. “Temos ainda alguns critérios,

recebido pelos lojistas também por-

como ser MEI (Microempreendedor

que teve um fluxo de qualidade.”

Individual), aceitar cartão, ter bloco
de notas e cartão de visitas. Damos

A feira acabou, mas o relacionamen-

uma série de treinamentos e uma

to já estava construído. Como havia

contadora faz esse apoio fiscal.” Os

uma loja em vacância e Marina consultou o time comercial. Resultado: poucos
dias depois, chamaram a Márcia para uma
conversa e o Espaço Colaborativo Amor de

mais diversos produtos são um convite a
Marina Diniz,
gerente de
marketing do
Shopping Del Rey

entrar, conhecer a loja e comprar por um
propósito. Há desde itens de decoração,
papelaria, moda, alimentos até sex shop.

Mãe foi criado. “Demos todo o suporte e
consultoria e fizemos uma condição diferenciada

Em 2020

para elas”, diz Marina.

Após um ano e meio da primeira operação, o Espaço Colaborativo Amor de Mãe expandiu e abriu

A loja de 90 m² traz produtos de 21 empreendedo-

lojas no Shopping da Cidade, Shopping Estação

ras. O que mais chama a atenção é a forma como

BH e BH Shopping. Com mais a inauguração do

se dá a operação. Elas trabalham em sistema de

Shopping Contagem, prevista ainda para 2020, a

revezamento e sempre há um grupo vendendo

rede terá mais de 190 empreendedoras.

todas as mercadorias. Com isso, elas possuem
tempo para produzir. Cada marca tem um espaço

O consumidor compra por propósito. De acordo

reservado e a própria máquina de pagamento.

com o gerente de marketing do Shopping Estação BH, Rumenigue Marchioro, é uma loja cheia

Para selecionar essas mães, Márcia diz que exis-

de significados, que envolve sonhos, indepen-

te uma curadoria de qualidade dos produtos e de

dência e conciliação de trabalho e maternidade.

A disposição dos
produtos atrai os
clientes
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Márcia Machado com
as empreendedoras do
Shopping Estação BH

O empreendimento já tinha interesse em trazer o

“Queremos ainda que a feira seja anual, mas esse

espaço antes da pandemia. Porém, preferiu espe-

ano não foi possível devido à pandemia”, pontua.

rar a reabertura do shopping para conseguir extrair o valor da operação. Com isso, ela foi inaugu-

A unidade do Shopping da Cidade tem 150 m² e

rada em outubro. “É um trabalho muito maior do

29 empreendedoras. A do BH Shopping tem o do-

que varejo. Há uma energia muito boa em tudo.

bro de ABL e 40 lojistas. Todas contam ainda com

Como queremos transformar o empreendimento

um gerente e um vendedor contratados. Durante

em um hub de produtos e serviços, foi muito as-

a pandemia, também foi desenvolvido o aplicativo

sertivo para compor o nosso mix”, afirma.

Amor de Mãe para que pudessem vender remotamente.

Com 90 m², a operação está bem localizada no
mall e tem 12 empreendedoras. “Quando a gente

Idealizadora

vê a loja de fora, é uma espécie de uma feirinha,

Márcia diz que toca esse projeto em paralelo às

isso atrai o nosso público. Elas são muito fortes. Só

suas atividades de empresária porque vê uma

temos a ganhar nesse relacionamento com

mudança real na vida dessas mulheres e

elas, pois já vimos que é um sucesso”,

cita um exemplo. “Uma das mães co-

destaca Marchioro.

mercializa sabonete e tinha uma venda pautada no relacionamento com

Marina diz que o todo o time do Del

uma renda de R$ 800 a R$ 1.200.

Rey está feliz em ver a ideia se propa-

Hoje, vende, em média, R$ 7 mil e,

gar para outros empreendimentos.

no Natal, chegou a faturar R$ 15 mil.

Inclusive, a brMalls está olhando com

Ver isso não tem preço.” Segundo ela,

atenção já que tem o Trama Lab – iniciativa também colaborativa, mas que traz
marcas digitais para os canais off-line.
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existem muitas maneiras de empoderaRumenigue
Marchioro, gerente
de marketing do
Shopping Estação BH

mento feminino. Mas, nenhuma forma é
tão libertadora como a de devolver a ren-
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da para a mulher. “Assim ela para

duas jornadas. Abriu um ponto co-

de tomar decisões pautadas no

mercial em uma feira de shopping.

que ela precisa e volta a tomar de-

Porém, não conseguiu atingir seu

cisões no que ela quer. É libertador

objetivo porque precisava se dedi-

ter essa opção de escolha”, enalte-

car diariamente à atividade e ainda

ce Márcia.

tinha custos muito altos. Quando
conheceu o espaço no Shopping

Quem faz acontecer
Melissa Bonon é uma das mães
empreendedoras do Shopping Del
Rey e Estação BH. Atualmente, é

Del Rey, se apaixonou e há um ano
Márcia Machado em uma das
unidades do Espaço Colaborativo
Amor de Mãe

proprietária das marcas Art Mel

tudo mudou. “Consigo administrar as vendas on-line de casa e as
outras mães vendem os produtos
como se fossem delas nos dias em

Bonon e Lollypop Moda Festa. Ela começou a pro-

que não vou. Dobrei meu faturamento. Agora,

duzir laços para a filha Valentina porque a bebê

consigo dedicar tempo ao meu filho, Victor Mi-

nasceu sem cabelo. Aos poucos, passou a receber

guel, que está com 8 anos. É maravilhoso”, diz.

encomendas pontuais, mas tudo mudou quando
entrou para o Espaço Colaborativo Amor de Mãe.

Grupo Amor de Mãe

“Quando fui para a loja, abri minha empresa, me

Administrado por Márcia, o grupo do Facebook

profissionalizei e passei a fazer cursos. Meu fatu-

tem quase 21 mil mães empreendedoras e, uma

ramento triplicou no primeiro mês e multiplicou

média, de 3.500 na fila de espera. É um espaço

seis vezes no segundo mês. Desta forma, consigo

para compartilhamento de experiências mater-

manter a rotina da minha filha de 2 anos. Os clien-

nas. Atualmente, dentro dessa rede social, 4.500

tes acabam abraçando a causa e nós ajudamos

das participantes são empreendedoras.

umas às outras”, relata.
Muitas também querem entrar para o Espaço
A história de Pamela Ferreira Barbosa, dona da

Colaborativo e aguardam uma oportunidade. Se-

marca Lótus Moda Feminina, é um pouco pare-

gundo Márcia, o sonho dela é expandir cada vez

cida. Ela deixou o emprego para se dedicar ao fi-

mais essa ideia Brasil afora.

lho após a licença-maternidade. No entanto, procurou empreender para que pudesse associar as

Melissa produz em casa e vende seus

Pamela revende moda feminina na loja

produtos em duas lojas

do Shopping Del Rey
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SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA
COMO DAR APOIO PSICOLÓGICO NECESSÁRIO AOS SEUS COLABORADORES NO
PRESENCIAL E NO TRABALHO REMOTO

por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

M

edo de contrair o coronavírus, cri-

logo seja reconhecido e estimulado. “É preci-

se de ansiedade, depressão, sín-

so deixar claro que os funcionários podem e

drome de burnout, sensação de

devem falar sobre seus medos, anseios e di-

culpa e impotência e síndrome do pânico. A

ficuldades nesse momento em que estamos

pandemia desencadeou esses e outros pro-

vivendo. Ao mesmo tempo, os gestores de-

blemas psicológicos de forma muito intensa

vem criar uma cultura de apoio e valorização

na sociedade e um sinal de alerta se acen-

da saúde mental. As intervenções devem ser

deu. Muitos terapeutas, psicólogos e psi-

implementadas como parte de uma estraté-

quiatras começaram a atender on-line, em

gia integrada que abrange prevenção, detec-

alguns casos de forma gratuita. Além disso,

ção, apoio e reabilitação”, lembra.

as empresas também tiveram que entender
quem precisava de ajuda em suas equipes.

Juliana Picoli, psicóloga especializada em

Não é uma tarefa tão simples, mas é essen-

luto, diz que é essencial que gestores e diri-

cial manter esse olhar atento para a saúde

gentes estejam atentos a sinais de alerta. En-

mental de cada colaborador tanto no traba-

tre eles, queda no rendimento, atrasos cons-

lho presencial como no remoto.

tantes, manifestações verbais de insatisfação
e de dificuldades em entregar tarefas. “É ne-

De acordo com Gabriella Nerici, mestre em

cessário oferecer espaços de escuta e acolhi-

Psicologia pela Universidad de La Serena, é

mento, atividades remotas, que compreen-

fundamental criar um ambiente onde o diá-

dam a participação e a interação da equipe.
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Além disso, campanhas que divul-

constante, privando o sono e gerando

guem e ofereçam auxílio psicológico

ansiedade extrema, a busca por ajuda

especializado são imprescindíveis”,

precoce é essencial para evitar possí-

reforça Juliana. Caso a empresa não

veis crises psicológicas.

tenha a possibilidade de ter estes
serviços, pode fomentar campanhas

Como lidar com o luto

que visem desconstruir o estigma

A psicóloga Juliana diz que, antes de

que existe acerca do sofrimento psí-

tudo, é fundamental compreender que

quico e incentivar a busca por ajuda
especializada.

A psicóloga Gabriella
Nerici

o luto é uma experiência universal. Porém, ele é sentido de maneira distinta
e singular por cada pessoa. “Nem sem-

Medo de contrair o vírus

pre é simples compreender o curso de

Ao retornar ao trabalho presencial, a

comportamento de uma pessoa enlu-

empresa deve adotar rigorosamente as medidas

tada. Principalmente, se não houver na organiza-

de segurança. Se perceber que o local onde traba-

ção algum profissional especialista para prestar

lha ou os colegas não estejam seguindo o protoco-

assistência ao enlutado e à equipe. O luto não é

lo, o colaborador deve conversar com o supervisor.

uma fase a ser superada com o tempo, pelo contrário, jamais acaba. Pois, a história vivida com a

Medo da morte

pessoa morta está inscrita na vida e na memória

A pandemia mostrou de uma forma muito clara o

de quem ficou.”

quanto a vida é vulnerável e as pessoas passaram
a ter mais medo da morte. Para lidar com isso, é

Dessa forma, é fundamental que a temática seja

necessário trabalhar com esse sentimento. A psi-

abordada de maneira delicada. Também é neces-

cóloga Gabriella mostra como enfrentá-lo:

sária a compreensão de que oscilação de humor,
queda na produtividade, retraimento social e difi-

• Busque apoio profissional para falar sobre ele;

culdades em retomar as atividades do cotidiano
são comportamentos que poderão existir.

• Mesmo estando fisicamente longe, procure
meios como telefone e videochamadas para sen-

A orientação é que a empresa, dentro de suas pos-

tir-se mais próximo dos entes queridos;

sibilidades, ofereça aos seus colaboradores algum
serviço de orientação e psicoeducação, prestado

• Crie uma rede de apoio, em que seja possível

por um profissional capacitado.

conversar sobre medos e sentimentos em geral;
Deve-se considerar ainda que manifestações de
• A busca excessiva por informação também poten-

pesar e dor podem ser recorrentes e podem im-

cializa o medo. Por isso, mantenha-se informado de

pactar na produtividade e constância do profis-

forma equilibrada e busque fontes fidedignas;

sional. O gestor precisa de atenção e delicadeza
suficientes para orientar na busca por auxílio es-

• Não guarde o medo ou sentimentos ruins para si.

pecializado, caso perceba expressões prolongadas

O medo da morte não surgiu por conta da pande-

de sofrimento emocional.

mia, mas foi intensificado. Quando ele passa a ser
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Medo de perder o emprego

demandas de trabalho na organização, a quebra

O desemprego no país cresceu e o Brasil vive um

daquilo que chamamos de “mundo presumido”.

período de recessão econômica bem difícil. Com
isso, o receio de perder a renda invadiu os lares

Pais em home office e crianças em EaD também

da maioria dos brasileiros. “Esse sentimento não

passaram por momentos de estresse, pois é um

deve se tornar perigoso, gerando crise de ansieda-

desafio ajustar todas as atividades. “A pressão au-

de, pânico e outros sintomas. Para isso, o colabo-

menta com o acúmulo de tarefas. Isso acontece

rador precisa de um canal de comunicação com

porque há dificuldade em conciliar e criar uma

seu superior para expor essa preocupação. Além

rotina familiar que satisfaça as necessidades e

disso, pode tomar medidas como conversar com

compromissos de trabalho de adultos e o auxilio

a rede de apoio; pesquisar e avaliar alternativas de

e acompanhamento dos filhos para as atividades

trabalho; rever gastos; quando possível, criar uma

escolares”, diz Gabriella. A empresa deve ter um

reserva financeira; fazer terapia on-line; procurar

olhar para os colaboradores com filhos e, quando

realizar atividades que permitam a pessoa se des-

possível, pensar em como tornar essa jornada de

conectar, como, por exemplo, atividades físicas ou

trabalho mais saudável.

de lazer”, recomenda Gabriella.
Casais separados
Home office e homeschool

O número de divórcios também cresceu durante a

De acordo com Juliana, o trabalho remoto trouxe

pandemia e uma separação nunca é fácil. Segun-

demandas e fenômenos que muitos de nós ja-

do Juliana, vários papéis sociais exercidos por uma

mais havíamos experimentado antes. Dentre eles,

pessoa estão profunda e continuamente interliga-

a sobrecarga de trabalho, o acúmulo e a necessi-

dos: quando a vida pessoal não vai bem, existem

dade de organizar as tarefas domésticas com as

repercussões diretas e expressivas nas atividades
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profissionais, e vice-versa. Se a empresa estiver

tilo de vida, sedentarismo e alterações hormo-

realmente comprometida com seus colabora-

nais. “Todavia, trata-se de um momento crítico

dores deve, por excelência, compreender que

como o que vivenciamos, tanto coletiva quan-

quaisquer mudanças no fluxo das relações pes-

to individualmente. Portanto, essas questões

soais impactará diretamente na produtividade

merecem observação mais cautelosa principal-

e desenvolvimento.

mente se estivem atreladas a outras queixas e
sintomas: perturbação do sono, humor irritadi-

“Pessoas vivendo transições significativas no

ço, impaciência, alterações da libido, prejuízo

âmbito da pessoalidade podem apresentar

nas relações interpessoais e na comunicação,

não apenas dificuldades ou baixo rendimento.

dificuldade de concentração e comportamen-

Podem também buscar compensar suas frus-

tos ansiosos”, alerta Juliana.

trações aumentando o ritmo de trabalho e produção, o que certamente acarretará algum prejuízo”, ressalta.

Ansiedade e depressão podem incluir alterações no apetite e, por conseguinte, aumento ou diminui-

Os processos de transição exi-

ção do peso corporal como

gem atenção, direcionamen-

sintomas importantes. É váli-

to cuidadoso e assertivo e,

do destacar que as questões

sobretudo, a possibilidade e

ligadas à aparência física e ao

a liberdade de expressar sen-

peso são, geralmente, delica-

timentos e emoções de ma-

das para muitas pessoas, dis-

neira suficiente para que estas

paradores de crises ansiosas e

emoções não se transformem

jamais devem ser abordadas

em sintomas e sofrimento.

diretamente por alguém sem
que a própria pessoa solicite.

Juliana ainda relembra o fa-

“Uma abordagem delicada e

moso jargão que se repetiu

respeitosa neste sentido in-

durante muito tempo nas empresas: ao entrar

clui a necessidade de observar a pessoa como

para trabalhar, os problemas pessoais ficam

um todo, de forma que, ao oferecer ajuda, o

do lado de fora, e, ao encerrar o expediente,

peso e a aparência não sejam usados exclusiva-

os problemas de trabalho ficam na empre-

mente como algo que destaque a percepção de

sa. “Quem nunca ouviu algo parecido de um

um problema ou diagnóstico”, orienta Juliana.

gestor ou de algum colega mais experiente?
A verdade é que esta afirmação ainda se faz,

Atenção contínua

infelizmente, muito presente na cultura de

O importante é ter empatia com colaboradores,

muitas organizações. Eu ouso afirmar que

pois foi um ano muito complexo para a huma-

contribui muitíssimo para o endurecimento e

nidade. O melhor caminho é manter o sinal de

o adoecimento de muitas pessoas.”

alerta, deixar um canal aberto para o acolhimento e acompanhar de perto qualquer mudança

Perda ou ganho excessivo de peso

de comportamento, pois a pandemia ainda está

O aumento ou a diminuição do volume corporal

presente na vida das pessoas.

podem estar associados a fatores genéticos, es-

SHOPPING CENTERS_61

_INTERNACIONAL

por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

D

esde o início da pandemia, o mundo vol-

Atitudes assertivas pouparam muitas vidas e

tou os olhos para a Nova Zelândia e para

possibilitaram o controle da doença em pouco

a primeira-ministra Jacinda Ardern, que agiu

tempo. Com um lockdown bem organizado e

com eficiência e rapidez no combate à Covid-19.

respeitado por todos, diversas atividades foram

Com uma população de quase 5 milhões, a

retomadas muito antes do que em outros pa-

Nova Zelândia registrou apenas 25 mortes pela

íses. O comércio pode reabrir com cuidados e

doença. Com isso, a popularidade da primeira-

protocolos depois de um pouco mais de dois

-ministra cresceu. Conforme já apontavam as

meses. Foi o caso do Botany Town Centre, um

pesquisas feitas para as eleições legislativas,

empreendimento premiado pela ICSC (Inter-

em 17 de outubro, ela obteve uma vitória histó-

nacional Council of Shopping Centers), que fica

rica para permanecer à frente do governo.

em Auckland.
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Um dos corredores do empreendimento
Foto: Reprodução

Agora, venha com a gente e atravesse os Ocea-

micas. O paisagismo e uma rua principal também

nos Atlântico, Índico e Pacífico! Em um piscar de

reforçam esse conceito urbano, que agrada mui-

olhos, você vai conhecer um pouco sobre esse

tos os visitantes. Além dos corredores em áreas fe-

empreendimento que oferece uma experiência

chadas, também possui lojas ao ar livre.

única ao visitante.
O empreendimento é administrado pela AMP Ca-

Conceito diferenciado

pital, uma das maiores administradoras de fundos

Inaugurado em 2001, o shopping está entre os cin-

de real state da Ásia-Pacífico com 27,7 bilhões de

co maiores do país e o segundo maior de Auckland

dólares australianos em ativos imobiliários.

com mais de 62 mil m² de ABL em uma área total de 170 mil m². Possui um mix diversificado e
abrangente, com âncoras icônicas como Farmers,
New World, H&M, Hoyts e Whitcoulls. São mais de
200 operações. “É um verdadeiro ‘centro da cidade’, fornecendo serviços médicos e de saúde, bancos, correios, biblioteca e uma variedade de instituições educacionais. É um hub comunitário para
se reunir e passar bons momentos com a família e
os amigos”, explica a gerente Kerrie Hughes.
Com o propósito de ser um oásis, o empreendimento conta ainda com várias opções gastronô-

Uma das operações do
Botany Town Centre
Foto: Reprodução
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Novos protocolos

das boas práticas de higiene e distanciamento

Segundo a gerente, o Botany Town Centre fi-

social. Também incentivamos que registras-

cou parcialmente fechado por nove semanas,

sem sua visita ao acessar o mall ou escaneas-

durante o primeiro lockdown. Operou apenas

sem o QR Code do NZ Covid Tracer (aplicativo

com os serviços essenciais como supermerca-

do Ministério da Saúde utilizado para a rastre-

do e farmácias. A reabertura total aconteceu

abilidade de casos). Temos orgulho da nossa

em junho. Porém, a cidade de Auckland, onde

sociedade, clientes e lojistas por seguirem as

está localizado, passou por mais um confina-

medidas implementadas”, diz Kerrie

mento em agosto devido ao surgimento de
novos casos, mas por um período menor de

Também passaram a atualizar com mais fre-

quase três semanas. Com isso, todo o comér-

quência as mídias sociais com informações

cio operou com restrições novamente.

sobre o combate à pandemia e deram bastante ênfase ao engajamento on-line.

Mesmo com a Covid-19 controlada no país, o
shopping permanece diligente com os pro-

Durante o lockdown, os clientes só iam ao em-

cedimentos de limpeza, colocando atenção

preendimento para compras em lojas de ser-

adicional em áreas como superfícies, praça

viços essenciais e alguns varejistas passaram

de alimentação e banheiros. Além disso, tem

a oferecer o serviço de Click & Collect. “Ajuda-

dado suporte em facilities aos consumidores

mos a divulgar essa alternativa pelo site e dis-

e varejistas para boas práticas de higiene, au-

ponibilizamos vagas no estacionamento para

mentando, por exemplo, o número de dispen-

essa finalidade”, recorda a gerente. Nas redes

sers com álcool em gel.

sociais, realizaram várias promoções e deram
brindes, incentivando os clientes a retorna-

“Seguimos as diretrizes do governo e aumentamos a sinalização para relembrar os clientes

A comunidade ao redor do Botany
Town Centre é marcada por uma
mistura de cultura e etnias, incluindo
a asiática e a pacífica. Sendo assim,
o empreendimento recebe muitos
turistas estrangeiros todos os anos.
Imagem da rua principal
Foto: Ted Baghurst

rem assim que o lockdown acabasse.
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ração segue com horário limitado
devido ao atraso de lançamentos
de filmes em toda a indústria cinematográfica. Mas, a experiência imersiva continua com muito
luxo e conforto.

Acessibilidade
Retomada
Segundo a gerente, o atual cenário tem
sido desafiador para o setor varejista na
Nova Zelândia. “No entanto, seguimos
otimistas em relação aos próximos meses, especialmente com a proximidade
do Natal e da temporada de férias. Continuamos trabalhando em colaboração
com os lojistas e esperamos realizar alguns eventos fantásticos.”
O empreendimento conta ainda com
oito salas de cinema do Hoyts. A ope-

Em 2017, o Botany Town Centre
recebeu o prêmio Ouro em acessibilidade pela Be. Accessible. “Pretendemos elevar essa classificação para
Platina. Nossa rota acessível tem largura mínima de 1,20 m, possibilitando
a circulação por todas instalações e
serviços do shopping”, revela Kerrie. O
estacionamento também conta vagas
especiais em todas as entradas para
atender as necessidades de todo o público, inclusive, algumas mais largas são
reservadas para pais com filhos.

Kerrie Hughes,
gerente do Botany
Town Centre
Foto: Divulgação
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