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É TEMPO DE CELEBRAR!
Olá, pessoal!
Esta nova edição da Revista Shopping Centers está muito especial porque comemora os 45 anos da Abrasce. Em todos esses
anos de atuação nos desenvolvemos e nos consolidamos como
uma das principais frentes para o fortalecimento do nosso setor,
bem como para a defesa dos interesses dos shopping centers.
Comemoramos também o nosso papel de destaque em todo o
mercado varejista brasileiro, principalmente em tempos como
este que estamos vivendo desde o início da pandemia. Na matéria de capa, contamos mais sobre a nossa evolução ao longo
destes 45 anos e também sobre todas as ações históricas já empreendidas por nós, como, por exemplo, a criação da plataforma
Empório, primeiro marketplace B2B dedicado exclusivamente
para o nosso setor.
Essa novidade, inclusive, não poderia ter chegado em um momento mais adequado, quando todo o mercado estava em busca de formatos digitais para os seus negócios. De olho nesse
movimento, aplicamos esse novo cenário também em nossas
ações. O Prêmio Abrasce 2021 – mais um motivo de celebração
para o nosso setor – vem com um novo formato totalmente online! Sempre na vanguarda, a Abrasce vai comemorar a evolução, o crescimento e a resiliência do setor premiando os projetos mais inovadores em quatro categorias: Gestão de Projetos
Inovadores, Gestão de Pessoas, Campanhas e Projetos Virtuais e
Tecnologias Aplicadas à Operação, estas duas últimas divididas
por ABL.
Essa temática de avanços digitais continua na reportagem sobre como os departamentos de Recursos Humanos estão aderindo às tecnologias em prol de processos mais ágeis e do cuidado com o colaborador e também na matéria que revela como
as informações colhidas pelos sistemas de estacionamentos
podem gerar dados analíticos importantes para os empreendimentos, tudo, claro, sob o cuidado da nova LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados).
Reforço aqui o meu convite para que o
seu shopping faça parte da nossa celebração. Inscreva os cases do seu empreendimento até o dia 30 de agosto no
nosso site www.premio.abrasce.com.br
e permaneça atento às nossas comunicações. O formato será digital, mas teremos a mesma emoção e alegria durante
a premiação.
Boa leitura e até a nossa próxima edição.

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

Shopping Via Direta
Há 25 anos no maior polo têxtil da América Latina, o atacadista
Shopping Via Direta reforça a tradição e a confiança de comprar
em um dos primeiros malls de confecção do Brasil. A história
do empreendimento é formada por inúmeros bons negócios
construídos através de preço, prazo e produtos de qualidade.
Conforto, segurança, estacionamento, infraestrutura para excursões.
São mais de 75 lojas com um mix de produtos e tendências.
Oferecemos vantagens para guias e atacadistas construindo uma
relação duradoura com atendimento de qualidade.
Telefone: (19) 3468-6444
www.shoppingviadireta.com.br
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Novos Afiliados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

Intranet Mall
Área do Lojista, Espaço Lojista, Serviço de Atendimento ao Lojista ou
ainda Portal do Lojista. Cada empresa tem um nome e a Intranet
Mall tem a plataforma para prestar um serviço completo. A empresa,
presente em mais de 190 shopping centers, oferece a melhor
experiência para seus clientes mantendo um trabalho constante de
evolução para modernizar processos e reduzir custos operacionais.
Telefone: (11) 4305-9115 | www.intranetmall.com.br

Verzani&Sandrini
Referência nacional na prestação de serviços e fundada em 1967,
a Verzani&Sandrini está presente em todo o Brasil com um time de
profissionais altamente capacitados. Para a empresa, sucesso é unir
tradição à inovação e tecnologia ao desenvolvimento humano.
Telefone: (11) 4428-3015 | www.verzani.com.br

Napp Solutions
Napp Solutions é uma empresa de tecnologia que atua no
desenvolvimento de software para desktop e mobile, proprorcionando
soluções para a coleta de dados brutos e no cruzamento de informações
para seus clientes.
www.nappsolutions.com

Ultra Gestão
A Ultra Gestão oferece ao mercado de shopping centers, complexos
multiúso e centros comerciais, todos os serviços desde a concepção
até a gestão. Seus serviços incluem todas as etapas como análise do
local, anteprojeto arquitetônico, planejamento de mix, estruturação
de funding, viabilidade econômico-financeira, M&A, comercialização,
implantação e administração integrada.
Telefone: (11) 3230-6330 | www.ultra.adm.br
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Novos Afiliados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

MAXILOG
A Maxilog é especialista em soluções logísticas, atendendo operações
de WhatsApp e também Ship From Store em nível nacional. A empresa
soma ainda a administração de vários modais, como os de bicicleta,
motos e veículos leves.
Telefone: (11) 94931-0052 | www.maxilog.com.br

RD
A RD – Gente, Saúde e Bem-estar – é uma empresa líder no mercado
brasileiro de farmácias, com mais 2300 lojas em 24 estados brasileiros. A
companhia foi criada em novembro de 2011, a partir da fusão entre Raia
S.A. e Drogasil S.A., e com receita bruta de R$ 15,5 bilhões em 2018. Somos
a maior rede de farmácias do Brasil em receita e número de lojas.
Telefone: (11) 3769-5731 | www.rd.com.br

Viapol
Referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes
para a construção civil, a Viapol é uma das maiores indústrias de soluções
químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, a empresa
tem um portfólio com mais de 900 itens direcionados para a proteção,
a conservação e a valorização de obras. Os produtos são desenvolvidos
para atender com eficiência a todas as etapas do empreendimento, da
fundação ao acabamento.
Telefone: (11) 94152-9241 | www.viapol.com.br

ON stores
Mais do que um marketplace, a empresa oferece uma solução
para digitalizar os shoppings. Desenhado para conectar varejistas,
empreendimentos e parceiros, a plataforma, acelerada pela SYN, foi a
primeira neste formato no Brasil e especializada em no setor.
Telefone: (11) 5412-7600 | www.onstores.com.br

2W Energia
Desenvolvemos soluções inovadoras, tecnológicas e disruptivas para
que o consumidor tenha poder de escolha quando o assunto é energia
elétrica. Levamos informação e ajudamos a sociedade a alcançar um
consumo mais consciente, mais limpo e mais inteligente.
Telefone: (11) 3957-9400 | www.2wenergia.com.br
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NOVOTNY
Há mais de 20 anos, os sócios de Novotny Advogados prestam
assessoria jurídica especializada para empreendedores de shopping
centers. Baseados no Rio de Janeiro e em São Paulo, o escritório conta
com uma equipe de profissionais com sólida experiência e intensa
atuação negocial, judicial e administrativa, nas áreas cível, locatícia,
imobiliária, tributária e societária, inclusive em ações coletivas.
Telefone: (21) 3993-3601 | www.novotny.com.br

Grupo GR
O Grupo GR, fundado em 1992, é referência nacional na prestação de
serviços especializados de segurança patrimonial e também portaria,
controle de acesso, bombeiro civil, recepção, limpeza e segurança
eletrônica. A empresa atende condomínios, indústrias, hospitais,
shoppings, instituições de ensino, sites logísticos e empresas de vários
segmentos em todo o Brasil.
Telefone: (11) 3866-1700 | www.grupogr.com.br

CPFL Soluções
CPFL Soluções faz parte do maior grupo do setor elétrico mundial,
a CPFL Energia, que conta com uma história de mais de 100 anos.
Especialistas e comprometidos, a empresa vive a transformação da
energia elétrica no Brasil. Desde 2017, o grupo faz parte da State Grid, a
maior companhia de energia elétrica do mundo, o que os movimenta
para ser cada vez melhor em seus serviços.
www.cpflsolucoes.com.br

Lobo&Lira
Lobo&Lira

dedica-se

ao

Direito

Empresarial,

com

especial

concentração em ambiental, arbitragem, contencioso estratégico,
contratos empresariais, direito administrativo, imobiliário empresarial,
previdência complementar, shopping center, societário, trabalhista
e tributário. Com uma história de 45 anos, o Escritório dá especial
importância à qualidade de seus serviços, mantendo um elevado
padrão de excelência.
Telefone: (21) 2517-6300 | www.loboelira.com.br

CBRE
O CBRE Group Inc. é a maior empresa de investimento e serviços
imobiliários comerciais do mundo, com uma receita de US$ 23,8
bilhões em 2020. Com mais de 100 mil funcionários, o grupo atende
investidores imobiliários e clientes ocupantes em mais de 100 países.
Telefone: (11) 2110-9000 | www.cbre.com.br
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Prêmio Abrasce 2021 celebra os 45 anos da entidade e
apresenta categorias inéditas e novo formato on-line
COM INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE AGOSTO, A MAIOR PREMIAÇÃO DO SETOR FOCA NO RECONHECIMENTO
DA INOVAÇÃO, DA RESILIÊNCIA E DA RENOVAÇÃO DOS SHOPPING CENTERS DURANTE A PANDEMIA
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

O

Prêmio Abrasce vem cheio de novidades

momento, mas mantendo o significado e a re-

para a edição 2021. Pela primeira vez, o Os-

levância do evento. Desta vez, a celebração será

car do setor de shopping centers será realizado

digital, mas promete a mesma emoção com o

em formato totalmente digital – da inscrição à

reconhecimento da capacidade de inovação, da

premiação – e terá quatro categorias alinhadas

resiliência e da renovação dos shoppings cen-

à atualidade do setor: Gestão de Projetos Ino-

ters durante a crise sanitária da Covid-19. Se-

vadores, Campanhas e Projetos Virtuais, Tec-

gundo o presidente da Abrasce, Glauco Humai,

nologia Aplicada à Operação e Gestão de Pes-

esse foi um período de dificuldades e desafios,

soas. Além disso, a premiação celebra

mas também de muito aprendizado

os 45 anos da Abrasce, instituição que

e inovações, como a criação de áreas

se consolida como uma frente funda-

específicas de aceleração digital, am-

mental para o fortalecimento, desen-

pliação das formas dos shoppings se

volvimento e defesa dos interesses

conectarem e atenderem o público,

dos shopping centers e também de

programas de gestão de pessoas, lan-

todo o setor varejista brasileiro.

çamentos de soluções tecnológicas,
como aplicativos e marketplaces e

Devido à pandemia, a entidade adequou a edição 2021 para esse novo
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Glauco Humai, presidente
da Abrasce

muitas outras.
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“Por isso, depois de um hiato em 2020, deci-

Importante destacar que estas duas últimas

dimos realizar o Prêmio Abrasce neste ano,

serão subdivididas por ABL.

não apenas para conhecer todas as iniciativas dos shoppings associados, mas para

Humai diz que a associação sempre acreditou

reconhecer e prestigiar as ações mais ino-

na complementariedade dos mundos físico e

vadoras do setor. Acreditamos em nosso pa-

digital e isso se intensificou ainda mais nos úl-

pel transformador da sociedade e queremos

timos dois anos, ficando ainda mais evidente

reforçar nosso comprometimento contínuo

na pandemia, com a criação de alternativas,

com a inovação, a tecnologia e com as pes-

como drive-thru, televendas e cinemas drive-

soas, especialmente no ano em que a Abras-

-in. “Além disso, a robotização e a automação

ce celebra 45 anos”, explica.

estão ganhando cada vez mais espaço, seja
com autoatendimento para pagar o estacio-

NOVAS CATEGORIAS

namento, drone para ajudar na segurança ou
atendimento ao cliente via chatbot. Por isso,

Nessa edição especial, foram criadas quatro

queríamos que a premiação deste ano refle-

categorias específicas, que refletem a acele-

tisse esse momento que estamos vivendo”,

ração digital do setor com a crise vivida desde

reforça.

o início da pandemia.
De acordo com o presidente, a Abrasce quis
• Gestão de Projetos Inovadores: foca em

concentrar os esforços em projetos e áreas

ações e iniciativas de vanguarda, incluindo

que mais foram impactados pela crise e que,

também aprimoramentos de atendimento

consequentemente, tiveram que se reinven-

ao cliente, visando à segurança, ao conforto e

tar de alguma forma ou pensar em alterna-

à praticidade.

tivas específicas para continuar oferecendo
a melhor experiência aos clientes e colabora-

• Gestão de Pessoas: mostra cases que incen-

dores. “Sabemos que 2020 foi um ano difícil

tivam e valorizam condutas eficazes relacio-

para todo mundo e queremos valorizar ainda

nadas a equipes e que destacam e reconhe-

mais o trabalho de todos os shoppings. Afinal,

cem atuações inovadoras, alto desempenho e

todos trabalharam muito para superar as difi-

êxito na melhoria da qualidade de seus pro-

culdades e desafios impostos pela pandemia

cessos de gestão interna.

e nada mais merecido do que o reconhecimento por tantas ideias criativas e inovado-

• Campanhas e Projetos Virtuais: evidencia

ras”, ressalta Humai.

as melhores práticas de caráter institucional
de forma virtual ou digital e que exploram

Este será um momento ainda mais marcan-

vendas, relacionamento ou ações promocio-

te e especial, porque a Abrasce completa

nais.

45 anos de história em setembro. O Prêmio
Abrasce faz parte dessa longa trajetória e é

• Tecnologia Aplicada à Operação: apresen-

aguardado todos os anos. “Essa premiação

ta soluções tecnológicas utilizadas para a me-

certifica e incentiva projetos desenvolvidos

lhoria e o desenvolvimento das atividades do

por shopping centers e grupos corporativos

empreendimento.

associados à entidade de todo o Brasil. Além
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disso, reforça a importância dos empreendi-

mos ainda compartilhado notícias referentes

mentos como agentes de transformação da

à premiação em nossos comitês e grupos de

realidade social, ambiental e econômica do

trabalhos que mantemos com os shoppings

País, tendo em vista sua inten-

associados. A ideia é ampliar ao

sa relação com a comunidade, o

máximo a divulgação e incen-

meio ambiente e as pessoas. Te-

tivar a participação de todos os

nho a certeza de que será uma

shoppings associados”, reforça

ocasião, mesmo que a distância,

Mônica. Após finalizada essa

muito celebrada por todos”, diz.

etapa, todos os cases inscritos
serão julgados por uma banca

AINDA DÁ TEMPO!

avaliadora, formada por um júri
de especialistas do setor.

As inscrições vão até 30 de agosOS GANHADORES

to e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Prêmio
Abrasce 2021. E como forma
de incentivar a participação de
todo o setor, há mais uma novidade: os valores de investimento

No dia 7 de outubro, acontecerá
Mônica Vianna, gerente de
Relacionamento e Insight
da Abrasce

a divulgação dos finalistas e, em
13 outubro, serão conhecidos os
vencedores. “Queremos criar esse
senso de pertencimento e tam-

baixaram. São R$ 1.500, na primeira inscrição, e R$ 500, para a segunda e a

bém engajar ainda mais os shoppings em

terceira. A partir do quarto até o oitavo case,

nossos principais canais de comunicação.

o cadastro é gratuito e do nono em diante

Em um mundo que exigiu conectividade de

o custo é de R$ 500. “Fizemos isso para in-

todos, acreditamos que essa estratégia vem

centivar que todos inscrevam seus projetos

ao encontro das mudanças e adaptações

e possam ter a chance de ganhar o reconhe-

que tivemos que passar nesse período desa-

cimento”, relata Mônica Vianna, gerente de

fiador”, reforça Mônica.

Relacionamento e Insights da Abrasce. Para
ter acesso à política de desconto, basta con-

Os ganhadores serão premiados com Ouro,

firmar o pagamento do case anterior e utili-

Prata e Bronze, conforme a pontuação al-

zar o mesmo CNPJ.

cançada. Haverá ainda o Prêmio Destaque,
que será eleito como o melhor de todos os

São aceitos projetos realizados entre 1 de ju-

cases inscritos e levará um troféu exclusivo

lho de 2019 e 1 de julho de 2021. A divulga-

esse ano.

ção está sendo feita totalmente on-line por
meio dos canais oficiais de comunicação da

Acesse o site do Prêmio Abrasce 2021 e

Abrasce, como o site e as redes sociais. “Te-

faça parte da principal premiação do setor.
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Somos gestão
Somos tecnologia
SomosGƂEKÆPEKCGOUGTXKÃQU

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

MANUTENÇÃO

FACILITIES

Inove suas rotinas de manutenção
com o uso de dispositivos
e tecnologias IoT(Internet das
%QKUCU GCWOGPVGCGƂEKÆPEKCGO
seus processos de monitoramento,
diagnóstico e manutenção.

6GPJCOCKUVTCPURCTÆPEKCPQ
seu processo de gestão e na
mensuração do grau de satisfação
dos facilities por meio de sensores
inteligentes que garantem
acuracidade da informação
aliados a dashboards gerenciais.

+ 20 anos de
GZRGTKÆPEKC

+ 500
dispositivos
instalados

+ de 6000
colaboradores

+ 1 milhão de área
bruta locável

vivante.com.br
/vivantebr
/company/vivante

Otimize e reduza custos com
o controle em tempo real do
consumo de energia elétrica e
utilidades, através de uma solução
integrada de monitoramento de
uso de recursos.

+150
clientes

+ 270 unidades
operacionais

+ 50 shoppings
atendidos

+ 28 milhões
de visitantes
RQTOÆU

comercial@vivante.com.br
11 4083.0001
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A TECNOLOGIA EM FAVOR DA ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Se

antes o departamento de Recursos

desenvolvimento dos colaboradores até a

Humanos já buscava soluções ágeis

celebração de datas comemorativas, endo-

e tecnológicas para aplicar em seus proces-

marketing e de atendimento ao fornecedor.

sos, hoje, com a pandemia mundial, esta

Estamos fazendo tudo isso de forma muito

área não só já estabeleceu mudanças im-

mais remota e com olhar bastante apurado,

portantes para estar próxima, mesmo que

para manter a saúde e a segurança de todas

remotamente, dos colaboradores, como

as pessoas que se relacionam conosco”, con-

também vive um período de aprimoramen-

ta Beth Rachelle, diretora de Recursos Hu-

to e desenvolvimento contínuo das fases de

manos da empresa.

recrutamento, admissão, integração e cuidado de pessoas.

E essa área teve que se adaptar com soluções
mais rápidas e tecnológicas, implementan-

No Grupo Almeida Junior, em que toda a

do ferramentas de trabalho à distância em

equipe é orgânica, o uso de tecnologias foi

uma velocidade muito alta. “Praticamente

fundamental para facilitar esse contato vir-

todos os subsistemas tiveram que ser opera-

tual. “Hoje, todo processo que envolva pes-

dos com o uso de tecnologia, envolvendo in-

soas utiliza mais a tecnologia do que an-

clusive Inteligência Artificial. Além de incor-

tes, desde a nossa seleção

porá-la na rotina de trabalho, o RH também

de pessoal, integração e

ficou responsável por implementar essa cul-
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tura em toda a empresa. Outra

pesquisa de engajamento, o siste-

mudança foi a questão de fazer,

ma de gerenciamento de pesso-

especialmente, a gestão de

as e o processo de folha de paga-

saúde mental dos trabalhado-

mento são 100% informatizados.

res”, afirma Elcio Paulo Teixei-

Conseguimos ganhar mais ve-

ra, CEO e fundador da Heach

locidade em alguns controles”,

Recursos Humanos.

exemplifica Beth.

Essa aceleração de processos se

Organizações que já investem em

deu em todas as frentes. “Quando fa-

qualificação constante, atualização tec-

lamos de desenvolvimento, usamos

nológica e desenvolvimento compor-

muito a tecnologia e a automatiza-

Beth Rachelle, diretora

tamental saíram na frente. “Empresas

ção de processos. Em recrutamento

de Recursos Humanos

que atuavam nessas frentes sofreram

e seleção, o processo passou a ser

do grupo Almeida

muito menos durante a pandemia e

remoto assim como a admissão. As

Junior

muitas ainda puderam crescer e se

ferramentas digitais foram usadas

expandir. Essa é uma das melhores li-

pra tudo: se comunicar, seguir com os proces-

ções estratégicas que a pandemia ensinou para

sos e fazer com que o fluxo de RH continuasse

os RHs e para as empresas”, completa o CEO e

normal nas empresas”, explica Gabriela Mative,

fundador da Heach Recursos Humanos.

psicóloga e especialista de Recursos Humanos.
Ela destaca ainda outro fator essencial para a

Para novas vagas

evolução do departamento, que tem um papel
importante no apoio às pessoas: a proximidade

Os processos seletivos também passaram a ser

com times. “Foi e tem sido um momento difícil

virtuais e as entrevistas presenciais se tornaram

para muitas pessoas e o RH oferece esse acolhi-

mais raras. Mesmo antes da pandemia, a RH Sho-

mento. Passou ainda a ser mais estratégico, já

pping, que atende o mercado de shopping cen-

que esse suporte se tornou essencial para o ne-

ters e varejo, já utilizava a tecnologia para buscar

gócio, para que as pessoas pudessem continu-

e selecionar os profissionais conforme o perfil
desejado pelos clientes. Então, a adaptação

ar executando suas tarefas da forma mais

no momento da crise sanitária foi ime-

normal possível”, explica.

diata. Segundo Elen Horn, owner da
Na Almeida Junior, muitos pro-

RH Shopping, as técnicas de en-

cedimentos antes feitos de

trevistas por competências pre-

forma manual passaram a ser

cisaram ser aprimoradas para

realizados por algum sistema

um resultado mais assertivo na

digital. “Esse movimento de

avaliação dos perfis comporta-

pandemia exigiu das compa-

mental e técnico, além do nível
de senioridade dos candidatos.

nhias um pensar muito mais
acelerado e voltado para o resul-

“Nosso ERP (sistema de gestão empre-

tado. Consequentemente, a área de

sarial) faz uma interface com todas as fontes

Recursos Humanos também se adequou
a isso. Como tivemos mais acesso a
essas ferramentas, foi possível atualizar os processos. Atualmente, nossa

Elen Horn, owner da
RH Shopping

que utilizamos para a busca de candidatos, tornando o processo mais inteligente, rápido e barato. Acredito que
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esse modelo de recrutamento e seleção

sem perder o contato humano quando

foi validado com a pandemia e deve conti-

necessário. Conseguimos achar formas de

nuar. Conseguimos fazer tudo virtualmen-

fazer e de se conectar de forma humana

te”, fala. As entrevistas por vídeo substituí-

mesmo à distância”, diz a diretora de RH

ram o contato presencial sem perdas para

do grupo.

essa fase do processo seletivo. Por meio de
técnicas aplicadas pelos psicólogos orga-

A tendência das empresas é manter essas

nizacionais, é possível, mesmo pela reu-

mudanças ocorridas durante a pandemia

nião virtual, conhecer não só as hard skills

já que há ganhos de velocidade nos pro-

(habilidades técnicas) como também as

cessos e possibilidades de comunicação

soft skills (habilidades comportamentais)

com pessoas de diferentes lugares. Para

de quem participa das seleções.

Gabriela, especialista de RH, o home office, adotado por muitos negócios em ca-

Elen explica que recrutar e selecio-

ráter emergencial, também deve

nar ficou mais difícil no cená-

continuar de alguma forma

rio atual porque, com a alta

e com uma probabilidade

do desemprego, aumen-

muito grande de um mo-

tou o número de pessoas

delo híbrido, que combi-

disponíveis no mercado,

na trabalho presencial e

mas nem todos têm a

remoto.

qualificação

adequada

para as vagas. Assim, a

O

busca pelo perfil ideal para

fundador

da

Heach

Recursos Humanos tam-

preencher uma posição se

bém considera que a gran-

torna mais ampla.

de maioria das mudanças deve
permanecer, pois impacta em

Na Almeida Junior, os treina-

Gabriela Mative, psicó-

redução de custo e aumento

mentos e os processos de re-

loga e especialista de

de produtividade. Porém, ele

crutamento e seleção são fei-

Recursos Humanos

aponta que a proximidade físi-

tos das duas maneiras: remota

ca deve se tornar cada vez mais

e presencialmente. “Gostamos muito do

presente com a redução da pandemia e

virtual e já virou cultura na empresa por-

com modelo híbrido.

que a gente tem maior alcance aos candidatos que não estão próximos. Isso facilita

Pontos desafiadores

muito a gestão de pessoas e conseguimos
ser mais ágeis nos processos, tanto de de-

De acordo com Teixeira, a área de recur-

senvolvimento de colaboradores, quanto

sos humanos teve como principal desa-

de recrutamento e seleção. O remoto é

fio o acompanhamento da saúde mental

algo muito positivo que a pandemia nos

devido aos muitos afastamentos e perdas,

trouxe. Devemos mantê-lo como prática

tendo, inclusive, que lidar com esse lado

e cada vez mais inserir no nosso dia a dia,

emocional e, ao mesmo tempo, buscar so-
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luções práticas de rotina

sistemas e quebrar para-

de funcionamento da

digmas no jeito de agir

empresa. “Nos ambien-

profissionalmente. En-

tes de shoppings e va-

tão, a crise trouxe muita

rejo, uma mudança foi

oportunidade de rein-

o fato das plataformas

ventar a forma de geren-

de venda on-line terem

ciar pessoas”, explica.

se tornado mais representativas e, mesmo com o retorno

Gabriela recorda também que

dos vendedores no ponto de

os RHs dos shoppings e do

venda físico, eles continuaram
atendendo os clientes de forma virtual, orçando, vendendo
e recebendo através de ferramentas digitais. Com isso, o

Elcio Paulo Teixeira,
CEO e fundador da
Heach Recursos
Humanos

varejo precisaram se fortalecer nos procedimentos para
manter a segurança dos colaboradores. Neste ponto, o protocolo sanitário da Abrasce,

contingente de pessoal foi reduzido nas

elaborado em parceria com o Sírio-Liba-

operações presenciais, mas novas fren-

nês, foi fundamental para a retomada se-

tes foram abertas para atender no virtu-

gura, o que já virou uma prática comum

al”, destaca.

nos empreendimentos. Coube ainda aos
recursos humanos um papel de apoio às

Beth, do grupo Almeida Junior, relembra

pessoas, afinal, todos estavam preocupa-

que o ponto mais desafiador foi o cená-

dos com a saúde. O cuidado prático e o

rio instável. “No nosso caso, tínhamos a

suporte emocional foram fundamentais

incerteza na operação e na gestão de

para esse momento e os departamentos

pessoas, como iríamos mobilizar os nos-

de RH atuaram como um facilitador para

sos colaboradores da forma mais rápida

manter a integração e apoiar todos os co-

e segura, obedecendo todos os decretos

laboradores.

que mudavam a cada fase da pandemia.
Este foi o nosso maior desafio. Ao mesmo tempo, foi uma ótima oportunidade
para desenvolvermos competências em
ambientes incertos, de pensar fora da
caixa e buscar soluções que favorecem
todos os envolvidos. Nesse sentido, tivemos que ter muita resiliência e sair da
nossa zona de conforto, pois de um dia
para outro tivemos que repensar nossos
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Compra com propósito
A CASA REVIVA, QUE MANTÉM PROJETOS DE IMPACTO SOCIAL
NO BRASIL E NA ÁFRICA, INAUGURA NOVAS LOJAS, EXPANDE
OPERAÇÃO COM MODELO DE FRANQUIAS E LEVA PARA O
CONSUMIDOR O ACESSO AO CONSUMO COM PROPÓSITO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

B

eatriz Marcelino, 25 anos, e Bruno

Silvestre, 27 anos, são amigos e fundadores
da Rede Reviva. Desde a adolescência,
pensavam em como poderiam contribuir com uma sociedade mais
justa e para dar o primeiro passo
começaram a fazer ações sociais
com um grupo de amigos na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Após Beatriz
fazer uma expedição humanitária
para Moçambique em 2013, fundaram a ONG Reviva, que hoje é responsável por levar água potável, educação e

renda para comunidades remotas no Brasil
e na África.
Para conseguir manter e expandir ainda mais o impacto social, a dupla procurou outra forma de manter os projetos. “Conseguir doações é sempre complicado. As pessoas param de doar, mas não param de comprar. Por isso, decidimos vender”, explica Silvestre. E assim, fundaram a primeira loja da Casa
Reviva em 2018, no bairro de Pinheiros, em São Paulo (SP). Não demorou muito tempo e eles entraram em shoppings do Rio de Janeiro e agora em São
Paulo. “Esses empreendimentos precisam diversificar o mix e a compra com
propósito é uma tendência”, pontua.

Em expansão
Em 2020, foram duas lojas-conceito abertas no Rio Design Barra e Rio Design
Leblon, ambos da Ancar Ivanhoe. Como era um momento bem delicado com
as restrições devido à pandemia, os shoppings concederam descontos e isen-
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Flagship no Rio
Design Leblon

ções. Em junho deste ano, a primeira

podendo adquirir qualquer produto do

flagship de São Paulo foi inaugurada

digital no ambiente físico e recebê-lo

no MorumbiShopping. O espaço tem

em casa em poucos dias. Para reven-

proposta inovadora e conceitua o que é

der os produtos nas lojas, é preciso pas-

o phygital, já que integra os ambientes

sar por uma curadoria bem criteriosa.

físico e digital, movimento que já esta-

“Trabalhamos com uma remuneração

va em alta no varejo, mas que foi acele-

justa com produtos de baixa e média

rado com o isolamento social causado

escala. Os produtores deixam uma co-

pelo coronavírus.

missão para a Casa Reviva e esse valor
paga os custos fixos. Temos ainda mar-

A Casa Reviva reúne um

cas próprias que representam 40% do

coletivo de marcas cons-

faturamento e levam o impacto social.

cientes de 150 pequenos

Então, as marcas próprias são bem im-

produtores de diferen-

portantes”, explica.

tes localidades, além
das

Denise Spada, proprietária
da Annesso, loja que
integra o coletivo de
marcas da Casa Reviva

marcas

pró-

Denise Spada, proprietária da Annes-

prias. Nas flagship

so, loja especializada em arte popular

stores,

a

brasileira, é parceira da Casa Reviva

do MorumbiSho-

nas operações dos três shoppings – Rio

pping, por exem-

Design Barra, Rio Design Leblon e Mo-

plo, o cliente tem

rumbiShopping. “Fechamos essa par-

acesso aos itens ex-

ceria justamente por conta da venda

postos ali e também

com propósito e ainda conseguimos

à curadoria do site,

levar uma curadoria da arte brasileira

como
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de uma forma ampla e para

trás de cada produção, desenvolvendo

um público mais jovem”, rela-

o consumo com propósito e, ao mesmo

ta. Denise vende peças de

tempo, o impacto social dos nossos proje-

maior valor agregado,
com uma saída média de dez peças por

tos”, diz.

Sob os holofotes

mês, mas, só no pri-

Keli Neves, fundadora
da Koisas da Keli,
especializada na produção
de itens em tear manual

meiro dia de abertura

Com esse propósito diferenciado, somen-

da operação do Morum-

te em junho, a Casa Reviva recebeu nove

biShopping, foram seis

convites para entrar nos malls. “Os sho-

obras vendidas.

ppings precisam desse refresco no mix,
especialmente depois da Covid-19, pois

Para Keli Neves, funda-

as pessoas estão buscando comprar com

dora da Koisas da Keli,

mais significado”, explica. É isso o que re-

fazer parte da curadoria

flete o público consumidor da loja, em sua

da Casa Reviva traz um envolvimento mui-

maioria das classes A e B e predominan-

to mais amplo. Segundo ela, que também

temente formado por mulheres, que bus-

participa de ações sociais, é gratificante

cam desde artigos para casa e presentes

saber que está colaborando com projetos

até cosméticos veganos.

grandiosos como o fornecimento de água
potável para comunidades que não têm

A Casa Reviva pretende expandir ainda

abastecimento. “A vivência é maravilho-

por meio do modelo de franquias. A de-

sa. Do ponto de vista comercial, tivemos a

cisão por esta abertura de mercado está

oportunidade de aumentar as vendas com

ligada ao engajamento dos fundadores

ampliação das lojas. Não é simplesmente

em acompanhar os projetos atendidos.

um espaço colaborativo. É muito bacana

“A operação própria requer muito tempo

fazer parte de tudo isso e saber ainda que

de dedicação para o crescimento. A gen-

está beneficiando várias pessoas”, conta.

te quer ir a campo com mais frequência.
Por isso, decidimos abrir para franquias.”

Para o fundador, as lojas vieram para mu-

A procura tem sido alta e há até quem já

dar a relação de compra e de venda. “Co-

esteja interessado em internacionalizar a

meçamos a contar de fato o que há por

marca, levando uma operação para Paris,
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na França. “Tudo ainda em fase de nego-

melhorias de infraestrutura e abertura de

ciação”, reforça. Certo mesmo são duas

novas ações”, explica.

novas franquias já comercializadas para
esse ano: uma em Florianópolis (SC) e ou-

Graças ao recurso proveniente das lojas,

tra em Curitiba (PR), essa última dentro de

mesmo num ano de desafios econômi-

um shopping. “Estamos negociando com

cos como foi 2020, as ações mantiveram a

mais três. As pessoas têm recebido muito

mesma média de investimento anual de

bem. No entanto, os nossos critérios para

2019, cerca de US$ 50 mil, sem deixar de

abertura de franquias também são muito

cobrir as que já eram atendidas. “Adiamos

fortes”, completa.

pra 2022 a entrada no Nordeste, que acon-

O foco do negócio

teceria no ano passado, mas devido ao cenário, não conseguimos evoluir.”

Hoje, os projetos sociais são mantidos

Ao lembrar das primeiras conversas com

100% pelas lojas. De acordo com Silvestre,

Beatriz, o fundador declara: “sabíamos que

a organização não recebe doações faz um

seríamos grandes de alguma forma. Por

bom tempo. “Quando alguém quer doar,

isso, queremos valorizar cada momento

direcionamos para a compra em nossas

agora. A vida nos surpreende. Até 2019, eu

lojas. Cada operação dispõe, em média, de

dividia meu tempo entre a loja e a atuação

7% do faturamento bruto para sustentar

no mercado de trabalho em uma multina-

os custos com impacto. Lembrando que

cional. Não tive dúvidas quando precisei

temos mensalmente um valor fixo em

optar. Escolhi o que estamos construindo

cada projeto para manter a roda girando.

juntos”, finaliza.

O excedente de vendas é utilizado para

_CAPA

SEMPRE À FRENTE
DO SEU TEMPO
ABRASCE CELEBRA HISTÓRIA DE QUASE CINCO DÉCADAS QUE ACOMPANHA A
EVOLUÇÃO DOS SHOPPING CENTERS NO BRASIL E VEM SENDO CONSTRUÍDA
SEMPRE EM DEFESA DO SETOR E NA PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS ASSOCIADOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

Abrasce completa 45 anos em setembro e, ao longo do tempo, tem se consolidado
como uma das mais importantes entidades de classe do país, com representativi-

dade nas cinco regiões, ocupando um espaço muito importante junto ao poder público e
à sociedade. Sua história vem sendo construída a muitas mãos e teve início quando o negócio de shopping centers era algo ainda novo no país e se inspirava nos modelos americanos, que surgiram após a Segunda Guerra Mundial e se espalharam mundo afora.
Em 1976, ano em que foi fundada, ainda existiam poucos empreendimentos no Brasil e
havia uma necessidade de aprender mais sobre o setor. A partir da iniciativa dos primeiros empresários que investiram nesse mercado no Brasil, como Carlos Jereissati, Donald
Stewart, Sergio Andrade de Carvalho, Newton Rique, Eugênio Agostini Netto, entre outros pioneiros, nascia a entidade.
Segundo Glauco Humai, presidente da Abrasce, a trajetória da associação é marcada por uma evolução constante, com diversas atividades
sendo incorporadas à atuação no país, o que reforça seu amadurecimento contínuo. “Ela chega aos 45 anos na sua melhor forma desde a fundação. Acredito que o maior
desafio da história foi o momento em que todos os
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shoppings foram fechados em decorrência da

leis para a regular a relação individual entre os lo-

pandemia. A entidade foi muito demandada e co-

jistas e os empreendedores. Para Carvalho, em to-

brada, mas soube dar respostas aos seus associa-

dos eles, a associação teve um papel essencial de

dos e à cadeia produtiva. Conseguiu crescer em

representação e defesa do setor. “A participação

termos de amplitude, reconhecimento e avalia-

da Abrasce liderando discussões foi fundamental

ção positiva”, explica.

para chegarmos ao nível de pujança e sofisticação
que o nosso setor tem hoje”, enfatiza.

Ao longo de todos esses anos, a política e a economia sempre tiveram impacto direto no setor. Du-

A partir de 2006, o cenário macroeconômico favo-

rante a ditadura, mesmo com o chamado “milagre

rável atraiu investidores estrangeiros assim como

econômico” (1968-1973), movimento que, apesar de

empreendedores brasileiros. O varejo vivia a déca-

trazer a abertura da economia brasileira, reforçou

da de ouro e, consequentemente, subia o número

a desigualdade social e aumentou a concentração

de empreendimentos, passando de 500 shoppin-

de renda, podia-se contar nos dedos de uma mão

gs. Esse movimento de novos malls, bem como as

o número de shoppings no Brasil.

reformas, as ampliações e as modernizações dos
prédios já existentes seguem até hoje, reverberan-

Mesmo com a recessão seguinte e os anos 1980

do a importância do setor em sua respectivas loca-

conhecidos como a “década perdida” por conta

lidades. Segundo o Censo Brasileiro de Shopping

da estagnação econômica, o número de empre-

Centers da Abrasce, no ano de 2020, a ABL (Área

endimentos seguiu em alta até o início dos anos

Bruta Locável) chegou a 16,98 milhões de m2.

1990 – período também marcado pelo mandato do primeiro presidente eleito pelo voto direto

Desde a chegada da pandemia no país em março

após o regime militar. A estabilidade econômica

de 2020, a Abrasce tem sido fundamental para o

adquirida com o Plano Real, criado em 1994 como

enfrentamento da pior crise da história dos sho-

um controle da maior crise inflacionária da histó-

ppings. José Isaac Peres, presidente da Multiplan,

ria, fez que houvesse muitos investimentos no se-

destaca o quanto a entidade foi

tor e, então, já contávamos quase

importante no período em que

300 shoppings espalhados pelo

todos os shoppings foram fecha-

País. Essa crescente foi até o

dos, algo nunca vivenciado na

começo dos anos 2000, assim

história do setor. “A atuação da

como foi o crescimento e o

Abrasce foi relevante para garan-

fortalecimento da Abrasce.

tir a segurança dos empreendimentos durante o processo

Um dos fundadores da asso-

de retomada das atividades,

ciação e também da Ancar

com a criação de um proto-

(atual Ancar Ivanhoe), Sergio

colo de segurança validado

Carvalho lembra desses e de

por renomadas instituições

outros

momentos

desafia-

de saúde. Além disso, contri-

dores para o mercado e para a

buímos também como inter-

entidade: os diversos planos econômicos com troca de moedas, os índices de correção dos aluguéis e até
as diversas tentativas de criação de

locutores com o poder público e
SERGIO CARVALHO, UM DOS
FUNDADORES DA ABRASCE E
FUNDADOR DA ANCAR

os lojistas para discussão de medidas para permitir a sobrevivência de
todos os elos da grande cadeia que
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compõe um shopping center”, explica Peres.

ATUAÇÃO SÓLIDA
Um dos pilares da entidade é a defesa do se-

Com certeza, o momento continua sendo desa-

tor, que tem como objetivo promover o diálo-

fiador e a Abrasce tem conseguido coordenar

go constante com os três poderes, atuando em

os quase 400 shoppings associados – de um to-

todas as instâncias jurídicas para defender os

tal de 601 presentes em todo Brasil – para que

direitos dos associados. Além de uma equipe

todos tenham o mesmo alinhamento, entendi-

jurídica interna, a Abrasce mantém um escritó-

mento, discurso e ações. “Temos como objetivo

rio em Brasília e possui parcerias com re-

sempre nos manter próximos dos associados,

nomados escritórios de

respondendo aos anseios, mas também, em

advocacia.

alguns momentos, liderando esse processo
como tem sido agora durante a crise sanitária”,

É esse papel de de-

destaca Humai.

fesa e de proteção
que, segundo Car-

Carlos Jereissati Filho, CEO da Iguatemi Em-

valho, foi e continua

presa de Shopping Centers, também destaca

sendo importantíssi-

o trabalho atual da entidade durante a pande-

mo. Ter os principais

mia, articulando e propondo diversas alternati-

líderes do setor como

vas para a reabertura dos empreendimentos e,

membros da diretoria ou

inclusive, conversando com várias instituições e

de algum comitê executi-

representantes do poder público. “A associação

vo contribuiu para a cons-

mostrou a importância de não só atuar preven-

trução e o fortalecimento

tivamente e ter políticas recorrentes de contra-

da organização. “A indús-

to com todas as esferas de

tria de shopping centers

RENATO RIQUE,
PRESIDENTE DO
CONESLHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA
ALIANSCE SONAE

poder do país, mas de ser

brasileira é referência no mundo, tanto que al-

um ponto de referência

guns dos principais players mundiais investem

para todos os associados

ou já investiram no Brasil. Brookfield, Sonae Sier-

em momentos especiais.

ra, CPP IB, Sam Zell, Ivanhoe Cambridge, Cadillac

Foi bastante importan-

Fairview, GIC são apenas alguns exemplos de in-

te o desempenho do

vestidores imobiliários internacionais que acre-

Conselho Diretor, da

ditaram no potencial do nosso setor e acabaram

entidade e da presi-

se associando a players brasileiros”, conta.

dência. Tudo funcio-

CARLOS
JEREISSATI FILHO,
CEO DA IGUATEMI
EMPRESA DE
SHOPPING CENTERS

nou para que pudés-

A seriedade com que os temas relacionados

semos passar por essa

à indústria são tradados está na trajetória dos

crise da melhor maneira

45 anos da associação. Esse pilar de defesa do

possível. Lideramos mui-

setor ganhou ainda mais foco e intensidade no

tas iniciativas que foram

final dos anos 2000, quando a entidade passou

seguidas por outros seto-

a acompanhar todos os projetos de lei, que afe-

res, o que demonstra o nível de organização

tam direta e indiretamente a indústria.

e profissionalização da entidade hoje. É uma

Renato Rique, presidente do Conselho de Ad-

das associações mais operativas do país, com

ministração da Aliansce Sonae, reforça que a

abrangência nacional”, afirma Jereissati Filho.

Abrasce nasceu pequena, formada por empreendedores pioneiros, e desde então, já se
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propunha a disseminar o conheci-

um dos fundadores da associa-

mento do setor e a defender dos

ção, o avanço da organização é

interesses da indústria. “A Abras-

nítido. “A Abrasce começou com

ce é reconhecida como uma das

um movimento dos founding

mais representativas entidades

fathers. Desde então, teve um

do País. No mundo polarizado em

grande progresso institucio-

que vivemos, é imprescindível ter

nal na representatividade

uma associação forte para defen-

junto aos seus principais

der o setor, o comércio e a inicia-

stakeholders, na defesa dos

tiva privada”, ressalta. Entre tantos

interesses da indústria e no

momentos delicados, ele destaca

aprimoramento das relações

duas atuações da entidade: a formulação da nova lei de locações urbanas,
em 1991, e o momento atual no enfren-

com o legislativo. Graças a esse
JOSÉ ISAAC PERES,
PRESIDENTE DA
MULTIPLAN

tamento à pandemia e suas inúmeras
consequências.

trabalho, felizmente, nós temos
uma lei de locações que ainda nos
garante um bom grau de liberdade

de definições de termos e definições de contrato”, destaca Stewart.

O trabalho contínuo desenvolvido pela entidade mostra o quanto ela está preparada para

Monitorar os projetos de lei nos âmbitos mu-

enfrentar crises, mesmo as mais inesperadas,

nicipal, estadual e federal foi um passo muito

como esse momento vivido por toda a humani-

importante dado pela entidade. O empresário

dade. De acordo com Peres, o papel desempe-

e fundador da Enplanta, Henrique Falzoni, re-

nhado pela associação fortalece e dá visibilidade

corda que, em seu mandato de 1996 a 1998, já

à importância de um dos setores que mais gera

existiam muitos empreendimentos, bem como

empregos no Brasil. “Se compararmos o inves-

a cultura educacional da entidade de repassar

timento em shopping center por milhão de re-

os conhecimentos de como fazer um shopping.

ais, veremos que gera 20 vezes mais empregos

Foi quando uma nova demanda surgiu. “Come-

que a indústria com o mesmo capital investido.

çaram a aparecer diversos projetos de lei, como,

O shopping center está dentro da atividade ter-

por exemplo, de proibir

ciária e aplica mão de obra intensiva. A atuação

a cobrança estaciona-

da Abrasce junto aos principais atores do setor,

mento ou de impedir

bem como do comércio, da iniciativa privada em

o funcionamento dos

geral e do poder público, é muito relevante para

shoppings aos do-

que todos os envolvidos no mercado – adminis-

mingos, que nos afe-

tradoras, lojistas e prestadores de serviços – sejam

tavam diretamente.

bem representados por uma entidade bem es-

Tínhamos que ir à

truturada, que preza pelo diálogo e pela ética no

Brasília pessoalmen-

crescimento do setor no país”, destaca Peres.

te para tentar explicar
o quanto isso seria pre-

Para quem viu a entidade nascer como Paulo

judicial à economia. Me

Stewart, empresário com mais de 36 anos de

lembro quando nos reuni-

atuação nesta esfera e filho de Donald Stewart,

mos com o ex-presidente

HENRIQUE FALZONI,
FUNDADOR DA
ENPLANTA
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Fernando Henrique Cardoso para explicar que

ce são fundamentais para esse desenvolvimen-

precisávamos abrir aos domingos. Hoje a

to constante do setor, além de imprimirem

entidade é vital e essencial para defen-

representatividade e respaldo à associação.

der os associados”, relata. No caso da

Ambos têm os empreendedores de grandes

cobrança dos estacionamentos, as

grupos como membros e é realizado um tra-

batalhas na justiça se estenderam

balho constante e consistente. Das reuniões,

para as Câmaras Legislativas dos

saem muitas das resoluções tomadas pela as-

estados e municípios e, em alguns

sociação.

casos, por mais de uma década. “Foram muitas vitórias conquistadas ao

Segundo o copresidente da Ancar Ivanhoe,

longo de todos esses anos, mas o traba-

Marcelo Carvalho, é fundamental integrar o
Conselho Diretor para discutir o futuro do ne-

lho precisa ser contínuo”, explica.

gócio e os desafios, buscando sempre um caA estruturação da defesa do setor foi aconte-

minho de forma conjunta na defesa dos inte-

cendo de forma gradativa, mas com mais inten-

resses do setor. “A Abrasce foi e continua sendo

sidade a partir dos anos 2000. Jereissati Filho

extremamente importante não só pela força,

diz que, em seu mandato, exercido entre 2002 e
2004, a Abrasce ainda não tinha uma base forte e representativa em Brasília (DF) para atender os interesses e as necessidades do setor e
foi o momento em que era necessário discutir
vários assuntos ligados a modificações de projetos importantes. Na presidência de Luiz Fernando Pinto Veiga, isso se consolidou e, hoje,
no mandato de Humai, é uma das áreas mais
demandadas da entidade. “O maior desafio

mas pela seriedade com que é conduzida pelos
seus diretores executivos e pelo conselho. Ela é
a associação do setor e não há questionamento
disso. Isso foi fruto de um trabalho sério construído a muitas mãos e há muitos anos”, ressalta Marcelo.
Atualmente, o Conselho Diretor tem como presidente Fernando Maia (Saga Malls) e como
membros Carlos Jereissati Filho (Iguatemi Empresa de Shopping Centers), Eduar-

continuará sendo constantemen-

do Gribel (Tenco Shopping Centers),

te defender e demonstrar a im-

Marcos Carvalho (Ancar Ivanhoe),

portância dos shoppings para

Renato Rique (Aliansce Sonae), Ruy

o varejo e o setor imobiliário

Kameyama (brMalls) e Vander Aloísio Giordano (Mutiplan).

e no desenvolvimento das
cidades, além de fazer ainda

Participar do Conselho Diretor

com que o negócio seja en-

exige um grande comprometi-

tendido como algo bastante

mento e todos entendem essa

relevante no desenvolvimento

responsabilidade. “Costumo dizer

econômico e social do país em
todas as esferas (estadual, municipal
e federal)”, enaltece o presidente da
Iguatemi.

que o dinheiro mais importante é o
MARCELO CARVALHO,
COPRESIDENTE DA
ANCAR IVANHOE

APOIO DO CONSELHO
Os Conselhos Diretivo e Deliberativo da Abras-
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que precisamos

Com a pandemia, nun-

conversar,

nos

ca houve um monito-

alinhar e defen-

ramento tão intenso

der o negócio em

do setor. Isso porque

muitos
criando

assuntos,
caminhos

comunicantes
todos

os decretos municipais
e estaduais mudavam re-

com

stakeholders

pentinamente e constanteda

mente devido à instabilidade

sociedade e isso é mais legíti-

causada pela pandemia. Os ques-

mo quando é feito por meio da asso-

tionamentos e dúvidas são inúmeros, mas

ciação”, declara o CEO da Iguatemi.

a Abrasce segue antenada e pronta para o
hoje e o para amanhã. Mas o que está por

Os Conselhos também são essenciais para

vir?

que a Abrasce possa contribuir cada vez
com a evolução de um setor que está em

O presidente da Abrasce acredita que a cri-

constante mudança e se inovando de for-

se sanitária causada pelo Covid-19 deixará

ma acelerada. De acordo com Peres, o sho-

marcas que vão durar algum tempo, com

pping sempre foi um lugar de convivência,

mudanças estruturais grandes no setor,

experiência e conveniência, sendo um des-

tanto as que convergem para a digitaliza-

tino para quem precisa resolver diferentes

ção, quanto as de gestão dos equipamentos

aspectos do dia a dia. “Vemos que essa é

em relação à segurança e sanitização, até o

hoje uma tendência consolidada no País e,

entendimento da importância do shopping

ao estarmos junto com a associação, contri-

na sociedade. “A associação vai ter ainda

buímos para expandir este conceito e forta-

que manter diálogo com o poder público e

lecer o setor. Criando tendências e acompa-

a sociedade para reiterar a relevância e a im-

nhando as demandas do cliente, seremos

portância do shopping dentro das cidades e

sempre parte fundamental da sua vida”, diz.

dos centros urbanos”, destaca Humai.

Rique, do Conselho de Administração da

Com a aceleração da omnicanalidade, in-

Aliansce Sonae, que presidiu a Abrasce

tensificada pela crise, o copresidente da

quando tinha menos de 30 anos de idade,

Ancar Ivanhoe acredita que o desafio da en-

seguindo os passos de seu pai, Newton Ri-

tidade e da indústria passa a ser a transfor-

que, um dos fundadores da entidade, tam-

mação digital do setor de varejo, acelerada

bém compartilha sobre a importância do

pela pandemia. “Está na relevância que o

trabalho desenvolvido pelo Conselho Dire-

shopping tem para que o consumidor con-

tor. “Sempre estivemos presentes e ativos

tinue frequentando o empreendimento e

na sua história. Creio que esta entrega de

a compra física seja parte de uma jornada

todos os associados ajudou a fortalecer a

que, hoje, é física e digital. A nossa visão do

indústria e uma indústria de shopping cen-

futuro é como integrar nosso negócio nesse

ters forte é fundamental para a grandeza do

momento da jornada da omnicanalidade”,

comércio varejista”, conta.

explica Marcelo.
A capacidade de reinvenção, a resiliência e

O PRESENTE E O FUTURO

o papel que os shoppings têm na vida dos
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brasileiros são fatos comprovados e isso deve

teúdo”, alerta Paulo.

continuar como uma missão, com um relacionamento cada vez mais consolidado com os

UM POUCO DA HISTÓRIA

varejistas. “A transformação digital do varejo

Terceira geração de uma família de banquei-

vai exigir uma dose de criatividade, mas estou

ros, Sergio Carvalho tinha acabado de vender

certo que iremos encontrar o caminho, pois

o banco Andrade Arnauld em 1971 quando foi

sempre colocamos o consumidor no centro

convidado a ser diretor do Banco do Brasil, em

das atenções e ele reage positivamente. Cabe

Brasília (DF). Em um dos encontros na capital

registrar que nada disso seria possível se não

federal, foi apresentado ao Donald Stewart,

tivéssemos alcançado uma boa reputação na

fundador da Ecisa. Então, Carvalho se envol-

relação com os lojistas. Dificilmente vemos

veu com a construção do brasiliense Conjunto

no Brasil um lojista de sucesso que não esteja

Nacional e acabou se tornando sócio do em-

presente nos shoppin-

preendimento, dando origem a Ancar – hoje,

gs brasileiros. Isso é

Ancar Ivanhoe. Como shopping center era

uma demonstração da

um modelo de negócio que estava nascendo

maturidade do setor e

e se expandindo fortemente nos Estados Uni-

da sua relevância para

dos e começava a chegar ao Brasil, Carvalho e

o segmento varejis-

Stewart souberam da existência do ICSC (In-

ta”,

complementa

Marcelo Carvalho.

ternational Council of Shopping Centers) e decidiram participar de uma conferência anual
que acontece até os dias de hoje em Las Vegas.

Paulo

Stewart

re-

lembra o avanço do

“Voltamos absolutamente encantados, prin-

comércio eletrônico nos

cipalmente com a preocupação dos america-

últimos anos e o quanto o

nos para que o conceito desse certo. O lema

phygital

utilizado

do ICSC era mais ou menos o seguinte: se eu

para definir as jornadas físi-

tenho um dólar e você tem outro dólar e tro-

ca e digital do consumidor) foi acelerado pela

camos, cada um continua com um dólar, mas

pandemia da Covid-19. “Houve uma transfor-

se eu tenho uma ideia e você tem outra ideia

mação de hábitos, em que as novas gerações

e trocamos, ambos saímos com duas ideias”,

têm interesses, motivações de compras e há-

lembra Carvalho. Com base nesse princípio,

bitos de vida diferentes. Entender essa percep-

fundaram a Abrasce e Sergio Carvalho foi con-

ção de como querem interagir com o consu-

vidado a ser o primeiro presidente entre 1976 e

mo, o serviço, o entretenimento e o shopping

1978, tendo exercido mais dois mandatos nas

center é de uma importância fundamental. Eu

décadas de 1980 e de 1990. A associação se ins-

observava de seis anos para cá um momento

pirava muito nos eventos do ICSC, o que moti-

de ruptura da indústria, o modelo que funcio-

vou a organizar o Congresso Internacional de

nou nos últimos 15 anos já está fora da mesa. É

Shopping Centers no Brasil, evento que acon-

óbvio que os grandes shoppings dominantes

tece até hoje, a cada dois anos, e é o maior da

na margem vão sofrer um pouco e vão se rein-

América Latina.

ventar, mas qualquer novo empreendimento

“Na primeira edição, convidamos os amigos

hoje tem que estar atento para questões liga-

do ICSC para virem nos prestigiar e o Congres-

das a experiências e a novas alavancas de con-

so virou uma tradição. Sempre contava com a

O EMPRESÁRIO
PAULO STEWART
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presença de alguns dos maiores players do se-

maiores empresários deste setor no mundo.

tor do mundo que vieram nos ensinar e apren-

“A indústria de shoppings brasileira se tornou

der o que estávamos fazendo”, conta Carvalho.

uma referência pela qualidade do desenvolvimentos e a criatividade dos empresários do se-

Com isso, o foco em educação também tor-

tor. Sinto-me honrado de ter participado desta

nou-se, ao longo dos 45 anos, imperativo para

história”, revela.

a associação e contribuiu muito para profissionalização do setor, com a organização de

CONEXÃO RIO-SÃO PAULO

cursos e eventos como Seminário Jurídico,

Na gestão de Paulo Malzoni Filho, entre 2005

Exposhopping, Congresso Internacional de

e 2006, a Abrasce mudou a sede do Rio de

Shopping Centers, Seminário de Segurança e

Janeiro para a cidade de São Paulo e apenas

Operações, Enasuper, AbrasceLab,

três colaboradores foram escolhi-

entre outros.

dos para encarar os novos desafios
desta mudança. Segundo o copre-

“Isso propiciou o intercâm-

sidente da Ancar Ivanhoe, foi algo

bio de conhecimento que

absolutamente natural já que os

ajudou a nossa indústria a

principais players de shopping

ser uma das mais sólidas do

centers, embora fossem cario-

mundo”, destaca Rique. Em

cas, tinham empreendimen-

todos os anos de história, a

tos em São Paulo. “A indústria

Abrasce teve diferentes mo-

foi tomando mais porte e robustez em São Paulo. Foram dois

mentos em que sua atuação
fez toda a diferença para o desenvolvimento e crescimento do setor.
“A criação do Prêmio Abrasce, por
exemplo, foi um importante marco
para reconhecer as melhores práti-

MÔNICA VIANNA
TRABALHOU NA
ABRASCE DE 1995 A
2011 E RETORNOU NO
MANDATO DE GLAUCO
HUMAI EM 2020

cas e iniciativas adotadas pelos shoppings no País”, elucida Peres.

movimentos

estratégicos

quase

que na mesma época: a ida para São
Paulo e a abertura de um escritório
em Brasília”, revela. Nesse período, o
estado já tinha a maior quantidade
de shoppings. O Sudeste continua

sendo a região que recebe mais investimentos: 313 shoppings dos 601 ficam em São Paulo,

Para todos os executivos, os eventos da Abras-

Minas Gerais e Rio de Janeiro.

ce sempre foram conceituados e relevantes e,
com isso, a cada edição se torna ainda mais

Algum tempo depois de já instalada na nova

desafiador trazer novidades e manter o setor

sede, a entidade buscou estreitar também o

aquecido. “No entanto, isso é algo que nos mo-

relacionamento com os associados de diferen-

tiva, porque a inovação está em nosso DNA”,

tes partes do país. Mônica Vianna, gerente de

enaltece Humai.

relacionamento e insights da Abrasce, conta
que os encontros começaram com cafés da

A troca de experiências entre a Abrasce e o

manhã organizados na entidade para poder

ICSC permitiu que Sergio Carvalho pudesse

ouvir a opinião e as demandas dos associados

ser convidado na época para ser o primeiro la-

que estavam mais próximos fisicamente. “As-

tinoamericano no Board of Trustees do ICSC,

sim nasceram os encontros com os associa-

criando, com isso, intimidade com alguns dos

dos e depois expandimos para viagens. A cada
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semana convidávamos associados diferentes.

Shopping, um dos empreendimentos mais

Nas primeiras viagens, ouvimos muitas crí-

antigos da cidade de São Paulo, inaugurado

ticas, pois a entidade era muito distante até

em 1975, diz que a Abrasce tem cumprido o

então de muitos dos associados de outros es-

papel de fortalecer o setor e defender o inte-

tados e existiam muitas demandas locais. Não

resse dos shoppings. “A profissionalização do

havia essa atuação ativa jurídica de acompa-

nosso mercado é muito importante e a enti-

nhar os projetos de lei, que passou a ser mais

dade é um dos principais pilares nesse desen-

presente a partir do mandato de Luiz Fernan-

volvimento por meio da divulgação de conhe-

do Pinto Veiga. Aos poucos, os encontros fo-

cimento e compartilhamento das melhores

ram ganhando mais relevância e frequência

práticas”, diz.

e o relacionamento se estreitou. Até hoje a

MUDANÇA NA
GOVERNANÇA

Abrasce os mantém”, fala.
A partir da constituição dos

Por 32 anos, a entidade teve como

coordenadores regionais, a

presidente os próprios empreen-

Abrasce passou a ter uma

dedores de shoppings. Primeira-

liderança em cada estado,

mente, vieram os precursores do

aumentando a capilarida-

negócio e, depois, seus sucesso-

de de atuação e facilitando

res, como Renato Rique, Paulo

a comunicação e a coorde-

Stewart, Carlos Jereisatti Filho,

nação estratégica do setor

Paulo Malzoni Filho e Marcelo
Carvalho.

em todo o País. O relacionamento com outras entidades
de classe também foi construído
ao longo dos anos e, em muitos momentos, essa união e proximidade
têm ajudado a passar por crises e a
atuar em interesses comuns, espe-

LUIZ FERNANDO
PINTO VEIGA, O
PRIMEIRO EXECUTIVO
A SER PRESIDENTE DA
ABRASCE

Paulo Stewart ainda lembra da
época em que os filhos eram sucessores e já estavam envolvidos
com a entidade. “Era um privilégio
conviver com o que há de mais só-

cialmente quando se trata de algum projeto

lido em termos de formação e conhecimento

de lei que afeta diretamente o mercado e sua

da indústria com todas essas pessoas. Desde

cadeia.

a mudança para um executivo, houve uma
profissionalização não só do ponto de vista de

A relação com o associado se tornou muito

pessoas, como também de processos, apri-

próxima com os encontros, os cursos de ca-

moramento do papel institucional da Abrasce,

pacitação, os seminários e demais eventos

que, hoje, tem um peso e uma representativi-

organizados pela entidade. E hoje a comuni-

dade muito significativa. É com todo o reco-

cação é feita pelos mais diversos canais quase

nhecimento que faço isso e com o orgulho de

em tempo real. Na pandemia, essa proximida-

ter contribuído para esse percurso de grande-

de tem se dado à distância e, talvez, até com

za e aprimoramento”, relata.

mais intensidade devido ao momento. Juliana
Garbini, gerente de marketing do Continental
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Filho, que também concordou e estimulou

que tinham cometido em

essa mudança na gestão. “Sempre fui um

seus primeiros empreen-

grande defensor da melhoria da governan-

dimentos de uma forma

ça da Abrasce no sentido de existir um es-

extremamente transpa-

paço com empreendedores do Conselho

rente e contributiva.

Diretivo e de um executivo acompanhando a associação com dedicação exclusiva. E

Para mudar a governança

tudo isso deu maior capacidade de realiza-

de um empreendedor para

ção da própria entidade”, complementa o

um profissional contratado, a

CEO da Iguatemi.

Abrasce precisou mudar o estatuto
e, em 2009, Luiz Fernando Pinto Veiga foi

Marcelo Carvalho foi o último presidente a

o primeiro presidente executivo a assumir

ser um empresário do setor entre 2007 e

essa posição. Seu mandato foi até 2014.

2008. Seu mandato marcou a expansão do

Não foi difícil a escolha já que Veiga tinha

Congresso Internacional de Shopping Cen-

sido superintendente das bases de São

ters, que era realizado, até então, em um

Paulo e do Rio de Janeiro até chegar a su-

local pequeno para 500 pessoas. Naquele

perintendência geral da entidade. A partir

momento, o Brasil vivia uma época de pros-

desse momento, a Abrasce começou a se

peridade, então, decidiu dobrar o tamanho

profissionalizar. “Primeiramente, criei cin-

do evento. Além disso, sempre teve muito

co gerências: Atendimento ao Associado,

foco em educação e treinamentos.

Pesquisas, Educação, Marketing e Administrativo Financeiro. A entidade cresceu

“É uma indústria formada por pessoas ex-

demais naquele momento e o Congresso

tremamente interessantes porque não há

Internacional de Shopping Centers ganhou

uma só fórmula de se fazer shopping center,

um patamar mais alto, inclusive, em inves-

mas, por outro lado, existem alguns princí-

timentos, com a presença de palestrantes

pios que quase são uma espinha dorsal. Foi

com o ex-presidente Fernando Henrique

muito importante a Abrasce para marcar

Cardoso, o ex-presidente do Supremo Tri-

os empreendedores de uma segunda leva

bunal Federal, Joaquim Barbosa, e o ex-

de empresários para que não cometessem

-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani”,

alguns erros do passado, como, por exem-

conta.

plo, vender um espaço dentro do shopping
center”, explica.

Veiga continua seu relato contando que
nos últimos anos da sua presidência, como

Ele, inclusive, lembra de um painel que o

já tinha uma equipe muito forte em cada

marcou muito em uma das edições do

área, começou a se envolver pessoalmente

Congresso e que foi ministrado pelos prin-

com a defesa do setor, mantendo contato

cipais empreendedores de shopping do

estreito com a Câmara dos Deputados, o

Brasil na época – Sergio Carvalho, José Isa-

Senado Federal e os legislativos estaduais

ac Peres, Donald Stewart, Célio Pinto de Al-

e municipais. “Era comum membros do

meida, Carlos Jereissati -, falando dos erros

legislativo criarem projetos que prejudi-
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cariam tremendamen-

de mecanismos e solu-

te os negócios. Nesse

ções para poder agre-

momento,

gar e trazer os associa-

criamos

a

sucursal em Brasília”, diz.
Ao todo, foram 17 anos dedicados à indústria de shopping centers, a qual Veiga considera uma das maiores invenções da nossa

dos para esse mundo,
ampliando o escopo da
Abrasce

também

nesse

mundo digital e tecnológico.
Firmamos parcerias, fizemos delegações

era, pois atende os consumidores, os lojistas

para o exterior, trouxemos conhecimentos,

e os empreendedores.

análises e estudos, contratamos pareceres
e pesquisas”, reforça. Recentemente, a en-

Glauco Humai assumiu em 2015 após acei-

tidade lançou a plataforma Empório Clube,

tar o convite da Abrasce e retornar ao Brasil,

primeiro marketplace B2B voltado aos sho-

já que estava trabalhando na China. Além

pping centers e lojistas.

da pandemia, sua gestão também presenciou a grande crise econômica do fim do

E essa profissionalização da Abrasce coloca

governo de Dilma Rousseff e início do go-

a entidade em outro patamar, acima de in-

verno de Michel Temer. “Desde que assu-

teresses de grupos e com uma visão holísti-

mi em 2015 o setor não teve momentos de

ca do setor, contando com uma estrutura e

trégua, diferentemente do período anterior,

equipe que tem metas, objetivos, e plane-

no qual foi a década de ouro do varejo com

jamento financeiro, o que aproxima muito

crescimento exponencial da atividade vare-

mais os shoppings menores e independen-

jista e do setor imobiliário, do aumento da

tes que não fazem parte de grupo da asso-

renda da população, com inclusão social.

ciação. “É uma evolução e um passo muito

Isso começou a acabar em 2013 e 2014, se

grande, pois faz com que a associação seja

agravou muito em 2015 quando eu assumi.

independente de grupos, muito mais am-

Felizmente, temos conseguido enfrentar

pla e representativa, com uma governan-

essas dificuldades. E não perdemos asso-

ça muito mais segura, com processos mais

ciados, ao contrário, conseguimos crescer

claros e um orçamento mais definido”, des-

muito, em mais de 50%, aumentamos o fa-

taca Humai. Com essa mudança na gestão,

turamento, a representatividade, a presen-

estabeleceu também um canal importante

ça em Brasília e em todas as regiões, mas

com a imprensa, algo que, no passado, fica-

tem sido um desafio constante”, relata.

va a cargo dos presidentes empreendedores. Manter a sociedade informada é essen-

O mandato de Humai ainda é marcado
pela mudança de paradigma do varejo com
a transformação digital, um desafio que já
vinha há algum tempo. “Criamos uma série
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HOMENAGEM AOS 45 ANOS
Para celebrar esse aniversário, a Abrasce lançou uma marca especial que permanecerá durante todo
esse ano de celebração e preparou algumas atividades como webinários e palestras, vídeo comemorativo e a edição especial do Prêmio Abrasce 2021 celebrando os 45 anos de história, além dessa reportagem na Revista Shopping Centers, um veículo com mais de 30 anos de tradição para o setor.

PRESIDENTES DA ABRASCE
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PRIMEIROS SHOPPING CENTERS
DE GRANDE PORTE DO BRASIL
DÉCADA DE 1960 MARCOU A INAUGURAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
BRASILEIROS DESTA CATEGORIA E TAMBÉM A TRANSIÇÃO DE MUITOS
VAREJISTAS PARA ESTE NOVO MODELO DE NEGÓCIO
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FACHADA ORIGINAL E ATUAL DO IGUATEMI SÃO PAULO | FOTO: DIVULGAÇÃO E TUCA REINÉS

O Iguatemi São Paulo foi o primeiro shopping do
país, inaugurado em 1966. Na época, os comerciantes da Rua Augusta começaram a migrar para
esse novo modelo de negócio. “Além de emprestar
uma unicidade, continua sendo o mais rentável
shopping do país e a maior referência, pois ocupa o coração do principal mercado brasileiro. Ele
sempre lança várias tendências no varejo daqui
e de fora do Brasil”, reforça Carlos Jereissati Filho,
CEO da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.
A rede Iguatemi Shopping Centers também foi
pioneira ao construir o primeiro empreendimento no interior do País e o primeiro na região Sul.
O Iguatemi Porto Alegre foi inaugurado em 1983
e passou por expansões, trazendo o melhor da
marca da companhia com um mix selecionado de
marcas nacionais e internacionais.

_CAPA

No Centro-Oeste, o Conjunto Nacional foi o se-

minosos, idealizada pelo artista plástico Athos

gundo shopping center construído no país e,

Bulcão, é um ícone arquitetônico na capital

em novembro deste ano, completa 50 anos.

federal. “É um empreendimento muito bem

Um marco também para a Abrasce já que a so-

sucedido comercialmente. Não para de se mo-

ciedade de Donald Stewart e Sergio Carvalho

dernizar e se adaptar às novidades do mercado.

foi um dos primeiros passos para a fundação da

Durante 15 anos, foi o único de Brasília, o que

entidade cinco anos depois da abertura do sho-

faz com que tenha um vínculo enorme com a

pping. O empreendimento faz parte do projeto

cidade. É um shopping extremamente demo-

do Plano Piloto, do arquiteto e urbanista Lúcio

crático. Há desde lojas populares até operações

Costa e foi inaugurado quando Brasília tinha

de luxo”, destaca Marcelo Carvalho, copresiden-

apenas 11 anos. Sua fachada com os painéis lu-

te da Ancar Ivanhoe.
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Salvador foi a cidade escolhida na época por Newton Rique para receber o primeiro empreendimento do Nordeste. O Shopping da Bahia foi inaugurado em 1975 e é um dos empreendimentos da Aliansce Sonae. Com quase 70 mil m2 de ABL, foi pioneiro em trazer marcas
importantes do varejo de moda, de entretenimento e de gastronomia, como Pão de Açúcar,
Paris 6, Outback, Forever 21 e sala IMAX da UCI Deluxe.
A região Norte do país ganhou o primeiro empreendimento em 1991. O Amazonas Shopping
Center completa 30 anos em novembro e é administrado pela brMalls desde 2007. Com mais
de 200 operações em 42.700 m2 de ABL e 2 mil vagas de estacionamento, recentemente ganhou uma Alameda Gourmet com o objetivo de reunir restaurantes de gastronomia nacional
e internacional. É um importante centro de compras, convivência e conveniência na cidade
de Manaus e possui um mix diversificado e com muitos serviços.

FACHADA DO AMAZONAS SHOPPING
SHOPPING CENTERS_37

_CAPA

38_SHOPPING CENTERS

_CAPA

RELAÇÕES DE SUCESSO
E DURADOURAS
Confira depoimentos de parceiros da Abrasce ao longo dos 45 anos de sua história:
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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.

Fale conosco:

_GESTÃO E OPERAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DOS DADOS
ANALÍTICOS DOS ESTACIONAMENTOS
INFORMAÇÕES GERADAS NAS GARAGENS SEGUEM AS REGRAS
DA LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) E SÃO UMA
FERRAMENTA IMPORTANTE PARA OS SHOPPINGS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

experiência do cliente começa e termina

e ponto de pagamento, além do volume de pa-

no estacionamento do shopping e esse

gamento por tipo de transação: dinheiro, cartão

fluxo – desde a abertura da cancela, pagamento

de crédito ou débito, entradas expressas e apli-

do ticket até a saída – gera informações impor-

cativos”, explica.

tantes para os empreendimentos. Esses dados
analíticos, no entanto, sempre devem ser utiliza-

Nas operações da Indigo Brasil, a leitura das pla-

dos com a base legal e o consentimento do ti-

cas dos veículos é feita a partir da tecnologia de

tular, conforme estabelece a nova lei LGPD – Lei

câmeras LPR (License Plate Recognition), per-

Geral de Proteção de Dados.

mitindo que o reconhecimento seja automático.
“Dessa forma, podemos identificar a cidade de

Segundo Marcelo Nunes, CEO da PareBem, ao

origem do cliente, além de, por exemplo, gerar

acessar o estacionamento, as placas dos veículos

alertas de placas indesejáveis pré-cadastradas

são capturadas e, a partir daí, é feito o controle

no software que gerencia as câmeras. Lembran-

de fluxo (dias e horários) e é gerado o mapa de

do que toda a relação parte do que está definido

calor de movimentação pela hora de chegada e

em contrato com o empreendimento, sempre

de saída, além da taxa de ocupação em tempo

respeitando as leis de privacidade de dados”, ex-

real. “Analisamos o fluxo por cada entrada, saída

plica Flávio Echer, COO da Indigo Brasil.
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“É possível, sem identificação personalizada, o
que significa sem associação ao proprietário,
como determina a LGPD, criar uma persona do
frequentador do shopping. O básico é o tipo de
veículo (marca, cor, ano de fabricação) e vai até as
preferências de consumo, influências, entre outras informações”, complementa Nunes. Dependendo da operação, as câmeras ainda analisam o
movimento em toda a área de estacionamento.

O ACESSO

acon-

Estacionamento

tece algum pro-

operado pela

Esses dados são compartilhados com o shopping

blema e/ou solicitação.

PareBem

Essas informações geram indi-

por meio de relatórios personalizados e customizáveis, que podem ser entregues aos clientes ou

cadores, que possibilitam a melhoria contínua e

diretamente pelas plataformas on-line disponibi-

gerenciamento inteligente da operação”, destaca

lizadas. Na PareBem, essa entrega acontece men-

o CEO da PareBem.

salmente e busca atender aos diferentes requerimentos , sempre com informação anonimizada.

Otimizam ainda a produtividade e a assertividade
das ações tanto da operação local como dos agen-

Na Indigo Brasil, os dados são compartilhados a

tes remotos. “Este monitoramento de vídeo inte-

partir de visualizações interativas nos dashboards

ligente do ConnecPark permite ainda uma per-

da companhia. A plataforma permite transformar

cepção automática de eventos preestabelecidos,

fontes de dados distintas não-relacionadas em

gerando notificações de ocorrências que possam

informações coerentes, visualmente envolventes

vir a interferir no fluxo operacional dos empreen-

e comunicativas. Assim, proporcionam uma ade-

dimentos, como, por exemplo, alertas são emiti-

quada e mais precisa análise do negócio por meio

dos para automóveis em trajeto incorreto ou

de gráficos e relatórios específicos e que podem
ser customizados para a necessidade de cada
empreendimento. Além disso, todos os estacionamentos possuem uma gama de relatórios origina-

objetos atrapalhando fluxo dos veículos, uma
fila de pagamento que atingiu um número
máximo de pessoas, entre outros”, destaca o
COO da Indigo.

dos dos sistemas operacionais que controlam os
acessos a esses locais, com informações necessárias para auxiliar na gestão do empreendimento.

VIDEOMONITORAMENTO
Os analíticos de vídeos, utilizados nos estacionamentos, também são muito importantes na gestão. Eles ajudam na prevenção de sinistros, filas e
ajustes. “No caso das operações conectadas à nossa
Central de Controle Operacional, usamos os vídeos
também para operar o estacionamento, atender
e interagir com o cliente remotamente quando

Marcelo Nunes, CEO da PareBem
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DURANTE A PANDEMIA

mos custos operacionais,

Com as restrições impostas pelos

lidade”, destaca Echer.

mantendo agilidade e qua-

decretos como limite de capacidade

A PareBem também con-

dos shoppings em alguns momen-

ta com mais de 20 sho-

tos da pandemia, os estacionamen-

ppings operando através

tos também participaram desse con-

da Central de Controle de

trole. Nunes relembra que o primeiro

Operações. “Por meio dela,

passo foi delimitar fisicamente as

monitoramos e controla-

áreas, reduzindo as vagas disponíveis
para o estacionamento, cumprindo
as determinações legais. “Tal ação
teve o apoio dos indicadores de aces-

mos toda a operação, atenFlávio Echer, COO da
Indigo Brasil

sos ao estacionamento que fornecem dados relevantes a respeito do perfil de uso, como
o mapa de calor com horários e tempo médio de
permanência.”
A Indigo Brasil também utilizou os sistemas automatizados e a atuação dos operadores locais e
agentes remotos para controlar o limite de acesso. “Por meio desse controle, foi possível antecipar
a organização interna dos estabelecimentos, no
que diz respeito ao fluxo de pessoas dentro dos

demos e interagimos com
os usuários através de áudio e vídeo,
gerando indicadores em tempo real.

Todos são cases onde buscamos eficiência através
da geração de dados e informação”, diz Nunes.
Enfim, são muitas as possibilidades do uso de
dados nos estacionamentos. O controle de fluxo
permite ajustar a operação e até, no limite, usar
precificação estratégica, com tarifas dinâmicas.
Derivando disso, podem ser desenvolvidos programas de fidelização, conhecendo os hábitos
dos usuários. “Os dados de acesso e mapa de calor

ambientes”, conta.

possibilitam, entre outras análises, segmentar as

Para entender como estava a retomada dos ne-

sidade de cancelas separando os espaços, criando,

gócios, os shoppings também utilizaram muito os
dados coletados nos estacionamentos. O fluxo das
operações era monitorado diariamente durante
todo o período de volta das fases mais restritivas
para identificar o comportamento dos clientes e
planejar os acessos de forma gradativa. É possível
observar as mudanças no tempo de permanência

áreas de estacionamento por câmeras, sem necespor exemplo, setores VIP e econômicos, com ambientação e facilidades de acordo com cada perfil
de usuário, sempre sem personalizar, seguindo as
determinações da LGPD”, detalha Nunes.
De forma anônima, esses dados podem ser compartilhados com os lojistas, desde que estejam

do consumidor no shopping e os horários de pico.

cobertos em contrato e tenham o consentimento

CASES

ajudam, inclusive, a direcionar com maior impac-

Na Indigo, a partir da análise da volumetria de veículos, da segurança do local e da principal forma
de pagamento escolhida, foi possível selecionar
shoppings que poderiam adotar atendimento
100% remoto via ConnecPark. “Com isso, reduzi-
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do empreendimento, e esses relatórios interativos
to as campanhas de marketing voltadas ao consumidor.

EMPREENDEDOR_GRUPO PARTAGE

GRUPO PARTAGE INVESTE MESMO
NA PANDEMIA
O DIRETOR-PRESIDENTE RICARDO BAPTISTA CONTA SOBRE OS NOVOS CANAIS DE VENDA, A
AMPLIAÇÃO DO PORTFÓLIO E AS EXPANSÕES
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

O Grupo Partage transforma as cidades e

consumidor de diferentes formas e como

a vida dos moradores onde está presente.

estreitou o relacionamento com os lojistas.

Durante a pandemia, com todas as adversidades, a companhia não parou de in-

Revista Shopping Centers – Passado

vestir em omnicanalidade e expansões e

mais de um ano do início da crise, como

ainda aumentou sua atuação com a aqui-

o senhor avalia o momento dos shoppin-

sição do Shopping 3 Américas, situado em

gs do Grupo Partage?

Cuiabá (MT), chegando às cinco regiões do
país. Agora, são dez empreendimentos no

Ricardo Baptista – Os shoppings estão em

portfólio e uma Área Bruta Locável (ABL)

franca recuperação. Isso ocorre conforme

de mais 324 mil m2.

as restrições de funcionamento são flexibilizadas, havendo uma resposta pratica-

Em entrevista à Revista Shopping Centers,

mente imediata dos consumidores, o que

o diretor-presidente do Grupo Partage, Ri-

nos leva a imaginar que, quando todos es-

cardo Baptista, destaca como tem se dado

tiverem funcionando em horário normal, a

a retomada dos negócios e detalha as es-

recuperação será plena.

tratégias adotadas para poder atender o
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RSC – Quais foram os princi-

um pouco de resistência

pais desafios ao longo desse

por parte do lojista, que

período e quais são as dificul-

ainda acha – erroneamen-

dades enfrentadas agora?

te – que o interesse do
shopping é saber a venda

RB – Os principais desafios fo-

real dele, apenas por cau-

ram pelos diversos e, muitas

sa do aluguel percentual. Mas

vezes, divergentes decretos de

acreditamos que a tendência é

restrições publicados pelas es-

essa resistência diminuir, con-

feras municipal e estadual. Era

forme as vendas crescerem e os

comum que um decreto não

lojistas se conscientizarem de
que este trabalho conjunto com

conversasse com o outro, causando enorme insegurança tanto

Ricardo Baptista, diretor-

o shopping só vem agregar em

para os shoppings quanto para

presidente da Partage

uma venda que ele não teria com

os lojistas. Outro ponto foi o re-

a loja física e que a sonegação de

lacionamento com os próprios lojistas, que

informação é coisa do passado. O grande ob-

fugiu da relação segura e constante do dia a

jetivo do shopping é fazer com que o lojista

dia para uma na qual o futuro era incerto para

venda mais e melhor, agregando tecnologia

ambos e o tópico principal das conversas era

para isso.

como as duas partes poderiam trabalhar juntas para perder menos. Colocando em um

RSC – O Grupo Partage seguiu com as ex-

horizonte de longo prazo, acredito que conse-

pansões?

guimos um ótimo equilíbrio para ambos. Com
isso, muitas relações até se estreitaram e se

RB – Inauguramos no mês passado uma ex-

fortificaram, apenas uma minoria foi por um

pansão de aproximadamente 12 mil m2 de ABL

caminho oposto.

no Partage Norte Shopping Natal – que agora
alcança 42 mil m2 de ABL – e mesmo com to-

RSC – A companhia fez novos investimentos

das as adversidades causadas pela pandemia,

em omnicanalidade? Quanto essa integra-

o sucesso foi tão grande que tudo já estava

ção dos múltiplos canais tem contribuído

alugado. Além disso, fizemos uma expansão

para a recuperação dos negócios?

no Partage Shopping Parauapebas. Ainda em
nosso pipeline, temos uma nova fase da ex-

RB – Investimento em omnicanalidade é uma

pansão de Natal e expansões no Partage Sho-

tendência que quem não fizer irá se arrepen-

pping Mossoró e no Partage Shopping Poços

der no futuro. Estamos investindo num hub

de Caldas.

de marketplaces, em um sistema de vendas
por meio de distintas redes sociais e em um

RSC – Recentemente, o Grupo Partage anun-

app, no qual o consumidor poderá ter total in-

ciou a aquisição do Shopping 3 Américas. Por

teração com o lojista que lhe interessar, além

que escolheram esse empreendimento para

de aproveitar os serviços prestados pelo sho-

aumentar a abrangência do Grupo Partage?

pping. Temos visto aumento de vendas na
ordem de 15% a 20% dos lojistas que aderem

RB – Compramos o Shopping 3 Américas, pois

ao nosso sistema de vendas digitais, integran-

visualizamos um shopping com muito poten-

do-o ao ERP dele. Essa integração ainda tem

cial de crescimento, em uma cidade com ex-
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Partage Norte Shopping Natal
passou por expansão recentemente

pansão econômica pujante – tendo como motor

RB – Greenfield, hoje, só se for um projeto ex-

o agronegócio. Com essa aquisição, chegamos à

cepcional e em uma região não atendida. Com a

região Centro-Oeste e ficamos presentes nas cin-

pandemia, a elevação dos custos na construção e

co regiões do país.

as dificuldades enfrentadas pelo varejo, fica muito difícil a conta de um greenfield fechar.

RSC – Quais são as principais vantagens em
atuar na maior parte dos negócios em cidades

RSC – Durante a pandemia, o relacionamento

do interior dos estados?

com os varejistas se tornou mais próximo?

RB – A grande vantagem é estar presente nos

RB – Com certeza. Tivemos lojistas que tiveram

mais variados aspectos da vida das pessoas, ofe-

uma visão ampla das dificuldades da pandemia

recendo uma estrutura única para a cidade. Cla-

para todos os envolvidos e que remaram conos-

ro que nossa responsabilidade aumenta muito,

co, olhando para frente e superando os obstácu-

pois nos impomos o desafio de oferecer uma ex-

los do dia a dia, assim como houve outros que

periência completa aos nossos clientes – em to-

tinham uma visão mais individualista e que aca-

das as cidades nas quais estamos – desde varejo,

baram tomando um caminho oposto – e como

entretenimento e serviços, fazendo parte do dia

dito anteriormente, este último grupo foi bastan-

a dia dos habitantes. E devemos fazer isso com

te minoritário. Isso fica claro ao vermos que to-

total maestria, pois o nome do Grupo está pre-

dos os nossos shoppings possuem hoje mais lo-

sente em todos os nossos shoppings.

jas abertas ao público do que em março de 2020,
antes da pandemia. Isso demonstra também o

RSC – Há planos de construir um novo green-

sucesso da nossa estratégia, sempre andando

field?

lado a lado com nossos lojistas.
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Partage Shopping Rio Grande,
inaugurado em 2015

RSC – Como estão o fluxo, as vendas e a taxa

time de colaboradores da companhia tem con-

de vacância dos empreendimentos?

tribuído para o enfrentamento da crise?

RB – O fluxo tem apresentado, em média, uma

RB – Nós temos hoje 600 funcionários diretos e

queda de 10% a 15% frente a 2019. Referente ao

8 mil indiretos. A atuação deles foi fundamental

ano de 2020, a comparação não cabe, pois os

para passarmos por esta crise da forma que pas-

shoppings estavam fechados neste momento.

samos. Eles são os motores para o nosso sucesso.

Sobre as vendas, já começam a apresentar cres-

A geração de talentos que formamos dentro de

cimento em torno de 5% a 10% sobre 2019. Vemos

casa nos empurra ao crescimento e nos desafia a

um ticket médio mais alto, muito em virtude das

fazermos aquisições para desenvolvê-los e apro-

famílias voltarem agora a frequentar os shoppin-

veitá-los.

gs e com a abertura das operações de entretenimento, isso cresce diariamente. Quando falamos

RSC – Como está a expectativa para o segundo

sobre vacância, hoje já estamos em uma situação

semestre de 2021?

melhor do que antes da pandemia.

RB – A expectativa é muito positiva, tanto pela
aceleração da vacinação e queda nas taxas de

RSC – O Grupo Partage fez diversas campanhas

ocupação dos leitos quanto pela demanda repri-

sociais durante a pandemia. Como avalia esse

mida que esta pandemia acabou gerando no dia

papel social do setor?

a dia das pessoas.

RB – Nosso papel social sempre foi exercido por
meio de diversas campanhas. A pandemia nos

RSC – Em setembro, a Abrasce completará 45

fez aumentar essas ações e procuramos, de for-

anos. Como o senhor avalia o papel da entida-

ma mais objetiva, engajar toda a sociedade para

de em defesa do setor?

olhar este lado social. Fizemos muitas ações, mas

RB – A Abrasce tem um papel fundamental na

acredito que a principal delas foi mostrar às so-

defesa dos interesses do setor. A capacidade de

ciedades em que estamos inseridos que o todo

trabalho e a atuação do Glauco Humai, como

pode fazer um bem maior. Esse engajamento

presidente, tem superado todas as expectativas

da sociedade foi fundamental para o sucesso de

dos associados.

cada uma das campanhas.
RSC – Hoje, o Grupo Partage gera quantos em-

pregos diretos e indiretos? E de que forma o
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MERCADO E LEGISLAÇÃO
EXIGEM ATENÇÃO PARA
AGENDA ESG
CRESCE A ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AFIRMATIVAS
DA IGUALDADE CIVIL-MORAL DE CAMADAS SOCIAIS
HISTORICAMENTE DESFAVORECIDAS, ENTRE ELAS, A
COMUNIDADE LGBTQIA+
por: Cristina Lemos | fotos: Divulgação

P

assados 33 anos de promulga-

ta voltados aos direitos humanos e

ção da nossa Constituição da

às questões de orientação sexual e

República, colhemos os f rutos de

identidade de gênero.

uma norma marcada pelo “constitucionalismo f raternal”, voltado a asse-

Assim, tem sido crescente a adoção

gurar o pleno exercício dos direitos

de políticas públicas afirmativas da

sociais e individuais, da liberdade, do

igualdade civil-moral de camadas

bem-estar, da igualdade e da justi-

sociais historicamente desfavoreci-

ça como valores de uma sociedade

das, nas quais se incluem a comu-

pautada na f raternidade, na igualda-

nidade LGBTQIA+. Políticas como

de, no pluralismo e despida de pre-

aquelas que permitem o uso do

conceitos. Norma maior que elevou

nome social nas escolas, nos docu-

o princípio da dignidade da pessoa

mentos de identificação, nos servi-

humana à posição de fundamento

ços judiciários, no título de eleitor ou

da República Federativa do Brasil e

outras que asseguram aos travestis e

a vedação ao preconceito como um

transsexuais o uso de banheiros pú-

dos seus objetivos.

blicos de acordo com o gênero com
o qual se identificam.

Em paralelo, não podemos esquecer
da cláusula geral de abertura previs-

São inúmeras as decisões judiciais

ta no art. 5º, parágrafo segundo da

que garantem os direitos das mi-

Carta Constitucional que inclui entre

norias. Em decisões emblemáticas,

os direitos e garantias fundamentais

o Supremo Tribunal Federal reco-

as obrigações que o Brasil se vincu-

nheceu aos transgêneros o direito

lou na esfera internacional, haja vista

à substituição de prenome e sexo

o disposto no Pacto de São José
da Costa Rica e nos Princípios de Yogyakar-

diretamente no registro civil
(ADI 4275), decidiu enquadrar as práticas
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homotransfóbicas

como

nossa carta maior. Sendo

crime de racismo social

assim, a transformação

(ADO 26/DF) e reconhe-

cultural dentro das em-

ceu a união homoafetiva

presas

como família (ADI 4.277/

requer

investi-

mento em regras de com-

DF).

pliance e em metas ESG.

Esse cenário político social fez com

Nesse cenário, o jurídico tem um papel

que as empresas olhassem para as

fundamental na construção de regras

questões relacionadas à vedação ao

inclusivas, não só para a equipe inter-

preconceito de forma mais atenta.

na, mas para os parceiros externos, na

Surgiram as regras de compliance e

conscientização das equipes e na pre-

as metas da agenda ESG (ambiental,

venção de litígios que possam surgir

social e governança), que se tornaram

em razão de práticas discriminatórias,

uma das principais preocupações da

colaborando para difundir dentro dos

gestão corporativa.

empreendimentos uma cultura de diversidade e igualdade.

No “S”, do ESG, estão concentradas as
questões sociais atualmente discuti-

É preciso viver no constante exercício

das e que geram impacto dentro das

da alteridade e da empatia, norteadas

instituições, sendo uma delas a temá-

pela solidariedade que constitui um

tica relacionada à comunidade LGBT-

dos princípios fundamentais da nos-

QIA+.

sa República. Não há outro caminho
a seguir senão educar, conscientizar e

Apesar de vivermos em um país diver-

incluir.

so, regido por uma constituição fundada no pluralismo e na dignidade da

*Cristina Lemos é advogada desde

pessoa humana, diariamente, nos de-

1989 com vasta experiência em as-

paramos com condutas f rontalmente

sessoria jurídica para empresas. É

contrárias a tudo o que está previsto

sócia no escritório DDA LLG Advo-

no nosso sistema jurídico. Por quê?

gados, criadora do Projeto Diversa e
palestrante sobre temas relaciona-

Trata-se de um traço da nossa cultura

dos à diversidade.

patriarcal, heteronormativa e machista, cujo pensamento está pautado em

*A opinião da autora não reflete, ne-

um preconceito dissociado da realida-

cessariamente, a opinião da Abrasce.

de constitucional, mas que permeia a
mente de parte da população que ainda resiste às mudanças trazidas pela
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O CDO da Indigo Brasil, Roque Perachi, fala sobre o plano de ação da multinacional francesa de gestão de estacionamentos para
colaborar com os shoppings centers, mesmo em meio à crise imposta pela pandemia.

"Com uma visão de longo prazo, reaﬁrmamos
nosso compromisso de investir no país. Com a
nossa experiência e liderança mundial em
gestão de estacionamentos viabilizamos
através das operações os recursos para que
nossos clientes superem mais rápido esse
momento delicado. Estamos comprometidos,
realizando aportes ﬁnanceiros capazes de
alavancar negócios. O relacionamento criado
em contratos de longo prazo possibilita um
modelo de investimento capaz de antecipar a
receita do estacionamento direcionando-a de

forma a acelerar o crescimento e melhorar o
resultado ﬁnanceiro dos parceiros. Este
investimento também pode contribuir para a
construção, ampliação e revitalização dos
empreendimentos.”

Roque Perachi
CDO da Indigo Brasil

R$255 milhões investidos em Shopping Centers no Brasil
A Indigo gerencia o estacionamento em mais de 90 shoppings, aproximadamente
130 mil vagas, proporcionando serviços que garantem a melhor experiência dos
usuários e maximizam os resultados do empreendimento.

Acesse e Conheça clientes Indigo
que já se beneﬁciaram por esse
modelo de investimento

Indigo no Mundo
Presente em 11 Países
+5.570 estacionamentos
+2.4milhões de vagas
+14.500 colaboradores

Contatos
comercial.br@parkindigo.com
(11) 9446-31200

br.parkindigo.com
@groupindigobrasil
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CASHBACK NA JORNADA
DO CONSUMIDOR
A POLÍTICA DE GANHAR DINHEIRO DE VOLTA SE TORNOU UMA IMPORTANTE
FERRAMENTA DE COMPRA E VENDA
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

C

ompre e receba de volta parte do dinheiro.

de venda e parte dessa comissão paga o cashback,

Esse é o cashback que conquistou os consu-

ou seja, é um investimento por performance.

midores brasileiros e vem ganhando cada vez mais
relevância nas compras, especialmente com o au-

“Tem a premissa do ganha-ganha-ganha, onde to-

mento das vendas pelos e-commerces desde o iní-

dos os envolvidos no processo têm benefícios: os

cio da pandemia. O benefício se tornou ainda uma

clientes, que recebem parte do valor da compra de

ferramenta estratégica das empresas para capturar

volta, as lojas, que aumentam as vendas sem depre-

clientes nessa jornada. Confira como funciona essa

ciar o valor do produto e ainda têm a oportunidade

política.

de reforçar a presença de marca junto aos clientes,
além de atrair novos compradores por meio dos

DIRETO NA CONTA BANCÁRIA

nossos canais de divulgação, e o Méliuz, que fica
com parte do dinheiro investido pelas lojas”, detalha.

Com uma base de mais de 16 milhões de contas

Como as operações pagam apenas sobre as vendas

abertas e 7,1 milhões de usuários ativos, a plataforma

geradas na plataforma, é um investimento seguro e

digital Méliuz tem mais de 800 parceiros no e-com-

atrelado aos ganhos. Para um parceiro se cadastrar,

merce, além de indústrias que trabalham com ações

não existem custo algum.

que recompensam os consumidores via nota fiscal
e os players envolvidos em serviços financeiros. A
proposta de oferta de cashback é confiável e
simples. Segundo Túlio Braga, diretor
de Desenvolvimento de Negócios, o Méliuz é comissionado por meio da atribuição
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A empresa ainda oferece cupons de desconto, que
já são mais conhecidos do consumidor. Os usuários podem combinar os dois benefícios: cashback ofertado pelas lojas
mais cupons disponíveis na
plataforma. “Quem tem a

_INOVAÇÃO

extensão do Méliuz instalada no na-

formação de jovens carentes, que o

vegador conta, inclusive, com um

Méliuz mantém.

aplicador de cupons automático para
SALDO PARA NOVAS COMPRAS

auxiliar na busca por códigos válidos
para aquela compra e cumulativos com o nosso cashback”,

Desde 2018, a Ame Digital vem

conta.

revolucionando

a

maneira

como as pessoas se relacioA empresa ainda é parceira
da B2W, grupo que controla o
e-commerce das Americanas, do Sub-

nam com o dinheiro com um
Túlio Braga, diretor de

marino e do Shoptime, e, em razão disso, os benefícios do Méliuz e da AME

Desenvolvimento de
Negócios do Méliuz

Digital são acumulativos. “Para receber

meio de pagamento fácil de
usar e repleto de benefícios. Apenas no
primeiro trimestre desse ano, a plataforma registrou um crescimento de 350%
em comparação a 2020, um volume de

o dinheiro de volta, o usuário precisa estar cadas-

transações de R$ 5,1 bilhões e mais de 19 milhões de

trado na plataforma, iniciar sua compra pelo site ou

downloads. Assim que foi lançada já tinha a marca

app do Méliuz, ativar o cashback e fazer a compra,

Americanas como o principal diferencial, com mais

normalmente, no site da loja, que será aberto au-

de 48 milhões de clientes ativos e com um tráfego

tomaticamente. Depois, basta usar o Ame Digital
como meio de pagamento para que os dois

de 4,6 bilhões de visitas ao ano em lojas e sites da
companhia.

benefícios estejam ativados”, explica Braga.
A empresa está presente no site, aplicativo
A principal diferença da plataforma Méliuz

e em mais de 1700 lojas físicas da America-

é que o usuário recebe o cashback, direto

nas e também nas plataformas das marcas

na conta corrente ou poupança, para gastar
onde quiser. A empresa ainda pretende expandir

Submarino, Shoptime e Sou Barato e ainda
soma mais de 3 milhões de sites e lojas no país.

a oferta de serviços financeiros e, em breve, deverá lançar uma ação que irá possibilitar a doação de

Para realizar compras ou efetuar pagamentos, o

parte do cashback recebido para um programa de

usuário cria uma conta digital gratuita, sem anui-
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dade e taxas de ativação ou de manuten-

1200 estabelecimen-

ção. Além destes benefícios, a Ame Digi-

tos cadastrados e

tal tem ainda como um grande atrativo a

500 mil clientes ati-

política de cashback, que se consolidou

vos de pessoas físi-

como uma forma inteligente de oferecer

cas, além de pessoas

descontos e fidelizar clientes. O benefício

jurídicas, a empresa

possibilita ao consumidor utilizar o saldo

pode ativar o cashback

em novas compras e gera aumento de

por meio do cadastro do

frequência e de crescimento dos esta-

CPF do consumidor, assumindo

belecimentos que adotam a plataforma

essa política independentemente do res-

como meio de pagamento. Além disso, o

taurante”, explica Bruna Reis, gerente de

cashback não expira e é acumulativo.

marketing da Meep.

É possível fazer depósitos (boletos, pix ou

Em breve, essa proposta de cashback

transferência bancária) diretamente nas

também estará disponível para o usuá-

lojas físicas da Americanas. No super app

rio final no aplicativo, que será lançado

Ame Digital, são mais de 70 funcionali-

ainda no segundo semestre deste ano.

dades disponíveis como pagamentos de

“Além das diversas soluções disponíveis,

contas e boletos bancários, recargas de

a Meep tem como grande diferencial um

celular, solicitações de empréstimo, con-

sistema de gestão completo e integrado

tratação de seguro e até mesmo pedidos

com acesso em tempo real com controle

de táxi, inclusão de saldo no iFood, com-

financeiro, fiscal, compras e estoque”, ex-

pras de supermercado e doações para

plica Bruna.

150 instituições parceiras.
Presente nas cinco regiões do país e com
EM BREVE

mais de 2 milhões de pedidos realizados por mês, são soluções fáceis de ser

Os totens de autoatendimento têm sido
cada vez mais buscados em pra-

implantadas no varejo com a alternativa
de inserir o cashback, que se tornou o

ças de alimentação porque,

queridinho do consumi-

além de reduzirem custos ope-

dor brasileiro. São várias

racionais, também agilizam o

alternativas

atendimento ao cliente, evitam

veis e cada vez mais

filas e oferecem mais prote-

utilizadas para con-

ção contra o coronavírus.

quistar os clientes.

A Meep oferece esse
serviço e, em breve, vai
incluir a novidade de
cashback. “Com mais de

Bruna Reis, gerente de
marketing da Meep

60_SHOPPING CENTERS

disponí-

_VAREJISTA

COM EXPECTATIVA DE

MAGNÓLIA PAPELARIA

FATURAR QUASE

EXPANDE COM

R$ 35 MILHÕES EM 2021, REDE

UNIDADES PRÓPRIAS E

CHEGARÁ A 100 OPERAÇÕES
ATÉ O FINAL DO ANO

FRANQUIAS

Em

por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

apenas três anos, a Magnólia Pa-

alto fluxo de visitantes, e

pelaria se consagrou como a maior

no formato de quiosques

rede de franquias de papelaria do

porque não têm barreiras

país e segue com plano de expansão para

físicas”, conta Fillipe Jani-

chegar a 100 unidades até o final do ano com

ques,

faturamento estimado em R$ 34,7 milhões.

marca.

sócio-fundador

da

Com a expansão, a
rede chegará a 30
operações próprias e
70 de franqueados,
gerando 40
empregos diretos e
300 indiretos

Com o novo aporte de R$ 1,8 milhão, estruturado pela Stoic Capital, a estratégia tem sido

Como a presença ainda era pouco expressi-

abrir unidades próprias na capital paulista.

va na cidade São Paulo, com apenas alguns
franqueados, resolveram direcionar os in-

Em julho de 2021, a rede já era formada por 72

vestimentos para a capital paulista, mas, ao

unidades, sendo que 71 ficam em shopping

mesmo tempo, seguem crescendo por meio

centers e uma no Aeroporto Internacional de

franquias em diversos municípios, que é o

Brasília. “Quando estruturamos o modelo de

principal viés do negócio. Até então só ti-

negócio, entendemos que nossos produtos

nham unidades próprias em Brasília. “Enxer-

são de consumo por impulso. Então, o me-

gamos a cidade de São Paulo como o nosso

lhor lugar para se estar é no shopping, pelo

maior mercado, por isso, o foco está sendo
SHOPPING CENTERS_61

e cadernetas. O público consumidor é majoritariamente feminino de todas as faixas etárias e das classes A e B.

PANDEMIA
Com a crise sanitária, a Magnólia Papelaria também sofreu
impactos com o fechamento
dos shoppings e as medidas
restritivas impostas pelas autoridades, mas aproveitaram para
reestruturar tanto a franqueadora como novos processos
dos franqueados. “Conseguiinvestir nessas operações no curto prazo. No total, serão 25 unidades próprias
na cidade de São Paulo, sendo que dez
já foram abertas até julho”, explica. Uma
decisão estratégica que já estava no target da empresa.

ARTE EM PAPEL

mos dar suporte aos franqueados, fizemos tratativas com os shoppings, ajudamos pessoalmente na ponta…E
tivemos um êxito muito grande, pois nenhuma operação foi fechada. Passamos
ainda a enxergar novas oportunidades
e investimos no e-commerce de forma
muito rápida. Além disso, firmamos uma
parceria com a CornerShop para potencializar a venda dos franqueados por

Com um mix de produtos diferenciados,

meio do delivery, ficando a critério de

a marca possui ainda coleções próprias,

cada um aderir a mais esse serviço”, pon-

lançadas, geralmente, uma vez por ano,

tua Janiques.

que, dependendo do desempenho, podem se tornar fixas. Hoje, elas corres-

As vendas em 2021 seguem abaixo de

pondem a 54% das vendas. “Temos uma

2019, mas estão melhores do que no ano

equipe interna de curadoria e desenvol-

passado com a expectativa de alta no fi-

vimento desses produtos exclusivos e

nal do segundo semestre. “Com o avanço

contamos com um parceiro da indústria

da vacinação, acreditamos em um cres-

gráfica para a fabricação.” Por estarem

cimento no período do Natal, já que há

sempre muito próximos dos clientes, sa-

uma demanda retraída. E a meta é conti-

bem quais serão tendências para a cria-

nuar investindo em 2022 também.” Para

ção de coleções, que sempre são diver-

esse ano, estimam um faturamento em

tidas, atemporais e funcionais. Entre os

torno de R$ 35 milhões da rede devido à

itens mais vendidos, os queridinhos são

expansão.

os planners (blocos semanal e mensal
de organização), seguidos dos cadernos
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UM POUCO DA HISTÓRIA

mas os sócios sempre acreditaram
que ambos se complementam e o

Tudo começou quando a cunhada de
Janiques sentiu falta de ter alguns
materiais para estudar para concurso público. Então, os irmãos gêmeos
começaram a ver essa lacuna no mercado de papelaria. Criaram e estruturaram o projeto até abrir a primeira

papel nunca deixará de existir. Prova
disso é como a marca conquistou os
consumidores com produtos voltados
para a organização, que otimizam a
produtividade de tarefas do cotidiano.

FRANQUIAS

loja no Parque Shopping Brasília. Em
pouco tempo, virou esse sucesso. A

A Magnólia Papelaria possui os quios-

empresa tem ainda mais três sócios,

ques como modelo de negócio, que

Igor Vendas, Julia Hueb e Vitor Vian-

podem variar de 6 a 12 m2, com inves-

na. “Foram conexões da época em que

timento a partir de R$ 135 mil. Esse

meu irmão Thiago trabalhava na Am-

valor já engloba tudo para ter a ope-

bev e que entraram na sociedade. O

ração pronta e funcionando. O prazo

relacionamento veio de uma jornada

de retorno do investimento é de 18 a

executiva.”

24 meses. “Muitos franqueados têm
mais de uma operação. A média é de

Da esquerda para
a direita, os sócios
Vitor Viana, Fillipe
Janiques, Julia
Hueb, Thiago
Janiques e Igor
Vendas

Na época, muitas pes-

2,7 unidades por franqueado.” Por se-

soas questionavam o

rem quiosques, são rápidos de serem

investimento em papel

implantados.

já que os negócios se
voltam cada vez para
ferramentas

digitais,
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A ABORDAGEM HUMANISTA
DO PSICÓLOGO É A BASE DO
CONHECIMENTO TRANSMITIDO POR
ELE EM SUAS PALESTRAS, EM SEUS
LIVROS E EM SUAS REDES SOCIAIS,
QUE JÁ ULTRAPASSAM A MARCA DE
2,5 MILHÕES DE SEGUIDORES

por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

S

aber se comunicar é conseguir falar para
diferentes públicos ao mesmo tempo. O
psicólogo e professor Rossandro Klinjey
tem o dom de levar informação com uma

linguagem didática e de fácil compreensão para
diferentes meios. Especialista em educação e desenvolvimento humano, ele ministra palestras Brasil afora – e em outros países – e ao mesmo tempo
compartilha conteúdo digital para seus mais de 2,5
milhões de seguidores nas redes sociais.
Ainda grávida, a mãe dele sonhou que o filho faria palestras no mundo todo. “Imagina o que é
ouvir isso na infância sem gostar de estudar muito e achar que sua mãe está viajando. De repente,
tudo acontece como ela previu e sempre me dizia:
‘quando acontecer, mantenha sempre a humildade, porque senão perderá tudo’”, conta o psicólogo,
paraibano de Campina Grande (PB). A produção de
conteúdo na internet começou em 2017 e, em pouco tempo, ganhou projeção sem fronteiras que só
o digital proporciona.
Com esse reconhecimento do público de forma
muito rápida, ele diz que tenta manter o equilíbrio e uma visão de simplicidade da vida. “É preciso entender que essa visibilidade está a propósito
das pessoas que vão me escutar. Sempre foco na
responsabilidade de entregar um conteúdo que
faça a diferença na vida das pessoas e vou lidando
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com o meu ego, para não me achar melhor

Referência na área educacional, Klinjey diz

do que os outros”, fala. Inclusive, ele lembra

que a pandemia antecipou certas angústias

uma conversa que teve com o Padre Marcelo

que eram percebidas pelas muitas mudan-

Rossi sobre isso, pois o sacerdote estava pre-

ças tecnológicas e no mundo do trabalho.

ocupado com a velocidade que tudo estava

Como a aceleração de processos gerando,

acontecendo. Para tranquilizá-lo, respondeu

consequentemente, crises, inclusive, emo-

que a esposa o coloca muito rapidamente na

cionais. “E agora mesmo com as respostas

realidade. “Quando você amadurece, perce-

e as vacinas que não existiam, há muitas

be que a crítica de alguém que está ao seu

pessoas angustiadas com o retorno. Apesar

lado como uma grande prova de amor. Você

de reclamarem, as pessoas se acostumaram

pode até aborrecer na hora, mas agradece

com o home office e tantas outras coisas

profundamente que essa pessoa te ama
e não quer que se perca”, diz.
MUDANÇAS TRAZIDAS
PELA PANDEMIA

que mudaram, então, há uma dificuldade de retornar”, explica.
A escola de modo presencial também fez muita
falta na vida das crian-

Acostumado a falar para

ças e adolescentes. “Há

grandes

um prejuízo significativo

plateias

presen-

ciais, o psicólogo Klinjey teve

cognitivo em processos

dificuldade em ministrar ape-

de aprendizagem e de in-

nas palestras on-line ainda no
início da pandemia. “Sou muito
de interagir com o público e um pa-

teração social, pois o aprendizado também é relacionamento. Essa tecnologia também

lestrante tem os olhares das pessoas com

mostrou a relevância e a importância do

um feedback. No primeiro momento, me

professor. Sabemos que alguns jovens talvez

desgastei profundamente porque ficava em

nunca mais voltem para a sala de aula. Há

uma angústia cognitiva para saber se o que

vários estudos sendo feitos por instituições

eu estava falando estava atingindo o públi-

internacionais e nacionais sobre o impacto

co, mas, depois de um tempo, como é co-

que isso vai ter ao longo de gerações”, revela.

mum do ser humano, me adaptei e passei a
ficar mais relaxado, como se eu tivesse con-

Klinjey ainda relembra o momento em que

versando com a pessoa ao vivo”, relata.

as aulas voltaram com escalonamento. “Os
alunos pareciam plantas que tinham sido

Ao mesmo tempo, esse modelo também

aguadas, como se estivessem murchando

trouxe vantagens. “É algo que veio para fi-

por falta de contato, e, de repente, vibram.

car. Palestras em cidades que eu não con-

Somos gregários por natureza. Na ausência

seguia estar antes pela falta de ter um ae-

das pessoas, definhamos. Então, passamos

roporto próximo ou porque minha agenda

por um processo de esgotamento emo-

não permitia que eu fosse, agora já consigo

cional e também de falência da resiliência.

encaixar. Então, há perdas e ganhos, mas a

Quando temos que ser repetidamente resi-

gente tem que se adaptar”, fala.

lientes, há momentos que não damos conta”, fala o professor.
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papel higiênico no começo da criO peso de tudo isso variou

se ou de quando vimos entrega-

conforme o gênero, a

dor de pizza sendo humilhado

pessoa, a região em que

em condomínio? A gente não

reside, o tipo de traba-

pode criar uma ilusão de que

lho e outras variáveis.

um evento como esse é ca-

“Somente por meio de

paz de modificar a conduta e

pesquisas nas próximas

o comportamento enraizados

décadas,

entenderemos

tudo o que a gente perdeu
e ganhou nesse processo.” Se-

na personalidade dos indivíduos. No entanto, não há como negar que eventos dessa proporção me-

gundo Klinjey, haverá ainda um grau

xem com algumas pessoas que estavam a

de ansiedade muito grande e uma angús-

ponto de fazer algum tipo de transformação.

tia premente, inclusive, com alguns casos

Nesses casos, vão ter um desejo muito pro-

depressivos. Ele complementa fazendo um

fundo de modificar a própria a vida”, explica.

alerta de que talvez algumas pessoas desenvolvam, por exemplo, uma mania de higiene

E ainda reforça que o término de uma cri-

profunda. “Os transtornos vão variar confor-

se tende a trazer muitas transformações.

me a capacidade de resposta que cada um

“Depois da Primeira Guerra Mundial, hou-

tem para enfrentar os desafios da vida. Há

ve uma efervescência econômica e cultural

quem vai sair bem, melhor até, aproveitan-

como a Semana de 22. No fim da Segunda

do o evento para se transformar. No entanto,

Guerra Mundial, tivemos The Beatles, rock

outras pessoas de fato vão sair transtorna-

n’roll, Anos 60, Direito das Mulheres, Direitos

das”, alerta.

Civis… A tendência é essa. E as pessoas ficam
com vontade de viver experiências. Por isso,

Por isso, para o psicólogo, é muito importan-

é um bom momento dos shoppings se con-

te que as empresas ainda mantenham o su-

centrarem nisso”, reforça.

porte aos seus colaboradores, pois há uma
demanda de luto muito forte e é preciso ofe-

A PRESENÇA DO SHOPPING

recer acolhimento. A volta ao mundo do trabalho físico exigirá outras demandas e será

Em sua terra natal, no estado da Paraíba,

necessário entender que é preciso trabalhar

Klinjey frequenta o Partage Shopping Cam-

o emocional mais do que antes.

pina Grande e, quando viaja dentro e fora
do país, também inclui shoppings em seus

No início da pandemia, muito se dizia que

roteiros. Gosta muito do Shopping Recife e

todos sairiam melhores após a crise sanitá-

RioMar Recife, na capital pernambucana.

ria da Covid-19. Segundo o palestrante, isso

Quando está na capital paulista, frequenta o

acontecerá somente com quem já vinha tra-

Shopping Cidade São Paulo e o Pátio Paulis-

balhando para ser melhor. “As pessoas ego-

ta. “Toda vez que estou em uma cidade, gos-

ístas têm uma tendência em se manterem

to de ir ao shopping para ir à livraria, comprar

egoístas. Lembra quando havia briga por

roupa, fazer massagem… Tem coisas que eu
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prefiro estar ali, tocando e vendo”, conta.

Esse momento de ir em um ambiente seguro
como o shopping também fez muita falta na vida

“Quando estou com a minha esposa em Campi-

dos jovens, já que este é um dos primeiros locais

na Grande, como o tempo de mulher é outro, vou

em que os pais confiam em deixar os filhos para

fazendo as minhas coisas enquanto ela faz o que

se divertirem e encontrarem com os amigos. “É

precisa, e nos encontramos para jantar ou ir em

um lugar importante para o adolescente interagir.

alguma loja juntos.” Reunir a família e sentir toda

Eles têm uma necessidade muito grande de sair

a experiência que a sétima arte proporciona tam-

porque estão em uma época em que querem se

bém está entre seus programas preferidos dentro

diferenciar da família e, para isso, eles precisam

de um shopping. “Gosto demais de cinema, de

encontrar grupos. Com a violência urbana, é mui-

encontrar os parentes, comprar pipoca, ficar es-

to mais comum levar e deixar o filho no shopping.

perando na fila e viver aquela tensão. Quando é

Além disso, todos temos a necessidade de viver

da Marvel, por exemplo, espero até o final para ver

uma experiência coletiva.”

se terá algum spoiler.”
Agora ele já se prepara para a retomada de suas
O cinema já foi utilizado algumas vezes como au-

palestras presenciais após tomar a segunda dose

ditório por Klinjey. E claro, entre as centenas de

da vacina. Enquanto isso, seus seguidores conti-

palestras, algumas foram ministradas para o setor

nuam acompanhando esse mestre em psicologia

de shopping centers. O professor é autor de cin-

que ensina tanto sobre educação, comportamen-

co livros e o último, “O Tempo do Autoencontro”,

to e desenvolvimento humano e relações inter-

lançado no ano passado, ainda não teve sessão de

pessoais nas redes sociais, na TV, no rádio e nos

autógrafos, mas ele aguarda por esse momento.

veículos impressos e digitais.

Alguns dos lançamentos, inclusive, foram feitos
em livrarias localizadas em malls. “O shopping
sempre traz uma memória afetiva de felicidade,
de contentamento e encontro com as pessoas”,
afirma. Entre seus best-sellers estão “Help! Me
Eduque”, “Eu Escolho Ser Feliz” e “As Cinco Faces
do Perdão.”

PREFERIDOS DE ROSSANDRO KLINJEY

LIVRO

PALESTRAR

O NOME DA ROSA

É TRANSFORMAR VIDAS

AUTOR

SAUDADE

UMBERTO ECO

DOS MEUS AMORES QUE JÁ NÃO
ESTÃO MAIS AQUI

LUGAR
CAMPINA GRANDE (PB)
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SHOPPING PLAZA
BELLA OAXACA SOMA
85 OPERAÇÕES E TAXA
DE OCUPAÇÃO DE
QUASE 100%

U

LOCALIZADO EM OAXACA DE JUÁREZ,
O EMPREENDIMENTO TEM UM MIX
BEM DOSADO COM AS MELHORES
MARCAS REGIONAIS, NACIONAIS E
INTERNACIONAIS, O QUE ATRAI A
POPULAÇÃO LOCAL E TAMBÉM OS
TURISTAS QUE VISITAM A CIDADE
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

ma prática comum em todos os

riado com as melhores marcas regionais, na-

países na implementação dos sho-

cionais e internacionais e registra uma taxa de

ppings é a diversificação do mo-

ocupação próxima de 100%. São 85 operações,

delo de negócio conforme a locali-

que tem como âncoras as marcas Liverpool,

dade e o planejamento dos empreendedores.

Bodega Aurrera, Cinemex e Coppel.

E foi justamente esta estratégia que elevou as
taxas de ocupação, operações e público do Pla-

Segundo Alejandro Luna Hornelas, CEO da

za Bella Oaxaca, que fica em Oaxaca de Juárez,

Conquer Property Management, que detém o

capital do estado de Oaxaca, uma cidade me-

shopping, na época da aquisição, o Plaza Bella

xicana encantadora pela cultura, arquitetura,

Oaxaca tinha uma taxa de ocupação abaixo de

história, natureza, gastronomia e arte.

80%, problemas de operação, mas uma ótima
localização. Foi através do local, aliás, que a ad-

Com quase 29 mil m2 de ABL (Área Bruta Lo-

ministradora conseguiu atrair a loja de depar-

cável), o empreendimento oferece um mix va-

tamento Fábricas de Francia, atual Liverpool,

Imagem da fachada
da Fábricas de Francia,
atual Liverpool,
inaugurada em 2017
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Liverpool oferece
o serviço de click
e collect aos
clientes

para

entrar

no

mall.

Para receber a marca,
providenciaram uma reforma e essa ação trouxe muitos – e bons – re-

1,568 milhão contra 2,169 milhões de visitan-

sultados. “Nos ajudou a melhorar a base de

tes em 2019, uma queda de 28%. Lembran-

inquilinos, o que permitiu aumentar o valor

do que os cinemas estiveram fechados du-

de rendimento por m2

e a eficiência na

rante o primeiro semestre do ano. Fizemos

operação, elevando de forma significativa o

um grande esforço para atrair novas marcas

indicador NOI (Net Operating Income – Re-

e em 2021 assinamos contratos importantes

ceita Operacional Líquida)”, explica o CEO.

como uma sucursal do BBVA e um restaurante KFC que, sem dúvida, ajudarão a atrair

Além disso, a operação gerou interesse de

novos clientes. Esperamos superar em 2022

marcas nacionais e internacionais reconhe-

o número de visitantes que tivemos em

cidas, que hoje fazem parte do mix. Não só

2019”, diz o CEO da Conquer.

abriu caminho para novos e melhores inquilinos, mas também aumentou a oferta

Atualmente, as 11 salas de cinema estão

e, consequentemente, o crescimento do

abertas, mas com capacidade reduzida, e

fluxo. “No momento da compra, analisamos

dois locais de entretenimento infantil se-

as oportunidades, a área de influência e o

guem fechados devido à pandemia da Co-

que poderíamos alcançar com o empreen-

vid-19, o que impacta também no fluxo de

dimento. Era uma localização excelente e o

pessoas.

tempo provou que estávamos certos”, lembra Hornelas.

AJUDA AOS VAREJISTAS

CONVIVÊNCIA E CONVENIÊNCIA

Para apoiar os lojistas durante a pandemia,
o shopping concedeu descontos e adia-

Em 2019, o empreendimento recebeu 5,49

mentos, além de buscar uma estratégia de

milhões de visitantes e, em 2020, com a pan-

retenção de inquilinos. “Não podíamos per-

demia, foram quase 4 milhões. “Até maio

mitir que fechassem ou falissem”, reforça

de 2021, tínhamos um fluxo acumulado de

Hornelas. Com isso, a empresa manteve a
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Bodega Aurrera, uma
das âncoras do mall

permanência de quase todos os lojistas,

sinfecção de superfícies, acesso controla-

somente alguns quiosques fecharam.

do, uso de máscaras, sinalização especial,

“Nesse empreendimento, temos tido uma

circulação diferenciada, entre outras me-

ocupação próxima de 100% nos últimos

didas, agora fazem parte do dia a dia ope-

cinco anos. Ocasionalmente, há opera-

racional.

ções fechadas, em transição ou adequação, o que é normal em qualquer empre-

Foi necessário também atender o con-

endimento, mas, em Plaza Bella Oaxaca,

sumidor de diferentes maneiras. Imple-

contamos sempre com clientes interessa-

mentaram o pick-up no estacionamento

dos quando há uma locação disponível”,

para entrega de mercadorias, apoiaram
várias iniciativas de lojistas

destaca o CEO.

do serviço Click & Collect e
Assim como shoppings de

o acesso dos entregadores

todo o mundo, Plaza Bella

do Uber e do Rappi foi faci-

Oaxaca implementou um

litado para mais agilidade

manual da nova normalida-

na retirada das compras.

de, seguindo as recomenda-

“Ampliamos ainda o inves-

ções governamentais e de

timento em campanhas de

órgãos internacionais. De-

marketing e publicidade no
Alejandro Hornelas Luna,
CEO da Conquer Property
Management
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Google e nas redes sociais, convidando

autossuficiente no consumo de ener-

os lojistas a participarem”, revela o CEO.

gia. Se um dia for ao México, para além

Algumas marcas aceleraram as vendas

das paradisíacas praias mexicanas e das

on-line.

ruínas históricas, inclua em sua lista Oaxaca de Juárez. Além de conhecer um

APOIO CULTURAL E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

lugar com vários atrativos, inclusive, nas
redondezas, como o sítio arqueológico
de Monte Albán, Patrimônio Mundial

O empreendimento possui acordos

da Unesco, poderá desfrutar de uma

com comunidades vizinhas e do entor-

riqueza cultural incrível e viver uma ex-

no para contribuir anualmente com as

periência de compra única.

festividades e atividades culturais. Em
sustentabilidade, tem investido em tecnologia LED e, em breve, irá instalar painéis solares, o que tornará o shopping
O shopping tem um
único piso com um
amplo estacionamento
aberto
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ABRASCE REESTABELECE
PARCERIA COM CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
INICIATIVA VISA FORNECER MELHORES CONDIÇÕES E ACESSO A LINHAS DE
CRÉDITO ESPECÍFICAS PARA MILHARES DE EMPRESAS EM TODO O BRASIL

C

om o objetivo de manter

de 6% a.a., prazo total de 48 meses,

a ajuda a empreendedo-

isenção de TAC, dentre outros bene-

res e lojistas de shopping

fícios.

centers de todo o Brasil, facilitando
o acesso ao crédito neste momen-

Para a Abrasce, a parceria demonstra

to em que muitas empresas ainda

a preocupação de todos com a recu-

passam por dificuldades financeiras,

peração gradual e sustentável de

a Abrasce reestabeleceu sua parce-

todo o setor. “Essa conquista é mais

ria com a Caixa Econômica Federal,

um resultado do esforço da Abrasce

reassegurando, desde setembro de

para que todos os shopping centers

2020, um convênio com melhores

possam minimizar os impactos cau-

condições de créditos para empre-

sados pela pandemia”, ressalta a as-

endedores de todo o Brasil.

sociação.

Além disso, com foco no desenvolvi-

Para mais informações, os interessa-

mento e fortalecimento de negócios

dos podem consultar o site da Caixa

impactados pela crise da Covid-19, a

ou falar diretamente com a superin-

Caixa abriu o Programa Nacional de

tendência dos shopping centers.

Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe), com
taxas de juros anual máxima correspondente à taxa Selic, acrescida
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