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FORA DAS TELAS
O setor de shopping centers no Brasil é reco-

Seja para uma correta aplicação dos novos

nhecido pela sua resiliência e pela sua capaci-

protocolos, ou para aumentar a vigilância

dade de rápida inovação e evolução. Diante da

durante o período em que os shoppings

pandemia do novo coronavírus, iniciada há um

estiveram fechados.

ano e que ainda deve se prolongar por 2021 em
todo o país, mais uma vez essas características

Outro tema com bastante relevância no cená-

foram destaque nos empreendimentos de

rio atual abordado nesta edição é a importân-

Norte a Sul.

cia da liderança feminina nas organizações.
Por isso, trouxemos à pauta exemplos de mu-

A aceleração de processos de digitalização,

lheres líderes em shopping centers de todas as

omnicanalidade – assunto já discutido há

regiões do país. Elas contam um pouco sobre

muito tempo no setor – e novas soluções para

suas histórias, falam sobre cotidiano e desafios

atender o consumidor, assim como os proto-

de comandar grandes equipes, especialmente

colos de segurança, foram fundamentais para

durante a pandemia.

que os shoppings continuassem funcionando.
Ainda temos um longo caminho para sair da
Porém, mesmo com todas essas soluções tec-

crise causada pela covid-19, mas sabemos que,

nológicas, a compra física é a preferência da

mais do que nunca, os shoppings estão pre-

grande maioria dos consumidores. Ainda com

parados para enfrentar todos os desafios que

o salto nas compras on-line, 90% das vendas

estão por vir. Desde o início da pandemia, há

ainda são no ponto físico. Nada se compra a

mais de um ano, nosso setor tem atuado de

experiência de sentir a textura de um lençol,

maneira exemplar em duas frentes, tanto a de

sentir o aroma especial da sua loja favorita ou

saúde quanto a econômica.

mesmo tirar suas dúvidas com um vendedor
de eletrônicos experiente. Em um momento

Na de saúde, fomos o primeiro setor a desen-

em que as pessoas estão cansadas de ver o

volver um protocolo rígido de operação, que

mundo pelas telas, as experiências no mundo

protege e preserva a saúde de lojistas, funcio-

físico se tornam ainda mais relevantes. Isso é

nários e consumidores. Um protocolo seguido

o que trouxemos em nossa matéria de capa.

por vários outros setores e já referendado por
diversas autoridade públicas e validado pela

E para uma experiência positiva nos shoppings,

Consultoria do Sírio-Libanês.

somam-se às experiências nas lojas, as opções
de lazer, alimentação, serviços e também

Do ponto de vista econômico, temos buscado

segurança. Em nossa reportagem de Gestão

o diálogo e medidas concretas junto ao po-

e Operação, abordamos como a segurança foi

der público. Mas também adotamos medidas

reforçada nos shoppings durante a pandemia.

próprias para proteger e preservar a saúde
financeira tanto do nosso setor e dos nossos
equipamentos, quanto dos lojistas. E vamos
continuar assim. Através de diálogo, de conversas, de negociação e da sensatez e equilíbrio, achando soluções
para que possamos atravessar esse período único
e triste da nossa história.
Obrigado pelo apoio e
contem com a Abrasce.

Glauco Humai,
presidente da Abrasce
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COMO USO DA CRIATIVIDADE TRANSFORMA PROBLEMAS EM OPORTUNIDADES
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Os

shopping centers e o varejo

dade e transformando problemas em so-

buscam constantemente por

luções. A partir dos anos 2000, essa abor-

inovação e utilizam algumas metodolo-

dagem passou a entrar nas empresas no

gias para isso. O design thinking é uma das

mundo todo. “No design thinking, evita-se

técnicas mais aplicadas, especialmente

a visão interna da organização e o cliente

para problemas mal estruturados, os quais

é trazido para o centro. Como há muita in-

não se têm muita certeza da solução. Sua

tegração com consumidor, é feita uma co-

abordagem teve início na década de 1990,

criação do produto ou serviço, chegando a

quando se começou a observar como os

um resultado melhor”, diz Carlos Caldeira,

designers desenvolviam produtos e ser-

professor de Estratégia e Experiência do

viços. Eles atendiam às necessidades dos

Cliente e coordenador do Centro de Estu-

clientes a partir do pensamento criativo

dos em Negócios do Insper.

associado à empatia e analisando o negócio como um todo.
Daí, percebeu-se que essas técnicas poderiam ser usadas em outras áreas da organização e que todos podem pensar como
designers, estimulando o uso da criativi-
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CLIENTE NO CENTRO

um projeto que só poderá ser aplicado em

De acordo com Marcelo Pimenta, especialis-

thinking tem relação com pequenas vitó-

ta em Inovação e docente do curso Criativi-

rias”, reforça Pimenta.

toda a rede daqui a alguns anos. O design

dade e Design Thinking pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM), colocar

Segundo o professor Caldeira, a experiên-

o cliente no centro do negócio tem que ser

cia que se busca dar ao cliente deve estar

a primeira decisão da empresa. Este passo

consistente com a marca e com a estratégia

é anterior ao design thinking, pois o consu-

global. Replicar o que dá certo no concor-

midor está cada vez mais exigente. “O clien-

rente não é o caminho. “Se a proposta é tra-

te tem o poder de decisão. Se a companhia

zer velocidade no ponto de venda, ou seja,

não o colocar no centro, ele será atendido

um atendimento rápido, não adianta copiar

por outra empresa que fez isso. No caso dos

a inovação de design de quem está fazendo

shoppings, há uma série de concorrentes no

uma proposta de valor de uma experiência

mercado, que disputam essa especificidade

longa na operação. Um bom exemplo do

exigida pelo consumidor e essa não é mais o

varejo que seguiu o design thinking é Car-

concorrente do mall”, pontua Pimenta.

refour Express. Sua operação é tipicamente
voltada para uma experiência de compra rá-

Se, por um lado, há clientes que buscam

pida, que envolve desde o design da loja, o

companhias em que a proposta de valor é

funcionamento do caixa até o mix de produ-

a velocidade da entrega, outros já querem

tos disponíveis”, relata.

ter acesso a produtos mais exclusivos oferecidos por clube de assinaturas, por exemplo. “O design thinking é uma ferramenta
poderosa para entender esse consumidor
cada vez mais exigente. 30% das empresas
estão melhores do que antes da pandemia,
porque elas percebem o valor do cliente. O
mundo mudou, mas ainda há negócios que
continuam agindo como se estivessem no
século passado”, afirma. E esses correm um
grande risco de não conseguir sobreviver.

MELHORES SOLUÇÕES
Uma das máximas do design thinking é
entender o seu cliente e não ficar apenas
olhando para o concorrente. “É necessário parar de achismos e se capacitar para
buscar as soluções com o senso de urgência. Melhor começar amanhã do que criar

Marcelo Pimenta, especialista em Inovação
e docente do curso
Criatividade e Design
Thinking pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
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FUTURO DO SETOR

pandemia e fizeram novos aportes em 2020

Por conta da pandemia, o varejo e os sho-

O Delivery Center integra o varejo físico e on-

ppings passaram por uma grande e acelera-

-line, sendo responsável pela gestão de cen-

da transformação. Porém, até o momento, a

trais logísticas instaladas em shoppings e efe-

maior parte das ações é voltada para o curto

tua entregas no mesmo dia das compras.

para acelerar a expansão para novas cidades.

prazo. O próximo desafio é será pensar em estratégias de longo prazo. “Para o setor de sho-

Esse é um exemplo de design thinking, mas

pping centers é ainda mais desafiador, pois

é preciso entender se as experiências ainda

terá várias jornadas para atender vários clien-

incipientes feitas durante a pandemia ficarão

tes. E hoje o consumidor está esperando uma

para o futuro. “É interessante comprar as
competências de quem sabe fazer

experiência uniforme, não importan-

logística? Que tipo de hub logístico

do o touchpoint que ele irá usar,
especialmente

aqueles

quer ser? Pretende integrar o

que

tiveram suas primeiras expe-

lojista ou a rede? Esse serviço

riências on-line e gostaram”,

será apenas para o usuário

enfatiza Caldeira.

final ou também para os
lojistas?

Como

incorporar

É preciso olhar para o futuro

todos os varejistas? Como

e analisar os fatos que estão

convencer

o

varejista

a

escolher o marketplace do

acontecendo, como o fecha-

shopping em vez de optar por

mento de lojas no varejo america-

outro? Enfim, é um problemaço com

no e o crescimento da digitalização.

várias possibilidades”, provoca o

Dessa forma, será possível enten-

professor Caldeira.

der qual será o papel dos pontos

Carlos Caldeira, pro-

de vendas nessas novas jornadas.

fessor de Estratégia e

Esses são problemas mal estrutu-

Experiência do Clien-

Esse é um caso em que se pode

rados típicos do design thinking.

te e coordenador do

aplicar

É essencial ainda entender a pers-

Centro de Estudos em

pectiva do cliente.

Negócios do Insper

as

thinking.

técnicas

de

design

É importante ressaltar

que o primeiro passo é criar um
protótipo e depois testá-lo. No caso

Durante a pandemia, muitos sho-

do shopping, o teste deve se dar

ppings passaram a operar como hubs logísti-

em algum empreendimento em que se possa

cos. Alguns se anteciparam e já tinham incor-

capturar os dados dos experimentos.

porado essa inovação nos empreendimentos,
como é o caso da Multiplan e da brMalls que
investiram no Delivery Center bem antes da
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NOVOS PROBLEMAS,
NOVAS SOLUÇÕES

porque estão inseridos nessa transformação.

Caldeira cita um fato atual em que os

supermercado está lucrando, assim como

shoppings podem usar o design thinking

os shoppings que firmaram parcerias com

para conseguir chegar à melhor solução.

startups de logísticas e conseguem entre-

“Hoje, os entregadores também passaram

gar o pedido no mesmo dia. São empreen-

a ser um novo problema para os shoppings.

dimentos que aproveitaram a pandemia e se

Então, é necessário encontrar o melhor

conectaram com o cliente. Rapidez é funda-

design para isso tanto pelo olhar da visão

mental nesse momento”, diz o especialista

do cliente final como do usuário que é o

em Inovação.

“Quem conseguiu implementar rapidamente, por exemplo, o serviço de shopper no

entregador. Há uma nova trajetória a ser
construída”, diz Caldeira.

O importante é as empresas capacitarem
suas equipes para que possam aplicar essa
e outras técnicas para a resolução dos pro-

Segundo Pimenta, essas mudanças abrup-

blemas. Os desafios são constantes e quem

tas, como as trazidas pela pandemia, fazem

estiver preparado e souber usar a técnica

com que as pessoas consigam criar produ-

certa de forma eficaz estará cada vez mais

tos e serviços que os consumidores adoram

conectado com o consumidor e aproveitará
as oportunidades.
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Novos Shoppings Associados
por Redação | fotos: Divulgação

Pátio Roraima Shopping
O empreendimento foi inaugurado em 25 de novembro de 2014 e fica
localizado em Boa Vista (RR). Consolidou-se na capital de Roraima como o
único shopping com complexo multiuso: contendo hotel, hipermercado e
área externa (lifestyle), com restaurantes e academia. Possui 83% de Área
Bruta Locável (ABL) inaugurada e um mix de lojas com opções de grifes
nacionais e internacionais, algumas exclusivas no Estado. Além disso, conta
com cinco salas de cinema stadium, com tecnologia de última geração, e
diversas opções de lazer e entretenimento.
Telefone: (95) 3194-3001 | www.patiororaimashopping.com.br

Shopping Manaus ViaNorte
Inaugurado no dia 28 de novembro de 2014, o Shopping Manaus
ViaNorte está situado na região Norte da capital amazonense, para onde
apontam todos os vetores de crescimento da cidade. Um lugar escolhido
estrategicamente, devido ao enorme potencial econômico da região. O
empreendimento possui 52.600 m² de ABL, 13 lojas âncoras, três lojas semiâncoras e três megalojas, distribuídas em dois pisos. Além disso, conta com
salas de cinema, restaurantes e mais de 2.600 vagas de estacionamento.
Telefone: (92) 3042-2027 | www.shoppingmanausvianorte.com.br

Shopping Metrópole Ananindeua
Inaugurado em 21 de novembro de 2017, o empreendimento é pioneiro na
área metropolitana de Belém (PA). Conta em seu mix com grandes marcas
nacionais e grifes locais exclusivas, reunindo cerca de 170 operações. Possui
a maior praça de alimentação do Pará, além de restaurantes e cafés. Tem o
maior complexo cinematográfico da região Norte, com 10 salas de cinema.
Conta ainda com serviços como supermercado, academia, laboratório,
bancos, petshop e uma agência da Polícia Federal, único ponto de emissão
e renovação de passaportes da Grande Belém.
Telefone: (91) 3346-7000 | www.shoppingananindeua.com.br

Shopping Rio Poty
O Shopping Rio Poty fica localizado em Teresina (PI) e conta com uma
arquitetura moderna e diferenciada. São 46.772 m² de ABL e 219 lojas
distribuídas em 4 pisos. Para comodidade dos clientes, possui 2.164 vagas
de estacionamento. Além disso, o shopping trouxe para Teresina marcas
exclusivas na capital, como Le Lis Blanc, Livraria Leitura, Tok & Stok,
Camicado e Bodytech. Conta com a maior praça de alimentação de do
município e 12 salas de cinema com 3 salas VIPs da rede Cinépolis.
Telefone: (86) 3122-6000 | www.shoppingriopoty.com.br
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MULHERES
NO COMANDO
C

CONHEÇA A HISTÓRIA DE
ALGUMAS LÍDERES DO SETOR
DE SHOPPING CENTERS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

hegar a altos cargos ainda é um desafio
para as mulheres. Apesar das conquistas

nas últimas décadas, há um longo caminho a ser
percorrido. No setor de shopping centers, elas
também vão ganhando cada vez mais espaço
e trazem a sensibilidade feminina na liderança.
A Revista Shopping Centers convidou as coordenadoras estaduais da Abrasce e mais Mirela
Cubilhas, sócia da Enashopp, para representar as
mulheres do setor. Todas têm um ponto em comum: são apaixonadas pelo que fazem e amam
lidar com pessoas. Conheça um pouco mais sobre elas!
De Salvador para o mundo
Após iniciar a carreira em uma construtora, Mirela Cubilhas migrou para a área de entretenimento e implantou o primeiro Wet’n Wild no Brasil,
parque aquático localizado na região de Itupeva
(SP). Permaneceu por alguns anos como gerente
de marketing e de vendas do parque. A realização profissional veio um pouco depois quando
recebeu uma proposta para ingressar no setor
de shopping centers como gerente de marketing do Shopping Barra, em Salvador (BA). “Em
seguida, fui convidada a fazer parte da Enashopp, administradora de shopping centers, em
que, atualmente, sou sócia de três executivos incríveis: Naildo Macedo, Edison Rezende e Alexandre Manzalli. Juntos, vencemos diversos desafios,
dentre eles, estudar o mercado angolano, para
inaugurar e administrar o primeiro shopping
center do país, o Belas Shopping, em Luanda”,
relembra.
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Mirela Cubilhas, sócia
da Enashopp

A executiva é apaixonada pelo que faz e sua fa-

dificuldade. Também sou otimista, positiva, per-

mília sempre soube da importância que a carrei-

severante e inquieta.” Para ela, as lideranças femi-

ra tem em sua vida. Casada e mãe de dois filhos,

ninas têm uma relação interpessoal diferenciada,

hoje com 21 e 19 anos, ela diz que o equilíbrio e a

mais interessadas em propósito, humanização,

multiplicidade são fundamentais para conseguir

além de executar multitarefas simultaneamente.

administrar os diferentes papéis. “Não é uma tare-

Mirela ainda ressalta que, na Enashopp, 70% do

fa fácil equilibrar as atividades. Por diversas vezes,

time é composto por mulheres.

tive que abrir mão de estar com a família para estar no trabalho, mas não me arrependo. Até por-

Para ter energia, a executiva segue um ritual du-

que a qualidade do tempo que eu tinha junto a

rante a semana antes de sair para trabalhar. “Faço

minha família sempre foi muito boa.” Quando os

as minhas orações, agradecendo e entregando a

filhos eram pequenos, precisava ter a segurança

Deus o meu dia. Em seguida, pratico alguma ati-

que eles estavam bem para que eu pudesse focar

vidade física aeróbica ou musculação. Tomo um

no trabalho. “Optamos por deixá-los numa cre-

bom café da manhã e, impreterivelmente, às 9

che em tempo integral, próxima ao trabalho. Eles

horas já estou trabalhando. Minha rotina varia en-

eram os primeiros a chegar e os últimos a sair. A

tre visitar os empreendimentos, realizar e acom-

minha vida profissional é muito importante para

panhar os planejamentos estratégicos, reuniões

mim e a minha família entende isso e me apoia,

com as equipes, com fornecedores, lojistas e em-

pois sempre deixei claro que amo o que faço.”

preendedores.” No retorno para casa, sem ter um
horário certo, faz questão de ter um momento

À frente de uma grande empresa de shopping,

com a família e a leitura de cabeceira é um hábito

ela lidera pelo exemplo. “Dou estímulo às minhas

praticado antes de dormir. Um momento de rela-

equipes. Contribuo sempre com a formação e a

xamento essencial antes de viver um novo dia.

capacitação de cada um. Sou determinada, objetiva, persistente e não enfraqueço durante uma
SHOPPING CENTERS_13
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No Amazonas

“Nunca parei de estudar e
aprofundar meu conheci-

Assim

como

universitários,
Mundstock,

muitos

mento no segmento de

Josana

shopping center. Sou

superin-

uma apaixonada pelo

tendente do Manaus

setor e eterna estu-

Plaza Shopping, entrou

dante. Sempre busco

no mercado de traba-

unir o conhecimento

lho com muita garra.

na Administração e no

Começou prestando ser-

Direito, para desempe-

viço ao Unibanco por uma

nhar uma gestão focada

empresa e, em pouco tempo,

em

entrou para o time da instituição
financeira. Grávida de gêmeos aos
24 anos, ela perdeu um dos bebês
e descobriu que sua filha tinha Síndrome de Down. Então, decidiu dar
uma pausa na carreira para poder

resultado

econômico

com segurança jurídica.”
Josana Mundstock
também está no
segundo mandato
como coordenadora

se dedicar à maternidade por cerca de um ano. Logo veio o segundo filho, mas não precisou parar

estadual do
Amazonas pela
Abrasce

No cargo de superintendente, ela
é inspiradora e, quando necessário, rígida. “Cobro muito, pois
vivemos dos resultados do negócio, mas, dou liberdade para meu
liderado trabalhar. Contratamos
as competências e as habilidades

de novo. Em 2008, foi para a área comercial

para somar. Gosto de compartilhar conheci-

e de marketing no setor de shopping cen-

mento e de desenvolver pessoas.” Segundo

ter. No ano seguinte, virou superintendente,

ela, o poder de adaptação e de superação das

atividade que exerce até hoje, só que agora

mulheres na liderança faz a diferença. “Nossa

em outro empreendimento, no Manaus Plaza

sensibilidade nos torna mais alerta. Consegui-

Shopping.

mos identificar, resolver e absorver ao mesmo
tempo uma maior quantidade de demandas.”

“Moramos em um Estado um tanto isolado. Naquela época, a dificuldade era muito

Em casa, ela encontra apoio para o dia a dia.

grande quanto à troca de informações e do

Sua família incentiva e vibra com suas con-

conhecimento técnico no segmento de sho-

quistas. “Meu marido me ajuda em tudo,

pping center. Como só havia quatro shoppin-

meus filhos foram criados com independên-

gs na cidade de Manaus, sendo apenas um de

cia e responsabilidade, então, somos uma fa-

rede, senti a necessidade de buscar mais co-

mília ‘autossuficiente’, não pesamos em nada

nhecimento, inclusive jurídico, e treinamento

uns aos outros.” Nos momentos de estres-

específico diante das diversas demandas e

se, o refúgio é o seu lar e o encontro com os

tratativas com os empreendedores, lojistas,

amigos. Plantas e música também ajudam a

consumidores e demais stakeholders.” Por

trazer o equilíbrio de tanta responsabilidade.

isso, a administradora resolveu cursar Direito,

“Vivo intensamente, costumo dizer que dor-

depois fez mestrado e agora doutorado.

mir é perder de tempo.”
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Direto de Roraima
Natural do Maranhão e roraimense de coração, Luciana Teixeira é formada em Administração e Direito e iniciou a carreira em uma franquia de ensino telepresencial.
Passados cinco anos, entrou no segmento de mineração, o qual considera sua melhor escola. Essa experiência profissional a tornou uma mulher mais forte, confiante,
destemida e em constante busca por desafios. “Cresci, amadureci e, sem dúvidas, me
tornei uma profissional mais capacitada e cheia de habilidades.”
Em 2018, recebeu uma proposta para trilhar novos horizontes e entrou no mundo
shopping center, assumindo o financeiro e a gestão de contratos do Roraima Garden
Shopping. “Cada aprendizado me motivava e, sempre que possível, me envolvia com
outras áreas como marketing e comercial. Em fevereiro deste ano, assumi a gerência
de vendas e marketing do shopping e posso dizer que amo o que faço.”
A prática de atividade física diária faz com que já comece o dia disposta. O relógio toca
às 5 horas e, em 30 minutos, já está malhando na academia. A jornada de trabalho começa às 8 horas e termina por volta das 19 horas. Apesar de se considerar workaholic,
sabe o momento de desacelerar. “Sempre busquei ter uma vida saudável e viver momentos em família e com os amigos, além de viajar
sempre quando posso. É claro que, ao iniciar um
novo desafio, mergulho de cabeça e deixo de lado
alguns hobbies, mas não por muito tempo. Distrair
a mente, ter hábitos saudáveis e cuidar de si e dos
seus é essencial para ter vida longa e equilibrada,
principalmente em tempos de pandemia.”
Na sua liderança, ela sempre busca influenciar positivamente as pessoas. “Ao liderar pelo exemplo,
conseguimos motivar mais as pessoas e assim ter
êxito nos resultados”. Segundo ela, cada momento
exige posturas diferentes do líder e é essencial ser
um pouco de cada. Para ela, a principal diferença
da liderança feminina está nos detalhes. “A mulher
tem mais sensibilidade e empatia para lidar com
as situações adversas do dia a dia. É mais organizada, empática, criativa, claro, que podemos encontrar essas características em alguns homens, mas é
muito raro”, brinca ela.
Luciana Teixeira, gerente de vendas
e marketing do Roraima Garden
Shopping e coordenadora estadual de
Roraima da Abrasce
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No litoral paulista

nho o privilégio de morar em Santos e estar perto
de minha base, que fica no escritório central da

Apaixonada por matemática e pessoas, Mariane

holding. Durante o dia, também visito e passo

Doconski, superintendente geral da Divisão Malls,

períodos nas unidades, onde me reúno com as

do Grupo Mendes, atua na área administrativa

equipes, discutimos estratégias e ações, além de

desde os 18 anos. Em 2000, ingressou no mundo

visitar também outros empreendimentos para

do varejo de shopping centers e nunca mais saiu.

bechmarking”, conta.

Hoje, atua como superintendente regional no Grupo Mendes, administrando o Praiamar Shopping,

Ela diz ainda que as mulheres que exercem um

o Brisamar Shopping e mais uma torre comercial

cargo de liderança têm um olhar mais abrangen-

no litoral paulista. “Gerenciar pessoas é fascinante,

te. “Isso auxilia muito na leitura das situações e

desafiador e um constante aprendizado”, diz.

nas decisões. Também costuma ter mais empatia
para negociar e fazer acordos. Além disso, por ter-

Como líder, gosta muito de delegar, mas não abre

mos aptidão de fazer mais de uma tarefa ao mes-

mão de um bom fluxo de comunicação clara e rá-

mo tempo, produzimos com mais intensidade.”

pida. E sempre está próxima de todos os seus liderados. “Faço questão de estar com a equipe nos

Em sua opinião, as mulheres ainda carregam no

momentos de crise, pois são os de maior impacto

DNA a flexibilidade para atuar em diversos cená-

a todos e, normalmente, mostram talentos e opor-

rios simultaneamente: ser filha, irmã, esposa, ami-

tunidades. Acredito no crescimento das pessoas,

ga, mãe e profissional, além de cuidar da casa e de

dos profissionais e procuro oportunizar isso, assim

si mesmas. “Claro que a carga é alta e demanda

como mostrar que nunca paramos de aprender e,

muita energia e equilíbrio. Por isso, procuro bus-

por isso, temos o dever de manter nossa mente

car o equilíbrio por meio da meditação, prática de

aberta e atenta para estudar constantemente.”

yoga e alimentação saudável”. Mantém ainda estreito contato com a natureza e tem alguns hob-

Ainda é muito grata a todo o aprendizado rece-

bies, como cozinha, leitura e música. “Procuro dar

bido dos profissionais com quem conviveu. “Sou

o devido peso a cada parte de meus papéis e, mui-

quem sou hoje por ter tido sempre pessoas im-

tas vezes, preciso me dedicar mais a um ou outro:

portantes ao redor: aprendi com cada um.” Com

ter essa percepção é muito importante.”

tanta responsabilidade, ela se prepara logo cedo,
com muita meditação e alongamento. Depois de
tomar um bom café, segue para o trabalho. “Te-

Mariane Doconski
também é coordenadora
estadual da Abrasce no
litoral de São Paulo
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Da Bahia para

Quando assumiu a

Curitiba

s u p e r i n te n d ê n c i a
do maior shopping

São mais de 30 anos

de Feira de Santa-

de carreira no setor

na (BA), o fato de ser

de shopping centers.

mulher fez com o fato

Ainda na faculdade, a
baiana

Daniela

virasse notícia na cida-

Baruch

de. “Até hoje eu guardo es-

conseguiu um estágio em um
shopping em Salvador. Durante 22 anos, trabalhou na Aliansce, atualmente Aliansce Sonae.
Foram quase duas décadas
dedicadas a cargos na superintendência e na direção. Como

ses recortes. Foi algo bem fesDaniela Baruch,
superintendente
do Shopping Muller
e coordenadora
estadual do Paraná
pela Abrasce

tejado.” Daniela acredita que
as mulheres são mais sensíveis para lidar com tudo o que
acontece com pessoas ou com
o mercado. “Nos permitimos
trabalhar mais a sensibilidade,

faz o que gosta, sente muito prazer e

então, lidar com pessoas é mais fácil no

uma satisfação pessoal que faz os olhos

universo feminino.”

dela brilharem ao falar da trajetória profissional. O dinamismo e a reinvenção

Por ser uma pessoa diurna, o relógio toca

dos shoppings ao longo dos anos sem-

pontualmente às 5h15 e ela já começa o

pre a motivaram.

dia com a prática de exercícios. “Depois
que adquiri esse hábito, não abro mão,

Para acompanhar esse movimento do

porque me deixa mais ativa para o tra-

setor, se especializou ainda mais. Há oito

balho. Chego sempre antes da abertura

anos se mudou para Curitiba, após ser

do shopping e trabalho de portas aber-

convidada para ser superintendente do

tas, seja para qualquer situação interna

Shopping Muller e tem sob sua liderança

ou mesmo para receber o lojista.” Essa

189 funcionários. “Gostar muito de gente

proximidade com o varejista é funda-

facilitou a minha escalada. Alcancei

mental na opinião de Daniela. “Eles são

essa posição muito em função das

os melhores termômetros para o plane-

pessoas que eu liderei, mas ninguém

jamento de estratégias do empreendi-

me puxou para cima. Foram os colegas

mento.” Gosta também que todos res-

de debaixo que me jogaram para cima,

peitem os horários de entrada e saída,

porque sempre criei oportunidades para

para que tenham vida social e familiar,

os meus liderados crescerem dentro

assim como ela. “No momento em que

da empresa. Posso dizer que essa é a

estou em casa, vivo plenamente minha

minha grande qualidade: saber extrair

família, mas todo mundo sabe que pode

o melhor de todos.”

contar comigo assim como posso contar
com a equipe. Se eu estiver procurando
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alguém fora do horá-

mas

mais

pontuais

rio, realmente é uma

como

emergência.”

estratégico, entre ou-

planejamento

tras. “Entre as demanNo Centro-Oeste

das diárias, alguns dias
da semana reservo a

Um estágio no Inde-

pausa do almoço para

pendência Shopping,

a prática de exercícios

em Juiz de Fora (MG),

na academia dentro

deu início à carreira de

do shopping mesmo.”

Tatyanne Faneco. Ainda jovem, descobriu

Antes

e se encantou pelo

trabalho, ela se dedica

universo de shopping

ao marido e à filha e

centers. Aos poucos,

ainda faz alguns cursos

cresceu dentro da empresa,

assumindo

novos

e

depois

do

on-line. “Realmente, a

Tatyanne Faneco,
superintendente do Norte Sul

rotina exige bastante, mas

cargos e desafios. Em 2013,

Plaza e coordenadora estadual da

amo todos os papéis que

recebeu um convite para

Abrasce no Mato Grosso do Sul

desempenho em minha

mudar de cidade e ser ge-

vida. Sou muito realizada

rente financeira do Norte Sul Plaza, um dos

pela trajetória profissional, exercendo o

shoppings da ARGO, em Campo Grande

que eu realmente gosto, assim como por

(MS). Há dois anos, foi promovida ao cargo

ser mãe, esposa. Deus foi muito generoso

de superintendente do empreendimento.

comigo, colocando as pessoas certas ao
meu redor para que seja possível que eu

Com sua equipe, ela procura ser sempre

desempenhe todos esses papéis.”

inclusiva, ouvindo a todos. “É um trabalho de
parceria, onde cada um contribui de alguma

Segundo ela, as mulheres na liderança co-

forma para a construção ou encontramos

locam a alma no que fazem.

juntos a solução para alcançar o resultado.”

por si, como é multitarefas 100% do tempo,

“A mulher

consegue ter uma ampla visão da situação,
No dia a dia, são muitas demandas rotinei-

avaliar diversas possibilidades e encontrar a

ras como reuniões com lojistas, poder pú-

melhor solução.”

blico, atendimento à imprensa, reuniões virtuais ou presenciais junto à holding e time
do shopping e, agora, novas demandas em
parceria com a Abrasce. Há também algu-
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NESPRESSO E O BOTICÁRIO,
COMPROMISSO
EMPRESAS QUE INVESTEM EM
SOCIOAMBIENTAL
LOGÍSTICA REVERSA E COLHEM
BONS RESULTADOS
por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

A

sustentabilidade é um dos

o frescor e os aromas do produto.

pilares de muitas empresas e

Desde 2011, atua com um Centro de

algumas viram referência para

Reciclagem, em que o pó do café é

todo o mercado. No setor varejista,

separado do alumínio sem a utilização

é possível ver como projetos bem-

de

sucedidos trazem impactos positivos

para atingirmos a meta de 30% de

na sociedade e no meio ambiente.

reciclagem

Confira a seguir como dois líderes de

deste ano”, pontua Cecilia Seravalli

mercado, O Boticário e Nespresso,

Soares, gerente de sustentabilidade

trabalham com a questão da logística

da Nespresso no Brasil. Para isso,

reversa e inspire-se!

possui parcerias com mais de 80

água.

“Estamos
efetiva

até

trabalhando
dezembro

cooperativas em todo o Brasil. Esse
CÁPSULAS DE CAFÉ

alumínio reciclado se transforma em
outros objetos que voltam para o dia a

A sustentabilidade faz parte do DNA

dia dos consumidores, enquanto o pó

da Nespresso e está presente desde

de café vira adubo orgânico.

a produção do café até a logística
reversa e reciclagem. A empresa
utiliza cápsulas de alumínio por serem
as

mais
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Cápsulas da
Nespresso no início
do processo de
reciclagem

Desde maio de 2020, a empresa avançou ainda mais na questão da reciclagem e passou a produzir
cápsulas com 80% de alumínio reciclado. “Até o final de 2021, todas as cápsulas da linha doméstica terão
esse padrão. Por ano, investimos mais de 5 milhões de reais em ações de reciclagem”, diz Cecilia .
Desde outubro do ano passado, 100% dos clientes também passaram a ter
acesso a uma solução de reciclagem oferecida pela marca. Podem devolver
as cápsulas usadas nas Boutiques Nespresso ou levá-las até um dos mais de
200 pontos de coleta no Brasil. Também é possível enviá-las pelos Correios,
sem custo, quando não há um ponto de coleta próximo.

“Nosso foco é levar a todos os clientes uma solução de reciclagem de cápsulas sem nenhum custo.”

_
Cecilia Seravalli Soares,
gerente de sustentabilidade da Nespresso no Brasil

Boutique
da
Nespresso
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O consumidor de algumas regiões pode, ainda,
fazer a compra pelo site e solicitar o serviço de
Entrega Verde, que se dá por meio de bicicleta,
colaborando para a mobilidade e com o meio
ambiente. “Ela vem sendo muito utilizada
na

pandemia,

principalmente

no

período

em que nossas boutiques estavam fechadas.
Recentemente, expandimos a Entrega Verde de
São Paulo e Rio de Janeiro também para Porto
Alegre, em 12 bairros, e Recife, em 34 bairros. Isso
demonstra que esses programas vêm tendo uma
grande adesão dos consumidores.” Ao receber
a entrega, o cliente também pode entregar as
cápsulas usadas.

A Entrega Verde da Nespresso é feita de
bicicleta e o cliente pode retornar as cápsulas
utilizadas que serão recicladas

EMBALAGENS DE PRODUTOS DE BELEZA

as famílias envolvidas na atividade conseguem
gerar renda. Isso tem um valor para o consumidor,

Desde 2006, O Boticário investe no maior programa

que entende o papel da empresa no ciclo e o dele

de logística reversa do país em pontos de coleta

mesmo, que é convidado a participar, devolvendo

no segmento de beleza. O Boti Recicla começou

suas embalagens nas lojas”, destaca Cathyelle.

com uma iniciativa interna, de mobilização dos
colaboradores, até chegar à rede de franqueados.

Além de todos os ganhos ambientais, esses resí-

“Hoje, envolve mais de 4 mil pontos de venda no

duos são reciclados para reuso em diferentes fren-

Brasil, em que disponibilizamos as urnas para a

tes, da decoração à própria operação. O vidro pode

coleta. Muito antes de ser uma obrigação legal

ser um becker decorativo nos modelos mais con-

de destinação de resíduos, cumpre com um dos

temporâneo ou estar nas luminárias das flags em

pilares fundamentais da atuação do Boticário,

Curitiba e São Paulo. “É usado ainda para compor

a sustentabilidade, presente desde a fundação

novas embalagens, como os 35% de vidro recicla-

da empresa nos anos 1970”, reforça Cathyelle

do no envase de Malbec Club, que evitam o uso de

Schroeder, gerente de branding do Boticário.

180 toneladas de material virgem por ano. A evolução do processo de reciclagem, que transforma e

O programa recebe embalagens de cosméticos

ressignifica o lixo, foi um fator importante na deci-

de qualquer marca, que são encaminhadas para

são de amplificação do Boti Recicla.”

triagem em cerca de 20 cooperativas de materiais
recicláveis em diferentes regiões do Brasil. “Assim,
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São mais de 4 mil
pontos de venda que
contam com urnas de
coleta para reciclagem
do programa Boti
Recicla

Atualmente,

as

são

E agora assumiu outro compromisso em 2021: o

projetadas com itens sustentáveis como o uso

de construir espaços pedagógicos de 30m² em

de materiais e estrutura com menor geração de

15 escolas públicas utilizando o plástico reciclado.

resíduo, processos com eficiência energética,

O projeto segue a mesma tecnologia das lojas

revestimentos,

lojas

da

marca

elementos

ainda

de

sustentáveis. “O Boti Recicla agora

decoração, materiais feitos a partir

está na trilha do impacto na estrutura

da reciclagem, entre outros.

do negócio e social, firmando, mais
uma vez, seu compromisso”, finaliza.

O

Grupo

Boticário

investe

1%

da receita bruta em ações de
Sustentabilidade,

na

Fundação

Grupo Boticário e no Instituto Grupo

“Para a empresa, ser sustentável é, sobretudo, desempe-

Boticário. Em novembro de 2020,

nhar o papel ativo na socieda-

criou sua primeira loja sustentável

de em prol de sua evolução e

com uso do plástico reciclado. “Por
meio de uma tecnologia desenvolvida por nosso

gerar mudanças positivas para

parceiro, utilizamos três toneladas de plástico

os públicos que se relacionam conosco,

para criar perfis reciclados. Isso nos permitiu

criando e compartilhando valor com eles

modelar um novo ponto de venda, com atributos

ao longo de toda nossa cadeia.”

sustentáveis e que podem ser replicados pela
nossa rede de franqueados. Temos nove lojas
sustentáveis em operação atualmente, no Ceará,
Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Santa

–
Cathyelle Schroeder,
gerente de branding do Boticário

Catarina e Paraná”, detalha Cathyelle.
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ENTENDA POR QUE O CONSUMO DIRETO NO PONTO DE
VENDA É O FAVORITO DOS CLIENTES
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

quebra de barreiras entre o on e off-line foi intensificada pela pandemia. Resilientes e inovadores, o varejo e
o setor de shopping center aceleraram as transforma-

ções para poder atender o consumidor de diferentes formas.
Mas, mesmo com o salto de cerca de 50% no e-commerce, as
vendas físicas ainda representam mais de 90% do total do comércio. O que diferencia essas duas experiências? Por que o
cliente prefere ir até uma loja e escolher uma roupa do que
comprar com um clique? Ou o que atrai o espectador até uma
sala de cinema ao invés de assistir a um filme no sofá de casa?
Com 601 shoppings pelo país, essa experiência da compra física
se torna ainda mais especial. São 110 mil lojas à disposição dos clientes, além de todo o lazer e o entretenimento, que fazem com que o brasileiro tenha
prazer ao frequentar esses espaços. Prova disso é que muitas pessoas sentiram falta desses
momentos vividos dentro do mall, como mostrou a pesquisa da Abrasce no ano passado.
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Cynthia e Matteo,
dois apaixonados por
cinema

É o caso da paisagista Cyn-

jetivo e adora uma comprinha, principalmente

thia Vilela Cataldi e seu fi-

quando o assunto é roupa. “Gosto de ir às lojas

lho Matteo, de 11 anos. Os

fast-fashion porque posso pegar, escolher e pro-

dois frequentavam o cine-

var sem ter que pedir ajuda. É muito difícil não

ma do Bourbon Shopping,

encontrar o que procuro. Sempre compro. Além

em São Paulo (SP), toda

disso, tento resolver tudo o que posso na mesma

quarta-feira.

hábito

visita. Como moro a uma quadra do Shopping

adquirido desde quando

Metrópole, em São Bernardo do Campo (SP), fica

ele era bebê, que se tornou

mais fácil ainda. Prefiro sair e jantar no shopping

um momento único de co-

ao invés de pedir um delivery. Frequentava mais

nexão entre mãe e filho.

antes da pandemia, mas já fui lá algumas vezes e

Após a saída do colégio, o

aproveitei para fazer tudo o que precisava”, conta.

Um

destino era certo: assistir a algum lançamento da
semana. Antes do filme, jantavam em algum res-

De acordo com Alexandre Rodrigues, consultor

taurante ou pegavam um lanche em uma rede

de neurociência aplicada a negócios e comporta-

de fast-food. Depois do filme, o passeio ainda

mento humano, assim como Dayanna e Cynthia,

incluía uma passada na livraria,

as pessoas sentiram falta da liberdade

em alguma loja e, por último, o

de ir e vir. Além disso, o shopping é um

supermercado. “É algo que temos

lugar em que elas se sentem seguras

sentido muita falta. A experiência

e confortáveis. “O local tem tudo o

do cinema é totalmente diferente

que o consumidor precisa e não é só

desde o som, o tamanho da tela

para coletar recursos, as pessoas vão

e até a pipoca. Você vai lá para se

para se divertir, se entreter,

envolver com a história do filme.

passear e ver as novidades.”

Assino vários canais de streaming,
mas não é a mesma coisa. O telefone toca, tem que parar para fazer pipoca… Como
sempre gostei muito de cinema desde pequena,
até me emociono ao lembrar desses momentos
com meu filho. Quando tudo isso passar, já falei
para ele que será
uma das primeiras
coisas que iremos
fazer e vamos mais
de uma vez por semana.”
A confeiteira Dayanna Gomes já faz
parte do perfil funcional que vai ao
shopping com ob-
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O QUE O CONSUMIDOR SENTE

no mundo virtual. A possibilidade
do toque permite sentirmos as

A relação de consumo on-line é

texturas, a qualidade, a resistên-

algo contemporâneo para o cére-

cia e o acabamento dos materiais.

bro do ser humano, que se adapta

Além disso, no presencial pode-

a elementos mais atuais por meio

mos utilizar e nos beneficiar de

da neuroplasticidade. Por milha-

uma série de artifícios ligados ao

res de anos, tudo o que o homem

nosso sensorial que ainda não po-

tocava na natureza era dele. “A
compra física tem uma relação
com isso. Na hora em que toca em

Alexandre Rodrigues, consultor de
neurociência aplicada a negócios e
comportamento humano

dem acontecer no mundo virtual,
como questões ligadas ao paladar
e olfato”, pontua Mandolesi.

um produto na loja, a sensação do
consumidor é de propriedade porque o sistema

Rodrigues também ressalta a importância de

límbico é ativado, que é o mais emocional. É di-

explorar o marketing sensorial, chamando a

ferente da on-line quando o neucórtex – parte

atenção do cliente de forma positiva. Um exem-

do planejamento – é ativado. O comportamento

plo do uso correto é o cheiro de pipoca na área

daquele momento resultará no recebimento fu-

dos cinemas ou as lojas de produtos para casa

turo de um recurso”, explica Rodrigues.

com a exposição de lençóis, colchas e edredons
sobre a cama. Mas, para ele, a maioria dos es-

Por isso, quando uma criança entra em uma loja

tabelecimentos ainda pode melhorar na aplica-

de brinquedos e ainda não tem maturidade sufi-

ção dessa técnica. “Essas experiências ainda são

ciente, escolhe um brinquedo e, assim que toca

muito pouco utilizadas. Algumas vezes, são até

o objeto, considera que já é seu. Alguns brinque-

aplicadas de forma errada. Por exemplo, exage-

dos, inclusive, têm uma interação de teste den-

rar no aroma da loja ou colocar uma música que

tro da embalagem. “O adulto é da mesma for-

agrada apenas o proprietário.”

ma. Ao fazer um test-drive, já tem quase certeza
que irá negociar. Quando devolve o automóvel
até causa um certo nível depressivo”, explica Rodrigues.
O cérebro também funciona por comparação.
Por isso, a venda de alguns produtos não vai
tão bem no on-line porque necessitam do toque. Isso acontece, por exemplo, com itens de
cama, mesa e banho. Por outro lado, produtos
“iguais”, no quais o que muda são as configurações (como eletrônicos e eletrodomésticos),
o consumidor está mais disposto a adquirir de
forma virtual.

“ENTRAR NUMA LOJA FÍSICA COM
UM REFRESCANTE AROMA, SER

Túlio Mandolesi, professor nos cursos de Gestão

SERVIDO COM DELICIOSO CAFÉ

e Comércio do Senac EAD, concorda e lembra

OU ATÉ MESMO UMA ESPUMANTE

que uma das técnicas de visual merchandising,
inclusive, propõe que os lojistas deixem os produtos à mostra. “Essa experiência é impossível
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informado o consumidor está e isso é um desafio
Roberto Kanter, professor do MBA de Marketing

para as marcas. O cliente não está interessado em

e Gestão Comercial da Fundação Getúilo Vargas

ouvir a especificação técnica porque isso ele tem

(FGV) e diretor executivo da Canal Vertical, destaca

conhecimento. Ele tem que ouvir se a escolha que

ainda que o maior diferencial do varejo físico frente

fará é boa ou não”, diz Kanter.

às lojas on-line é a disponibilidade imediata. “Por
isso, é importante saber expor os produtos para

O professor Mandolesi afirma que um vendedor

que estejam na visão do shopper

habilitado pode fazer toda a dife-

da maneira mais cômoda possível.

rença. “Ele traz consigo uma ba-

Além disso, o varejista precisa trazer

gagem de informação e conteúdo

o melhor do digital para o físico no

que pode ser fundamental num

que se refere à pesquisa, ao acesso

processo de venda. E que talvez não

e à disponibilidade de estoque.”

estivesse acessível, por exemplo,
em um site ou numa plataforma

Dessa forma, existem quatro cate-

de e-commerce. Além disso, se for

gorias de produtos que podem ser

hábil, entenderá o que realmente o

trabalhadas no ponto de venda.
São eles:

Roberto Kanter, professor do MBA
de Marketing e Gestão Comercial da
Fundação Getúilo Vargas (FGV)

Generalistas: aquele produto que

cliente está procurando ou querendo e conduzirá a venda para este
caminho”, complementa o professor Mandolesi.

todo mundo tem e nunca pode faltar com um valor equivalente ao praticado no mercado.

A experiência e o fator humano são pontos
fundamentais da compra física. “Investir em

Recorrentes: mercadorias compradas com frequ-

capacitação

ência pelo consumidor.

diferencial. Afinal, há pouca diferença entre os

humana

pode

ser

um

grande

produtos oferecidos no mercado e o serviço que
De Atração: produtos de vitrine, inovadores, com

está por trás é que pode diferenciar uma marca

preços diferenciados, feitos por meio de parcerias

de outra. Ela passa a ser muito mais determinante

estratégicas.

do que o próprio produto. Cliente que adquire um
produto ruim, mas é

De destino: produtos de categorias em

bem atendido, volta.

que o mercado considera a marca uma

Cliente que compra

autoridade no assunto e são o sonho

um produto bom, mas

de consumo de todo negócio.

o atendimento é ruim,
não volta”, enfatiza.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
O contato com o vendedor também é
um dos diferenciais da experiência física. Ele é a ponte entre a ideia do cliente
e a solução, mas é necessário que esteja bem preparado. “Quanto maior for o
valor do produto agregado, mais bem
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tes e desenvolver uma estratégia forte de
CRM para poder sobreviver diante do que

Com a integração entre os múltiplos ca-

continuará acontecendo nos próximos

nais, é preciso se adaptar, inovar e saber

meses”, completa Kanter.

trabalhar as vendas nos dois mundos.
“Muitas empresas estão cada vez mais

Mandolesi destaca que é preciso lem-

adotando estratégias unified commerce

brar que nem todo mundo está conec-

(comércio unificado). Nessa modalidade,

tado, sendo que muitos utilizam apenas

a omnicanalidade é desenvolvida para o

o WhatsApp e redes sociais. “Além disso,

benefício do cliente e são traçados planos

tem a questão que o varejo físico existe

para vendas on to off e vice-versa”, diz o

em nossas vidas há séculos, enquanto o

professor da FGV.

comércio eletrônico tem cerca de 20 anos.
Portanto, diria que o digital é mais que um

“Mesmo que haja um novo normal, o mun-

complemento.”

do phygital (termo usado para designar a
união do mundo físico e digital) veio para

DESCONTO

ficar e as empresas de varejo realmente
precisam se adequar a esse movimento,

Na internet, a pesquisa pela melhor oferta

investindo profundamente no digital den-

é algo comum na hora em que um consu-

tro de sua realidade. As lojas precisam en-

midor quer comprar um produto. É como

contrar soluções desde e-commerce até

se ele fosse o gerenciador da sua própria

vitrines virtuais, usando de forma maciça

barganha pela facilidade da busca. No

redes sociais, integrar o que acontece nos

entanto, na loja física, há consumidores

dois ambientes, tornar sua equipe de ven-

que gostam de negociar um desconto. “O

da cada vez mais assertiva,
conversar com sua
carteira
clien-

de

cérebro valoriza muito mais as
perdas do que os ganhos.
Então, um desconto pela
internet não vale tanto
quanto o que ele consegue negociar na loja
física, pois conseguiu
através do esforço, parecendo que tem mais
valor. Tudo isso remete
ao esforço da caça, é uma
questão de competição e ainda
somos primitivos nesse quesito”,
explica Rodrigues.
De acordo com Mandolesi, a satisfação
será maior ao conseguir uma negociação
mais favorável diretamente na loja. “Não
há espaço para isso no on-line. Não conseguimos fazer aquela frase: ‘consegue um descontinho?’.”

_CAPA

SEM

se

PENSAR
MUITO

muito

no ato da compra e se torne muito
mais instintivo. “O efeito de
racionalização vem depois quando

De acordo com o

o organismo absorve essas substâncias,

professor da FGV, a compra por impulso é

mas logo depois já passa, quando a pessoa

baseada no sentimento de autoindulgên-

gosta de outra coisa e é induzido a isso de

cia, que é um gatilho emocional muito for-

novo”, explica Rodrigues.

te para vendas. “É um misto de ‘eu mereço’
com ‘estou carente’. Como sentimento de

FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE

carência é inerente ao ser humano, sendo
muito difícil fugir dele, a compra por impul-

A fidelização do cliente evolui ao longo do

so acontece nos dois ambientes”, detalha.

tempo. Antes, era medida por recompra
e, atualmente, pode ser mensurada por

No digital, ocorre com facilidade, princi-

quantas vezes o consumidor recomenda

palmente por conseguir comprar com um

a loja para um amigo. “Com isso, percebe

clique. Já no ambiente físico, há uma libe-

que determinado produto pode ser ven-

ração de cargas de dopamina e adrenalina,

dido várias vezes para o mesmo cliente. E

as mesmas substâncias de quando se está

isso ocorre muito em produtos de alto va-

apaixonado, o que faz com que não se pen-

lor agregado. O consumidor faz questão de
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indicar porque quer que o outro também

cenário atual, cada empreendimento tem

tenha essa resolução. E isso funciona para

buscado entender cada vez mais seu pú-

o on-line e off-line”, explica Rodrigues.

blico para entregar o que ele precisa e do
jeito que ele quer. Com isso, os projetos

Kanter diz que é preferível ter lealdade do

digitais dos shopping centers foram ace-

que fidelidade no varejo físico para gerar

lerados e houve um forte crescimento da

engajamento. O varejo físico é muito mais

integração do on e do off em um curto pe-

relacional, a marca deseja construir um

ríodo. Essa tendência já vinha sendo efe-

atributo de lealdade com o cliente para

tuada, mas ganhou novos investimentos,

que ele possa voltar mais vezes no futuro.

ampliando o poder de escolha do cliente.

No varejo digital, se o usuário abandona
carrinho, entra em ação de remarketing

Além disso, os empreendimentos de todo

com o envio de centenas de e-mails, es-

o país seguem preparados para receber

perando uma baixa taxa de conversão. São

os consumidores. Logo no início da pan-

entregas diferentes. “Por isso, o varejo físi-

demia, implantaram rígidos protocolos sa-

co deve investir mais nisso. Muitas vezes,

nitários, elaborados pela Abrasce em par-

fica se comparando ao digital, mas esque-

ceria com a Consultoria do Sírio-Libanês.

ce de suas grandes diferenciações que são

Essas medidas tornaram as visitas seguras

seus ambientes sinestésicos”, pontua.

e, claro, inesquecíveis, já que os shoppings
continuam fazendo parte da memória afe-

OS SHOPPINGS
Agregar experiência é o que o setor sempre fez ao longo de mais de 50 anos, e, no

tiva dos brasileiros.

Grupo Sá Cavalcante lança marketplace,
banco e administradora
O PRESIDENTE LEONARDO SÁ CAVALCANTE TRAZ DETALHES DOS NOVOS
INVESTIMENTOS DA COMPANHIA
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

C

om a crise sanitária, o Grupo Sá Cavalcante prontamente mudou o planejamento
estratégico, adiou investimentos em greenfield e trouxe inovação para os

empreendimentos. Um dos principais lançamentos é o Sá App, um marketplace
próprio, que já está em operação em um empreendimento e, em breve, será
implementado em mais um shopping.
Segundo o presidente Leonardo Sá Cavalcante, os negócios passaram a ser phygital
(junção das palavras em inglês físico e digital). O foco da empresa é oferecer uma
jornada completa ao consumidor nos canais on e off-line. Além disso, a companhia
traz mais uma oferta de serviços aos lojistas com a criação do Banco Sá e apresenta
ao mercado a administradora Sá Cavalcante, aplicando toda a expertise de 27 anos
no setor.
Presente nos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Piauí, a companhia tem oito empreendimentos e continua com os planos de ampliar o portfólio.
Em entrevista à Revista Shopping Centers, o presidente conta os resultados dessa
transformação implantada desde o ano passado e que continua em 2021
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Revista Shopping Centers – Com a crise sanitária,

mamos de nossos lojistas apresentando o que

o Grupo Sá Cavalcante acelerou os investimen-

temos de diferenciais. São taxas competitivas na

tos em omnicanalidade?

praça, proximidade do time no processo de integração das lojas, ações de marketing pensadas

Leonardo Sá Cavalcante – Como praticamente

para a construção segura de uma base ativa de

todos os segmentos tradicionais do varejo, nós ti-

clientes e garantia de agilidade na entrega. Além

vemos uma grande aceleração digital no último

disso, nos tornamos o canal de entrada para que

ano. O que prevíamos realizar em três anos, fize-

os lojistas possam começar a gerar vendas atra-

mos em seis meses, com o lançamento de nosso

vés do ambiente digital. Uma vez que tivemos a

marketplace próprio, o Sá App. O projeto é termos

adesão de nossos lojistas, iniciamos o trabalho de

uma plataforma única que atenda a todos os em-

crescimento da base de usuários. Ainda é o come-

preendimentos administrados pela Sá Cavalcante.

ço, estamos no terceiro mês de projeto, mas es-

Hoje, estamos ativos no Shopping Praia da Costa,

tamos conseguindo ter um growth rate bastante

no Espírito Santo. Temos um hub logístico instala-

satisfatório.

do dentro do empreendimento, garantindo entregas em, no máximo, duas horas em toda a Grande

RSC – Durante a quarentena, os consumido-

Vitória. Iniciamos o processo para implementação

res sentiram falta de ir ao shopping, conforme

em uma segunda unidade ainda no primeiro se-

pesquisa da Abrasce realizada no ano passado.

mestre de 2021.

Acredita que o e-commerce é um complemento
da venda física?

RSC – Como tem sido a adesão dos clientes aos
novos canais de venda on-line?

LSC – Acredito que não temos mais como trabalhar de maneira desassociada o varejo off e on-

LSC – Podemos separar esta adesão em duas fa-

-line. Hoje, já vivemos a realidade desses canais

ses: lojistas e clientes finais. Primeiro, nos aproxi-

serem complementares. Nossos shoppings, por
suas localizações privilegiadas dentro de grandes
centros, atuam muito como pontos de distribuição para os canais on-line e como geradores de
experiência para o off-line. Dentro da Sá, não é
possível mais imaginar trabalhar apenas um dos
canais. Todos os nossos projetos e processos internos estão sendo conduzidos para que a jornada
dos consumidores possa ser completa e satisfatória, seja ela realizada em nossos pontos de contato
físicos ou nos canais digitais.
RSC – O que motivou a criação do Banco Sá e
quais vantagens oferecerá aos lojistas frente a
outras instituições financeiras?
LSC – O Banco Sá é mais uma oferta de serviços
que estamos trazendo para nossos lojistas. Nossa
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maior motivação é ter a clareza de que enten-

holding. Neste momento, estamos em vias de

demos o nosso ecossistema e todos os atores

completar seis meses de nosso primeiro em-

envolvidos melhor do que qualquer institui-

preendimento de terceiros administrado pela

ção financeira do mercado. Nós estamos aqui

Sá Cavalcante.

todos os dias. Vemos como estão as vendas e
sabemos os custos de manutenção das ope-

Os resultados estão 20% acima dos previs-

rações. Também pensamos e trabalhamos

tos pelo empreendedor. Isso chancela nosso

junto aos nossos lojistas para a criação de
ações de incremento de vendas e
estimulamos o processo de
transformação digital para
os pequenos varejistas

modelo de administração que é muito
focado em proximidade e transparência. Temos e damos
visibilidade de todos os
indicadores e admi-

que não têm acesso a

nistramos para ter-

ferramentas com cus-

ceiros da mesma

tos competitivos.

maneira que administramos nosso

Atualmente, estamos

próprio

em nossa versão beta,

Acredito que este

trabalhando

apenas

com parceiros pré-selecionados. Mas já posso
adiantar que teremos muitas
vantagens, como contas digitais

portfólio.

seja o nosso maior
diferencial: ter donos
de empreendimentos do
mesmo segmento do seu
negócio, com 27 anos de experi-

sem custos para nossos lojistas, adquirência e

ência no setor, administrando o seu sho-

empréstimos a melhores taxas que o merca-

pping. Então, entendemos que chegou a hora

do tem trabalhado para o pequeno varejista,

de abrir este serviço para o mercado.

além de outros serviços que serão oferecidos
em nossa plataforma. É um grande e inovador

RSC – Para avançar nesses novos projetos

projeto dentro de nossa indústria e estamos

e colocá-los em prática, foi necessária uma

bastante confiantes que teremos, em breve,

adaptação da cultura da empresa?

boas novidades.
LSC – Totalmente, e começando por nós, emRSC - Gostaria que me falasse mais sobre o

preendedores. Agora, estamos abertos e es-

lançamento da administradora Sá Cavalcan-

timulando que nosso time nos traga novas

te e se existe alguma meta estabelecida para

formas de fazer o que já realizávamos, além

esse novo negócio dentro da companhia.

de novos projetos que conversem com nosso
ecossistema. Fizemos também uma renova-

LSC – Esse é mais um projeto que acelera-

ção de nossas principais lideranças, criamos

mos muito no último ano. Começamos re-

e reestruturamos departamentos como os

pensando, modernizando e ampliando nossa

de transformação digital, insights, marketing,

estrutura de CSC (Central de Serviços Com-

dentre outros. Assim surgiram todos estes

partilhados), permitindo com que mais em-

projetos que falamos e em tão pouco tempo.

preendimentos sejam plugados em nossa
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RSC - Como se deu o engajamento da

sos lojistas. Fizemos também um grande

equipe nesse período tão desafiador?

trabalho de redução dos custos condominiais, diminuindo o impacto no caixa dos

LSC – Usei uma frase muitas vezes com a

varejistas. Além disso, mantivemos uma

equipe. Sempre disse que jamais gostaria

proximidade grande com nossos parceiros,

de passar novamente por uma situação

sempre buscando – dentro do que nos foi

como a que vivemos em 2020, mas, caso

possível pelas limitações – reduzir o impac-

tivesse que vivenciar, não teriam melho-

to da crise. Muitas ações inovadoras foram

res pessoas para estar comigo nesta “trin-

implementadas, permitindo com que lojis-

cheira” do que o nosso time. A dedicação,

tas continuassem com suas portas abertas

o comprometimento, a criatividade e a

em meio a todo o caos que vivemos.

adesão aos nossos valores de todo o nosso
time nos fizeram superar o ano passado,

RSC – Com a pandemia, o Grupo Sá Ca-

muito melhor do que havíamos projetado

valcante adiou algum investimento ou

no início da pandemia.

seguiu o planejamento?

RSC – Atualmente, a companhia gera

LSC – Sim, certamente tivemos que rever

quantos empregos diretos e indiretos?

uma parte de nosso planejamento. Mudar

Foi necessário reduzir o quadro de cola-

o foco, acelerar áreas como a de transfor-

boradores ou conseguiram manter todos

mação digital e prorrogar nossos prazos

os postos de trabalho?

para outros projetos.

LSC – Nós temos alguns braços de atu-

RSC – Há planos de expansão ou de gre-

ação: shoppings, construtora, franquias,

enfields para 2021?

comunicação, dentre outros. No total, geramos cerca de 1.500 empregos diretos e

LSC – Este foi um de nossos projetos que

estimamos 4 mil indiretos. Por conta das

fizemos a prorrogação de prazo. Estáva-

medidas do Governo Federal, da austeri-

mos bastante animados em trabalhar

dade condominial que implementamos

nosso greenfield no Rio de Janeiro para

em nossos empreendimentos e uma dose

2021. Diante de todo o cenário de 2020 e

extra de confiança do Conselho da empre-

as incertezas que ainda estamos vivendo,

sa, conseguimos passar por esse momento

repensamos estes prazos. Ainda temos ex-

sem a necessidade de redução de nossos

pectativas de, quem sabe, retomar o proje-

quadros na unidade de shopping centers.

to em 2022, mas tudo dependerá de como
será o desenrolar deste ano.

RSC – Quais foram as medidas tomadas
para ajudar o varejista?

RSC – Como estão a taxa de vacância e o
fluxo nos empreendimentos?

LSC – Somente em renúncia, nós tivemos
algo em torno de R$ 50 milhões em des-

LSC – A rede terminou 2020 melhor do que

contos ou isenções concedidas aos nos-

projetamos em meio à pandemia, mas é
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inegável o tamanho do impacto da pandemia em

RSC – Com a vacinação, como fica a expectativa

todo o nosso setor. Nossa taxa de vacância fechou

para esse ano?

o ano em 9%, 2 pontos percentuais acima do início
de 2020. O fluxo, altamente impactado pelos meses

LSC – Nossa expectativa é alta. Nossas metas es-

fechados e pelas restrições de funcionamento, ter-

tabelecidas para 2021 são bastante desafiadoras e

minou 2020 com uma queda de 29%.

contamos, muito, com a união das diferentes esferas públicas para que este processo de vacinação

RSC – Como avalia a recuperação das vendas des-

seja efetivo e rápido. Vidas precisam ser protegidas,

de a reabertura?

empresas precisam voltar a ter o mínimo de previsibilidade para retomar seus investimentos e, com

LSC –Cenário ainda bastante delicado e muito sujei-

isso, retomarmos nosso ritmo de crescimento. Nos-

to às decisões dos diferentes governos dos estados.

sos shoppings estão todos à disposição dos entes

Temos praças que estão, desde agosto de 2020 com

públicos, para montagem dos postos de vacinação.

crescimento de vendas totais e de vendas nas mes-

Em algumas praças, já estamos vendo isto na práti-

mas lojas (SSS). Mas, também temos praças que

ca, como em nossas unidades do Piauí e do Mara-

estão com quedas médias de vendas em torno de

nhão. O Brasil merece isso e nós estamos fazendo

20%. Ainda é uma realidade muito heterogênea e

nossa pequena parte neste cenário. Está na hora de

onde mais temos dedicado tempo para pensar em

todos estarmos focados no mesmo objetivo!

ações de incremento.

O Shopping da Ilha, em São
Luís (MA), completará 10 anos
de operação em 2021
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Composto
por
profissionais
com
reconhecida atuação no mercado de
shopping centers, o escritório oferece
ao setor uma assessoria full service,
judicial e extrajudicial, com especial
ênfase nas áreas tributária, societária,
imobiliária e cível.
Novotny Advogados representa os
interesses da Indústria do Shopping
Center, pautado pela ética e pelo
profundo conhecimento deste mercado
dinâmico e desafiador, sempre em
busca dos melhores resultados para os
seus clientes e oferecendo soluções
eficientes e criativas para as demandas
institucionais do setor.
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O IGP nas locações
em shopping centers
DEBATE EM PAUTA TEM POR OBJETO AS LOCAÇÕES
CONCRETAS, EM PLENA EXECUÇÃO, NAS QUAIS O ÍNDICE FOI
LIVREMENTE CONTRATADO PELAS PARTES
por: José-Ricardo Pereira Lira | fotos: Divulgação

É

notório que o IGP-M e o IGP-DI,

dência, que concilia segurança jurídica com

ambos da FGV, constituem os prin-

fundamentos econômicos consistentes.

cipais indexadores utilizados em

contratos celebrados entre lojistas e em-

Oportuno salientar que o debate em pau-

preendedores de shopping centers, para a

ta não diz respeito ao indexador adequado

indexação de aluguel e outras obrigações

para contratos a celebrar, no futuro. A con-

pecuniárias (a seguir, os dois índices serão

trovérsia tem por objeto, especificamente,

designados, indistintamente, IGP).

locações concretas, em plena execução, nas
quais o IGP foi livremente contratado pe-

A partir do último quadrimestre de 2020,

las partes, destacando-se, como elemento

por meses sucessivos, o IGP capturou infla-

decisivo para o diagnóstico do caso, a sin-

ção anual em percentual superior ao apura-

gularidade do negócio entre lojistas e em-

do por outros índices de preços, circunstân-

preendedores de shopping centers, quando

cia que levou alguns lojistas a pleitearem no

considerado o universo das locações imobi-

Judiciário o afastamento da sua incidência

liárias tradicionais.

regular em contratos em curso.
Sabe-se, a propósito, que as locações de
Alegam esses empresários que o IGP, de

imóveis são classificadas, para fins diversos,

forma imprevisível, ter-se-ia “descolado” de

em dois grandes grupos: o das locações re-

outros índices, como o IPCA do IBGE, apon-

sidenciais e o das locações não residenciais.

tando como causas do fenômeno a pande-

Nos dois casos, o locador, como regra, é um

mia da Covid-19 e as oscilações dos preços

investidor típico do segmento imobiliário

das commodities nos mercados globais, a

que, em tal condição, busca auferir renda

tornar o indexador contratado impróprio

com a entrega da posse de sua propriedade

para corrigir monetariamente aluguéis em

ao locatário, assim exercendo atividade des-

shopping centers.

provida de índole empresarial.

Embora trate-se de disputa ainda embrio-

Na contraparte do contrato figuram, se re-

nária, segundo decisões até aqui disponí-

sidencial a locação, um inquilino pessoa

veis, tem preponderado o entendimento no

física que exerce seu direito à moradia uti-

sentido de prestigiar a força vinculante dos

lizando-se de imóvel de terceiro, sendo en-

contratos, parecendo-nos correta essa ten-

contrados, na locação não residencial, igre-
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jas, associações, escritórios de advocacia ou de

Não se tem, na locação

contabilidade, além de lojas de rua de diferentes

em shopping center, um in-

portes. Não há, como fator determinante do per-

vestidor passivo na condição de

fil do locatário, o desenvolvimento de atividade

locador, que restringe sua atuação, na órbita

empresarial.

contratual, à entrega do imóvel ao locatário, garantindo a este a posse pacífica do bem, contra

Assim, no ambiente das locações tradicionais,

a remuneração ajustada.

não se descarta que, na busca platônica por
um indexador ideal, as partes possam manifes-

Ao revés, esse locador é um ativo empreende-

tar preferência por índices como

dor do ramo varejista, que escolhe

o IPC da FGV, o IPC da FIPE ou o

o terreno em que edifica o empre-

IPCA do IBGE, em lugar do IGP,

endimento, após detido estudo de

em razão da maior volatilidade

seu potencial de vendas (área de

deste, resultante de sua composi-

influência); contrai financiamen-

ção, que computa, entre outros, os

tos ou capta recursos nos merca-

preços no atacado e, como parte

dos organizados para projetar e

destes, as tais commodities im-

construir o shopping com olhos

pactadas pela variação cambial.

no conjunto de lojas a ser instalado no local; arregimenta as lo-

De fato, ainda que o IGP seja um

jas âncoras; comercializa as lojas

indexador consagrado também

satélites; administra e organiza

nas locações tradicionais, é razoá-

as atividades dos lojistas na fase

vel admitir-se que os citados IPCs,

de operação; realiza campanhas

assim como o IPCA, ao refletirem

publicitárias; monitora o desem-

a inflação da família brasileira com

José-Ricardo Pereira

penho das lojas; mantém facilidades

renda de até certo número de salá-

Lira, sócio da

comuns aos lojistas; decide e realiza

rios mínimos, harmonizem, de modo
mais conveniente, o critério de rea-

Lobo & Lira Advogados

expansões e revitalizações, entre outras atribuições.

juste do aluguel com a realidade econômica das partes interessadas nos contratos, o

Como resultado desse volume expressivo de

que poderia justificar a sua escolha no momen-

atividades, o locador-empreendedor faz jus a

to da assinatura do contrato.

uma fração do faturamento do lojista, pela via
do “aluguel percentual”, tendo ainda assegurado

Tal cenário, porém, passa ao largo da cessão re-

um

piso

remuneratório

intitulado

“aluguel

munerada de espaço comercial em shopping

mínimo”, cujo valor submete-se a reajuste

center, que constitui modalidade de locação sui

monetário, pelo indexador consensualmente

generis, sem semelhança com as demais espé-

estipulado em contrato.

cies acima descritas.
Tal indexador, cabe salientar, constitui peça chaAo contratarem a cessão de espaço em sho-

ve do negócio empresarial estabelecido entre as

pping centers, locadores e locatários, invaria-

partes, sendo certo que, assim como o locador, o

velmente, estabelecem vínculos recíprocos de

locatário, na locação em shopping center, tam-

cunho empresarial, onde a loja constitui insumo

bém é um empresário experiente e altamente

fundamental das atividades exploradas por am-

especializado.

bas as partes do negócio.
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Com sua expertise, ao aceitar a inserção
em contrato do índice de correção mone-

Quando não são desse porte enorme, tais

tária de suas principais obrigações, esse

locatárias respondem por lojas que, em

locatário não age – nem poderia agir – de

sua maioria, ostentam marcas desenvol-

forma desatenta, sem a devida avaliação

vidas em regime de franquia, assim inte-

dos riscos pertinentes a essa decisão,

grando organizações sofisticadas e apa-

quando se sabe que o contrato é de lon-

relhadas por consultores especializados

ga duração e a legislação vigente confere

em tais locações. Mencionem-se, ainda,

ao empresário a liberdade de escolha en-

as pujantes estruturas titulares de marcas

tre diferentes índices de preço, tema que

diversas, também presentes em shoppin-

será visto logo adiante.

gs de todo o país.

Sobre a especial qualificação das partes

Por certo, ao avaliar a qualidade do IGP

nesse negócio, tem-se que o locador em

para figurar como indexador de locações

shopping center pode ser, desde uma

imobiliárias em geral, inclusive com a

sociedade com capital aberto na bolsa

ponderação do impacto que as oscilações

de valores ou f ruto de robustas parcerias

dos preços das commodities nos merca-

internacionais, até um fundo de investi-

dos globais possam ter sobre o resultado

mentos ou uma entidade de previdência

da apuração da inflação em determinado

complementar fechada com milhares de

período, não se pode olvidar a diferença

participantes.

fundamental existente entre:

As locatárias, a seu turno, são empresas

(a) a locação de um apartamento, para

poderosas, como as grandes lojas de de-

fins de moradia, onde locador e locatário

partamentos, “megalojas” de marcas co-

são pessoas naturais que praticam negó-

nhecidas nacionalmente, bancos de vare-

cio sem natureza empresarial, motivados

jo, concessionárias de telecomunicações,

pela conjugação da expectativa do loca-

redes de cinema, gigantes do fast food,

dor quanto ao retorno do investimento no

ou mesmo, em alguns casos, elegantes

imóvel e a capacidade de pagamento do

grifes estrangeiras, além de ícones da tec-

locatário;

nologia.
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(b) a locação de um escritório de arquitetura, de

território nacional, com pesquisa de valores que

um templo religioso ou de um bar na via públi-

cobre preços de matérias-primas agrícolas e in-

ca, que obedecem ao mesmo binômio: expec-

dustriais, de produtos intermediários (semiela-

tativa de retorno do investimento do locador vs.

borados) e de bens e serviços entregues ao con-

capacidade de pagamento do locatário; e

sumidor final.

(c) a locação de espaço comercial em shopping

É fato que nem sempre o IGP serviu de fator

center, que constitui parte – apenas parte – de

de reajuste de prestações pecuniárias, na me-

um negócio maior, de grande porte, em que

dida em que, desde que autorizada a correção

figuram empresários escolados nos dois polos

monetária no país, nos anos 1960, até o adven-

contratuais, ambos dedicados à exploração da

to do Plano Real, nos anos 1990, só se admitia

atividade varejista, já hoje mesclando operações

a indexação de contratos com base na variação

físicas, de internet, de delivery, entre outras,

da ORTN – Obrigação Reajustável do Tesouro

os quais, no ato da contratação da locação,

Nacional, depois da OTN – Obrigação do Tesou-

vivenciam

seus

ro Nacional, depois o BTN – Bônus do Tesouro

negócios, onde cada cláusula – aí incluída a de

Nacional, mantido no país, até meados dos anos

reajuste do aluguel mínimo – é detidamente

1990, o regime de indexador único permitido em

discutida e negociada, até sua inclusão, por

lei para a atualização monetária de obrigações.

momento

estruturante

de

consenso, no contrato.
Naquela década de 90, para enfrentar a hiperinOstensivamente, contratos entre lojistas e em-

flação então disseminada no país de modo reni-

preendedores de shopping centers constituem

tente, foi editado o referido Plano Real, progra-

negócios que diferem, em todas as perspecti-

ma econômico que, entre outras frentes, inovou,

vas, das locações imobiliárias tradicionais, sen-

estruturalmente, a disciplina da correção mone-

do essa uma das premissas básicas a considerar,

tária de obrigações contratuais, ao franquear

quando se persegue a correta avaliação do índi-

aos particulares o direito de escolher, entre os

ce como fator de reajuste de obrigações.

vários índices disponíveis no mercado, o mais
adequado a suas recíprocas conveniências.

Assentadas as premissas até aqui postas, vale
agora tecer breves comentários sobre o históri-

O dispositivo central desse modelo

co do IGP. Divulgado desde 1947, com retroação

de correção monetária, ainda

de dados a 1944, esse índice foi concebido para

hoje em vigor, está na Lei n°

refletir, em perspectiva abrangente, o movimen-

10.192/2001, fruto de con-

to dos preços no país. Desde 1950, o indexador

versão da Medida Provi-

resulta da média aritmética ponderada de três

sória n° 1.053/1995, nos

outros índices da FGV: o Índice de Preços ao Pro-

seguintes

termos:

dutor Amplo (IPA), o Índice de Preços ao Consu-

admitida

estipulação

midor (IPC) e o Índice Nacional da Construção

de correção monetária

Civil (INCC).

ou de reajuste por ín-

“É

dices de preços gerais,
Essa modelagem garante ao IGP a condição de

setoriais ou que reflitam a

autêntico índice geral de preços, com capacida-

variação dos custos de pro-

de de medir, em bases contínuas, para divulga-

dução ou dos insumos utilizados

ções mensais, a oscilação de preços verificada

nos contratos de prazo de duração igual

no processo produtivo em desenvolvimento no

ou superior a um ano” (art. 2º).
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pode optar por índice com outra composição,
Desapareceu, a partir de então, a presunção le-

escolhendo, por exemplo, indexador que reflita

gal da inflação uniforme no país, comum a to-

apenas a variação de preços de um segmento

dos os contratos, apurada por um único fator de

específico da economia, como o INCC da FGV,

correção monetária autorizado em lei. Em lugar

focado nos custos da construção civil, ou o pró-

desse regime, instaurou-se a liberdade de esco-

prio IPCA do IBGE, cuja pesquisa é centrada nos

lha entre índices de preços distintos, de tal ma-

preços praticados nas famílias com renda de até

neira que cada contrato passou a ter a sua “in-

33 salários mínimos e residência nas principais

flação específica”, variável em função do critério

capitais e zonas metropolitanas brasileiras.

de cálculo do percentual de reajuste inerente ao
indexador livremente eleito pelas partes.

Tendo optado pelo IGP, o impacto sobre o índice
das “oscilações de commodities em mercados

Daí dizer-se que vigora hoje no país um regime

globais”, em vez de imprevisível, é consequência

de correção monetária cuja essência reside na

esperada, desejada e resultante, diretamente,

concessão aos particulares do direito de esco-

da estrutura ponderada do indexador, que não

lher o medidor da inflação para seus negócios,

se modifica desde 1950.

a partir de um cardápio de índices de preços,
ora de caráter geral, ora setorial, ora pertinente ao custo da produção ou dos insumos relacionados à contratação.

Em suma, sem que se aprofunde, neste espaço, nos meandros jurídicos da questão,
quando

se

poderia

de-

Quanto ao IGP, constitui fato ampla-

monstrar a inaplicabilida-

mente reconhecido que, desde que

de da teoria da imprevisão

admitido em lei como indexador de

ou da onerosidade excessi-

obrigações contratuais, há mais de 25

va no caso em apreço (des-

anos, o índice goza de inabalável prestígio junto à comunidade empresarial.

cabimento dos arts. 317 e 478
a 480 do Código Civil), parece-nos válido concluir que, ao eleger o

Fruto da ponderação de índices conhecida des-

IGP como indexador de locação em shopping

de 1950 (60% para o IPA; 30% para o IPC; 10%

center, o empresário não desconhece que a os-

para o INCC), o IGP é hoje o indexador ideal para

cilação do dólar impacta a apuração do índice.

empresários que pretendam proteger-se dos

Mas, se desconhece e, ainda assim, contrata, não

efeitos da inflação em perspectiva abrangente.

pode valer-se de sua deficiência para impugnar

Significa dizer, é um índice que reflete o movi-

a cláusula contratual, eis que tal imperícia, nos

mento geral dos preços no país, aí computada

negócios empresariais, constitui o que se pode

a variação do custo de vida dos consumidores,

chamar falha inescusável.

assim como fenômenos que impactam a atividade empresarial, como a variação cambial e de

Note-se que a relação de causa e efeito entre o

preços públicos, custo de transporte etc., enfim,

dólar e o IGP já ocorreu em outros momentos

tanto circunstâncias recorrentes, como aquelas

da economia nacional, sendo incabível a classi-

que, ainda que de forma episódica e sem data

ficação do alegado “descolamento” entre IGP e

certa, se repetem, de tempos em tempos, na

IPCA como fenômeno imprevisível, para o fim

vida nacional.

de permitir que o lojista pleiteie a intervenção
do Judiciário em negócio privado, visando ao

Por certo, preferindo um indexador imune a

afastamento da aplicação regular do reajuste

esses eventos incertos no tempo, o empresário

contratado, pleito que transgride importantes
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princípios de direito privado, alguns recente-

mais índices da economia.

mente reiterados na Lei da Liberdade Econômi-

A substituição do IGP por índice disponível no

ca, outros de há muito elevados à condição de

momento da contratação, sem que o acordo de

garantia constitucional.

vontades autorize a correspondente alteração
no valor da prestação, constituiria, por certo, ina-

Ainda quanto ao pretenso “descolamento” de ín-

ceitável alteração das premissas econômicas do

dices, cumpre mencionar que esse fenômeno, a

contrato.

rigor, não existe. Afinal, a convivência de indexadores distintos na economia tem por finalidade,

Essa gravíssima situação pode ser ilustrada com

justamente, a captura de movimentos de pre-

circunstâncias comuns no setor de shopping

ços diferentes, com resultados desiguais, sendo

centers, como aquela em que o locador é um

óbvio que, se os índices sempre apresentassem

fundo de pensão que adota meta atuarial fixada

variações próximas, seria supérflua a coexistên-

em IGP, ou um fundo de investimento imobiliá-

cia dos múltiplos fatores de correção monetária

rio com quotas remuneradas por IGP mais juros,

na economia.

ou ainda a sociedade empreendedora que opta
pelo IGP para mitigar risco cambial a que esteja

De outro lado, força é convir

submetida, em razão de compromissos finan-

que se a parte pôde contra-

ceiros assumidos em dólar norte-americano, en-

tar o IPCA, mas preferiu o

tre outras inúmeras situações. Em qualquer das

IGP, não faz sentido que,

hipóteses, a intervenção do Judiciário no negó-

no momento em que o

cio privado constituiria, repita-se, inaceitável al-

indexador escolhido pro-

teração das premissas econômicas do contrato.

duz o resultado programado (isto é, detecta a

Por fim, é preciso lembrar que, não sendo um

oscilação dos preços afe-

indexador exclusivo do setor imobiliário, admi-

tados pelo dólar, por exem-

tir-se que o IGP ter-se-ia tornado inadequado

plo), o Judiciário determine a

para locações em shopping centers seria o mes-

sua substituição justamente por

mo que concluir que o índice não mais se presta

aquele que, estando à disposição das

para contratos de todos os segmentos da eco-

partes no momento da contratação, foi por elas

nomia, como aqueles celebrados com o setor

descartado.

público, bancos, entidades de previdência complementar, incorporadoras, entre outros.

Efetivamente, repita-se uma vez mais, caso as
partes desejassem contratar indexador imune

À evidência, tratando-se do índice com maior

à variação cambial, poderiam contar com al-

presença nos contratos brasileiros, a impugna-

ternativas ao IGP, contratando, por exemplo, o

ção do IGP não pode ser admitida sem profunda

próprio IPCA, cuja composição sof re impacto da

compreensão de seu papel em nosso regime de

variação cambial apenas de modo indireto e re-

correção monetária, parecendo certo que, em

tardado, observada a dinâmica natural segundo

contratos empresariais, como a locação em sho-

a qual variações de preço detectadas em deter-

pping center, nada justifica a intervenção judi-

minado índice tendem a ser compensadas, no

cial no negócio privado, para afastar a incidência

curso do tempo, uma vez que a inflação primei-

de indexador conscientemente pactuado.

ro captada não deixa de irradiar-se para os de-

*A opinião do autor não reflete, necessariamente, a opinião da Abrasce
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A SEGURANÇA DOS
SHOPPINGS EM TEMPOS
DE PANDEMIA
EQUIPES BEM TREINADAS
E USO DA TECNOLOGIA
CONTINUAM SENDO OS
MAIORES ALIADOS DOS
SHOPPINGS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

porta automática ou a cancela do estacionamento se abre e os clientes acessam um
dos locais em que se sentem mais confor-

táveis e seguros na hora de se entreter, divertir, fazer
compras e até resolver questões do dia a dia. Para que
os consumidores se sintam assim, não faltam investimentos
contínuos na infraestrutura e na segurança dos shoppings. Com
a pandemia, protocolos sanitários foram implantados e o uso da tecnologia avançou
ainda mais.
Nelson Junior, gestor de segurança do Shopping Eldorado (SP) e membro do
Comitê de Segurança da Abrasce, diz que houve uma readequação dos custos por
conta da redução no fluxo de visitantes. Desde 2020, o empreendimento trabalha
com a mesma formatação e apenas implementou alguns cuidados extras. “Ao
contrário do que as pessoas pensam, a diminuição no fluxo de visitante aumenta
bastante o nosso risco. Um shopping mais cheio, é mais tranquilo. Então, temos
que reforçar a segurança.”
De acordo com Thiago Pampurre, coordenador de Segurança do Norte Shopping
(RJ) e membro do Comitê de Segurança da Abrasce, em uma situação de
normalidade, a estratégia de segurança é a construção sólida dos três
círculos concêntricos: shopping, loja e segurança pública. “Caberá ao
gestor de segurança de cada empreendimento potencializar e equalizar esses três círculos por meio de pessoas bem treinadas, processos
inteligentes e equipamentos eficientes, de forma que desestimule
a intenção de criminosos no empreendimento e em seu entorno.”
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Pampurre acrescenta que, com a

colaboradores. “O objetivo foi trazer

pandemia, foi necessário acrescen-

algumas informações essenciais so-

tar mais um círculo: o da saúde de

bre o vírus, orientar sobre os procedi-

colaboradores e clientes. “Nossas

mentos no atendimento ao público e

equipes foram treinadas para se fa-

fazer cumprir as exigências impostas

zer cumprir as medidas sanitárias de

por lei, evitando aplicação de mul-

prevenção. Todos estão empenha-

tas e até mesmo do estabelecimen-

dos em garantir a higienização dos

to”, conta Marcelo Voltolin, diretor de

equipamentos individuais e coletivos
do shopping; que nenhuma pessoa
acesse o shopping com sintomas
gripais ou febre; que se faça o uso

operações da Gocil.
Nelson Junior, gestor de
segurança do Shopping
Eldorado e membro do Comitê
de Segurança da Abrasce

de máscaras; higienize as mãos e se

Junior relata que, no Shopping Eldorado, também houve um treinamento intenso relacionado à parte

evite aglomerações, principalmente em filas ou

sanitária, mas os protocolos de procedimentos

praças de alimentação.”

na parte técnica da segurança não mudaram. “O
shopping é um lugar seguro para as pessoas fre-

Além da capacitação do quadro de profissionais,

quentarem tanto na parte de segurança como

o controle de acesso passou por alterações. Se-

sanitária e estamos preparados para enfrentar

gundo Cesar Leonel da Silva Neto, diretor execu-

essa crise sanitária.”

tivo da unidade de Negócios de Segurança, da
Verzani & Sandrini, muitas interferências tempo-

Máscaras

rárias na arquitetura foram executadas para se
obter o comportamento pretendido pelos seto-

Um dos pontos que exigiram a atenção redobra-

res de segurança locais. Entre elas, a criação de

da foi o uso da máscara por todos os que aces-

barreiras físicas, medição de temperatura, fisca-

sam o shopping. “Assim como o ser humano

lizações para aferir o uso de máscaras e distan-

precisou readaptar seus sentidos para reconhe-

ciamento social.

cer outras pessoas devido ao uso da máscara,
nós também. Na prática, reforçamos aos nossos

“Investimos pesadamente na formulação de

profissionais a básica teoria de que não há pes-

protocolos específicos contra Covid-19, reunin-

soas suspeitas, mas atitudes suspeitas. E os esti-

do um time de especialistas. Depois, partimos

mulamos diariamente a identificar esses sinais”,

para criação e implementação de treinamentos.

destaca Pampurre.

Como temos a Universidade Corporativa Verzani
& Sandrini, com capacidade de fun-

São analisadas desde situações mais

cionamento 24 horas, criamos uma

simples, como o uso de casacos de

escola dedicada exclusivamente à

frio em dias quentes e mochilas apa-

pandemia. Nossas equipes passaram

rentemente vazias nas costas, que,

por diversos treinamentos, a princí-

podem ser utilizados para guardar

pio com a liderança para que ela pu-

objetos furtados. E até mesmo cir-

desse ser multiplicadora e, ao mes-

cunstâncias suspeitas de maior peri-

mo tempo, fiscalizadora.”

go – pessoas como volumes na cintura, ou atraídas exclusivamente por

A Gocil elaborou uma cartilha com
todos os direcionamentos preventivos para o treinamento dos seus

Cesar Leonel da Silva Neto,
diretor executivo da unidade
de Negócios de Segurança, da
Verzani & Sandrini

joias ou aparelhos celulares sem nítida intenção de compra. Outro ponto de atenção são pessoas interessaSHOPPING CENTERS_45
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das pelo trajeto pouco comum

te um período. Também cria-

dentro do shopping, tentando

mos barreiras virtuais para que

acessar galerias técnicas ou

possamos verificar se pessoa

sequencialmente

avança determinado ponto, o

entrar

em

banheiros. “Ou seja, necessita-

que gera um alerta.”

mos estar sempre em estado
de alerta e com os sentidos da

Como o risco aumenta quando

percepção e intuição bem agu-

o shopping opera apenas com

çados”, diz o coordenador de

as atividades essenciais e ser-

Segurança do Norte Shopping.

viços de delivery, a segurança
também age com cautela, se-

Voltolin concorda e diz que,
além

das

responsabilidades

operacionais diárias que a segu-

gregando áreas e reforçando o
Marcelo Voltolin, diretor de
operações da Gocil

rança tinha como rotina, o novo

número de rondas e vigilantes,
inclusive, os prestadores de delivery têm o acesso monitorado

cenário da pandemia trouxe uma preocupa-

com acompanhamento físico do profissional

ção ainda maior com a não visualização das

da segurança e também pelo sistema de mo-

pessoas entrantes (expressão facial), já que a

nitoramento da CFTV.

máscara dificulta a identificação. “Esse fato
exige dos profissionais de segurança a ado-

Reconhecimento facial

ção de estratégias de atenção e criticidade
ainda maior, com foco na riqueza dos deta-

O reconhecimento facial já tinha resultados

lhes sobre as atitudes pessoais, para que seja

muito efetivos para reduzir o número de si-

rapidamente analisado e reportado uma pos-

nistros nos shoppings antes da pandemia,

sível ação delituosa.” As novas demandas ge-

mas também teve que passar por atualiza-

ram a necessidade da cooperação total entre

ções. “O algoritmo foi submetido a alterações

prestadores e tomadores, para que o cliente

para que pudesse entender os limitadores e

tenha a experiência de melhoria no atendi-

ter mais acurácia. Um indivíduo que já tinha

mento e, principalmente, aumente a sensa-

a intenção de se esconder com óculos escu-

ção de segurança dentro dos shoppings.

ros e boné, agora, a máscara o ajuda. Por isso,
é fundamental que a segurança do empre-

Segundo Junior, o trabalho é sempre focado,

endimento fique mais atenta no piso. O re-

especialmente, na prevenção, em que os vi-

conhecimento facial sempre foi muito efeti-

gilantes de piso observam atitudes corporais

vo para a pessoa que achava que não seria

e expressões faciais. “A máscara fez o nosso

notada, mas agora, é um fator muito mais

risco aumentar e dificultou esse trabalho de

de profiling porque a ferramenta não irá re-

identificação e percepção de alguma anor-

solver esse tipo de problema”, esclarece Ma-

malidade. Então, intensificamos o monitora-

theus Torres, CEO da Retina.

mento diretamente nas pessoas, por exemplo, uma pessoa parada em um determinado

Segundo ele, antes da pandemia, quando

local por um certo tempo, o operador coloca

não havia o uso de máscara, a acurácia do

a câmera nela e faz o monitoramento duran-

algoritmo de reconhecimento dos softwares
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da Retina era sempre 99,3% para cima. Com

usando o EPI e

a atualização feita, está por volta de 85%. “É

tem filtros em que

importante esclarecer que nunca vendemos

é possível analisar

o reconhecimento facial sem o elemento hu-

dados como ida-

mano. Por mais que o alerta tenha 99,9%, o

de, sexo, localiza-

software nunca vai dar 100% ou gerar um inci-

ção e hora.

dente sem a participação do operador. Então,
se faz necessário que o operador esteja mais

O diretor de ope-

engajado com o processo de olhar a ferra-

rações

menta e observe o comportamento da pessoa

afirma que o uso

no chão do mall.”

de câmeras inteli-

da

Gocil

gentes associadas

Jose Larrucea, sênior vicepresidente da RealNetworks

Para Jose Larrucea, sênior vice-presidente da

ao reconhecimen-

RealNetworks, o uso da tecnologia passou

to facial são ferra-

a ser um facilitador nesse novo tempo. A

mentas fundamentais para o monitoramento.

multinacional lançou a SAFR 3.0, uma versão

Ele ressalta que, quando a pandemia chegou,

aprimorada de reconhecimento facial com o

a solução de reconhecimento facial com ca-

uso de máscaras. A ferramenta é submetida às

pacidade de checagens múltiplas já estava

perícias do Nacional Institute of Standards and

pronta e poucos ajustes nos analíticos de ví-

Technology (NIST), uma agência regulatória

deo foram rapidamente empreendidos. “Os

do Departamento de Comércio dos Estados

sistemas de videomonitoramento são capazes

Unidos,

do

de promover o reconhecimento facial, mesmo

empenho e performance de soluções de

quando uma pessoa está usando máscara. In-

tecnologia, estabelecendo um benchmarking

clusive, esses sistemas ajudaram muito na fis-

para o mercado.

calização da utilização obrigatória das másca-

que

mensura

a

sofisticação

ras. A tecnologia tem sido uma grande aliada
A empresa sempre teve um nível de acurácia
alto, em torno de 98%. “A inteligência artificial
identifica mais de mil pontos em

neste momento”, complementa.

Lojas sensíveis

cada rosto durante o mapeamento, o que não foi mais

As operações de joias e aparelhos ce-

possível com o uso da másca-

lulares serão sempre o maior

ra. Então, foi necessário aper-

alvo do crime organizado, in-

feiçoar a ferramenta com

clusive com o uso de armas de

datasets para identifi-

fogo durante as ações de roubo.

car a pessoa com qual-

Com isso, requerem diariamen-

quer tipo de máscara

te atenção especial e procedi-

e voltamos ao nível de

mentos dedicados pelos sho-

mais de 98%”, explica Lar-

ppings. “Agora, a atenção está

rucea. O SAFR 3.0, da RealNe-

ainda mais elevada. No ano de

tworks, ganhou essa nova versão

2020, houve a redução da lucra-

para identificar rostos do mun-

tividade dos grupos criminosos

do real com máscaras. A tecno-

devido ao confinamento da so-

logia ainda traz um dashboard

ciedade e ao fechamento do

para detectar se a pessoa está

Matheus Torres, CEO da Retina

comércio. O atual período está
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sendo marcado pelo crescimento

que o possível controle

de investidas contra as joalherias

de acesso feito nas

e telefonias nos shoppings cen-

entradas dos sho-

ters, principalmente na região Su-

ppings, com a afe-

deste do país. Há também

rição de tempera-

uma

modalidade

tura das pessoas,

vem

assombrando

que
os

empreendimentos du-

propicia ao corpo
de

segurança

uma

rante as madrugadas:

oportunidade de analisar

furtos qualificados com

rapidamente atitudes suspei-

pernoite. São realizados

tas”, complementa o diretor

por uma quadrilha da re-

de operações da Gocil.

gião Centro-Oeste do Brasil,
que já está sendo investigada pelos órgãos públicos com suporte de integrantes do Comitê de
Segurança da Abrasce”, detalha Pampurre.

De acordo com Junior, foram
criados protocolos de reforço
nas operações de risco e os lojistas sempre recebem orientações para deixar a

Segundo Silva Neto, não apenas as lojas sensí-

operação o menos vulnerável possível. Uma das

veis estão tendo atenção redobrada. Cada vez

recomendações é evitar a exposição de produ-

mais os esforços em rever e aprofundar proto-

tos de maior valor agregado na vitrine. Além

colos de segurança avançam com o objetivo de

disso, enaltece que não há concorrência entre

proteger os ativos e as pessoas. “Existe de fato

os empreendimentos no que se refere à segu-

um receio de que os índices de criminalidade se

rança e a ajuda é mútua. “Temos um grupo de

acentuem, dada a diminuição no fluxo de mer-

segurança em shopping centers do estado de

cadorias, veículos e pessoas neste último ano.

São Paulo e outro nacional. Então, as informa-

Como as cidades e os estados voltam a restrin-

ções chegam muito rapidamente, praticamente

gir a circulação de tudo, o risco de maior crimi-

quando a ocorrência terminou ou está sendo fi-

nalidade cresce e a necessidade de resposta

nalizada. Depois, pegamos o detalhe para criar

sobe em mesma medida, tanto para os agentes

protocolos ou fazer o planejamento para evitar

públicos de segurança, quanto para os agentes

que aconteça em outro empreendimento.”

privados de segurança”, pontua o diretor executivo da Verzani & Sandrini.

Em caso de ocorrência

Voltolin também concorda que a oportunidade

Além do acréscimo das medidas de controle

continua a fazer parte da vida dos assaltantes,
principalmente nesta época de pandemia, onde
a otimização de mão de obra se faz necessário.
Entretanto, há uma preocupação constante por
parte do corpo de segurança local em todos os
procedimentos de abertura e fechamento, tanto
a segurança física quanto o monitoramento das
lojas sensíveis. “Sem contar que, mesmo com a
otimização em alguns pontos, a segurança é reforçada nessas localidades. Ainda vale ressaltar
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sanitário, os protocolos de atuação em caso de
ocorrências continuam os mesmos. A gestão
de uma crise com marginais dentro de um shopping center deverá ter sempre o objetivo maior
de preservar a integridade das pessoas, recuperando o bem furtado ou roubado somente fora
dos limites do empreendimento. “Para que isso
aconteça, equipes de campo, central de CFTV e
polícia local devem estar cientes e integradas
desta norma de conduta, facilitando durante o
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sinistro as saídas dos marginais do empreendi-

nos. “A LGPD, que entrou em vigor em setembro

mento e gerando as informações precisas à polí-

de 2020, vem centralizar esses direitos, tornan-

cia para que a ação de abordagem seja realizada

do-os mais claros e eficientes. Inclusive, preven-

exclusivamente no ambiente externo”, indica o

do punições às empresas que os descumprirem”,

coordenador de segurança do Norte Shopping.

relembra Pampurre. Antes mesmo da LGPD entrar em vigor, os shoppings já tinham Políticas

As ocorrências não envolvem apenas crimes

de Ética e de Privacidade de Imagens e sólidas

contra o patrimônio, mas também processos de

Governanças e Compliance, e se anteciparam na

socorro às pessoas. Segundo Voltolin, por terem

adequação às novas normas e processos.

dimensionamentos diferenciados, possuem sua
própria cartilha em relação aos protocolos de

“Além da criação ou atualização de um softwa-

atendimentos sobre ocorrências diversas. “Es-

re de gestão de dados e treinamento aos cola-

pecificamente sobre a crise sanitária, a Abrasce

boradores, creio que não há necessidade de re-

lançou em abril de 2020 uma cartilha informati-

levantes investimentos financeiros para que o

va, com bases e referências internacionais sobre

shopping center opere à luz da LGPD. O diferen-

as recomendações a serem tomadas quanto ao

cial é que, tanto o shopping quanto seus forne-

tema. Nada foi publicado quanto a mudanças no

cedores, adotem processos sérios para a correta

atendimento de ocorrências por conta da crise

finalidade, tratamento e arquivamento com ri-

sanitária. É claro que o bom senso prevalecerá e

goroso controle de acesso desses dados coleta-

estamos fazendo o uso dos devidos materiais de

dos em SACs, CFTVs, campanhas promocionais,

proteção em toda a operação”, pontua.

fraldários ou outros pontos de contato on ou off
com seu consumidor”, destaca o coordenador

Segundo Junior, na resolução de uma ocorrên-

de Segurança do Norte Shopping.

cia, o procedimento é sempre o mesmo e uma
pronta resposta não implica em risco maior do

No caso da Verzani & Sandrini, líder no segmen-

ponto de vista sanitário.

to de facilities e segurança em shoppings, para

Lei Geral de Proteção de Dados
A Legislação Brasileira já garantia ao cidadão o
direito de privacidade, baseados no Código Civil
e na Constituição Federal, como exemplos mag-

se adequar à LGPD, houve a criação de um comitê especializado. A empresa vem investindo
em processos, mapeamentos, sistemas, treinamentos, formalização de documentos, conscientização de fornecedores, colaboradores e
clientes. “Na operação, desenvolvemos novos
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protocolos e investimos, principalmente,

que o país se encontre. “É imprescindível

em recursos de proteção sistêmica para

e vou além, é vital que shopping center,

impedir vazamentos de dados dos siste-

Segurança Pública, Defesa Civil e outros

mas de segurança eletrônica. Uma nova

órgãos públicos se relacionem. Essas

camada de softwares de proteção contra

esferas

invasões a banco de dados foi adotada”,

umas às outras de forma legítima,

diz o diretor executivo.

republicana e à luz das legislações
e

devem

políticas

articular

e

anticorrupções

suportar

de

cada

De acordo com o CEO da Retina, aten-

empresa, garantindo a presença do

der às normas da LGPD no momento em

Estado no entorno dos shopping centers

que se quer criar uma base de dados é

que recebem diariamente milhões de

tanto responsabilidade de empresas que

visitantes em todo o país.”

oferecem serviços de reconhecimento
facial quanto do shopping. “No caso da

É comum os gestores de segurança se

Retina, somos certificados pelo RGPD

reunirem também com autoridades da

(Regulamento Geral sobre a Proteção de

segurança pública local. Algumas vezes,

Dados), a mãe da LGPD. Também somos

esses encontros são feitos com todos

auditados há três anos, o que faz com

os shoppings do entorno. “Trocamos in-

que estejamos dentro do compliance

formações, falamos sobre ocorrências e

das normas brasileiras e europeias, que

essa proximidade com o setor público

preserva o direito do algoritmo gerado

sempre é muito produtiva porque discu-

ser esquecido.”

timos ainda protocolos de atendimento
e cooperação”, diz Junior. É união entre

Larrucea também reforça que a RealNe-

público e privado com um só objetivo: a

tworks tem a privacidade na arquitetura

segurança de pessoas e patrimonial.

da ferramenta. “Ela vem com uma definição que prepondera a salvaguarda dos
dados pessoais. Está na idiossincrasia.
Para quem tem essa sensibilidade sobre
os dados é um divisor de águas, algumas
empresas não têm esse cuidado.”

Colaboração mútua
A parceria com a segurança pública
sempre existiu no setor de shopping
center.
deve

Segundo
ser

Pampurre,

ininterrupta

independentemente

do

e

ela

contínua,
momento

econômico, político, social ou epidêmico
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Novos Filiados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

Artesian
É líder no segmento de mobiliário de design para shopping centers,
aeroportos, hotelaria e rede de franquias. Possui um mix de produtos
exclusivos, com soluções, criações e inovações que se adequam a
necessidade de cada cliente. Conta com um parque industrial próprio,
com mais de 20 mil m² e estrutura fabril moderna com tecnologia de
ponta no segmento e mão de obra especializada.
Telefone: (41) 5325-8100 | www.artesianmoveis.com.br

Auto Park
Possui mais de 30 anos de experiência em gestão de estacionamento,
com foco em serviços de qualidade, tecnologia de ponta e equipe
especializada. A empresa busca sempre o melhor atendimento com a
máxima eficiência. Está entre as principais redes de estacionamentos
do Brasil e desenvolve soluções inteligentes e customizadas,
especialmente para o setor de shopping centers.
Telefone: (41) 3045-9004 | www.autopark.com.br

Centauro
A empresa conta com mais de 39 anos de história e faz parte do Grupo
SBF. Atualmente, é a maior rede multicanal de produtos esportivos
da América Latina, com 208 lojas em 25 estados brasileiros e Distrito
Federal, além de forte presença digital. A sua tradição no mercado
esportivo permite oferecer não apenas produtos, mas serviços e
experiências que atendem às diversas necessidades dos consumidores.
www.centauro.com.br

Ferreira Administradora de Shopping Center
Em seus primeiros anos, a empresa, fundada em 1997 na cidade de
Penápolis (SP), atuava em todos os segmentos da construção civil,
e executou mais de 100 obras e empreendimentos no Estado de
São Paulo. Atualmente, seu maior foco é no setor imobiliário, em
empreendimentos próprios em quatro principais áreas: shopping
centers, incorporação imobiliária, desenvolvimento urbano e hotelaria.
Telefone: (18) 3654-2030 | www.ferreiraengenharia.com.br
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OS DESTAQUES DO SEMINÁRIO
JURÍDICO 2021 DA ABRASCE
EVENTO GANHA FORMATO ON-LINE E PALESTRAS
MOSTRAM OS REFLEXOS DA CRISE NO JUDICIÁRIO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

C

om o agravamento da crise em todo

assuntos importantes que envolvem nosso

o país, os eventos digitais continuam

dia a dia, pois todos têm interesse em apro-

sendo a melhor forma de comparti-

fundar a matéria, bem como os principais

lhar conhecimento de forma segura e ainda

interlocutores dentro do cenário nacional”,

aproximam os participantes. O Seminário Ju-

disse Gisele Pimentel, gerente jurídica e com-

rídico 2021 da Abrasce, realizado em formato

pliance da Abrasce. Segundo ela, o evento

on-line, teve mais de 200 pessoas presentes

presencial é sempre melhor, pois é possível

e contou com a participação de shoppings

reencontrar os colegas, trocar ideias e cele-

de todo o Brasil e também de escritórios que

brar. Por outro lado, o formato on-line agora

atendem o setor.

faz parte da rotina dos profissionais e a Abrasce teve um ótimo resultado. “Entregamos um

Segundo o presidente da Abrasce, Glauco

excelente conteúdo e o público acompanhou

Humai, o ano de 2020 reafirmou que perío-

o evento até o final.”

dos instáveis trazem grandes aprendizados.
“Diante de um cenário político e econômico
tenso e volátil, que afeta o desenvolvimento
que desejamos para o nosso setor, a Abrasce preparou um Seminário Jurídico rico em
conhecimento e com temas relevantes para
o momento em que estamos vivenciando.”
Foram três horas de imersão, distribuídas em duas
palestras. “Considerando
que estamos vivendo há
mais de um ano com restrições, impostas pela pandemia, procuramos trazer

Conteúdo enriquecedor
A primeira palestra teve como painelista Luís
Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Ele relembrou os impactos da pandemia no setor de shopping
centers,

conforme

dados do Censo apresentados pela Abrasce
em janeiro. Além disso,
fez um panorama da
dimensão da crise no
Brasil nos aspectos socioGlauco Humai,
presidente da Abrasce
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econômico e político – o que

municípios puderam tomar

refletiu na alta taxa do de-

decisões locais. “Pela Cons-

semprego, no endividamen-

tituição, enfrentar as ques-

to público e na troca de três

tões de saúde pública é de

ministros do Ministério da

competência dos três níveis

Saúde. Trouxe também uma

de governo, embora, dese-

reflexão sobre o mundo contem-

javelmente sob a coordenação

porâneo, especialmente destacando
o cenário brasileiro na perspectiva de
um cidadão atento, de um professor
aplicado e de um juiz constitucional.

Gisele Pimentel, gerente
jurídica e compliance da
Abrasce, no Seminário
Jurídico de 2019

do governo federal.”
Também
a

salientou

intervenção

do

STF para que o Mi-

“Sou apaixonado pelo Brasil e dedico a

nistério da Saúde continuasse a trazer os

minha vida a tentar fazer um país melhor

dados do número de casos e óbitos com

e maior”, disse.

transparência.

Como o tema da palestra era ‘Covid-19 e

Outro ponto abordado foi sua decisão ao

as principais decisões do STF’, o ministro

pedir o adiamento das Eleições em 2020,

destacou os momentos importantes em

pautado em dados fornecidos por espe-

que a corte teve que intervir durante a

cialistas, quando um grande plano de se-

crise. “Nesse quadro da pandemia, o STF

gurança sanitária foi montado. “Diante de

foi chamado a atuar em um contexto em

um problema, devemos procurar os es-

que, muitas vezes, se imputava inércia

pecialistas. O mundo não comporta mais

ou omissão ao poder público central, ao

superstições, palpites e ideologias se so-

poder público federal. Eu só falo de ins-

brepondo à ciência e ao conhecimento”,

tituições e das providências judiciais que

pontuou.

foram tomadas. E foi um grande número
de ações ajuizadas no STF com os mais

O ministro ainda destacou de que forma a

variados focos.”

revolução tecnológica tem transformado
a vida da sociedade e dos negócios e seu
Em sua fala, Barroso

impacto em atividades tradicionais. E fez

citou a decisão em

uma análise dos erros que levam o Brasil

que a prevalên-

ainda a trilhar o caminho do desenvolvi-

cia do princípio

mento com um atraso secular compara-

federativo foi as-

do a outros países. Citou a falta de inves-

segurada

para

timentos suficientes e adequados para

conter

crise,

a educação básica, a demora em abrir a

em que estados e

economia para o mundo e a apropriação

a

Luís Roberto Barroso,
ministro do STF e
presidente do TSE
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privada do Estado por elites extrativis-

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa

tas, que definiram políticas públicas para

Catarina e Distrito Federal. Com isso,

atender os próprios interesses.

conseguiu detectar quatro grupos de

Contratos de locação

casos e examinou cada um deles, fazendo
considerações

sobre

os

fundamentos

jurídicos invocados.
Antes do segundo painel, foi feita uma enquete com os participantes sobre o prin-

A docente salientou que o fato da pande-

cipal desafio enfrentado pelo empreendi-

mia ser de ordem natural em um evento

mento relacionado à locação. As respostas,

imprevisível não resulta por si no nasci-

respectivamente, foram: negociação de

mento da pretensão a revisar o contrato

aluguel (48%), negociação do IGP-M (21%),

ou a resolver o contrato ou na extinção da

isenção de despesas condominiais (18%),

relação por força maior. “Em algumas situ-

cancelamento de contratos (12%) e fundo

ações, o fato da pandemia nada importou,

de promoção (1%). E para ajudar a esclare-

não houve nem aumento nem diminui-

cer tantas dúvidas, Judith Martins-Costa,

ção dos riscos contratuais, como em uma

doutora e livre-docente em Direito Civil

atividade considerada essencial. Para al-

pela Universidade de São Paulo (USP), ad-

gumas atividades, a pandemia não trou-

vogada e presidente do Instituto de Estu-

xe riscos. Outras ainda tiveram vantagens,

dos Culturalistas, palestrou sobre ‘Covid-19:

como a Amazon. Para outros setores, a

Locação em shopping centers e seus refle-

pandemia importou em perturbações na

xos no Judiciário’.

relação obrigacional”, disse.

A professora trouxe uma análise
do impacto da pandemia na
relação contratual entre a

Após a análise dos casos, Judith
mostrou como o Direito tem
respostas diversas. E ressal-

organização de shopping

tou: “Desconfiem das pa-

centers e os lojistas, a

naceias, desconfiem das

partir de uma pesquisa

respostas únicas, o que

de decisões do Judiciário

as decisões nos mos-

em recursos julgados em

tram que é incomparável

tribunais de São Paulo,

por seus efeitos jurídicos a
Judith Martins-Costa,
doutora e livre-docente em
Direito Civil pela USP
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situação de uma empresa cuja sua ativida-

passem a ter cláusulas de renegociação em

de reste impossibilitada por decreto de ser

razão da grave alteração das circunstâncias.

prestada com aquela em que há o aumento das dificuldades da prestação da consequente diminuição dos lucros.”
Pontuou ainda que a grande diversidade de
decisões do Judiciário mostra que as soluções legais existem, mas não são boas. “Elas
não se amoldam às circunstâncias de ter
havido uma perturbação na relação obrigacional, não imputável a nenhuma das
partes, que veio alterar as bases do contrato
sem configurar para todas as partes uma situação de impossibilidade, que vem atingir
gravemente a base do negócio, sendo que
ambos os contratantes estão perdendo.
Não é mais um jogo de perde e ganha.”
Com isso, há grande insegurança jurídica.
“As regras parecem lacunosas e não perfeitamente amoldáveis ao fato, e isso acaba levando a tantas decisões baseadas na
equidade, que é a mais insegura e particularista dos critérios.” A docente defendeu
ainda que a negociação voluntária ainda é
a melhor solução para o momento presen-

Apoio de parceiros
O Seminário Jurídico Abrasce 2021 também
teve o apoio institucional do Instituto de
Advogados Brasileiro (IAB) e o apoio cultural dos escritórios Novotny Advogados e
Lobo & Lira Advogados. Renata Novotny e
José-Ricardo Pereira Lira deram suas contribuições, levando novos questionamentos
ao ministro Barroso e à doutora Judith, respectivamente.
Segundo Humai, essas parcerias somaram
ao evento. “Elas enriquecem a disseminação de conhecimento e a oferta de insights
e soluções aos profissionais que se dedicam
todos os dias a melhorar e profissionalizar o
cenário jurídico e operacional dos shoppings”, enalteceu o presidente. Gisele também
fez questão de evidenciar o engajamento
dos grupos. “Eles incentivaram seus times
a participar do Seminário, e nossas trocas,
mesmo que virtuais, trouxeram insumos ao
evento”, ressaltou.

te e, para o futuro, sugeriu que os contratos
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A opinião dos participantes
A Abrasce recebeu um feedback muito positivo sobre o conteúdo. Confira o depoimento de alguns dos espectadores.

“Em termos de nível dos palestrantes e das próprias palestras, não tem o que dizer. Duas pessoas superpreparadas que nos passaram visões muito interessantes
dos temas trazidos. O ministro deu um panorama muito interessante do Brasil e
demonstrou como a história explica algumas situações vividas até hoje. A professora Judith trouxe o aspecto técnico tanto das obrigações contratuais como também da questão IGP. O formato foi extremamente prático, sem nenhuma perda
de qualidade nem de conteúdo. Além disso, o custo foi bem mais baixo, fazendo
com que mais pessoas pudessem participar. A presença da Gisele Pimentel e dos escritórios que apoiam
a Abrasce ajudaram muito a trazer um dinamismo ao evento. Eu só tenho elogios a fazer. Foi muito produtivo. Apesar de ter acontecido, inclusive, em um dia em que foi decretado feriado na cidade de São Paulo,
todos puderam participar. Esse formato só trouxe ganhos e benefícios”, Dilene Rodrigues Teixeira, diretora
jurídica da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.
“Há anos participo do Seminário Jurídico. Todas as edições me surpreendem
positivamente, pois são abordados temas atualizados, pertinentes e necessários
à nossa rotina de shopping center. Essa edição foi uma luz, em meio a tantas
incertezas e inseguranças jurídicas nas relações locatícias, em que temos que
buscar o equilíbrio financeiro do empreendedor e do lojista, a permanência do
funcionamento do shopping e o cuidado com a vida. Logo, foi muito importante
ouvir a percepção do ministro Luís Roberto Barroso e a demonstração da doutora Judith Martins-Costa
sobre como o Judiciário tem analisado as demandas das locações em shopping center durante a pandemia. Por fim, agora podemos tomar decisões com mais segurança, a partir dessa perspectiva compartilhada”, Josana Mundstock, superintendente do Manaus Plaza Shopping.

“O Seminário Jurídico teve um conteúdo muito abrangente, especialmente o
painel da doutora Judith, que foi mais específica para o segmento de shopping
centers e trouxe conteúdos que estamos nos debruçando cotidianamente. Além
disso, ela fez um apanhado geral das decisões do Judiciário, por isso, foi tão relevante. O painel do ministro Barroso foi introdutório, esclarecedor no sentido de
trazer aos associados um conhecimento sobre as teses que estão sendo apreciadas e julgadas pelo STF de modo amplo, falando da crise sanitária e do reflexo
para o Judiciário. O formato compacto do evento também foi importante para que pudéssemos dedicar
esse tempo às palestras já que estamos com a agenda enxuta em razões de tantos acontecimentos”, Fernanda Cristina Endres Saccol, coordenadora jurídica da Terral Shopping Centers.
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Como otimizar a recuperação
judicial de créditos de ex-lojistas
ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DE DADOS E A DEFINIÇÃO PRECISA DAS PRIORIDADES DO
EMPREENDIMENTO SÃO ALGUNS PONTOS IMPORTANTES PARA OBTENÇÃO DE SUCESSO
por: Ricardo Gesteira, André Fialho e Rodrigo Oliveira | fotos: Divulgação

Um

bom alinhamento entre a asses-

extrajudicial) que permite que algumas eta-

soria jurídica, a equipe financei-

pas procedimentais sejam suprimidas e/ou

ra e o comercial do shopping é, sem dúvi-

superadas. O devedor é notificado para pa-

das, fundamental para lidar de modo

gar ou contestar o valor cobrado, sob pena

eficiente com os momentos de

de ter penhorados os bens para satisfação

rescisão da locação, saída do

do crédito.

lojista – desocupação da LUC
– e, principalmente, otimi-

Na prática, entretanto, as coisas não são tão

zação da recuperação de

simples.

créditos. Na maioria dos
casos, a saída do lojista é

O

êxito

na

amigável, sem necessida-

diretamente

Ação

de

relacionado

Execução
à

está

superação

de de intervenção judicial,

de dois obstáculos: Primeiro, localizar o

seja para desocupação, seja

devedor, a fim de viabilizar a sua citação.

para quitação de eventual dé-

Segundo, encontrar bens do devedor hábeis

bito existente. Porém, a realidade

para a satisfação do crédito, ou seja, bens

mostra que muitos ex-lojistas saem dos

que possam responder pela integralidade

empreendimentos e deixam “para trás” dé-

da dívida executada.

bitos, muitas vezes relevantes, que acabam
sendo objeto de ações judiciais para co-

De acordo com dados extraídos da nossa

brança. Essa realidade, infelizmente, está se

própria base de atuação, em apenas 39%

impondo com maior força no cenário atual.

das ações de execução movidas contra ex-lojistas a citação ocorre com êxito na pri-

O procedimento judicial mais usual na ten-

meira tentativa. Nos demais 61%, questões

tativa de recuperação de créditos consiste

como ausência de atualização de endere-

na chamada ação de execução de título exe-

ços nos contratos, aditivos ou mudança de

cutivo extrajudicial, uma vez que o contrato

endereço posterior à rescisão do contrato

de locação assinado pelas partes se consti-

impactaram na demora ou mesmo na invia-

tui como um documento (título executivo

bilização da citação. Também a ausência de
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dados e endereços atualizados dos

táculo que se impõe às Execuções,

representantes legais das pessoas ju-

qual seja a localização de bens dos

rídicas e dos fiadores impactam ne-

devedores para penhora (constrição).

gativamente no andamento célere e

O que amplia consideravelmente as

eficiente das execuções.

chances de êxito na recuperação de
créditos, haja vista que – mais uma

Para evitar que essas situações pos-

vez de acordo com dados da nossa

sam ocorrer, ou melhor, para minimi-

própria base de atuação – 85% das

zar as possibilidades delas ocorrerem,

ações de execução, quando foi pos-

é de suma importância o alinhamen-

sível a citação dos devedores, esbar-

to entre jurídico e demais setores da

ram na localização de bens dos de-

administração no sentido de manu-

vedores como principal obstáculo à

tenção da base de dados dos contra-

satisfação do crédito.

tos sempre atualizada, seja exigindo
comprovantes de residência dos só-

No gráfico de Pareto acima – elabo-

cios periodicamente, alguma com-

rado a partir de base hipotética – é

provação de propriedade de bens

possível verificar que o débito acu-

ou mesmo certidões atualizadas da

mulado pelos sete primeiros ex-lojis-

Junta Comercial do locatário (pessoa

tas (A ao G) representa 80% de todo o

jurídica e empresários individuais) e

montante em aberto, acumulado por

dos fiadores.

toda a base de ex-lojistas que deixaram valores inadimplidos. Portanto, o

A atualização constante de dados

foco do corpo jurídico e da adminis-

facilita não apenas a localização dos

tração, numa análise mais assertiva e

devedores para citação como, tam-

racional, deve recair sobre esses sete

bém, na superação do segundo obs-

ex-lojistas.
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Outro aspecto fundamental para o sucesso na recuperação judicial de créditos decorrentes de contratos rescindidos com ex-lojistas reside na definição precisa das prioridades. Em outros termos, dentro de uma base hipotética de 50 devedores (50 ações de
execução), por exemplo, quais devem ser as prioridades de execução a fim de que se
consiga racionalizar os recursos e obter o maior êxito com o esforço otimizado?
Na nossa prática observamos que uma forma de racionalização eficiente do trabalho
jurídico de execução é a aplicação da teoria (ou Lei) de Pareto, conhecida também como
princípio 80-20. Esse teorema, atribuído à Vilfredo Pareto, nos permite identificar, inclusive visualmente, os 20% das ações de execução que correspondem a 80% dos créditos a
serem recuperados. Ou seja, utilizando o exemplo hipotético das 50 ações de execução,
podemos, a partir da aplicação da teoria de Pareto e em conjunto com as demais áreas
da administração do empreendimento, direcionar maior foco para as 10 ações de execução que respondem por 80% do crédito a ser recuperado.
Essa otimização racional dos recursos permite, por exemplo, que o empreendedor/locador possa investir na busca de bens de modo mais detalhado, arcando com custos para
localização de bens imóveis em cartórios, custeio de despesas judiciais para utilização
de sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, ou mesmo outros meios privados de localização de bens, dependendo de modo mais consciente os recursos (de tempo, pessoal e
financeiro) disponíveis e destinados à busca da satisfação dos seus créditos.

Ricardo Gesteira tem 16 anos na advocacia empresarial, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia.
André Fialho conta com mais de 15 anos na advocacia para shopping centers, multifuncionais e condomínios. Atuou como Coordenador Jurídico Regional Norte Nordeste da BRMALLS PARTICIPAÇÕES S/A e é especialista em Direito Civil e do Consumidor.
Rodrigo Oliveira é especialista
em Direito e Processo do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito – UFBA e em
Direito e Prática Previdenciária
pela Faculdade Baiana de Direito.
*A opinião do autor não reflete, necessariamente, a opinião da Abrasce
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Chiquinho
Sorvetes expande
negócios mesmo
na crise

A

A MAIOR REDE DE SORVETERIAS
ABRIU MAIS DE 100 NOVAS
LOJAS DE 2020 ATÉ AGORA
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

no de 1980, cidade de Frutal, no interior de Minas Gerais, um dos 30 mil habitantes,
Francisco, mais conhecido como Chiquinho, inaugura uma pequena sorveteria para
seu filho Isaias, de 18 anos, empreender. Quatro anos mais tarde, Isaias resolve modi-

ficar e expandir o negócio. Ano de 2021, a Chiquinho Sorvetes tem 562 lojas, espalhadas em
25 estados, sendo a maior rede sorveteria do país.
“Apesar dos desafios de dificuldades de empreender, é muito gratificante olhar para trás e
ver tudo que construímos até hoje com nossa marca. Além disso, ver a recepção dos clientes
é uma recompensa maravilhosa”, afirma Isaias Bernardes de Oliveira, presidente da Chiquinho Sorvetes.
Entre os momentos mais marcantes ao longo de quatro décadas, destaca: “A criação da receita própria é um
grande marco para a Chiquinho, pois é uma das nossas
fórmulas de sucesso. Nossa entrada para o franchising também, porque começamos uma expansão
muito importante em 2010. Nesse momento, o
número de lojas aumentou e outras pessoas, além de nossa família, também puderam adquirir as suas unidades.”

SORVETE SOFT
Durante os dez primeiros anos, a sorveteria era bem tradicional com a
venda de produtos de massa e picolé.
Em 1990, começa uma grande virada
quando uma máquina de sorvete soft é
inserida na operação. A aceitação do público foi tão grande que, em pouco tempo,
a marca passou a trabalhar apenas com o
mix de soft, deixando de produzir as outras
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CRISE SANITÁRIA

receitas. O soft fez com que os
parentes se interessassem ainda mais pela abertura de lojas.

Mesmo diante do momento
desafiador

Em 2010, a Chiquinho Sorvetes já

de crescer. No ano passado, foram

estrutura familiar. Nesse momen-

86 inaugurações e somente duas

to, o mercado passa a enxergá-la
que é o momento de transformá-la em franquia.

pela

pandemia, a marca não parou

tinha 80 unidades dentro de uma

como uma rede e Oliveira decide

ocasionado

operações tiveram que encerrar as
Isaias Bernardes de Oliveira,
presidente da Chiquinho
Sorvetes (Foto: André Polvani)

atividades. Em 2021, o plano de expansão segue em ritmo acelerado
e 17 novas lojas foram abertas até o
início de março. “Apesar do cenário

Com isso, funda o Grupo CHQ, uma holding res-

da pandemia, contamos com um número grati-

ponsável por toda a gestão da Chiquinho Sorve-

ficante de unidades vendidas. Com muito traba-

tes. A receita, que até então era feita de modo

lho e criatividade, conseguimos passar por esse

artesanal em cada loja, passa a ser produzida

momento com bons resultados e seguir com

em escala industrial. Além disso, um centro de

um cronograma satisfatório para os nossos pla-

distribuição foi montado no interior de São Pau-

nos. As campanhas programadas para o ano de

lo para atender lojas de todo o Brasil. Para cres-

2021 continuam sendo lançadas normalmente,

cer de forma coordenada com os franqueados,

trazendo novos produtos para o cardápio.”

a companhia se estruturou.
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Casa Riachuelo, do
Shopping Ibirapuera

Mesmo sendo um produto muito consu-

MIX

mido no ponto de venda, a Chiquinho Sorvetes investiu em melhorias nas embala-

A Chiquinho Sorvetes vende, em média,

gens para delivery e conseguiram manter

4 milhões de produtos por mês. No car-

consideravelmente as vendas. “O sistema

dápio, há uma variedade para todos os

de entrega tem sido o nosso grande alia-

gostos desde casquinha e cascão até

do no período. Muitas unidades continu-

milk-shake, mix, shake, sundae, açaí e até

aram com as vendas dessa forma e

petit gateau.

isso ajudou bastante a manter
os lucros.”

O carro-chefe é o Shake
Mix®, um produto exclu-

Do número total de lojas,

sivo. Várias linhas contam

160

operações

estão

com sabores de parcerias

em

shopping

centers.

feitas com grandes marcas

Segundo Oliveira, o setor

como

oferece

principal

Lacta, Nutella e Ovomalti-

vantagem o fato de ter uma

ne. “Firmar parcerias com

operação menor no mall

essas marcas agrega um

com a mesma qualidade de

valor muito grande para a

uma loja de rua. “Além disso,

nossa rede. Isso confirma o

o fluxo de clientes é bem alto

nosso comprometimento de

nos shoppings.”

trabalhar com insumos de

como

Nestlé,

Paçoquita,
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excelente qualidade, combinados com a receita do
nosso sorvete.” Entre tantas opções, o presidente da empresa também tem o seu favorito: é o
Shake Mix® Chocotino. Inovar é uma das missões contínuas da Chiquinho Sorvetes.
E Oliveira não esquece dos ensinamentos
passados pelo pai no dia a dia dos negócios. “Ele sempre me transmitiu ética, bons
princípios cristãos, fé, persistência e dedicação ao trabalho. Sempre acompanhei e admirei meu pai. Sua honestidade e integridade
me inspiraram todos os dias”, diz. Seu Francisco, o Chiquinho, estava certo quando pensou no
futuro do filho.

FRANQUIAS

“A RECEITA BASE É UMA TRADIÇÃO

A Chiquinho Sorvetes dá um grande suporte aos seus franqueados e alguns investem em mais de uma loja. O prazo de

DA MARCA, MAS SEMPRE NOS
MODERNIZAMOS PARA ENCONTRAR
NOVAS COMBINAÇÕES”

retorno do investimento é de 24 a 36 meses. Entre quatro modelos de franquia,

dois estão estruturados para shopping e, geralmente, são operações de atendimento expresso. A franqueadora possui especialistas para negociações com o
setor de shopping. Conheça mais sobre essas opções:

Tipo de operação

Quiosque

Loja de shopping

Metragem

de 9m² a 12m²

área mínima de 30m²

Investimento inicial

a partir de R$ 280 mil

a partir de R$ 350 mil

Taxa de franquia

R$ 45 mil

R$ 60 mil

Faturamento médio
mensal

R$ 45 mil

R$ 65 mil

Taxa de Royalties

5%

5%

Taxa de Publicidade

2%

2%

Lucro médio mensal

de 15 a 20%

de 15 a 20%
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MAIS
MOVIMENTO,
MENOS
SEDENTARISMO
COM MARCIO ATALLA
A MISSÃO DO EDUCADOR FÍSICO
CONTINUA SENDO MUDAR O
ESTILO DE VIDA DAS PESSOAS
por Solange Bassaneze | fotos: Washington Possato

P

raticar atividade física com re-

rios atletas de alto nível de tênis e vôlei

gularidade é um desafio para

de praia. Entre tantos, recorda de uma

muitos, mas algo que já faz par-

história interessante. “Em uma etapa

te da rotina de outros. Nem é preciso fa-

do Campeonato Brasileiro de Vôlei de

lar quem está certo. Na vida do educa-

Praia, em Fortaleza (CE), fizemos uma

dor físico Marcio Atalla, esse hábito está

periodização bem atípica com a dupla

presente desde a infância. Tanto que, na

Paulo Emílio e Garrido. Ninguém acre-

hora de escolher sua profissão, tentou

ditava muito naquela estratégia nova de

seguir por outro caminho, mas o amor

condicionamento físico. Foi uma vitória

pela atividade física foi maior. “Na época

espetacular e outras duplas passaram a

do vestibular, cheguei a cursar Econo-

adotar a mesma tática.”

mia, mas percebi que não era o que eu
gostaria de fazer. Queria estar envolvido

MAIOR IMPACTO

com esportes de alguma forma. Joguei
futebol profissionalmente, mas acabei

Após as Olimpíadas de Sydney em 2000,

tendo que parar por conta de lesão no

resolveu que era o momento de se dedi-

joelho.” Então, formou-se em Educação

car a um novo projeto: proporcionar mais

Física com especialização em Treina-

qualidade de vida a um grupo maior de

mento de Alto Rendimento na Universi-

pessoas, inserindo a prática de atividade

dade de São Paulo (USP).

física na rotina associada à alimentação
saudável. Com isso, ganhou mais espaço

Daí por diante, só ascendeu profissio-

na mídia e projeção nacional. Entre os

nalmente. Foi preparador físico de vá-

trabalhos no impresso, no rádio e na TV,
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o programa BemStar, no canal GNT,

vida

com

mi-

foi um dos principais. Mais tarde, em

nhas dicas. Essa

2011, criou o quadro Medida Certa no

é a melhor recom-

Fantástico, no qual o ex-jogador Ro-

pensa que meu traba-

naldo Fenômeno e outras personali-

lho pode me dar”, diz.

dades participaram como forma de
vencer o sedentarismo. Quem não

O preparador físico ainda é proprie-

lembra? E isso já faz 10 anos. Segun-

tário da Clínica BemStar, na zona

do Marcio Atalla, essa experiência

oeste de São Paulo, que conta com

trouxe outras oportunidades na sua

uma equipe multidisciplinar e ofere-

carreira. “A exposição na TV aberta

ce treinos individualizados. “Orienta-

tem um peso significativo.”

mos as pessoas que querem mudar
sua rotina e ter uma vida mais ativa

Atualmente, em seu canal do YouTu-

e saudável.” Aliás, essa é a principal

be, dá uma série de dicas e orienta-

missão do espaço.

ções sobre atividade física, nutrição,
saúde e bem-estar. O objetivo é ten-

Atalla já publicou três livros e fez o

tar mudar o hábito das pessoas. Afi-

documentário Vida em Movimento,

nal, o corpo precisa de movimento.

disponível em streaming. “Para 2021,

“O retorno é sempre muito positivo.

há novos projetos audiovisuais em

Adoro saber que muitos assinantes

desenvolvimento, sendo muitos de

do canal conseguiram mudar de

qualidade de vida para pequenas e
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médias populações.” A primeira intervenção populacional com foco na melhoria
da saúde das pessoas foi há cinco
anos, em Jaguariúna (SP), quando
implantou o projeto Vida de Saúde, idealizado por ele e patrocinado por uma
operadora de saúde. As iniciativas, que
envolveram atividade física, oficina de
nutrição, orientações clínicas e treinamento com agentes de saúde, impactaram de forma positiva cerca de 40% da
população da cidade.

PANDEMIA
Desde o ano passado, com a chegada
da crise sanitária, treinar e cuidar do corpo se tornou ainda mais desafiador no
mundo inteiro. Muitas pessoas engordaram enquanto outras tentaram manter a
forma com treinos dentro de casa. “Isso
demonstra que a dificuldade aumentou
para manter os níveis mínimos de movimento físico. Se com a vida normal as
pessoas já não conseguem atingir um
tempo de atividade física diário satisfatório, imagina nesse cenário.”
A Organização Mundial da Saúde, inclusive, incentivou a prática de exercícios
com segurança mesmo durante a pandemia e alertou que mais de 5 milhões
de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população fosse mais ativa.
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Desde o início da crise sanitária, Atalla

que envolva prá-

manteve uma rotina saudável e equili-

ticas

brada, o que não foi difícil, pois são anos

atividade

de treino. “Eu consegui porque tenho

promoção de saúde de um

o hábito. Isso já está automatizado pelo

modo geral.”

saudáveis,
física,

meu corpo e pela minha mente como
algo fundamental para minha saúde e
bem-estar.” Nem parece, mas o profes-

PARA A
PLATEIA

sor já está com 50 anos e em plena forma
física. “Me sinto feliz, disposto e gostaria

Marcio Atalla também ministra pales-

que todos os brasileiros pudessem se

tras para empresas em que fala sobre a

sentir assim.”

importância do estilo de vida e do movimento físico. E destaca que os ganhos

Mesmo adepto do estilo de vida saudável,

que a atividade física promove são inú-

ele também se dá o direito de extrapolar

meros. “Beneficia em todos os âmbitos

um pouco na alimentação quando sen-

da vida das pessoas, desde a saúde física

te vontade e dá a dica: “A privação gera

até a mental e social. O exercício físico é

compulsão. Devemos comer, eventual-

a melhor e mais barata medicina preven-

mente, as coisas que gostamos, mas em

tiva que existe. Para deixar a equipe da

quantidade menores e com equilíbrio.”

empresa mais saudável, é preciso investir
em programas de qualidade de vida que

MALHAÇÃO NO MALL

estimulem o movimento e a mudança de
hábito através da informação, adaptação

Nos últimos anos, houve um crescimen-

do meio ambiente e reconhecimento e

to da presença de academias dentro de

premiação.”

shoppings. Segundo os dados do Censo
Brasileiro de Shopping Centers, 63% dos

É muito mais do que um auxílio finan-

empreendimentos do país têm essa ope-

ceiro para a prática de atividades físicas,

ração no mix de serviços. Atalla também

por exemplo. “Acredito que oferecer ape-

utiliza academias que ficam dentro dos

nas um benefício não garante a adesão

malls. “Acho excelente poder unir facili-

e o sucesso com resultados. Na minha

dade num mesmo lugar. Quanto mais

opinião, é necessário que haja um pro-

fácil for o acesso, mais garantida será a

grama mais complexo de incentivo que

regularidade.”

aborde diversos pilares que sustentam a
qualidade de vida”, enfatiza. E é isso que

Aliás, ele tem até um shopping preferi-

ele indica e demonstra em suas pales-

do. “Gosto de ir jantar no Shopping Villa

tras. Em todas as oportunidades, aponta

Lobos que fica perto de casa.” Além dis-

a importância e os benefícios de colocar

so, destaca as atividades esportivas que

o corpo em movimento. Então, fica a re-

os shoppings promovem, mas que estão

flexão para você. Como está cuidando do

suspensas por conta da pandemia. “Acho

seu corpo?

muito bacana qualquer evento e ação
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Gaysorn Village, um shopping
de luxo com experiências
únicas em Bangcoc
DIVERSAS MUDANÇAS FORAM INCORPORADAS DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA SEMPRE
COLOCANDO O CLIENTE NO CENTRO DO NEGÓCIO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

S

ituado no coração de Bangcoc, na

O shopping foi concebido para ser único na

Tailândia, o Gaysorn Village é o reflexo

cidade. Possui um design contemporâneo e,

do luxo, alto padrão e experiências de

diferentemente de outros shoppings bem pró-

compras exclusivas. O complexo con-

ximos, é mais tranquilo, porém mais refinado.

ta com duas torres comerciais com escritórios e

Com a pandemia e as mudanças do comporta-

está interligado ao hotel Intercontinental. Além

mento do consumidor, a busca por inovação foi

disso, tem acesso direto ao skywalk, uma passa-

primordial. Segundo o Jirath Vattanapataraset,

rela que leva à estação Chidlom BTS, um meio

vice-presidente executivo do Gaysorn Village,

de transporte aéreo da cidade.

as estratégias de marketing e tecnologia estão
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continuamente se desenvolvendo para

ge também encurtou o processo de loo-

construir experiências de alta qualidade.

ping de marketing para ser mais relevante

“Elas estão centradas no cliente para me-

e atualizado e passou ainda a fazer uma

lhor se adequar ao seu novo estilo de vida

revisão do planejamento a cada três ou

e posicionar o Gaysorn Village como o lu-

seis meses, com a possibilidade de ser até

gar onde os nossos visitantes escolhem

mensal.

passar o tempo.”
Para corresponder às novas tendências do
mercado, o Gaysorn Village passou a aplicar o Value Proposition Canvas. Trata-se
de uma ferramenta desenvolvida para poder ter visão profunda do cliente, que ajuda a entender o público-alvo. No caso do
Gaysorn, ela direciona o consumidor para
experiências de compra em plataformas
digitais e placemaking.
Devido ao novo coronavírus e as rápidas
mudanças de mercado, o Gaysorn Villa-

Jirath Vattanapataraset,
vice-presidente executivo do
Gaysorn Village
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MODA

está no empreendimento. Alguns exemplos são o Ginza Tenharu (terceira unidade

Não faltam opções no quesito se vestir. Há

no mundo depois de Japão e Cingapura),

diversas marcas de renome internacional

o Tempura Omakase, que oferece uma

no Designer Lane. Recentemente, Grupo

gastronomia artesanal e Burger & Lobster

Club21 abriu as duas lojas Pop-up Club21

Tailândia, um dos restaurantes favoritos do

– feminina e a masculina – representando

Reino Unido.

mais de 50 marcas em mais de 1.300m²,
como parte do conceito da Gaysorn’s De-

Além disso, há opções tailandesas de alta

signer Lane. A maior loja Comme des Gar-

gastronomia como o Paste, que elaborou

çons da Tailândia também está no mix com

e criou meticulosamente pratos contem-

a marca irmã CDGCDGCDG, essa sendo a

porâneos da herança regional e é estrelado

primeira loja independente na Tailândia.

pelo Guia Michelin. Há ainda o maravilhoso
café Boyy & Son Café e Britannica Brasserie,

À MESA

um restaurante casual fine dining concept.

A gastronomia também é um dos diferen-

BELEZA E BEM-ESTAR

ciais do empreendimento. Possui restaurantes exclusivos no mundo como o Riedel

Esse segmento do mix passou por uma ex-

Restaurant & Wine Cellar, com mais de 250

pansão de 30%, chegando a 23 operações.

rótulos de vinho. Há ainda operações inter-

Produtos, serviços e marcas foram selecio-

nacionais em que a única filial da Tailândia

nados cuidadosamente e se dividem em

Interior da operação Comme
des Garçons com um conceito
de open space
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quatro categorias: grooming, com
foco em cuidados faciais e capilares; wellness: metodologias de cura
e reabilitação; estética, mimos e experiências de cuidados com a pele,
tais como inovações em laser; e cirurgia, com clínicas de cirurgiões experientes. No ano passado, ganhou
ainda uma nova operação: o clube
de fitness Jetts Black, a nova marca
de Jetts Fitness possui instalações e
Jetts Fitness oferece uma
excelente experiência
premium com treinos, aulas e
aparelhos de alta qualidade

equipamentos de primeira linha.

MAIS MUDANÇAS
Além disso, durante a pandemia, o Gaysorn Village firmou novas parcerias. A Torre Gaysorn de escritórios ganhou uma nova âncora no piso térreo, uma unidade da The Coffee Academics. Com isso, o mix
de alimentação chegou a 28 operações. A marca, trazida de Hong Kong, oferece café especial e jantar e
já tem planos de expansão em andamento.
Outra novidade foi o co-working JustCo no Amarin Plaza. O diretor-geral da Gaysorn Property Company
Limited, Fafuen Temboonkiat, fala sobre a importância desta aliança. “Nossa visão foi criar um espaço
para que as pessoas desejam passar seu tempo – seja trabalho, jantar, compras, reuniões ou relaxamento. Estas novas marcas continuarão a aprimorar vários programas na Gaysorn Village e no distrito
de Ratchaprasong, reforçando-o como um epicentro para compras e trabalho, mesmo nestes tempos
desafiadores.”
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Uma das áreas do
co-working JustCo

JustCo fica no 5º andar no Amarin Plaza e tem mais de 4.500m². “Nos concentramos em
mudar a mentalidade tradicional do varejo para a centrada no cliente. Isso significa fornecer valor real aos nossos clientes através de várias experiências únicas de posicionamento
que são desenvolvidas a partir de uma visão profunda do consumidor, construindo um
relacionamento mais forte.”

OMNICANALIDADE
Para criar experiências exclusivas através de múltiplos canais, o Gaysorn Village construiu
novas plataformas digitais. Os cartões dos clientes do programa de fidelidade passaram a
ser digitais sem a necessidade de toque. É possível fazer pedidos, solicitar informações ou
fazer reservas utilizando apenas um clique. Também criaram campanhas para fidelizar o
cliente e transformá-lo em membro exclusivo da categoria “black”.
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PERFIL DO VISITANTE

O site do empreendimento também foi relançado em setembro de 2020 e ficou mais fácil de

Por meio de análise de dados e

navegar. Com a pandemia, pas-

pesquisas, o shopping também

saram a oferecer o Gaysorn Con-

conseguiu identificar e classificar

cierge Online onde é possível fazer
encomendas no ambiente virtual.
Outra novidade é o serviço de assistente de compras, o Gaysorn

os clientes em oito grupos, com foco

Fafuen Temboonkiat,
diretor-geral da Gaysorn
Property Company
Limited

nos interesses, comportamento e
necessidade. Há desde colecionadores que buscam produtos raros e
exóticos e turistas e empresários de

To You. A funcionalidade torna as compras

outros países bem sofisticados até a comu-

ainda mais fáceis, reduzindo o contato ou a

nidade que trabalha no distrito de Ratcha-

necessidade de sair de casa. Entre as vanta-

prasong.

gens, está em levar as seleções de produtos
diretamente à casa do cliente para sua visu-

“Através do foco na experiência, de novas

alização privada, entrega de serviços de con-

plataformas digitais e do envolvimento do

cierge aos carros dos clientes e delivery para

cliente, Gaysorn Village respondeu com su-

segurança e privacidade. Ainda em 2021, há

cesso à Covid-19 e podemos emergir como o

mais uma novidade prevista: o shopping ga-

único epicentro urbano de alto estilo de vida,

nhará o Gaysorn Diamond Lounge, um espa-

no centro de Bangcoc”, diz Vattanapataraset.

ço exclusivo para os membros Diamond do
serviço.
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