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DIVERSIDADE & INCLUSÃO
É sob esta temática que a nova edição da Revista Shopping
Centers foi preparada. Não há tempo mais oportuno para falarmos sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade e para o nosso setor. Os shoppings são um espaço
plural, onde todos têm liberdade de ser quem são. Vamos
além e preparamos os nossos empreendimentos para também serem inclusivos, não apenas cuidando da segurança
de quem frequenta nossos espaços como zelando pelo conforto e adaptabilidade das áreas para as pessoas com deficiência. A Abrasce também faz parte desse movimento, com
um time diverso – em gêneros, raças, faixas etárias – e agora
trazendo a acessibilidade também para o nosso site. Fique
atento porque em breve teremos novidades!
Nesta edição, também resgatamos o histórico das ações promovidas pelos shoppings em prol da adoção de pets e vimos
como é importante essa parceria com as ONGs (Organizações não governamentais) para o cuidado com os animais
abandonados. Das feiras de adoção virtuais à volta das presenciais, nós, como setor, sempre abrimos nossos espaços
para que mais animais encontrem uma nova família.
Ações como essa, testificam que o shopping mantém sua
cultura de excelência, cuidando do mix de lojas, colaborando
com causas importantes e sendo um destino de entretenimento para toda família. Por isso, mostramos também nessa edição, como os empreendimentos estão investindo em
atrações para o público neste momento de retomada das
atividades.
Falamos também sobre o crescimento das operações no formato quiosque nos grandes outlets nacionais e do avanço
dos lockers – armários inteligentes para entrega e retirada
de produtos – dentro dos shoppings.
Pra fechar, fique conectado aqui porque em breve, no início de novembro,
teremos uma reportagem especial
com todos os ganhadores do Prêmio
Abrasce 2021, ano em que batemos
nosso recorde de inscrições de cases.
Sabemos que esse número é um reflexo da criatividade, da inovação e
da resiliência do nosso setor durante
e pandemia. Seguimos confiantes e
extremamente otimistas para 2022.

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

Grupo Açoforte
Há mais de 15 anos agregando segurança e facilidades, o Grupo Açoforte
tem como prioridade o respeito humano e a busca pela excelência na
elaboração e execução de projetos personalizados em serviços de Segurança
Patrimonial, Segurança Física, Segurança Eletrônica, Vigilância e Facilities.
Telefone: (11) 3262-4765 | www.grupoacoforte.com.br

Clique e Retire
A Clique Retire é uma empresa 100% brasileira que detém a mais moderna
tecnologia de e-Boxes (smart lockers) e está conectados a uma rede global
na operação de terminais inteligentes de autoatendimento no Brasil. Mais
que “smart lockers”, os e-Boxes – Armários Inteligentes de Autoatendimento
– oferecem soluções logísticas da primeira à última milha com entrega e
devolução de mercadorias para diversos segmentos, promovendo inclusão
digital àqueles que possuem restrições de endereço ou outras dificuldades
para recebimento da encomenda em casa.
Telefone: 0800-887-7644 | www.cliqueretire.com.br

GreenYellow
A GreenYellow é uma empresa de origem francesa, especializada em Eficiência
Energética e Energia Solar. Atualmente está presente em oito países com um
portfólio de Eficiência Energética com mais de 2 mil projetos implementados em
todo o mundo, sendo mais de 1.400 deles no Brasil, que até dezembro de 2020
totalizou uma economia de energia de 680 GWh. Em energia solar, globalmente a
empresa conta com mais de 250 plantas fotovoltaicas desenvolvidas, com potência
instalada de 250MWp, sendo mais de 50MWp no Brasil. Além disso, a GreenYellow
opera também no Mercado Livre de Energia e oferece serviços focados em gestão
de energia como monitoramento, medição e gestão de faturas.
www.greenyellow.com.br

Mauá Participações
Reconhecida pelo compromisso com a qualidade de seus produtos e serviços,
a Mauá Participações Imobiliárias, que integra o Grupo Toctao, desenvolve
projetos de acordo com sistemas gerenciais modernos, aliando conhecimento
técnico, planejamento e pesquisa, numa busca contínua por soluções
construtivas sustentáveis, eficientes e inovadoras.
Telefone: (62) 3255-5100 | www.grupotoctao.com.br
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Renovação Filiados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

Magic Games
A Magic Games é a maior rede de parques indoor do Brasil. Com atuação
de norte a sul do país, a empresa busca sempre proporcionar alegria
a todas as idades, fortalecendo os laços familiares com momentos e
experiências marcantes.
Telefone: (17) 2138-8844 | www.magicgames.com.br
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EM PORTO ALEGRE, PONTAL SHOPPING
TRAZ O CONCEITO “LIFE CENTER”
UM ESPAÇO ABERTO, COM CONTATO COM A NATUREZA, SEGURO,
DIVERTIDO E FUNCIONAL PARA VIVER EXPERIÊNCIAS INCRÍVEIS
por: Abrasce | fotos: Divulgação

O

mundo mudou. As pesso-

tal está na mão certa: Avenida

as anseiam por novos ares.

Padre Cacique no sentido cen-

O Pontal Shopping, locali-

tro-bairro, à direita de quem está

zado em Porto Alegre (RS), está

indo para a Zona Sul. É só parar

integrado a um parque de 29 mil

e entrar. Graças à integração in-

m², às margens do Guaíba.

teligente entre as lojas térreas e
o Parque do Pontal, os clientes

Para dar vida ao conceito Life

poderão entrar nas lojas tanto

Center, o empreendimento tem

por dentro quanto por fora do

experiências inovadoras de gas-

shopping.

tronomia, lazer, saúde, natureza,
sustentabilidade e compras. A localização é privilegiada e o Pon-
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COMPLEXO MULTIÚSO

O Pontal é considerado um Life Center não só por

São mais de 230 escritórios e consultórios (que gi-

entrega completa à cidade. O complexo apresen-

ram 8 vezes mais pessoas), mais de 140 quartos

ta espaços inovadores, como o Market Hall, por

no hotel, e uma frequência de 40 mil usuários por

exemplo – uma área de 2 mil m² com operações

dia. O complexo contará com Hub da Saúde do

independentes, onde o cliente poderá comprar

Hospital Moinhos de Vento, Hotel Double Tree By

especiarias, peixes, carnes, hortifruti, cafés espe-

Hilton, centro de eventos, entre diversos outros

ciais, itens de conveniência, flores e muito mais.

serviços que apenas um Life Center pode ofere-

Além disso, o shopping tem um terraço repleto

cer. O empreendimento é pensado para atingir

de atrações gastronômicas, projetado para tirar

um público qualificado e gerar negócios de alta

o melhor proveito do pôr do sol no Guaíba e um

rentabilidade. Hoje o shopping conta com alguns

Boulevard Central, com cobertura translúcida que

dos maiores players do mercado de saúde, refor-

atravessa o mall de ponta a ponta. É neste cami-

mas e decoração, alimentação e hotelaria.

nho que estarão as lojas de grandes marcas.

conta de seu conceito, de seus ideais, mas por sua

Parque Pontal
com mais de
29 mil m²

Mais de
+ de 6 mil Hóspedes
por mês no hotel
Hilton

Estacionamento
coberto com
1.558 vagas

Fluxo aproximado
+ de 1 milhão
de pessoas por mês

+ de 40 mil
Funcionários e
frequentadores nas
237 salas comerciais e
consultórios médicos
por mês

TRAGA SUA LOJA PARA O PONTAL SHOPPING
SHOWROOM COM VISITAS PRÉ-AGENDADAS | TELEFONE: (51) 99901-3993
AV. PADRE CACIQUE 2893, EM FRENTE À FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO
CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE
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SOB OS HOLOFOTES: DIVERSIDADE
E INCLUSÃO
SAIBA QUAIS SÃO AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS PARA CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA
PARA TODOS E QUAIS PASSOS PRÁTICOS O SETOR DE SHOPPING CENTERS PODE DAR PARA QUE O
DEBATE SE TRANSFORME EM REALIDADE NOS EMPREENDIMENTOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Di-

ver-si-da-de, uma palavra polissílaba que carrega um significado polivalente
e plural em que o respeito às diferenças é a maior igualdade que o ser huma-

no pode ter. O debate não é de hoje, mas vem ganhando cada vez mais força em toda a
sociedade, o que só torna o ambiente em que vivemos melhor. Além de estar presente
no nosso dia a dia, o tema diversidade também deve envolver toda a cadeia empresarial.
Muitas conquistas já foram vivenciadas, mas há avanços ainda a serem alcançados o que
requer muita resistência, principalmente de quem vive e enfrenta a discriminação. Dentro dessa pauta, é preciso trabalhar lado a lado com a inclusão de cada indivíduo, não
importando a raça, a etnia, a religião, a orientação sexual, o gênero, a classe social, a estética, se é ou não uma pessoa com deficiência, entre outros aspectos. Somos todos iguais,
porém diferentes. E a busca pela equidade deve ser um dever de todos, assim como a
igualdade é o direito de todos.
Para reforçar a importância desse assunto, a Abrasce lançou a cartilha “Abraçando a diversidade e a inclusão” com o intuito de sensibilizar e incentivar os associados a assumir
esse compromisso e se tornarem verdadeiramente agentes transformadores da sociedade nessa temática. O material é bem explicativo e está disponível no site da associação. Baixe, leia, compartilhe e

pratique onde quer que esteja.

“Representamos cerca de

400 empreendimentos – entre sho-

pping centers e outlets –

que recebem juntos, mensalmente,

340 milhões de pesso-

as em uma diversidade de origens,

credos, etnia, gêneros,

orientação sexual, características

físicas, idades, formação
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cultural, expectativas, com-
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O PORTAL DA ABRASCE JÁ ESTÁ ACESSÍVEL E INCLUSIVO

portamentos, entre outras singularidades. Promover a diversidade nos shopping centers significa primeiramente exercer a cidadania, e, também, criar espaços livres de discriminação a todas as pessoas. Além
disso, acreditamos que a promoção de um ambiente diverso potencializa a inovação: pessoas diferentes
trabalhando em conjunto têm mais possibilidades de produzirem ideias diferentes, inovadoras, que não
são alcançadas por pessoas homogêneas, que pensam de maneira semelhante e possuem o mesmo repertório de vida, por exemplo”, analisa o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

NO MUNDO VIRTUAL
Na internet, 99% dos sites brasileiros não têm acessibilidade atrelada. Isso afeta cerca de 46 milhões de pessoas, que precisam de
algum recurso para conseguir navegar. Jaques Haber, head de
impacto da EqualWeb e founder da iigual inclusão e diversidade, explica como é possível tornar estes conteúdos mais acessíveis. “Geramos uma linha de código java sript e indicamos
onde deveria ser colocado. Ao ter um site acessível, a empresa
continua com um só portal, atendendo aos diferentes perfis
de usuários e suas necessidades específicas”, explica Haber.
O portal da Abrasce também passou a ser acessível a partir
da Inteligência Artificial da EqualWeb. De acordo com Haber, foram adicionados 25 recursos. “A Abrasce se antecipa
e se torna um benchmark. Vai acabar liderando um movimento, inclusive, com seus associados que se preocupam

_CAPA

com isso também”, res-

e o varejo deixem seus si-

salta. A tecnologia da

tes acessíveis para atender

EqualWeb é feita para

clientes como Andrea.

sites e sistemas web
como

intranet,

siste-

A Ancar Ivanhoe também

ma de ensino (learning

tem trazido a inclusão di-

management system) e

gital para seus negócios.

cursos on-line.

De acordo com Marcelo
Carvalho, copresidente da

A acessibilidade na web

companhia, no Dia da Luta

não é um tema em evi-

das Pessoas com Deficiên-

dência, o debate ainda
é muito tímido. “As empresas estão
investindo muito em tecnologia, nos
próprios sites e e-commerces, mas estão deixando de lado esse tema que é

JAQUES HABER COM
SUA ESPOSA ANDREA
SCHWARZ, FUNDADORES
DA IIGUAL INCLUSÃO E
DIVERSIDADE

superimportante, não só do ponto vis-

cia, comemorado em 21 de
setembro, os sites de toda a rede ganharam um tradutor para a língua brasileira de sinais com os avatares Hugo e
Maya, da Hand Talk. A ferramenta ainda permite com que todo o conteúdo

ta social, mas de negócios por não atender bem

seja acessado com audiodescrição, voltado para

às pessoas que precisam de acessibilidade digital

a inclusão de pessoas com deficiência visual. “Em

e do ponto de vista de governança. Se fala muito

paralelo, nossas redes sociais receberam a #Pra-

de ESG (Environmental, Social and Governance),

TodosVerem, um texto alternativo que descreve

mas a falta de acessibilidade digital é um ponto

as imagens estáticas das publicações, permitindo

falho no S de Social e no G no Governance”, desta-

que recursos de audiodescrição consigam trans-

ca o head de impacto da EqualWeb.

mitir todas as mensagens contidas no conteúdo
do Instagram e Facebook dos nossos shoppings”,

Haber ainda relata que sua esposa, Andrea
Schwarz, fundadora da iigual inclusão e diversidade, uma consultoria especializada na inclusão de

revela o copresidente.

O SETOR EM MOVIMENTO

pessoas com deficiência no mercado de trabalho,
é PcD e por ser do grupo de risco, tem evitado lo-

Os 601 shoppings brasileiros, que recebem mi-

cais de grande circulação.

lhões de visitantes por mês, precisam cada vez

Apesar disso, continua

consumindo

no ambiente on-

mais ser ambientes democráticos e livres de discriminação. Por isso, existe uma

-line – seja pro-

grande

atenção

dos

duto ou conteúdo

empreendedores

em

– e, por isso, é im-

trabalhar essa pauta

portante que o setor
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de forma concreta.
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COM A ESCUTA DE TODOS

cupada com essas situações. “A presença da di-

O Grupo JCPM já tinha um olhar atento para seu

importante de refletirmos sobre a nossa prática e

processo de recrutamento, mas, ainda assim,

as nossas ações”, destaca a diretora de Desenvol-

sentiu a necessidade de criar um compliance de

vimento Social.

versidade traz uma contribuição extremamente

diversidade e inclusão. O trabalho começou em
novembro de 2020 e foi formado um comitê, que

NOVOS AVANÇOS

envolve a alta direção, como o presidente e vice-presidente executivo, e algumas áreas internas

Em agosto deste ano, a Ancar Ivanhoe implemen-

como Jurídico, Comunicação, Recursos Huma-

tou um Programa de Diversidade e Inclusão, den-

nos e Desenvolvimento Social. “Ele foi constituído

tro do pilar de Cultura & Clima. “Para sermos mais

para que tivéssemos um olhar sobre nós e sobre

diversos e inclusivos, precisamos ter colaborado-

os negócios, pois há uma presença significativa

res com diferentes pensamentos, culturas, etnias

de visitantes em nossos shoppings e precisamos

e opiniões, assim nos tornarmos plural e democrá-

estabelecer procedimentos para que todos os

ticos. Afinal, as equipes começam a desenvolver

colaboradores tenham a compreensão de que a

soluções diferentes para atender os clientes que,

diversidade e a inclusão são imperativos na socie-

assim como elas, também têm necessidades e ca-

dade de todo o mundo”, afirma Lucia Pontes, dire-

racterísticas distintas. A rotina de trabalho flui, as

tora de Desenvolvimento Social da JCPM.

sugestões que agregam valor às atividades ficam
cada vez mais frequentes e tornam a realização

A empresa decidiu antecipar esse comportamento

das tarefas diárias mais produtiva e agradável”, re-

e, atualmente, há uma consultoria fazendo uma

força o copresidente da Ancar Ivanhoe.

sondagem com todos os colaboradores do grupo,
para que a construção do compliance seja coletiva.

O programa tem como objetivo promover a equi-

Além disso, essa reflexão também foi levada

dade em um ambiente de trabalho mais diverso

ao público dos malls. “Fizemos um calendário

e inclusivo. “O mundo mudou e é preciso pensar

e passamos a trazer campanhas em todos os

e fazer diferente para conseguir novos resultados

shoppings do grupo para que possamos
transmitir o nosso posicionamento em

e ir mais longe não apenas enquanto empresa,
mas também enquanto sociedade”, destaca Carvalho.

relação à diversidade e à inclusão
com temáticas como trabalho
infantil,

LGBTQIA+,

Atualmente, o nível gerencial da

questões

raciais e até mesmo o ageísmo,

Ancar Ivanhoe é composto por

que é discriminação por conta

mais de 50% de mulheres e um

da

idade,

time com 50,2% de negros. O

com

idosos.

um

principalmente
O

ambiente

shopping

que estão fazendo agora é tra-

é

zer mais diversidade para a alta

extremamente

liderança, nas linhas de suces-

qualificado para que essas causas

são e, consequentemente, novos

sejam colocadas”, conta Lucia.

olhares para os desafios de um mundo BANI, termo que significa Brittle

Nas primeiras campanhas, tiveram
uma resposta muito positiva dos visitantes e, inclusive, dos colaboradores
porque se sentiram contemplados
pelo fato da companhia estar preo-

LUCIA PONTES, DIRETORA
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DA JCPM
Foto: Leo Caldas

(frágil), Anxious (ansioso), Nonlinear
(não linear) e Incomprehensible (incompreensível). O BANI é um conceito que reflete que o mundo em
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que estamos vivendo é frágil

biente mais inclusivo entre as

e indica que a certeza de hoje

equipes.

é uma incerteza de amanhã.
Em suma, o mundo BANI

“Desde então, já realizamos

pede que nós estejamos sem-

workshops

pre preparados para enfren-

com a participação de mais de

tar o imprevisível.

60 líderes, sendo eles, da diretoria,

de

sensibilização

superintendências

e

Só há ganhos para a com-

gerentes corporativos. Dispo-

panhia ao ter um time mais

nibilizamos para todos os cola-

diverso e inclusivo, como alinhamento com uma nova demanda do cliente e da sociedade,

melhor

entendimento

das necessidades de diferentes
consumidores, maior capacida-

MANIFESTO DA ANCAR IVANHOE,
LANÇADO PUBLICAMENTE NAS
REDES SOCIAIS, ASSUMINDO O
COMPROMISSO DE RESPEITAR
O DIREITO DE TODOS SEREM
IGUALMENTE DIFERENTES

de de resolução de problemas

boradores, na nossa Plataforma
de Aprendizagem, a Universidade Ancar Ivanhoe, mais de nove
cursos na nossa Academia da Diversidade que abordaram temas
como Cultura e Gestão Inclusiva,
Liderança Inclusiva e Vieses In-

complexos, além de mais inovação ao ter pessoas

conscientes com nossos colaboradores. E este é

diversas, com vivências e visões de mundo dife-

apenas o começo!”, destaca Carvalho.

rentes. “A diversidade e a inclusão trazem riqueza para todos: para o negócio, para a sociedade e

“Está no nosso DNA a crença de que somos agen-

para cada pessoa que convive em um ambiente

tes transformadores da realidade. Entendemos

mais saudável e engajador”, ressalta o copresi-

que essa força motriz que corre em nossas veias

dente da Ancar Ivanhoe.

mobiliza a sociedade não apenas por conta do alto
volume de passantes por nossos shoppings, mas

Desde julho, um Comitê de Identidade, formado

também pelo número de pessoas que empregamos,

por 44 colaboradores voluntários, de di-

direta e indiretamente e pelos valores que

ferentes áreas e níveis hierárquicos,

são perpetuados em nossa cultura e

se reúne mensalmente para re-

compartilhados entre nossos colabo-

fletir e discutir as questões de

radores e suas respectivas famílias.

diversidade e inclusão e, consequentemente,

Por isso, entendemos que era

desenvol-

preciso agir diferente e ser parte

ver ações práticas, contando

da mudança neste importante

com o apoio da consultoria

momento de virada de chave e

Parangolé do Saber. A partir

adaptação a um novo mundo.”

desta iniciativa, os voluntários serão divididos em grupos
de afinidade (LGBTQIA+, Negros,
Mulheres e Pessoa com Deficiência) com o intuito de revisitar políticas, rever processos e implementar
iniciativas que promovam um am-
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MARCELO CARVALHO,
COPRESIDENTE DA ANCAR
IVANHOE
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ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS
DENTRO E FORA DO MALL

titivas”, diz o CEO.

Em janeiro de 2020, um pouco antes do início da

As iniciativas dos shoppings da Syn, realizadas

pandemia, a Syn, apoiada pelo Instituto Syn, criou

com o apoio de parceiros, fomentam o desenvol-

um comitê com profissionais de diversas áreas da

vimento das capacidades de indivíduos, gerando

companhia para cuidar exclusivamente do tema de

prosperidade e mobilidade socioeconômica. A

diversidade e inclusão porque acredita que as orga-

atuação está ancorada pelos pilares empregabi-

nizações que incorporam a diversidade como pro-

lidade, empreendedorismo, voluntariado e rela-

pósito sólido obtêm retornos positivos em múltiplos

cionamento. “Eles norteiam várias atividades que

sentidos, tanto social quanto empresarial.

procuramos colocar no entorno dos nossos em-

inovação e agregar ainda mais vantagens compe-

preendimentos. Desenvolvemos ações
“Pesquisas como a Diversity Matters

de treinamento, primeiro emprego,

Latin America — Por Que Empresas

mentoria para jovens e várias ou-

Que Adotam a Diversidade São

tras iniciativas focadas em bene-

Mais Saudáveis, Felizes e Rentá-

ficiar grupos em condições menos favorecidas”, destaca.

veis, publicado pela McKinsey em
junho de 2020, corroboram essa
tese ao mostrar que as empre-

Essa inclusão envolve alguns

sas engajadas com a diversidade

pontos

de

venda

também

têm melhor saúde organizacional

como a Loja Colaborativa, do Tie-

quando comparadas àquelas que

tê Plaza Shopping e Shopping D,

não desenvolvem iniciativas nessa di-

que permite a refugiados e imigran-

reção. Para nós, a diversidade é um dos

tes comercializarem seus produtos

melhores caminhos para a promoção do
respeito, da inclusão, da equidade e da

THIAGO MURAMATSU,
CEO DA SYN

sinergia entre pessoas e grupos.”

com custos reduzidos de operação.
Muitas vezes em condições de vulnerabilidade social, esses públicos
também são apoiados pelo “Moda

Esse comitê gera projetos que aumentam a visi-

Sustentável”, projeto que os ajuda no acesso a co-

bilidade sobre o tema dentro e fora da empresa,

nhecimentos técnicos e oportunidades para ala-

como talks com especialistas e rodas de conver-

vancar negócios.

sas. Segundo Thiago Muramatsu, CEO da Syn, ter
a diversidade dá uma perspectiva plural e permite

Há ainda duas minilojas da ShopBlack, no Sho-

assumir e gerenciar um posicionamento que con-

pping D, que buscam dar chances ao empreen-

tribui continuamente para o ambiente saudável,

dedor negro de se profissionalizar e vivenciar uma

para a redução de conflitos, promoção de enga-

experiência fundamental para o aprendizado prá-

jamento, de ideias e, entre outros benefícios, aju-

tico, convergindo com uma de nossas prioridades,

dando significativamente a impulsionar a criativi-

que é estreitar o relacionamento com as comuni-

dade, que é uma virtude estratégica para o nosso

dades do entorno.

negócio. “Mudamos recentemente nossa identidade, de CCP para SYN, com o objetivo de reforçar
um compromisso histórico que temos com a inovação, nos tornando ainda mais capazes de gerar
sinergia entre pessoas e grupos. Investir na diversidade é investir no aumento desse potencial de
SHOPPING CENTERS_15

Mais um importante exemplo de diversidade é o projeto pioneiro do Grand Plaza Shopping, chamado
“Banheiro Inclusivo”. Inaugurado em outubro de 2020 e desenvolvido com base em referências internacionais, trata-se de uma área de 240 m², equipada com ar-condicionado, seis cabines-família, duas cabines para pessoas com deficiência e 43 cabines individuais. Não há separação das cabines por gênero, mas
todas são individuais e fechadas para garantir privacidade.
“O Banheiro Inclusivo foi pensado como um lugar para uso de todos, sem distinção. É um tipo de serviço
que reforça o nosso propósito de oferecer um ambiente democrático, em que todas as pessoas, independentemente do gênero, possam exercer seu direito de escolha, usufruindo de conforto e comodidade
com segurança”, destaca Muramatsu.

BANHEIRO INCLUSIVO DO GRAND PLAZA
SHOPPING, EM SANTO ANDRÉ (SP)

FORTALECIMENTO DA CULTURA
A Aliansce Sonae, a maior administradora de shoppings no país, também está ainda mais engajada em
abraçar a diversidade e a inclusão. Desde a fusão das duas empresas, as forças se somaram também no
pilar de sustentabilidade, onde o tema está presente.
“No início do ano, institucionalizamos essa questão da diversidade e inclusão e criamos nossa política de
sustentabilidade, um compromisso que já começa com o statement do próprio Rafael Sales, CEO da companhia”, conta Renata Côrrea, diretora de Gente e Performance da Aliansce Sonae.
Agora em setembro, tiveram a primeira semana de diversidade e inclusão com uma série de ações de desenvolvimento para o time, discutindo letramento, viés inconsciente, equidade racial e de gênero. Aconteceram workshops para todos os líderes e depois um plano de desenvolvimento para todos os colaboradores. “Hoje, nos conectamos com o tema pelo business e pelo propósito pessoal. Temos isso muito forte
na nossa cultura, mas precisávamos consolidar e criar um compromisso comum”, diz.
16_SHOPPING CENTERS
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Durante essa semana de diversidade e inclusão,

de pessoas com deficiência da forma adequa-

a Aliansce Sonae também lançou um censo

da. “Queríamos construir um banco de dados

com o objetivo de conhecer o ambiente atual,

com alguém que entendesse de verdade sobre

analisar a composição demográfica, bem como

essa questão da inclusão”, conta a gerente de

o nível de afinidade e a visão dos colaboradores.

Gente e Performance.

A pesquisa foi feita com os colaboradores e, em
seguida, com os prestadores. Fecharam o evento com um Manifesto da companhia e o lança-

GRANDES VOZES QUE AGEM E
ENGAJAM

mento dos programas de desenvolvimento.
Mais do que empresas, há pessoas engajadas
Em junho deste ano, a Aliansce Sonae ain-

em várias causas que buscam a igual-

da se uniu a outras 45 empresas no

dade das pessoas. São incansáveis

MOVER – Movimento pela Equi-

e lutam diariamente para que o
direito do outro seja respeita-

dade Racial – , coalizão formada

do.

pela iniciativa privada que tem
como foco a empregabilidade,
conscientização e promoção

DIVERSIDADE
ÉTNICO-RACIAL

da diversidade racial.
“Nosso compromisso de pro-

À frente da EmpregueAfro,

mover a equidade racial tem

primeira consultoria de Recur-

como meta gerar 10 mil empregos

sos Humanos do país focada em

em posições de liderança para profis-

diversidade étnico-racial e inclu-

sionais negros e impactar 3 milhões
de pessoas nesse processo”, diz. Em
equidade de gênero, a companhia
já faz um trabalho há algum tempo,

RENATA CÔRREA,
DIRETORA DE GENTE
E PERFORMANCE DA
ALIANSCE SONAE

que traz resultados como ter 43% de
mulheres em cargos de liderança.

são, a CEO e fundadora Patrícia
Santos viu o mercado evoluir nos
16 anos de atuação. “Atendemos
90% das empresas que traba-

lham com diversidade étnico-racial de acordo
com a pesquisa do Instituto Ethos e da Revis-

“A diversidade é presente nos milhares de

ta Exame, o que representa 30% das maiores e

consumidores que temos em nossos shoppings,

melhores companhias do país, diz. No ano pas-

precisamos estar muito bem preparados e

sado, mesmo diante da pandemia, recolocaram

apoiar muito essa questão cultural que tem um

212 pessoas e esse ano atingiram essa marca só

papel social, que nos leva a tomar essas ações.

no primeiro semestre. A empresa, por meio dos

No aspecto humano e de negócio, temos que

treinamentos que ministra, já impactou mais de

permitir que as pessoas tenham liberdade

50 mil pessoas. “Crescemos muito graças à so-

para viver suas verdades em um ambiente de

ciedade que está evoluindo e debatendo cada

respeito”, reforça Renata.

vez mais a questão racial”, explica.

Recentemente, a companhia firmou uma parceria com a iigual para trabalhar com a inclusão
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Os negros e os pardos representam 56% da popu-

trutural, desigualdade entre brancos e negros no

lação brasileira, mas falta representatividade nas

Brasil, a importância de ações afirmativas, e como

empresas. Trazer a diversidade para dentro das

as empresas e cada indivíduo podem se posicio-

companhias vai muito além de uma estratégia

nar para defender e ser um forte aliado na cau-

de negócio. “É cumprir com sua responsabilidade

sa antirracista. Depois são realizadas as etapas de

social. Uma equipe diversa traz soluções diversas

recrutamento e seleção específico da população

e alcança clientes diversos. A diversidade traz ino-

negra. Em seguida, feito um acompanhamento

vação, criatividade, produtividade e impulsiona

dos profissionais contratados.

os negócios. Quando uma pessoa negra tem essa
oportunidade no mercado de trabalho, ela repre-

Além das campanhas mais inclusivas realizadas

senta toda essa potência e somos uma potência

para o consumidor final como trazer um Papai

consumidora que não está sendo enxergada

Noel negro, Patrícia recomenda que os sho-

por empresas que não investem nes-

ppings tenham ações internas de cons-

sa questão. Representamos 55% da

cientização para que os casos como

força de trabalho do PIB no Brasil

desconfiança e perseguição das

e somos a maioria da classe mé-

pessoas negras por parte dos se-

dia e da classe C, composta por

guranças não aconteçam den-

mais de 50% de negros”, anali-

tro dos malls.

sa Patrícia.
“Valorizar diversidade e inclusão

A pessoa preta ainda enfrenta

não é uma moda, é a coisa inte-

muito preconceito no mercado

ligente a ser feita, porque quanto

de trabalho, principalmente pelas

mais a gente investe na valorização,

barreiras do racismo estrutural que

reduz as desigualdades, consegue dar

se personificam de diferentes formas.

a oportunidade e transformar nossa

“Desconfiam sempre da nossa competência, não nos dão oportunidades
por causa do tom da nossa pele, do

PATRÍCIA SANTOS,
FUNDADORA E CEO DA
EMPREGUEAFRO

lugar onde a gente mora ou da faculdade onde estudamos.”

sociedade como um todo. É importante
que as pessoas tenham essa consciência.”

PELA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

No caso das mulheres, elas enfrentam o racismo
e o machismo. Segundo o Instituto Ethos, os ho-

Em 13 anos, a Talento Incluir já mudou a vida de

mens negros representam menos de 5% dos car-

mais de 8 mil pessoas com deficiência, inserin-

gos executivos e o índice cai para 0,6% no caso das

do-as no mercado de trabalho e, atualmente,

mulheres. “Na pirâmide da exclusão do nosso país,

atende mais de 500 empresas. A empresa atua

o homem negro está atrás do homem branco e

desenvolvendo projetos de consultoria e assesso-

da mulher branca, mas ele ainda chega um pouco

ria executiva baseados em quatro pilares: cons-

mais longe do que as mulheres negras”, avalia.

cientização e engajamento, contratação, acessibilidade e consultoria estratégica de marketing e

Nas empresas em que a EmpregueAfro atua, o

comunicação.

trabalho sempre começa com ações de treinamento e desenvolvimento com a organização in-

Sempre na vanguarda, Carolina Ignarra, sócia-

teira com workshops e palestras sobre racismo es-

-fundadora e CEO da Talento Incluir, vem que-
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brando as barreiras físicas e atitudinais ao longo

deficiência no mercado de trabalho, a começar

desses anos ao lado de seus sócios e de toda sua

pelo número de empregados formais, que chega

equipe. É um trabalho constante com o propó-

a pouco mais de 500 mil, correspondendo quase

sito de alcançar a equidade das pessoas com

ao exigido pela Lei de Cotas. “Além dos rótulos do

deficiência na sociedade.

capacitismo, a sociedade não entende a necessidade das cotas e parece que a pessoa só entra por

No Brasil, cerca de 46 milhões de pessoas têm

esse processo como se não tivesse competência

alguma deficiência. Em abril desse ano, a Talento

para exercer o cargo. Além disso, a liderança não

Incluir inovou mais uma vez com o lançamento

está acostumada em fazer a gestão desses funcio-

da UinHub, primeira plataforma de inclusão do

nários por falta da convivência com a sociedade.

país que reúne lojas, produtos, informações e

Ainda há o desafio de que as pessoas com defici-

serviços voltados para os consumidores com

ência não foram preparadas para uma carrei-

deficiência.

ra corporativa”, fala Carolina.

A ideia surgiu de oportunidades,

Por isso, além de contratar, é ne-

inclusive, quando desenvolve-

cessário capacitar toda a organi-

ram um projeto de venda on-li-

zação para que esses profissio-

ne para uma empreendedora

nais sejam inseridos de forma

que produz máscaras trans-

integral e respeitosa nas equi-

parentes para que as pessoas

pes, fazendo, enfim, que seja

com deficiência auditiva pos-

uma cultura dentro da empresa.

sam fazer a leitura labial. Com

É necessário ainda que os negó-

diferentes demandas em diversos

cios pensem em planos de carreira

segmentos, a organização decidiu

para esses colaboradores, invistam em

criar essa plataforma para atender
esses consumidores e conectar os
empreendedores. “Por ser uma mulher PcD, interagir com esse público

acessibilidade no ambiente de traCAROLINA IGNARRA, CEO
E SÓCIA-FUNDADORA DA
TALENTO INCLUIR

e ter outras pessoas com deficiência

balho e reservem vagas em cargos
de liderança.
Carolina destaca o trabalho desen-

na equipe da Talento Incluir, sei o quanto somos

volvido pela Rede Raia e Drogasil, pois é a empre-

negligenciados pelo varejo e pela sociedade de

sa que mais emprega pessoas com deficiência in-

forma geral”, afirma Carolina. Desde o lançamen-

telectual do mundo. Exemplos a serem seguidos

to, a plataforma vem crescendo.

não faltam a começar pelo trabalho desenvolvido
pela Talento Incluir.

No caso dos shopping centers, Carolina destaca
a importância do setor de inserir as pessoas com
deficiência em suas equipes. “Aprendemos a fazer

PELA IGUALDADE NA IDENTIDADE E
EXPRESSÃO DE GÊNERO

inclusão estudando e convivendo junto. Se não
existir um time diverso, é muito difícil conseguir

A luta da comunidade LGBTQIA+ é permanente,

levar a melhor experiência ao cliente, que tem a

pois o preconceito ainda existe e precisa ser com-

mesma vivência. O caminho de acertar na inclu-

batido. No caso de homens e mulheres trans, essa

são é somar o que queremos fazer para o cliente

é a maior dificuldade enfrentada no mercado de

com o que vivemos dentro do negócio”, explica.

trabalho. A ativista Maite Schneider, cofundadora
da TransEmpregos, destaca que são muitos anos

São muitos desafios vividos pelas pessoas com

de ignorância em que a pessoa trans era vista
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apenas pelo lado excludente, como artista em

zados e mais vulneráveis têm mais dificuldade de

programa de auditório, cabeleireiro ou mesmo

inserção. Após o sexto mês, voltaram as contrata-

prostituta. “Na TransEmpregos, temos 25 mil cur-

ções. Em agosto, a TransEmpregos atendeu mais

rículos cadastrados, sendo que 40% dos profissio-

200 empresas e vale reforçar que todo o trabalho

nais têm graduação, mestrado ou doutorado. En-

de consultoria é gratuito. Assim como Maite, a ide-

tão, são pessoas extremamente capacitadas tanto

alizadora e fundadora do projeto, Marcia Rocha, e

em hard skills quanto em soft skills. E não conse-

a cofundadora, a cartunista Laerte Coutinho têm

guem emprego por preconceito. Em uma socie-

um sonho em comum na busca pela igualdade

dade que se diz meritocrática e quer os melhores

de todos. “Nosso projeto de sucesso será quando

talentos perto, não ter as portas abertas para pes-

a gente falir a TransEmpregos”, enaltece.

soas trans só conota uma das maiores fake news”,
relata.

Os três mercados mais fechados para as pesso-

Em sete anos de atuação, Maite viu acontecer

as trans são os ramos automobilístico, imobiliário

conquistas

de

e de publicidade e marketing. O telemarketing

setembro, atingimos a empresa de número 1.275,

é a área com maior abertura, seguida do varejo.

cada uma representa um degrau no combate

O mercado de shopping centers ainda é restrito,

às desigualdades sociais e econômicas”, destaca

mas a TransEmpregos entrou há pouco tempo na

Maite. Só na Atento, empresa de telemarketing,

Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

significativas.

“Em

meados

a TransEmpregos já conseguiu recolocar 1.300
profissionais trans. Há vários varejistas também

“Ter a diversidade presente torna as equipes mais

parceiros como o Carrefour e o Grupo GPA, que

potentes e traz representatividade, o que é bom para

capacitam e criam planos de carreiras internos

o negócio em termos de visibilidade. Mostra que a

para os profissionais não ficarem estagnados.

empresa está antenada com os propósitos de um

“A diversidade é a maior igualdade que a gente

mundo melhor, que só pode ser melhor, se for bom

pode ter. É muito bom ver companhias que nem

para todos.”

imaginávamos se aproximando e mudando seus
discursos, tentando construir e aprender. As que
não levam a diversidade e a inclusão a
sério vão ser deixadas para trás. No

PELA EQUIDADE DAS
MULHERES

mundo VUCA e na velocidade que
tudo acontece, empresa boa não

O Movimento Mulher 360, uma

é só aquela que entrega um

organização sem fins lucrati-

bom serviço ou bom produto –

vos, começou com a iniciativa

isso é obrigação -, é a que deixa

de oito empresas fundadoras.

um legado para o mundo”,

Após seis anos de trabalho, já

exemplifica.

somavam 86. E esse é só um
demonstrativo do avanço. “Temos um impacto não só direto

Nos três primeiros meses da pandemia, Maite conta que houve uma

como as empresas associadas, mas

paralisação das contratações e, em se-

como fonte e referências no tema de

guida, as empresas parceiras tentaram
não demitir esses profissionais, por
entenderem que os grupos marginali-
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MAITE SCHNEIDER,
COFUNDADORA DA
TRANSEMPREGOS
Foto: Cibele Barreto

equidade de gênero. Construímos
uma inteligência coletiva de melhores práticas, de como avançar os ca-
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minhos e os desafios, compartilhando e sistema-

os marcadores identitários (raça, orientação sexu-

tizando o conhecimento. O que foi muito positivo

al, pessoas com deficiência, idade, entre outros).

e que tem auxiliado na nossa missão, que é acele-

Quando você olha o desafio de mulheres negras,

rar o avanço da equidade de gênero, da liderança

por exemplo, a experiência delas na jornada pro-

feminina no mundo corporativo”, afirma Margare-

fissional é muito mais desafiadora e repleta de

th Goldenberg, gestora executiva do Movimento

barreiras do que mulheres brancas”, reforça Mar-

Mulher 360 e CEO da Goldenberg Diversidade.

gareth.

Há varejistas associados como Magalu, Via Varejo,

É necessário que o fortalecimento da cultura in-

Carrefour e Droga Raia e Drogasil que têm coloca-

clusiva seja genuíno, inclusive, como, no caso dos

do a equidade e a diversidade como pauta central.

shoppings, quando fazem campanhas. É essencial

“Essas empresas entenderam que é uma pauta

falar o que se faz. Os grandes riscos reputacionais

estratégica para o negócio. Não é somente

é quando se quer parecer algo que não é.

uma questão de justiça social, mas de

Para a executiva do Movimento Mulher

equidade de oportunidade de direi-

360, o que se tem visto com frequ-

tos humanos, mas é um diferen-

ência é que muito se discute so-

cial competitivo nos negócios.”

bre diversidade, mas a realida-

E o Movimento Mulher 360 tra-

de é que quando as empresas

balha junto para mostrar como

analisam seus times, os head-

avançar e superar as barreiras e

counts possuem um padrão de

muitas delas já avançaram em

maioria homens brancos e sem

muitos pontos percentuais em

deficiência, principalmente na

mulheres na liderança no head-

liderança. “É fundamental enten-

count.

der e fazer um retrato da situação
atual da atividade e da pluralidade e

“É uma jornada, ainda há muito para
se avançar. É importante lembrar que
os desafios e as barreiras estruturais
das mulheres não nasceram nas organizações, são reflexos culturais da
sociedade brasileira, que é patriarcal e

entender quais são as oportunidaMARGARETH
GOLDENBERG, GESTORA
EXECUTIVA DO
MOVIMENTO MULHER 360
E CEO DA GOLDENBERG
DIVERSIDADE

des de avanço, com diretrizes muito claras e com ações intencionais e
afirmativas para reverter os desafios
para conseguir ter um time plural
em todos os sentidos”, explica.

machista”, fala Margareth.
Muitas empresas estão engajadas com essa questão e tendo iniciativas e práticas para superar as
barreiras da maternidade, que ainda têm um viés
muito forte de associar o fato de ser mãe a ser
pouco dedicada e competente, o que impacta diretamente na carreira das mulheres. É um desafio
constante de transformação cultural que algumas
empresas vêm fazendo. O Movimento Mulher 360
faz um importante trabalho em cima do desafio
interseccional de gênero. “É preciso ampliar o
olhar para mulheres e falar com todas, somando
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“Evoluímos 10 anos em 6 meses”, diz CEO
da Intranet Mall sobre as transformações
dos shoppings durante a pandemia
CASSIANO ANTEQUEIRA CONTA QUE A RELAÇÃO PRÓXIMA COM OS CLIENTES FOI
INDISPENSÁVEL PARA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES URGENTES PARA O MOMENTO
por: Abrasce | fotos: Divulgação

C

ertamente, a pandemia da COVID-19

pela pandemia sem contratos cancelados e

e todas as mudanças que ela trouxe

com relações ainda mais fortalecidas com os

acelerou ainda mais os processos de auto-

grandes clientes do ramo.

mação e digitalização que já aconteciam no
mercado de Shopping Centers. Foi a união

Em entrevista à Abrasce, Cassiano Ante-

do setor e a constante busca por soluções

queira, CEO da Intranet Mall, celebra como

eficazes que fizeram com que todos pas-

a plataforma conseguiu brilhar em meio à

sassem por esse momento mostrando ino-

adversidade e conta como a união entre os

vação, resiliência e criatividade, construindo

colaboradores de diferentes ramificações do

uma história de sucesso no enfrentamento

setor fez a diferença neste momento.

da pandemia.
Há mais de 20 anos de mercado, a emprePatrocinadora platinum do Prêmio Abrasce

sa aposta em soluções inteligentes para a

2021 e presente em mais de 200 shoppings

gestão do shopping, administração das lojas

do Brasil, a Intranet Mall conseguiu navegar

e experiência do cliente. Com o objetivo de
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tornar processos mais práticos e sustentáveis, a

cados internos”, explica o CEO. Cassiano Ante-

Intranet Mall está sempre de olho na rotina do

queira, CEO da Intranet Mall

cliente para tirar o próximo projeto do papel.
“Nós atendemos cerca de 50% do mercado, em

Soluções desenvolvidas durante
a pandemia

mais de 40 mil lojas e 200 shoppings, sendo assim, estamos sempre vendo a necessidade do

Aliás, a comunicação foi um dos pontos em que

lado do lojista e do shopping, com isso, estamos

a Intranet Mall ofereceu mais apoio imediato aos

sempre criando soluções”, conta Cassiano sobre

clientes. Disponibilizando comunicados em for-

a comunicação com os clientes e a troca de fe-

mato de vídeo, a empresa conseguiu ajudar os

edbacks que se torna essencial no desenvolvi-

shoppings a explicarem às centenas de funcio-

mento de novas ferramentas e funcionalidades.

nários o que estava acontecendo e quais seriam
os protocolos a seguir.

Inclusive, durante a pandemia, a relação entre
empresa e cliente se tornou ainda mais próxima

Além disso, a Intranet Mall também desenvol-

e indispensável. Por conta do home-office, Cas-

veu catálogos virtuais que podiam ser utilizados

siano conta que conseguiu conversar com mais

pelo cliente final. Os produtos eram enviados

clientes, reunindo pessoas virtualmente de uma

pelo lojista, aprovados pelo shopping e então

forma que seria muito mais difícil pessoalmente.

divulgados ao público online no site do estabe-

Assim, a criação e apresentação de novas solu-

lecimento. A solução foi essencial para que as lo-

ções foram ainda mais produtivas e efetivas.

jas continuassem vendendo, mesmo de portas
fechadas.

Entretanto, a principal dificuldade foi entrar em
contato com todos os shoppings atendidos pela

“Trabalho há 24 anos no setor de Shopping Cen-

Intranet Mall logo no início do fechamento do

ters e sempre ouvimos falar de omnicanalidade e

comércio. A grande necessidade da empresa

digitalização do varejo, só que era algo que pare-

era entender o momento que cada um estava

cia um objetivo muito distante. Entretanto, o fe-

vivendo, assim como suas necessidades a médio

chamento dos shoppings na pandemia foi como

e longo prazo.

uma virada de chave, nós evoluímos 10 anos em
6 meses”, conta Cassiano sobre todos os projetos

Perceber que a quarentena duraria mais do que

que saíram do papel na pandemia.

o esperado foi desafiador, mas Cassiano
conta que foi um momento em que o

Por mais que nem todas tendências e

potencial das ferramentas da Intranet

soluções trazidas pelo distanciamen-

Mall se tornou mais presente.

to social sigam ativas após o retorno
às atividades, Cassiano conta que

“Tivemos uma certeza de que os

acredita que o setor continuará em

shoppings precisavam da nossa fer-

um ritmo acelerado de inovações,

ramenta quando as portas se fecharam. Ali, começamos a criar
algumas soluções urgentes

tanto com foco na experiência do
cliente quanto na expansão da
presença digital do mall.

e imediatas para ajudá-los,
como abrir mais espaços

Ao mesmo tempo, Cassia-

para circulares e comuni-

no conta que a ferramen-

Cassiano Antequeira,
CEO da Intranet Mall
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ta de gestão de obras e reformas recebeu um des-

em 2018, é um sistema de autoatendimento para

taque especial enquanto os shoppings ficaram de

empréstimo de carrinhos e cadeiras de rodas. A

portas fechadas. Na plataforma, o lojista, a equipe

ferramenta é a principal aposta da marca para a

de arquitetura e a administração do mall conse-

experiência do cliente neste retorno ao shopping

guem analisar todos os documentos e status das

em horários completos.

construções, desde o primeiro dia de obra até a
inauguração. Como não havia circulação, este foi

Durante a pandemia, muitos shoppings remane-

um momento aproveitado pelos lojistas para fazer

jaram funcionários de atendimento para pontos

as transformações e ajustes que planejavam, de

mais urgentes, tanto para seguir os protocolos

forma menos burocrática e sem interferir na ex-

de segurança quanto para otimizar o orçamento.

periência do cliente.

Pensando nisso, o Scardlet chega como uma ferramenta autônoma, que dispensa a necessidade

Além disso, o sistema de crachá virtual, desenvol-

de operador, podendo suprir todas as necessida-

vido pela Intranet Mall para um projeto de um em-

des do cliente final por meio de poucos cliques no

preendimento que foi finalista do Prêmio Abrasce

smartphone.

2019, se destacou durante o distanciamento social.
Com a ferramenta, o cadastro e identificação do

Além disso, o formato de autoatendimento permi-

funcionário da loja é realizado pelo smartphone. O

te que o Scardlet seja aplicado em pontos estra-

acesso à portaria acontece por meio da leitura do

tégicos do shopping, como as entradas mais pró-

QR Code no aplicativo, dispensando o cartão físico

ximas do estacionamento. Assim, o mall se torna

ou o uso da biometria.

mais acessível para a circulação com carrinhos e

Autoatendimento e mobilidade:
as apostas do momento

cadeiras de roda.
No momento, o sistema está ativo em grandes
grupos de shoppings do Brasil, em preparação

O sistema Scardlet, desenvolvido pela Intranet

para transformar o trânsito do cliente neste retor-

Mall e que também foi aplicado por um empre-

no às lojas depois da vacinação.

endimento que foi finalista do Prêmio Abrasce
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O ENTRETENIMENTO
ESTÁ DE VOLTA!
COM TODOS OS PROTOCOLOS DE SAÚDE E SEGURANÇA E
GRADATIVAMENTE, OS SHOPPINGS JÁ TRAZEM MUITAS NOVIDADES
DE LAZER E DIVERSÃO PARA O PÚBLICO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

vida dos brasileiros tem retor-

a fazer parte novamente da programação,

nado a uma normalidade ain-

atendendo o pedido do público, que estava

da com cautela, mas com uma

com saudades e ansioso para vivenciar es-

perspectiva muito melhor gra-

ses momentos novamente.

ças ao avanço da vacinação. No setor de
shopping centers, há um otimismo para

A volta das experiências

os próximos meses, especialmente para o
final do ano. Essa maior flexibilização tam-

Em alguns shoppings, as áreas ao ar livre

bém tem colaborado para que os empre-

foram as primeiras a serem exploradas para

endimentos voltem a oferecer experiências

eventos com bilheteria. Passear de roda-

de entretenimento e lazer além do mix,

gigante foi uma das atrações escolhidas

sempre respeitando os protocolos sanitá-

por empreendimentos da Multiplan como

rios já estabelecidos. Exposições, circuitos

RibeirãoShopping,

infantis, eventos gastronômicos, oficinas,

ShoppingAnáliaFranco.

MorumbiShopping

e

mostras, feiras, espetáculos… Tudo começa
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anos”, destaca Vander Giordano, vice-presidente Institucional da Multiplan.

Pista de patinação montada
no estacionamento do
MorumbiShopping

Giordino reforça ainda que é
essencial que esse mix seja criado
com foco nos desejos dos consumidores e ressalta benefícios como comodidade e segurança. Sobre a volta à normalidade, ele acredita na
retomada mais acelerada no último trimestre
de 2021. “Percebemos nos clientes a vontade
Com estrutura de 30 metros e 20 cabines, a
atração tem sido um sucesso por onde passa.
Antes mesmo da roda-gigante deixar o mall do
MorumbiShopping, o empreendimento já tinha montado uma pista de patinação de gelo
no estacionamento, que permanecerá até o final de janeiro de 2022. O BHShopping recebeu
o maior castelo inflável da América Latina. O
ParkJacarepaguá, localizado no Rio de Janeiro, que ainda será inaugurado, já foi projetado
com um parque infantil e com a primeira arena permanente de patinação no gelo dentro
de um mall na cidade.
“Nossos shoppings nunca foram templos de
compras e consumo, são hubs sociais. Neles
é possível resolver a vida em um só lugar e
ter acesso a diversas opções de lazer, cultura,
entretenimento, além de serviços, o que proporciona experiências completas. Por isso, os
eventos e as atrações de entretenimento compõem o mix. E esse entretenimento não é um
movimento recente e está presente nos complexos multiúsos da companhia há mais de 45
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de voltar ao shopping após os períodos de
suspensão temporária das operações no ano
passado, o que nos mostra que os desafios enfrentados em 2020 só vão reforçar a importância desse contato que nossos empreendimentos proporcionam, mantendo-os integrados
ao dia a dia das pessoas”, defende.
Em Belo Horizonte, o Shopping Estação BH
atendeu o pedido dos clientes e levou o Castelo do Terrir, um parque temático inédito da
Turma da Mônica, assinado pelo cartunista
Mauricio de Sousa, para dentro do mall. Foi a
primeira atração desde o início da pandemia.
“Tínhamos essa carência com nosso público,
que estava nos pedindo um evento infantil e,
ao mesmo tempo, o operador querendo entrar.
É um produto licenciado com grande apelo.
Há muitas famílias vindo especialmente com
esse destino. Trazer algo diferente do mix proporciona uma proximidade com os visitantes”,
relata Letícia Amaral, gerente de marketing do
Estação BH. O evento tem encerramento em
outubro e já abrirá espaço para a decoração

_GESTÃO E OPERAÇÃO

Evento da L.O.L
Surprise World no
ParkShoppingSãoCaetano

especial de Natal.

propósito de oferecer uma experiência de gastronomia e lazer com opções famosas e consolidadas

Baseado no perfil dos clientes, cada shopping

como o Charada Burguer – que terá sua primeira

busca suprir aos poucos essa carência. No Sho-

unidade na cidade – , a Cervejaria 3 Américas e o

pping Parque das Bandeiras, localizado no interior

Boteco Vidottinho”, conta Raquel Monreal, coor-

de São Paulo, foi inaugurado em setembro o pro-

denadora líder de marketing do Shopping Parque

jeto do Quintal do Ban, uma área ao ar livre, que

das Bandeiras. Aliado a isso, o local terá eventos

terá restaurantes muito desejados. “Sempre esta-

sazonais. Enquanto não chegam os restaurantes,

mos atentos ao comportamento do consumidor

trouxeram um esquenta com food trucks e músi-

e às inovações do varejo. O Quintal do Ban tem o

ca ao vivo.
Exposição do Snoopy no
ShoppingVilaOlímpia
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O Shopping Parque das Bandeiras, no interior
de São Paulo, também tem investido em
atrações para as crianças como o circuito da
Patrulha Canina que acompanhou a estreia do
filme e eventos mais instagramáveis, como a
exposição dos Orcs, por exemplo

Castelo do Terrir,
atração inédita da
Turma da Mônica, no
Shopping Estação BH

Já o Cantareira Shopping, na capital paulista, op-

des para as famílias. É também uma forma de mo-

tou por trazer um parque, que ficará até dezem-

vimentar a economia e promover entretenimento

bro, com mais de 20 brinquedos para todas as

para a região”, opina.

idades no estacionamento do shopping como
a primeira grande atração do empreendimento

O Alpha Square Mall, em Barueri (SP), trouxe uma

desde o início da pandemia. “Com a aceleração

proposta diferente para montar uma exposição.

da vacinação e os protocolos de segurança que

“Convidamos artistas plásticos para pintarem

seguimos, é uma oportunidade para nossos visi-

os bonecos que foram colocados nos bancos do

tantes voltarem a se divertir com segurança em

empreendimento, ocupando o lugar de uma

atrações que vão desde clássicos como autopista

pessoa, com o objetivo de tornar a situação

(bate-bate), carrossel, xícara maluca até roda gi-

de distanciamento um pouco mais leve e até

gante, montanha-russa e kamikaze. A expectativa

agradável”, diz Adriana Saad, empreendedora do

é receber famílias com crianças e jovens durante

Alpha Square Mall.

os todos dias, inclusive, finais de semana e feriados”, explica Geraldo Carvalho, superintendente

A campanha atraiu visibilidade e conquistou par-

do Cantareira Shopping. Aferição da temperatura,

cerias para viabilizar as obras de arte, impactou o

totens com álcool em gel, uso obrigatório de más-

público da cidade e região. Atingiu o objetivo de

caras, distanciamento nas filas e brinquedos com

promover o distanciamento e ainda impactou os

quantidade reduzida de pessoas são algumas das

visitantes positivamente, que tiravam selfies com

regras sanitárias estabelecidas.

os manequins. A exposição vai até novembro. Essas são uma pequena mostra de como o setor

Para Carvalho, as pessoas buscam muito além do

vem retomando os eventos. Não faltam e nem fal-

consumo quando vão ao shopping. “Proporcionar

tarão novidades nos malls de todo o país.

boas experiências, diversão e ainda a oportunidade de compra une necessidades e cria possibilida-
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Um dos brinquedos do
parque instalado no
Cantareira Shopping

Os especialistas

e a interatividade, e hoje, é contrário, as pessoas
pedem para tirar e colocar um local para foto. O

Os eventos voltaram com protocolos rígidos tan-

número de participantes também foi reduzido”,

to por parte do shopping como dos operadores,

conta Danielle.

que seguem ainda as normas das grandes marcas de licenciados, tendo, inclusive, que fazer

A C+E, uma das principais players do mercado,

ajustes nos projetos. Segundo Danielle Paulino,

voltará com projetos licenciados somente janeiro

diretora comercial da 2a1 Cenografia, os espaços

de 2022, mas trará muitas novidades. “Faremos

são totalmente higienizáveis, oferecem menos

eventos de longo prazo, ocupando áreas de lojas

interatividade e sempre possuem áreas mais ins-

semi-âncoras. Os projetos serão mais imersivos

tagramáveis. “E essa tendência deve permanecer

com serviço agregado, eventualmente com um

enquanto tivermos o vírus circulando. São experi-

food service ou merchandising, que realmente

ências muito seguras, pois seguimos os protocolos

mexam no contexto e virem destino. É nisso que

dos shoppings e das marcas, essas estabeleceram

acreditamos. Esses espaços vão permanecer de 3

normas independentemente da fase da pande-

a 6 meses”, revela Sergio Molina, CEO da C+E. Isso

mia em que estamos aqui”, reforça Danielle.
E a demanda dos shoppings vem crescendo, mas
as empresas também limitaram seu atendimento e produção porque também os protocolos e
as restrições influenciam em toda a logística e a
montagem dos espaços. A 2a1 Cenografia já voltou a realizar uma média de 12 eventos por mês.
No período pré-pandemia, fazia entre 20 a 25. “Até
2019, me ligavam para aumentar as atividades

Um dos manequins do
Alpha Square Mall
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Circuito infantil da Dora
Aventureira, da 2a1
Cenografia

Evento licenciado do
Smurfs da 2a1 Cenografia

trará um mix de atratividade com constante reno-

do mais cauteloso e um pouco mais rígido, como

vação aos shoppings. Não será tão rápido como

era de se esperar”, afirma Rodrigo Cadorin, sócio e

as atrações que os shoppings estão acostumados

diretor artístico da D’arte Multiarte.

a oferecer, e, antes que o público canse, o evento
já foi para outra cidade.

Assim como todas as empresas, a D’arte Multiarte buscou se reinventar. “Durante esses meses de

Assim como todo o setor de eventos, a D’arte Mul-

fechamento, focamos em aprimorar processos in-

tiarte também foi impactada pelas paralisações.

ternos e desenvolver novos produtos como a cria-

Até início de setembro, tinham realizados poucos

ção do primeiro dinner show de Gramado (“Capi-

eventos como o projeto de humanização no Villa

tão Cara de Mau – O Segredo Entre a Terra e o Mar”

Romana Shopping, em Florianópolis (SC). “Per-

para a pizzaria Cara de Mau). Falo sempre que mo-

cebemos que existe um desejo muito grande de

mentos como esse servem pra gente transformar

uma retomada, apesar do receio por parte das

nossas dores e traumas em ingredientes para o

operadoras de shoppings e departamentos de

processo criativo, e foi isso que fizemos aqui na

marketing em reiniciar as atividades de humani-

D’arte Multiarte ao longo desses meses de pande-

zação e cenografia. Esses quase dois anos de abre

mia. Exercitamos o nosso bem mais precioso que

e fecha e incertezas sanitárias deixaram o merca-

é gerar soluções criativas”, relata.

Natal da C+E no
Shopping Cidade
Jardim no ano passado
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Humanização da D’arte
Multiarte, realizada Villa Romana
Shopping em Florianópolis
Fotos: José Somensi

A data mais esperada do ano

montar todas as decorações, então, tomamos
essa decisão dentro da nossa estratégia”, diz

No ano passado, o Natal foi diferente dos sho-

Danielle. Existe uma alta demanda, mas essas

ppings com decorações mais contemplativas

empresas preferiram trabalhar com menos

em virtude da pandemia. Até meados de 2020,

shoppings esse ano.

não se sabia se o Natal aconteceria com essa incerteza e sem vacina no país, os protocolos es-

Na D’arte Multiarte, a expectativa para o Natal é

tabelecidos para as decorações também foram

a melhor possível. “Com a chegada da vacina e a

bem rígidos. As medidas continuam nesse ano,

conscientização das pessoas, entendemos que é

mas, agora, já se sabe que haverá o Natal. Ainda

possível termos um Natal da esperança. Falei mui-

não será como no período pré-pandemia, mas

to ao longo de 2020 que a vacina nos tiraria o vírus

empresas como a C+E , a 2a1 Cenografia e D’arte

do corpo, mas que o entretenimento tiraria o vírus

Multiarte prometem envolver muito os clientes.

da alma. Acreditamos que o Natal tenha uma função muito particular e específica que é atenuar o

“Em julho de 2021, já estávamos com nosso Natal

efeito colateral da pandemia”, pontua Cadorin.

todo vendido, porque mantivemos a estratégia
do ano passado de atender os grandes grupos e

Segundo ele, as pessoas estão precisando con-

os grandes shoppings. Com isso, limitamos nos-

sumir arte e entretenimento e nada melhor do

sas operações a 45 projetos e o humor melho-

que o Natal para ser o grande marco da retoma-

rou muito nos últimos meses. Voltamos ao ticket

da para o setor de eventos. “Com certeza, o públi-

médio de 2019, um pouco acima ainda do valor

co irá receber bem as experiências criativas. Es-

por projeto, o que mostra a resiliência do setor”,

tamos saindo da era do excesso para entrarmos

destaca Molina.

em uma era de essência e é baseado nisso que
os nossos conteúdos criativos estão sendo foca-

A 2a1 Cenografia também restringiu o número

dos: na essência”, ressalta Cadorin.

de shoppings pela metade e fará a decoração
de 30 empreendimentos. “Com as restrições e os

O que vem por aí no Natal? Vamos ter que

protocolos, temos que enviar equipes reduzidas

aguardar os shoppings anunciarem, mas, com

para a montagem e temos um curto período para

certeza, será encantador e mágico.
SHOPPING CENTERS_31

_DEFESA DO SETOR

Conheça os ganhadores do Prêmio
Abrasce 2021
EDIÇÃO HISTÓRICA DA MAIOR PREMIAÇÃO DO SETOR DE SHOPPING CENTERS CONTEMPLOU
COM OURO, PRATA E BRONZE CASES INSCRITOS DE QUATRO CATEGORIAS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Os ganhadores do Prêmio Abrasce 2021 foram conhecidos entre 26
e 29 de outubro pelos canais digitais da Abrasce. Para essa edição,
207 projetos foram inscritos nas quatro categorias, criadas especialmente para reconhecer a capacidade de inovação e da resiliência dos shoppings centers durante um dos momentos mais críticos
vividos pelo setor, a pandemia da Covid-19. É importante lembrar
que foram aceitos cases realizados de 1 de julho de 2019 a 1 de julho
de 2021. Entre os 114 projetos finalistas, confira os ganhadores e os
detalhes de quem levou o troféu.
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acima de 30 mil m2 de ABL

Ouro PROJETO

GENTILEZA | Shopping Praça da Moça | AD Shopping

Gentileza é um conjunto de posturas e atitu-

de mudas, flores e doces e muito mais. No Dia

des empáticas e amigáveis com o propósito

Mundial da Gentileza, comemorado em 13 de

de tornar exponencial a experiência do clien-

novembro, toda a equipe do shopping, incluin-

te dentro do shopping center. Como essa di-

do setor administrativo, ofereceu alguma gen-

retriz da AD Shopping, o Shopping Praça da

tileza ao consumidor. A ação foi filmada e colo-

Moça, situado em Diadema (SP), desenvolveu

cada nas redes sociais do empreendimento, o

ações pontuais durante todo o ano. Clientes

que gerou engajamento e mídia espontânea.

que estavam no empreendimento eram sur-

O vídeo viral impactou mais de 40 mil pessoas

preendidos com brindes em data especiais e

e mais de 4.500 brindes foram entregues aos

situações rotineiras. Teve massagem, cortesia

clientes diretos. Além disso, as ações destina-

de café, ingresso de cinema gratuito no ato

das a ONGs e instituições beneficiaram diver-

do pagamento do estacionamento, vale-sor-

sas pessoas. Assista.

vete-de-casquinha para as crianças, entregas

Prata
Multiplan: MULTIPLE O BEM VENCENDO A COVID-19 | Multiplan
Bronze
DRIVE DE PÁSCOA SDB | Shopping da Bahia | Aliansce Sonae
Bronze
O PRIMEIRO NATAL DO NOEL | Colinas Shopping | Grupo Colinas Shopping
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Ouro SHOPPINGVILAOLÍMPIA PARTY AT THE MALL 10 ANOS | Shopping Vila Olímpia – Multiplan

No aniversário de 10 anos, o ShoppingVilaO-

efeitos. O evento consolidou o posicionamento

límpia simplesmente fez um evento que ficou

do empreendimento, gerou engajamento nas

na memória de quem estava no mall. Come-

redes sociais, trouxe um novo patamar de re-

morou a data homenageando os grandes res-

lacionamento com os consumidores e ainda

ponsáveis pelo sucesso do empreendimento:

transformou a forma como o ShoppingVilaO-

clientes, lojistas e colaboradores foram con-

límpia, localizado na capital paulista, passou a

templados com uma apresentação incrível em

planejar e desenvolver suas campanhas. Para

dezembro de 2019, inspirada no filme O Rei do

ver essa surpreendente ação, assista ao vídeo.

Show. Inovador e surpreendente, o espetáculo, que aconteceu juntamente à campanha
de Natal, envolveu mais de 200 profissionais e
contou com música, artistas circenses e muitos

Prata
ALEGRIA DE SER CAMPO LIMPO | Shopping Campo Limpo | Aliansce Sonae
Bronze
SHOPPING PARQUE DA CIDADE TRAZ UM NATAL EM SINTONIA COM A
SUSTENTABILIDADE | Shopping Parque da Cidade | Enashopp
Bronze
DIA DAS MÃES – TERESÓPOLIS SHOPPING EM PARCERIA COM A GRANADO –
CUPOM PROMOCIONAL DIGITAL | Teresópolis Shopping Center
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Ouro MORUMBISHOPPING 4.0 | MorumbiShopping | Multiplan

O projeto MorumbiShopping 4.0 trouxe eficiência

de conectividade, a intervenção da inteligência

operacional, algo fundamental na pandemia, e

artificial faz com que os equipamentos atinjam a

permitiu que o MorumbiShopping, localizado em

máxima eficiência energética. Além do resultado

São Paulo (SP), atingisse os objetivos de redução

financeiro com todas essas tecnologias imple-

de custos condominiais sem perder a qualidade.

mentadas, há ganhos em sustentabilidade. O Mo-

Como os dados e análises são em tempo real, a

rumbiShopping 4.0 traz uma economia de 110.943

tecnologia permite identificar os problemas com

kWh/mês, o que equivale a energia elétrica para

antecedência. A visita de um técnico no monitora-

atender 684 casas populares. Isso ainda faz com

mento dos equipamentos, por exemplo, acontece

que deixem de ser emitidos 64 toneladas CO2/ano

apenas quando há necessidade de manutenção

na atmosfera, o equivalente ao plantio de 444 ár-

corretiva para um problema já identificado, otimi-

vores por ano. Veja o vídeo.

zando tempo e investimento. Em conservação e
limpeza, a robótica é utilizada, sem a necessidade de intervenção de recurso humano. Na área

Prata
AJPLACE | Almeida Junior
Bronze
SISTEMA TCL MALL | Jockey Plaza Shopping | Tacla Shopping
Bronze
MEDIÇÃO DE CONSUMO E CAPTAÇÃO DE PARÂMETRO
ELÉTRICOS EM IOT | Internacional Shopping | Gazit Brasil
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Ouro SHOPPING PARQUE DA CIDADE ECONOMIZA MAIS DE 1 MILHÃO
DE LITROS DE ÁGUA POR ANO EM SEUS PROCESSOS | Shopping Parque da Cidade | Enashopp

O empreendimento já nasceu sustentável e as

mum, o que garante a economia de mais de 1

tecnologias implementadas otimizam e evi-

milhão de litros por ano. Os mictórios dos ba-

tam o desperdício de recursos naturais e ge-

nheiros masculinos utilizam um líquido visco-

ram economia. O Shopping Parque da Cidade,

so para neutralizar odores, sem uso de água.

localizado em São Paulo (SP), possui sistema de

Além disso, o empreendimento possui sistema

esgoto a vácuo, tratamento de esgoto, geração

de coleta de águas das chuvas e uma estação

de energia renovável através de um sistema

de tratamento, onde o recurso é reutilizado

de hidro turbinas, telhado verde que absorve

para a limpeza de pátios, docas e na irrigação

30% da água da chuva . Além disso, também

do complexo. Apenas com essa solução, o sho-

está empenhado no desenvolvimento de al-

pping economiza 900 m³ de água ao mês. São

ternativas de cogeração de energia elétrica e

diversas iniciativas que fazem a diferença. Veja

eficiência energética. No caso do sistema de

mais detalhes no vídeo.

esgoto a vácuo, cada descarga usa apenas 1,5
litros, ou seja, ¼ da água de uma descarga co-

Prata
PALLADIUM UMUARAMA | NASCEMOS TECNOLÓGICOS E SUSTENTÁVEIS |
Palladium Shopping Center Umuarama | Tacla Shopping
Bronze
ABRACE O PLANETA | Shopping Jaraguá Araraquara | Grupo SolPanamby
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Ouro ALUGAÊ | Saphyr Shopping Centers

Com seu DNA inovador e um olhar para identifi-

rizando a praticidade e agilidade. Após superar a

cação de oportunidades, mesmo em cenários de

meta inicial estipulada, o Alugaê reuniu 60 mar-

crises, a Saphyr Shopping Centers lançou em fe-

cas em apenas 18 meses, alcançando 600 pontos.

vereiro de 2020 a primeira plataforma 100% digital

Além de ter um crescimento no número de aces-

e com meios de pagamento integrados dedicada

sos e gerar engajamento no LinkedIn, a platafor-

à locação de espaços comerciais e logísticos do

ma teve ainda destaque na mídia espontânea em

setor de varejo: o Alugaê. Atuando em segmen-

12 veículos estratégicos para o negócio e foram re-

tos como shopping centers, aeroportos, terminais

gistrados mais de 2,4 milhões de impressões no

rodoviários, galerias comerciais e imobiliárias, ela

Google Ads e 7,8 milhões no Facebook e no Ins-

promove a triangulação dos negócios entre ponto

tagram. Quer conhecer mais sobre a plataforma,

comercial, franquia e franqueado. De uso fácil e

veja o vídeo.

intuitivo, facilita a vida de quem pensa em iniciar
um negócio ou expandi-lo sem burocracia, prio-

Prata
DIVERSIDADE E INCLUSÃO: EMPODERANDO REFUGIADAS NA IGUATEMI |
Shopping Center Iguatemi São Paulo | Iguatemi Empresa de Shopping Centers
Bronze
CAMPANHA #SOUMADU | Madureira Shopping | Ancar Ivanhoe
Bronze
DELIVERY DE ROUPAS E ACESSÓRIOS | Butantã Shopping | Carrefour
Property
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abaixo de 30 mil m2 de ABL

Ouro SSHOPPING PARQUE DA CIDADE INTEGRA 1º HUB DE INOVAÇÃO
ABERTA E SUSTENTABILIDADE DO SETOR DA MODA | Shopping
Parque da Cidade | Enashopp

O Fashion HUB reúne diversas empresas para

2021, as mantenedoras do empreendimento

fomentar a inovação e sustentabilidade no

fomentaram novos ciclos. O Shopping Parque

universo da moda. Em parceria com outras

da Cidade deu continuidade à parceria junto à

empresas, o Shopping Parque da Cidade, situ-

Minerva e ao Espaço Pódesim, além de apoiar

ado em São Paulo (SP), investiu na busca de

novos desafios e ações de inovação e sustenta-

soluções transformadoras, selecionando star-

bilidade no âmbito do Fashion Hub. O progra-

tups e pequenos empreendedores. Como in-

ma ainda lançou o Open Innovation Chanel.

centivador e mantenedor do projeto, escolheu

A partir deste canal, as startups que tiverem

a marca de slow fashion Minerva, que oferece

uma solução para a moda sustentável, mes-

a experiência de peças únicas, feitas sob medi-

mo que não possuam sinergia com qualquer

da; e o Espaço Circular Pódesim, que coleta, re-

um dos desafios lançados nos editais, podem

aproveita e descarta adequadamente roupas

apresentá-las a qualquer momento. Assista ao

usadas. Com essa proposta do Fashion Hub, foi

vídeo do Fashion Hub.

possível mostrar que há futuro para o uso consciente de materiais na produção de roupas, um
dos mercados mais poluentes do mundo. Para

Prata
NATAL DE CINEMA BRASÍLIA SHOPPING | Brasília Shopping
Bronze
AVENTURAS DE NATAL DIFUSORA | Shopping Difusora
Bronze
FOOD HALL + TERRAÇO BOTAFOGO PRAIA SHOPPING | Botafogo
Praia Shopping | Ancar Ivanhoe
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Ouro EU AMO EU CUIDO | Tenco Shopping Centers

A Campanha Eu Amo e Eu Cuido foi criada com

ciadores, que potencializaram a divulgação do

o intuito de apoiar as famílias em situação de

projeto, aumentando o engajamento do público.

fome nas cidades onde os shoppings da Tenco es-

E, claro, contou com o envolvimento do time da

tão inseridos. Ela aconteceu de forma cooperada

companhia. A Campanha Solidária Eu amo e Eu

e foi adaptada com o nome de cada município.

Cuido arrecadou 2.183 toneladas de alimentos.

Seguindo as premissas e diretrizes do marketing

Além disso, gerou mídia espontânea em veículos

corporativo, cada empreendimento buscou por

locais, chegando aproximadamente a R$ 160 mil,

parcerias locais com lojistas, supermercados, pos-

e o mais importante estabeleceu uma identidade

tos, cinemas e demais negócios da região, para

para as próximas ações solidárias.

que a ação atingisse a maior dimensão possível,
e contou ainda com o apoio de ONGs e instituições para que as doações fossem distribuídas à
população. Teve ainda a participação de influen-

Prata
DIVERSIDADE E INCLUSÃO: AGORA E PARA O FUTURO! | Aliansce Sonae
Bronze
OPERAÇÕES EDUCA. SHOPPING CENTER NORTE | Shopping Center Norte
Bronze
COMO VOCÊ ESTÁ HOJE | Flamboyant Shopping Center
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A opinião de quem
aposta no setor
A realização do Prêmio Abrasce 2021 contou
com os patrocinadores Platinum Intranet Mall
e On Stores e os patrocinadores Diamante
Napp Solutions e 2W Energia.
Segundo o CEO da Intranet Mall, Cassiano Antequeira, a premiação ocorreu em um momento de
retomada depois de tantos desafios. “Foi especial
por relembrarmos todas
as iniciativas que aconteceram durante o ano de
2020, onde todos sem exceção tiveram que rever
seus modelos de negóCassiano

cio pensando de forma

Antequeira, CEO

macro na sobrevivência do

da Intranet Mall

setor e micro, na relação individual do shopping com

cada um dos seus lojistas e clientes. Essas iniciativas precisavam ser compartilhadas e nada
melhor do que esse evento para dar o destaque merecido para todos os profissionais do

Rafael Karan, diretor da On Stores, concorda
e analisa que o Prêmio Abrasce 2021 é uma
ótima oportunidade para dar visibilidade às
iniciativas do setor. “Como pioneiros em implantar uma plataforma de marketplace especializada em shopping centers, estamos sempre acompanhando com muito entusiasmo
a digitalização tão necessária no mercado. As
novas categorias incluídas esse ano, Gestão de
Projetos Inovadores e Campanhas e Projetos
Digitais, reforçam as mudanças em andamento e expansão dos shoppings para o ambiente
digital”, comenta.
No mercado desde 2017, a On Stores busca
constantemente por inovações e está sempre evoluindo com a plataforma para atender
o mercado. “Logo, não poderíamos deixar de
apoiar esse tradicional evento que todo ano
traz insights e fomenta o mercado a pensar
fora da caixa e inovar”,
enaltece Karan.
O Prêmio Abrasce 2021
só fortalece ainda mais
o setor no momento
atual. Essa é a opinião

setor”, enaltece.

de Patrick de Almeida

Presente em mais de 200 shoppings no Brasil, a

nanceiro e de relação

Intranet Mall teve a possibilidade de participar
e acompanhar de perto os projetos inovadores
do setor nesse período tão conturbado e avalia que os novos modelos criados vão servir de

Fernandes, diretor ficom investidores da
Napp Solutions. “Ele
dá um novo fôlego para
os associados acredita-

Raphael Karan,
diretor da On
Stores

norte e referência para o que vem pela frente.

rem em iniciativas bené-

“Patrocinar o prêmio demonstra nosso apoio

a consciência de todos para o bem-estar coleti-

ao setor e às iniciativas criadas e reforça nosso posicionamento de ser uma empresa que
trabalha com foco na produtividade alinhado à inovação constante.”
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ficas e que movimentam
vo e ainda destaca os cases que ajudaram a revolucionar os shoppings e os lojistas neste momento único na história. E o timing do evento
não poderia ser melhor, tendo em vista que
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estamos entrando no fim do ano,

tram a resiliência destas empre-

com Black Friday e Natal”, diz.

sas. A 2W Energia acredita ainda
que esse tipo de evento ajuda a

Atualmente com 62% de partici-

economia como um todo. Ao tra-

pação do mercado de shoppin-

zer visibilidade e reconhecimen-

gs com um de seus produtos,

to aos empreendimentos, motiva

a Napp Solutions reconhece o

quem trabalha na área trazendo

quanto esse evento é relevante

mais oportunidade e crescimen-

para o setor. “Entendemos que

to para o setor”, diz Lopes.

nessa batalha contra a pandemia, os shoppings foram um dos

A 2W enxerga os shopping cen-

mais impactados financeiramen-

Patrick de Almeida

ters como um mercado com

te e que, com muita luta, se manti-

Fernandes, diretor

grande oportunidade de economia

veram esperançosos para sobrevi-

financeiro e de

e sustentabilidade em energia. “Por

verem em meio a todo esse caos. É

relação com

serem eletrointensivos, tem a eletri-

um setor vitorioso, que se reinventa

investidores da

cidade como ativo fundamental do

a todo o momento. Estamos viven-

Napp Solutions

seu desempenho”, afirma o head de

ciando o tempo de uma mudança

comunicação e marketing da 2W

incrível e, logo, se tornarão grandes

Energia.

centros de distribuição, logística, mercado
digital e, inclusive, marketplaces para seus

“Ficamos muito felizes como a oportuni-

clientes. O futuro já acontece dentro dos sho-

dade de sermos patrocinadores do evento.

ppings”, destaca Fernandes.

Parabenizamos a Abrasce pela iniciativa e
esperamos ver ainda mais cases de suces-

Além de desenvolver tecnologias e inovação

so, como aqueles apresentados no evento,

para beneficiar a evolução desse mercado, a

nos anos a seguir”, Marcus Lopes, head de

Napp tem ferramentas que auxi-

comunicação e marketing da

liam na transformação digital dos

2W Energia.

empreendimentos, levando as
suas lojas ao Google ou a marketplaces e e-commerces próprios
de maneira prática e automática.
Marcus Lopes, head de comunicação e marketing da 2W Energia, também concorda que essa
edição especial reconhece os esforços realizados pelo setor que
precisou se reinventar. “Vejo que foram várias
iniciativas com alto poder criativo que ilus-

SHOPPING CENTERS_41

_BRANDED CONTENT

Plataforma pioneira de
marketplace traz o shopping
como protagonista das
vendas online
A DIGITALIZAÇÃO DO VAREJO NÃO É MAIS
TENDÊNCIA E SIM REALIDADE”, CONTA
RAPHAEL KARAN, DIRETOR ON STORES
por: Abrasce | fotos: Divulgação

P

or mais que a expansão dos shoppings para o ambiente digital
estivesse em pauta há muito

tempo, poucas iniciativas tinham saído do
papel. Com a chegada da pandemia e o fechamento dos espaços físicos para promover o isolamento social, esse movimento foi
acelerado.
Enquanto muitos começaram a olhar para
o digital em decorrência da pandemia, a On
Stores, atuante no mercado desde 2017, já estava
preparada para atender às necessidades do lojista,
do shopping vendedor e do cliente final neste momento.
A ON Stores é a primeira plataforma de marketplace especializada
em Shopping Centers, colocando este modelo de negócio e solução como
pioneiro. Sendo assim, a empresa está sempre em busca de soluções e inovações
voltadas especialmente para este setor, que possui particularidades bem diferentes de outras áreas
do mercado.
Por meio do sistema de gerenciamento do marketplace, o vendedor consegue abastecer a vitrine de
produtos e consultar todos os dados de forma prática e intuitiva. Do outro lado, o cliente encontra os
principais sellers do mercado na plataforma e pode consumir produtos dos seus shoppings favoritos
sem sair de casa.
Em 2020 a ON Stores iniciou um grande movimento para escalar a plataforma, realizando a ampliação na estrutura do time, trazendo diversas melhorias ao site, como aprimoramento do layout,
novas funcionalidades, sempre buscando entregar a melhor experiência ao cliente. Com o objetivo
de trazer autonomia e praticidade aos shoppings, o ON Stores realizou também a implementação
do sistema de gerenciamento de marketplace (Hub), ferramenta de CMS e layout preparado para
customização.
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Comparando apenas os segundos trimestres de
2020 e 2021, a empresa já apresentou um crescimento de 137% nos pedidos aprovados, além de

Primeiros passos dos Shoppings
no mundo digital

um aumento de 17x do total de vendas faturadas.
São números que mostram que este hábito de

“O shopping físico foi o primeiro conceito de

consumo veio para ficar e reserva grandes opor-

marketplace que surgiu e agora o setor trabalha

tunidades de lucro para os shoppings e lojas.

a sua expansão digital de maneira muito forte e

Atuação da ON Stores na
pandemia

acelerada”, explica o diretor que lidera o ON Stores
desde 2019.
Para Karan, o principal avanço do processo de atu-

“Por sermos os primeiros no mercado, nós fomos

alização e digitalização dos shoppings é o amadu-

a companhia que estava mais preparada para

recimento do setor, somado à urgência que a pan-

passar pelo período da pandemia”, conta Raphael

demia trouxe, já que este sempre foi um assunto

Karan, diretor da ON Stores. “Nós tivemos lojistas

em voga.

que dobraram as vendas ao usar a plataforma e,
com isso, conseguiram minimizar os impactos

“O consumidor já deixou claro que quer ser aten-

desse período de adversidade”, acrescenta.

dido de maneira phygital: na hora, na maneira e
no ambiente que ele quer, seja físico ou com a

Ainda que preparados para a pandemia com uma

praticidade de ter tudo num único canal como

ferramenta inovadora, a equipe precisou realizar

no digital. E o ON Stores entrega essa experiência

ajustes para oferecer a melhor solução para o lo-

omnichannel, explica Karan sobre a mudança dos

jista, o shopping e também para o consumidor.

hábitos de consumo que impulsionam a necessi-

Durante o período, a plataforma passou por atua-

dade de uma presença digital das lojas e shoppin-

lizações constantes de automatização, integração

gs.

de serviços e treinamento online, principalmente para se tornar mais acessível

Para o ON Stores a realidade é que a plata-

aos varejistas que não tinham expe-

forma digital e o espaço físico compõem

riência ou equipe específica para

um ecossistema de varejo com canais e

lidar com as vendas online.

experiências complementares.

“Na Páscoa de 2020, 100% das

Com isso, a ON Stores chega para

vendas de alguns dos varejis-

democratizar o acesso ao varejo

tas de chocolates que aderi-

digital, oferecendo uma ferra-

ram a nossa plataforma foram

menta completa para os sho-

via ON Stores, o que ajudou

ppings e lojistas. Desde a in-

muito estabelecimentos que

tegração de estoque de forma

sofreriam com prejuízo e desper-

automatizada, dos relatórios

dício de produto perecível”, fala
Raphael sobre um dos cases de
sucesso durante este momento
de incertezas que afligiu o mercado no ano passado.

Raphael
Karan,
diretor da ON
Stores

intuitivos, da oferta de produtos extra na compra e da integração com serviços de logística: tudo
é

pensado para tornar o processo prático,

eficiente e levar o produto para qualquer lugar em
que o cliente estiver.
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Os próximos passos
Mesmo em um cenário atípico e incerto,
2021 foi um ano de sucesso e crescimento para o ON Stores, mas Raphael cita que
o investimento em estrutura, inovação e
tecnologia foram essenciais. Por meio de
conversas com shoppings que estão aderindo ao serviço, ele conta que a marca se
prepara para atualizações ainda mais efetivas e produtivas para o mercado.
Inclusive, para o futuro da ON Stores, os
principais planos para ganho de escala
são a entrada de novos shoppings e sellers
para esse ecossistema, assim como grandes novidades de integração de serviços

com foco em conveniência para os clientes ainda antes da Black Friday 2021.
Portanto, a empresa está disponível para
conversas com empreendimentos que estão se preparando para a transformação
digital com uma ferramenta que foi criada
especialmente para esse modelo de negócio tão singular e simbólico para o consumidor brasileiro.
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COMPRE ON-LINE, RETIRE NOS LOCKERS!
COM A PANDEMIA, MUITOS SHOPPINGS BRASILEIROS ADOTARAM
MAIS ESSA FORMA DE ENTREGA, QUE RESULTA EM CONFORTO PARA O
CONSUMIDOR E FLUXO PARA O EMPREENDIMENTO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Muitos shoppings brasileiros passaram a oferecer mais essa forma de entrega, especialmente
com a pandemia. É uma solução que veio para ficar porque oferece uma série de benefícios

N

os Estados Unidos, Europa e

racional e ainda aqueles que focam

Japão, os lockers já fazem par-

exclusivamente na na experiência

te da logística de muitas empresas e
são mais uma alternativa de método
de entrega para o consumidor. No

do usuário.

VANTAGENS

Brasil, o uso dos armários inteligen-

Segundo o CEO da HandOver, Sauer,

tes ainda é recente, mas ganhou for-

o equipamento é um canal extra de

ça com a pandemia e mostra força

entrega e venda. Entre os benefícios

para a expansão e continuidade.

está a disponibilidade mesmo no
período em que os shoppings não

Os objetivos para incorporar um lo-

estão em funcionamento, oferecen-

cker à operação são distintos, mas

do ganho na eficiência dos colabo-

todos geram benefícios tanto para

radores em comparação ao serviço

o shopping como para quem com-

de drive–thru, em que o vendedor

pra. Alguns usam para aumentar a

tem que se deslocar para o estacio-

receita com pontos de atendimento

namento e aguardar o cliente. Além

novos, outros reduzem o custo ope-

disso, tem menos risco em uma épo-
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Sauer, CEO da HandOver

Armários Inteligentes e Biccateca, Anderson Rover, destaca ainda que quem compra on-line quer praticidade
e agilidade. Ele reforça que
os e-commerces facilitam a
ca de pandemia já que é um processo sem con-

comparação de preços, das

tato. “O sistema pode captar dados de avaliação

características do produto e do tipo de entrega,

do cliente, agregar um terminal de validação do

por isso ter mais opção pode ser um diferencial

estacionamento, somar a opção de ser um guar-

na decisão do cliente pela loja. “Um canal logísti-

da-volumes para o recebimento de encomendas

co com locker diminui os custos com as entregas,

em condomínios ou mesmo no controle de ati-

amplia o alcance da loja, a proximidade com seus

vos”, diz Sauer.

clientes e agiliza os processos”,
pontua. Presente em três re-

Os lockers também são usados como um facilita-

des de shoppings e em cer-

dor para as empresas de logística, pois passaram

ca de 100 lojas de varejo di-

a ser base de trânsito de produtos vendidos pelo

reto, a empresa também

e-commerce. Ricardo Ramos, diretor comercial

atua em farmácias com a

da Maxilog, diz que os armários atuam como pon-

entrega de medicamen-

tos de coleta e de entrega tanto para atender o

tos.

direito de arrependimento do consumidor como

ANDERSON
ROVER, DIRETOR DE
INOVAÇÃO DA ARMÁRIOS
INTELIGENTES E BICCATECA

para a assistência técnica oferecida dentro prazo

De acordo com Ernesto

legal. “É um mecanismo que não existia e passou

Barbosa, head de marke-

a ser muito incorporado nas operações. É vanta-

ting, expansão e novos

joso porque minimiza os custos de transporte.

negócios da Clique e Retire, a procura pelo ser-

Além dos lockers, os pontos avançados de coleta

viço de locker começou em caráter emergencial

e entrega também vêm sendo am-

devido à pandemia, mas, hoje, virou uma opção

plamente utilizados pelas em-

relevante mesmo com a reabertura do comércio

presas. Isso cria uma sinergia

de forma geral. “A compra on-line aliada ao locker

e corrente que acaba bene-

não só oferece a comodidade de retirar em um

ficiando a todos. Imagina se

shopping ou endereço mais próximo, mas reduz

cada shopping do país tiver

o frete, com isso, é possível aumentar o volume de

esse ponto de coleta?”, expli-

entrega e ampliar o mix com produtos de preço

ca Ramos.

mais baixo”, conta. Com essa procura, a Clique e
Retire vem crescendo e expandindo seu alcan-

RICARDO RAMOS,
DIRETOR COMERCIAL DA
MAXILOG

O diretor de inovação da

ce, atendendo atualmente grupos como brMalls,
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O Shopping Metrô Santa Cruz (SP) é um dos empreendimentos
da brMalls que aderiu ao sistema de entrega

O Shopping Palladium (PR) investiu no serviço Podi Retirar, oferecido em parceria com a HandOver | Foto: Valterci Santos

Aliansce Sonae, Lumine, Terral e Soul Malls,

volumes, seguindo a capacidade máxima

além de estar presente em mais de 50 sho-

do locker contratado. Os shoppings podem

ppings e com meta de chegar a 100 empre-

personalizar o módulo, aplicando cores ou

endimentos ainda este ano.

adesivos que sigam o estilo e a identidade
de cada empreendimento.

A Armários Inteligentes teve um crescimento de 85% em 2020 em relação a 2019 e já
acumula uma alta de 95% em 2021. A HandOver também tem conseguido resultados
positivos: cresceu 34 vezes em 2020, comparando a 2019, e agora, em 2021, segue em
curva ascendente.

COMO FUNCIONA
O uso do armário é fácil e intuitivo – tanto
para o lojista quanto para o cliente – e as
plataformas estão integradas aos e-commerces. O processo é todo automatizado:
efetuada a compra, o item é cadastrado (fei-

POSIÇÃO ESTRATÉGICA

ta a leitura) e do código e, logo depois do
item ser acondicionado no locker, o clien-

Os lockers devem ser instalados em locais

te recebe uma notificação com instruções

de grande visibilidade, como os estaciona-

para desbloqueio do armário (QRCode, link

mentos, as praças de alimentação e, inclu-

ou código). Cada empresa determina o pra-

sive, nas lojas físicas que possuem a moda-

zo de retirada de acordo com suas políticas

lidade de e-commerce. Com isso, o cliente

(usualmente entre 24 e 72 horas).

pode aproveitar a visita e ver outras opções
de compras que estejam próximas ao mó-

O locker é um equipamento eletromecânico

dulo.

extremamente seguro – tem câmeras
de segurança – e funciona com uma

Geralmente, os modelos seguem um pa-

chave digital. “Na HandOver, as ima-

drão, sendo modulares e expansíveis. Além

gens são gravadas e armazenadas na

disso, possuem compartimentos de tama-

nuvem. O módulo ainda tem dois sis-

nhos diversos, para acomodar variações de

temas de alarme que são acionados
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se a porta ficar aberta após um tempo determinado ou em caso de arrombamento.
Além da emissão sonora, um e-mail é enviado aos responsáveis e uma notificação é
registrada no painel”, explica Sauer. O head
da Clique e Retire, detalha que a própria presença da
câmera de segurança inibe a ação criminosa. Além
disso, não há como saber o conteúdo da encomenda
armazenada.
Para os shoppings que optarem pelos lockers, fica
a dica de atenção redobrada para saber quem é o
fornecedor. Como é algo novo no Brasil, há quem
só venda os armários sem a entrega da tecnologia
integrada. A Clique Retire, por exemplo, comprou a
participação de uma empresa chinesa que atua nesse ramo há sete anos e, atualmente, produz 80% dos
lockers em sua fábrica, localizada no Rio de Janeiro.
“A plataforma controla o processo e envolve todos
os atores da cadeia a partir do fechamento do pedido pelo cliente, gerando um workflow. Nossa fábrica tem capacidade de produzir cem unidades por
mês, mas estamos com a previsão de uma demanda
maior. Atualmente, temos 300 máquinas nas redes
compartilhadas e a nossa expectativa é chegarmos a
5 mil lockers em dois anos”, comenta Barbosa.

Locker do Pátio Batel (PR), da Armários Inteligentes,
instalado na área do estacionamento
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Muitas redes de farmácias utilizam os lockers,
esse da Armários Inteligentes está próximo aos
caixas eletrônicos

Simples de usar, o locker da Clique e Retire, instalado
no Norte Shopping (RJ), traz mais uma praticidade ao
consumidor
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As gavetas têm tamanhos diferentes e acomodam desde pequenas encomendas até
volumes maiores como um micro-ondas,
por exemplo

OUTROS CONCEITOS E TECNOLOGIAS
Assim como o varejo e os shoppings aceleraram as transformações na pandemia, a logística também precisou se reinventar. Na Maxilog, foi implementada o ship from store, que se trata da disponibilização do estoque dos
centros de distribuição diretamente nas lojas físicas. Ou seja, ao efetuar uma
compra, o sistema procura a loja mais próxima do endereço de entrega.
“Como reduz o custo e o tempo de envio, passou a ser espalhada estrategicamente. A Renner, por exemplo, tinha menos de
cinco centros de distribuição e passou a operar com mais de
230, que são esses pontos físicos que auxiliam no processo de venda do e-commerce”, relata Ramos. O WhatsApp,
que ganhou muita força durante o ano pandêmico, é um
dos principais carros-chefes da Maxilog em termos de prestação de serviços. Na Renner, cliente da empresa, o uso da ferramenta foi incorporado em 400 lojas. E isso movimenta
toda a operação da varejista.
Ao mesmo passo, os lockers vêm ganhando espaço ain-

ERNESTO BARBOSA, HEAD DE
MARKETING, EXPANSÃO E NOVOS
NEGÓCIOS DA CLIQUE E RETIRE
Foto: Fernanda Vidoti

da em outras áreas como condomínios e também há
empresas como a Clique e Retire que oferece um sistema de assinatura para
quem quer comprar uma caixa postal e tem como meta atingir 1 milhão de
assinantes até 2023. Com certeza, os módulos inteligentes serão cada vez
mais incorporados na vida dos brasileiros e oferecer mais essa forma de entrega traz valor à marca. Conceitos e tecnologias que vieram para ficar.
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QUIOSQUES
FORTALECEM
E AUMENTAM
O MIX DOS
OUTLETS
CONVENIÊNCIA, SERVIÇOS E
MARCAS EXPLORAM ESSE PONTO
DE VENDA ESTRATÉGICO E COM
PRESENÇA SEMPRE GARANTIDA
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Q

uem se lembra dos primeiros quios-

preendimento iniciou um proces-

ques no setor de shopping centers?

so de padronização. “Hoje ope-

O modelo de loja, antes direcionado

ramos um padrão e as marcas

para cafeterias e lojas de conveniência, viveu

fazem adaptações. A exceção

uma transformação nos anos 2000, quando

é apenas para os que são tem-

passou e ser explorado por marcas. Hoje, es-

porários. Essa flexibilização fun-

sas operações se tornaram muito represen-

ciona como forma de ‘teste’ para

tativas e estratégicas para os malls de todo o

marcas novas. Se o desempenho

país, inclusive, para os outlets.

for bom, essas estruturas também
devem migrar para o formato padrão.

De acordo com Walter Borghi,
COO da JHSF Malls, como em

Isso garante a organização visual e também de arquitetura”, explica.

qualquer shopping novo,

Walter Borghi, COO
da JHSF Malls, que
opera o Catarina
Fashion Outlet (SP)

este modelo de operação

Borghi avalia que podem acontecer altera-

também

amadure-

ções, mas estas resultam do turn over. “Esta-

cendo ao longo do tempo

mos pensando em novos formatos, como, por

e o Catarina Fashion Outlet

exemplo, containers, em espaços de menor

tem quiosques desde a inau-

fluxo de clientes. Temos ainda dez vending

guração, em 2014. No início,

machines, algumas bem diferentes, de pro-

eram utilizados com a identi-

dutos para pets e até alimentação”, detalha o

dade e o design das marcas.

COO. Atualmente, o Catarina Fashion Outlet,

Há cerca de dois anos, o em-

localizado no interior de São Paulo, opera em

vem
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jetos arquitetônicos chamam atenção de longe.”
O I Fashion Outlet Novo Hamburgo e o I Fashion
Outlet Santa Catarina operam com este modelo
desde a abertura, em 2013 e 2018, respectivamente. “São operações que complementam o mix de
nossos empreendimentos. Mais do que pontos de
venda, são modelos de negócio mais flexíveis, com
aluguel menor do que uma loja física e contratos
mais curtos. É uma oportunidade para as novas
marcas testarem a aderência de seus produtos”,
afirma Roberta Sirota, diretora da Iguatemi Mídia
As operações são variadas desde snacks, cafés,
acessórios e joalherias. “No I Fashion Outlet Novo
Hamburgo são quatro quiosques e 88 lojas e, no I
Fashion Outlet Santa Catarina, há sete quiosques
e mais de 100 marcas”, detalha Roberta.
O Boticário é um dos
quiosques do modelo
padrão do Catarina
Fashion Outlet

sua capacidade máxima
com 18 quiosques no modelo padrão com marcas
como Bacio Di Latte, Havana e O Boticário e 14
com a identidade da em-

presa para teste como L’Oréal e Brasil Cacau, por
exemplo. As áreas dedicadas aos quiosques estão
delimitadas, e respeitam as regras de circulação

Inaugurado em maio de 2021, o
Recife Outlet, localizado na cidade de Moreno (PE), apostou
no modelo desde o início, com
a proporção de 70 lojas para 12
quiosques. De acordo com Marcos Pacheco, superintendente
do empreendimento, esse tipo de

Roberta Sirota,
diretora da
Iguatemi Mídia

e o mix.

operação é estratégica para o mall,

O Porto Belo Outlet Premium (SC) possui 15 pon-

grande giro e, muitas vezes, de interesse da popu-

por ser formada por serviços de

tos ativos de um total de 17. Segundo Aline Righi,
gerente de marketing e merchandising, o mix
precisa ser potencializado por meio dessas
operações, onde os produtos são oferta-

lação e com valor que cabe melhor no orçamento
do cliente. “Chilli Beans, Tea One, Icare, Banca do
Automóvel, Coxinha no Pote são alguns dos que
estão presentes no empreendimento, que já

dos espontaneamente pelos corredo-

das para operação de quiosques”, conta.

res do passeio. “Quiosques possuem
a característica de um varejo mais
acessível e democrático. O cliente
se sente à vontade e os corredores
ficam mais interessantes, pois os pro-
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foi projetado com as áreas pré-determina-

Aline Righi, gerente de
marketing e merchandising
do Porto Belo Outlet
Premium (SC)

_OUTLET

As marcas Pandora
e New Era estão
presentes nesse
modelo de negócio no
I Fashion Outlet Santa
Catarina (SC)

PREÇO

Iguatemi, todos os lojistas seguem a política de
descontos de até 70% durante o ano todo”, reforça

Os outlets oferecem descontos o ano inteiro, o que

Roberta.

é o principal atrativo. No caso dos quiosques, há
produtos promocionais, com uma média de 30%
off, mas também fullprice. “Como os estoques são
menores, o giro é grande, portanto, em sua maioria, os produtos são novos e de coleções atuais.
Os contratos são efetivados com períodos menores se comparado às lojas”, afirma Aline. No Porto
Belo Outlet Premium, por exemplo, o período é de
12 meses, tempo mínimo para que as marcas possam testar os produtos e os clientes.
Borghi, da JHSF, diz que o Catarina Fashion Outlet
é criterioso com precificação, seja em lojas ou
quiosques, que devem oferecer descontos o ano
inteiro. “Auditamos e checamos, porque garantir a
oferta é fundamental. A única exceção são as vending machines focadas em serviços”, explica.
O superintendente do Recife Outlet, Pacheco,
explica que o mall também segue esse padrão
onde as operações de alimentação e serviços não

Alguns dos quiosques do
Recife Outlet, inaugurado no
primeiro semestre de 2021

entram na política de descontos. “Nos outlets da
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Container Bebidas entra na categoria
quiosque e está alocada em uma área
especial no estacionamento do Porto Belo
Outlet Premium (SC)

DEMANDA

operação,

existe

a intenção de auA alta procura por esse modelo de negócio no

mentar o número

Porto Belo Outlet Premium (SC) fez com que o

de quiosques. “Va-

empreendimento criasse novos pontos, como a

mos sentindo os mo-

operação Container Bebidas, que pelo tamanho

vimentos de mercado, os

da estrutura de quiosque foi alocada para um

clientes e os lojistas”, sinaliza.

ponto nobre do estacionamento. “Já tivemos
outras

operações

em

O Catarina Outlet Premium está em fase

estacionamento

acelerada da obra de expansão, previs-

também como os trucks de decoração
e alimentação. No entanto, em projeto,

ta para finalizar em novembro de 2022

temos mais seis pontos para disponi-

quando terá mais 22 mil m² de ABL,

bilizar, com a chegada da expansão”,

onde já estão previstos novos espa-

explica Pacheco.

ços para quiosques. Segundo Borghi,
os quiosques são estratégicos, pois garantem a entrada de novas marcas,

Os tamanhos são variados. No Porto
Belo, há projetos desde carrinhos gourmet de apenas 2,5 m² até quiosques de
café com 24 m², que sempre fazem mui-

Marcos Pacheco,
superintendente do
Recife Outlet

funcionam como teste de modelo de
operação para outras e ajuda na ampliação do mix e da experiência de

to sucesso entre o público assim como os especí-

compra dos clientes. “Há marcas, por exemplo,

ficos ou de presentes rápidos.

que migram de quiosque para loja e, acredite, de
loja para quiosque”, conta.

O superintendente do Recife Outlet ressalta que,
mesmo estando ainda nos primeiros meses de
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Especialista em Entregas Express de Varejo

EXPANSÃO DO
SEU NEGÓCIO
Estudamos o seu case de negócios,
implementamos e controlamos
de maneira inteligente sua
operação de logística e varejo.
Treinamos seu time na busca
assertiva de objetivos.
Fazemos o atendimento ativo
e receptivo de seu Whatsapp de
forma totalmente integrada
(recebimento de pedidos e distribuição),
através de seu próprio número ou site.
Encontramos a melhor solução de transporte Express
para o seu negócio, que organize, agilize processos,
reduza custos e
conquiste seu
cliente de vez.

+DE 600 CIDADES
CAPITAIS, METROPOLITANAS
E INTERIOR

+DE 400 SHOPPINGS
DIARIAMENTE

HUB ON-LINE 24H

ATENDIMENTO 100% AUTOMATIZADO
24H, 7 DIAS POR SEMANA
Operamos com tecnologia de ponta,
informações em tempo real,
cobrindo desde o ponto de origem
até o ponto de consumo.

CASES DE SUCESSO
Saiba Mais
(11) 94931 0052
WWW.MAXILOG.COM.BR

Implantação personalizada de operações
de logística em nossos clientes, CAMICADO,
LOJAS RENNER, ASHUA, YOUCOM, entre
outros, autenticam os diferenciais oferecidos no
atendimento e em nossa capilaridade NACIONAL.
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RELEVÂNCIA NO LINKEDIN
COM MAIS DE 57 MILHÕES DE EMPRESAS CADASTRADAS, A REDE CORPORATIVA
TEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS PARA FORTALECER O MARKETING DA SUA MARCA E
COLOCÁ-LA EM EVIDÊNCIA PARA UM PÚBLICO QUALIFICADO
por Abrasce | fotos: Divulgação

S

e antes o LinkedIn era uma rede com foco ape-

meros, mas para que a missão da empresa se tornasse

nas no anúncio de oportunidades de emprego

realidade: conectar profissionais ao redor do mundo e

e de recrutamento de pessoas, hoje a plataforma

torná-los mais bem sucedidos e produtivos.

é essencial para marcas e empresas trabalharem
branding e marketing. A exemplo de muitas star-

Soma-se neste ponto, a relevância desta rede estri-

tups, a plataforma nasceu em 2002, durante uma

tamente profissional para as companhias que dese-

reunião na sala de estar do co-fundador Reid Hof-

jam fortalecer seu pilar de marketing, não apenas

fman, mas foi só em maio do ano seguinte
que de fato foi lançada. Após quase
20 anos do início, a rede contabiliza mais de 774 milhões de
usuários em cerca de 200
países e territórios ao

com o branding, mas também a conexão
e captação de leads muito qualificados. Esses propósitos foram
potencializados após aquisição da plataforma pela
Microsoft, em 2016, por

redor do mundo. Esse

26 bilhões de dólares.

tempo de amadureci-

Agora sob o coman-

mento foi fundamen-

do de Ryan Ros-

tal não apenas para o

lansky, a rede tem

crescimento em nú-

hoje um negócio di-
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versificado com receitas provenientes de assinaturas,
vendas de publicidade (é possível promover posts a
exemplo de outras plataformas) e soluções de recrutamento. A projeção de faturamento para este ano, apenas com ads, é de 1,77 bilhões de dólares.
É por isso que a especialista na plataforma Flávia Gamonar é taxativa: “as empresas precisam estar no
Linkedln. Esta é uma rede muito potente, aquecida e
com leads mais qualificados que em outras plataformas”. No Brasil, são mais de 51 milhões de profissionais
cadastrados e no mundo todo mais de 57 milhões de
empresas com a LinkedIn Page (o formato exclusivo
para as companhias). “É importante para o branding,
para as relações institucionais, para a atração de talentos, de negócios e de parcerias. A rede funciona bem
tanto para B2C quanto para B2B”, explica.

Boas práticas
Para que a empresa ganhe mais relevância, além da
produção de conteúdo próprio, usando as ferramentas
do marketing de conteúdo, os colaboradores devem
ter perfis conectados à página oficial. “O trabalho individual é essencial porque as pessoas querem se conectar e identificar com outras pessoas. Por isso, inclusive,
tem crescido a demanda de empresas por treinamentos sobre employee advocacy, porque elas entenderam
que dentro de casa possuem influenciadores especialistas no que fazem, que podem, de alguma forma,
usar seu próprio perfil para também compartilhar iniciativas da empresa e sua própria visão de dia a dia. Isso
leva a um marketing exponencial e distribuído, porque
mais pessoas estão falando da empresa. Pode ajudar
a compartilhar mais sobre a cultura, a atrair talentos,
trabalhar a marca e gerar mais negócios”, fala Flávia,
que foi uma das especialistas brasileiras convidadas
como autora e instrutora oficial do LinkedIn Learning,
o centro de treinamento de profissionais que utilizam
a versão paga, e de boas práticas da rede.
A profissional também reforça que a produção de conteúdo deve ser pensada e planejada para a rede, assim

Especialista na rede, Flávia Gamonar destaca a
importância de conteúdos próprios na rede
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o algoritmo fará a melhor leitura, fazendo a distribuição para mais usuários. “O conteúdo gerado
deve fortalecer ainda mais a mensagem e quebrar objeções. Os filtros da plataforma podem
ajudar a encontrar exatamente o potencial lead
e a abordagem personalizada e contextualizada
ajudará a ganhar atenção e fechar mais negócios, além das possibilidades de segmentação
em conteúdo patrocinado para levar sua mensagem ou oferta para o público certo. As pessoas fazem muito mais negócios com
quem conhecem, gostam e confiam”,
afirma. Para ela é importante pensar
nas mensagens para fora, mas também
no endomarketing, colocando o colaborador em destaque e abastecendo-o com
conteúdo para que ele também publique em
sua página. “Pode-se apostar em posts, artigos,
vídeos, documentos e links, selecionando temas
estratégicos e interessantes”, explica Flávia.

Flávia Gamonar, especialista em LinkedIn

5 passos práticos para sua
empresa crescer no LinkedIn
1) Faça sua LinkedIn Page. Ela precisa estar
completa e bem configurada, incluindo criação de conteúdo focado na área e no público
2) Incentive os colaboradores a ter perfis
e a se vincularem à página da empresa
(deve ser feito no campo experiência

e
Dica d
leitura

profissional)
3) Preencha bem as informações, esteja presente e cuide da interação com público

Co-fundador do LinkedIn, Reid Hoffman
também é co-autor do livro Blizscaling: O

4) Amplie seu networking. Faça marcações,

Caminho Vertiginoso Para Construir Ne-

convide profissionais para sua página e dê voz

gócios Extremamente Valiosos. Junto com

aos especialistas da sua empresa

Chris Yeh, ele usa sua expertise no LinkedIn
na criação de técnicas para escalar negó-

5) Crie e compartilhe conteúdo interessante,

cios, atrair empreendedores e investidores e

de qualidade e autoral.

para construir planos reais de mudança.
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fizeram toda a diferença na retomada dos
negócios e na preservação do varejo local.
Em entrevista à Revista Shopping Centers,
Fabrício Cavalcante, CEO da JCC, fala sobre
um cenário otimista para o final do ano,
graças ao avanço da vacinação resultando
em aumento de fluxo, e de uma expectativa de crescimento de dois dígitos nos próximos meses em relação a 2019.
Revista Shopping Centers – Quais foram
ioneira na indústria de shopping centers, a Jereissati Centros Comerciais
(JCC) se estabeleceu e fortaleceu nas
três capitais em que escolheu instalar seus shoppings: Fortaleza (CE), Belém (PA) e
Campo Grande (MS). Estas são regiões de alto
potencial econômico e os empreendimentos do
grupo contribuíram significativamente para o
desenvolvimento e o crescimento dessas cidades.
No enfrentamento da crise, o protocolo sanitário. Implementado, as estratégias de omnicanalidade, o comprometimento da equipe e as novas operações abertas nos shoppings Iguatemi
Fortaleza, Bosque dos Ipes e Bosque Grão-Pari

Fachada do Iguatemi
Fortaleza, que
completará 40 anos
em abril de 2022

os momentos mais importantes da trajetória da JCC ao longo de todos esses anos?
Fabrício Cavalcante – Foram muitos momentos marcantes ao longo dos 40 anos da JCC, mas
posso citar a inauguração do Iguatemi de Fortaleza como um deles, pois tivemos que implantá-lo em uma área que até então era distante do
comércio tradicional da cidade e poucos acreditavam que um negócio como aquele daria certo. Não só deu certo, como moveu todo o eixo de
desenvolvimento da cidade para próximo dele e
hoje, o Iguatemi Fortaleza, se encontra na mente e, principalmente nos corações dos cearenses,
que têm o shopping presente também em momentos marcantes em suas vidas. Depois disso,
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é valido mencionar os anos de 2013 e 2015, que

estamos trabalhando com a chegada de diversas

marcaram a expansão do grupo, não só com as

operações em nossos shoppings. Este ano acelera-

inaugurações dos Shoppings Bosque dos Ipês, em

mos esse processo e estamos com uma vacância

Campo Grande (MS), e Bosque Grão-Pará, em Be-

em queda, conseguindo ainda qualificar o nosso

lém (PA), como a mais recente expansão do Igua-

mix com operações de peso. Como consequência,

temi Fortaleza.

o fluxo e as vendas dos shoppings têm caminhado
junto nesse crescimento, tanto que estamos con-

RSC – Com a pandemia, quais foram os investi-

seguindo números maiores do que os alcançados

mentos feitos em omnicanalidade?

em 2019, em que ainda não havia a pandemia.

FC – Já vínhamos trabalhando há algum tempo
no desenvolvimento de um marketplace próprio,

RSC – Com a aceleração da vacinação e a maior

que foi acelerado com a pandemia. Fomos buscar

flexibilização dos decretos estaduais e munici-

experiência em plataformas conceituadas inter-

pais, como tem se dado o comportamento do

nacionalmente para que pudéssemos trazer uma

consumidor dentro dos malls? O tempo de per-

solução que não fosse concorrente a um shopping

manência tem aumentado gradativamente?

center físico, mas uma forma de ter uma jornada

FC – No início, víamos os clientes passarem menos

de consumo complementar ao que já existe. Nos-

tempo em nossos shoppings, mas com um foco

so objetivo sempre foi trazer a melhor experiência

forte em compras, aumentando a taxa de conver-

aos nossos clientes nessa nova maneira de com-

são e ticket médio. Com a abertura dos restauran-

prar, tendo como base a referência de qualidade

tes, operações de lazer e ações de entretenimen-

e de relação de afeto que eles possuem com o

to, os consumidores têm passado mais tempo no

Iguatemi Fortaleza, enquanto um ambiente físico

shopping gradativamente. Ainda existe uma pre-

que faz parte de suas vidas. Nasceu, com isso, o

ocupação grande com a pandemia e os protoco-

Iguatemi Bosque Digital, que tem sido uma nova

los ainda restringem um pouco o tráfego. Com o

experiência de compras oferecida com a assinatu-

avanço da vacinação, tudo deve voltar ao normal.

ra de qualidade do Shopping Iguatemi Fortaleza.
RSC – Como tem sido a busca do público pelos
novos canais de venda oferecidos?
FC – Por enquanto, estes canais ainda têm um
volume de transações bem menor que o mundo
físico. Os canais digitais ainda atuam muito mais
como uma complementação às transações físicas, mas isso deve mudar. Sabemos que é um
processo que leva um tempo para maturar, mas a
procura tem aumentado a cada dia, com a chegada contínua de novas operações e a maior oferta
de produtos.
RSC – Atualmente, como estão a taxa de vacância, as vendas e o fluxo dos empreendimentos?
FC – Desde o segundo semestre do ano passado,
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Shopping Bosque
dos Ipês, inaugurado
em 2013, em Campo
Grande (MS)

RSC – Nas operações de
entretenimento

e

lazer,

como está a adesão do público?
FC –

Nossos shoppings

sempre tiveram um apelo
forte de entretenimento e
lazer e vimos que esta continua sendo uma caracterísRSC – Como a JCC ajudou os lojistas? Houve a

tica procurada pelo público.

entrada de novos varejistas desde o início da

Algumas operações, como cinemas e teatros, so-

pandemia?

freram mais não só com as medidas de proteção

FC – Desde o primeiro semestre de 2020, mais

necessárias, mas também com interrupções na

precisamente a partir de março, em virtude da

produção de suas programações, e, somente ago-

grave crise causada pela pandemia da Covid-19,

ra, começam a mostrar sinais de recuperação.

a JCC tomou importantes iniciativas para reduzir
ao máximo os custos das operações instaladas em

Mas com o avanço da vacinação, temos visto o sur-

seus empreendimentos, estando, assim, ao lado

gimento de novas operações de lazer para aten-

dos lojistas nesse momento difícil. O maior desa-

der aos anseios dos nossos clientes após tanto

fio foi tentar entender a exata situação individual

tempo sob restrições de circulação. Acreditamos

de cada lojista que permitisse um suporte custo-

que esta tendência irá continuar se fortalecendo

mizado ao desafio vivido por cada um.

nos próximos meses.

Além da redução de custos, foram desenvolvidas

RSC – Com todas as mudanças que o setor de

várias ações para incrementar a receita das opera-

shopping centers passou em tão pouco tempo

ções, sempre de acordo com os protocolos e me-

devido à crise sanitária, como imagina que será

didas sanitárias para controle da pandemia.

o shopping do futuro?

No último trimestre de 2020 e, principalmente, a

FC – O shopping center nasceu para ser um hub e

partir do segundo trimestre de 2021, vimos uma

agregar diferentes operações em um único lugar,

chegada consistente de novos lojistas, recuperan-

de maneira a proporcionar comodidade para os

do a ABL perdida durante a pandemia.

clientes e sinergia para os lojistas. Nosso negócio
evolui e tende cada vez mais a agregar operações

RSC – Há planos de expansão ou de um novo

diferentes, desde entretenimento, lazer, cultura,

greenfield?

gastronomia, serviços e conveniência, com o on-

FC – Não há planos de greenfield no curto prazo,

-line cada vez mais presente e integrado ao off-li-

mas estamos atentos às possibilidades de conso-

ne, tudo para garantir a melhor experiência para

lidação e expansões nas regiões onde operamos.

o cliente.
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RSC – Qual é a expectativa para os próximos

ciais, como a Loja do Bem que recebeu diversos

meses, especialmente em datas como Black

prêmios, alcançando visibilidade nacional e sen-

Friday e Natal?

do compartilhada por diversas personalidades do

FC – Estamos bem otimistas com esse final de

meio artístico, musical e esportivo. Atualmente, o

ano. Temos várias operações inaugurando nos

projeto se transformou em uma loja para ajudar

shoppings e o crescimento recente de fluxo e

as famílias humildes do Ceará, que se sustentam

venda que temos obtido nos leva a crer em um

por meio do artesanato.

crescimento de duplo dígito sobre os resultados
de 2019.

RSC – A Abrasce completou 45 anos agora em
setembro. O que poderia dizer sobre o trabalho

RSC – A empresa gera quantos empregos dire-

desenvolvido pela entidade ao longo desses

tos e indiretos? Como avalia o trabalho dos cola-

anos e agora nesse momento tão desafiador da

boradores da companhia no decorrer da crise?

pandemia?

FC – Nossos shoppings geram cerca de 16 mil em-

FC – A Abrasce tem um papel muito importan-

pregos diretos e indiretos e o trabalho de todos

te no fortalecimento e desenvolvimento do setor

foi fenomenal durante esta crise. Essa pandemia

de shoppings no país. Este é um setor vital para a

desafiou a todos nós em um nível não somente

criação de empregos e geração de valor na eco-

profissional, mas também pessoal. Por isso, sem-

nomia brasileira e não pode deixar de ser bem

pre tivemos uma preocupação em prover todo o

representado em todas as discussões relevantes.

suporte possível aos nossos funcionários durante

Nos últimos dois anos, a Abrasce teve talvez a sua

este período, tentando ir além da manutenção de

mais importante missão nestes 45 anos, lideran-

empregos e salários. E a resposta que tivemos foi

do uma discussão de como combater os efeitos

incrível, com uma enorme dedicação à empresa e

da pandemia no setor, ao mesmo tempo em que

em atender nosso público da melhor forma possí-

deu aos shoppings um papel relevante no suporte

vel. Tenho somente que agradecer a todos.

à população neste período.

RSC – Quais práticas de ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) são realizadas
pela JCC?
FC – A JCC tem essa preocupação na sua essência. O Iguatemi Fortaleza está completando 40
anos e já foi pensado desde sua inauguração para
diminuir o impacto no meio ambiente. O Iguatemi Fortaleza surgiu transformando a aridez de
uma salina no maior parque urbano da cidade.
Os shoppings mais novos do grupo também tiveram seus projetos pensados para o uso racional
de energia, água e dos demais recursos naturais,
através de tecnologias autossustentáveis, conseguindo assim a certificação LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) de edificação
verde. Além disso, realizamos diversas ações so-
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Shopping Bosque
Grão-Pará fica
em Belém e foi
inaugurado em 2015
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SUCESSO NA RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS EXIGE
ATUAÇÃO ASSERTIVA E FOCADA EM RESULTADOS
Sempre existiu um alto índice de inadimplência na

A negociação tem que ser vista como ponto inicial e

relação entre shopping center e lojista no Brasil, mas

principal para o sucesso na recuperação de créditos

em virtude da pandemia, este número cresceu ainda

devidos e é fundamental para que a redução da

mais.

o

inadimplência ocorra sem necessidade de intervenção

faturamento, exigindo uma atuação assertiva para que

judicial. Com a mediação e a conciliação todos saem

sejam mantidas as operações nos centros de compras.

ganhando, é um processo que fortalece a economia,

O

novo

cenário

impacta

diretamente

mantem empregos e o mercado mais atrativo aos
Alcança bons resultados quem busca o auxílio de

investidores.

especialistas com atuação de sucesso em recuperações
de créditos, um escritório de advocacia com corpo

Para a Medeiros Advogados Associados também é

jurídico preparado e com perfil inovador. Com uma

importante que haja uma ação preventiva e não só

ADVOCACIA 4.0 focada em resultados, a Medeiros

reativa, um processo de acompanhamento próximo e

Advogados Associados possui 30 anos de história no

profissional na contenção de casos de inadimplência.

direito imobiliário, e é referência da área no Centro

Por

Oeste.

consultoria/assessoria

isso

o

escritório

também

jurídica

full

oferece

uma

servisse

com

atuação preventiva, que acompanha o desempenho do
Sua atuação junto a mais de 40 shoppings em todo o

histórico de pagamentos dos lojistas e, caso necessário,

Brasil vem apresentando números de destaque na

sugere adequações. Uma atuação que abrange todas

recuperação de créditos judiciais e extrajudiciais, com

as fases do empreendimento Shopping Center.

uma margem de 77% DE ÊXITO nas recuperações de
crédito extrajudiciais e de 82% na judicialização.

_INTERNACIONAL

O shopping center colombiano Fontanar
celebra retomada com indicadores
acima do período pré-pandêmico
PREMIADO PELA ARQUITETURA E INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS, O EMPREENDIMENTO É
QUERIDO DO PÚBLICO POR SER REPLETO DE EXPERIÊNCIAS E TER UM MIX ATRATIVO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

Colômbia é um país acolhedor, que

pping ainda é favorecido pela iluminação

recebe muito bem os turistas, e não

e ventilação natural.

faltam destinos maravilhosos para quem
quer conhecer as belezas naturais e a cul-

São mais de 61 mil m² de ABL em uma área

tura local. A capital Bogotá é cosmopoli-

construída de 137 mil m², que reúnem 176

ta e repleta de lugares incríveis, inclusive,

operações. “O mix é variado e muito com-

conta com shopping centers maravilho-

pleto, adaptado ao mercado que participa-

sos como o Fontanar Centro Comercial, do

mos. Fontanar é reconhecido por seu for-

grupo Cimento, que fica localizado estra-

te posicionamento em entretenimento e

tegicamente ao norte da cidade em uma

gastronomia para toda a família”, destaca

área de grande potencial socioeconômico.

a gerente Andrea Sierra. Outro diferencial
e um grande atrativo para os visitantes, é

Inaugurado em outubro de 2015, o mall

que o mall é pet friendly. As lojas âncoras

possui uma arquitetura convidativa. Tem

são Cinepólis, Falabella, H&M, Deca-

um único design nos corredores e sua

thlon, Bodytech e Éxito.

construção lembra um estádio, o que torna o passeio mais fácil e agradável. O sho68_SHOPPING CENTERS

Além das salas de cine-
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ma, o shopping tem carrossel, tanque de areia, parque com atividades
de recreação e esportes ao ar livre,
trenzinho, entre outros atrativos que
agregam experiência aos clientes. E
claro, não faltam opções gastronômicas deliciosas e variadas com fast-foods, cafés, docerias, sorveterias e
restaurantes.

Retomada em alta
Com essa variedade, o Fontanar atrai
visitantes de outras cidades colomO empreendimento foi premiado
pelo ICSC Latin American &
Caribbean Shopping Centers
Award em 2017

bianas, além dos estrangeiros que visitam a capital. O fluxo ainda segue abaixo do período pré-pandemia, o
índice está 17% menor quando comparado com 2019, mas as vendas e a
taxa de ocupação seguem em alta. “Estamos orgulhosos em ver como o

Fontanar conseguiu se recuperar. O nosso mercado se consolidou com sucesso e as vendas cresceram
21% em relação a 2019, mantendo uma taxa de ocupação de 97,65%”, enaltece Gabriel Escallón, gerente-geral da Cimento.
A reabertura das atrações tem sido extremamente bem-sucedida. “Estamos crescendo 25% em comparação a 2019 e esperamos que a temporada de Natal seja espetacular para os visitantes. Seguimos
inovando com experiências educativas e únicas, trazidas por fornecedores
nacionais, que geram mais tráfego para o mall”, conta Escallón.
À medida em que as autoridades permitiram a reabertura de diferentes
setores de entretenimento, o shopping aderiu às medidas sanitárias
recomendadas e também desenvolveu protocolos específicos para essas
atividades como limpeza frequente das áreas durante todo o período
de funcionamento, controle de capacidade e pontos de desinfecção.
Atualmente, todas estão operando.

Gabriel Escallón, gerente-geral
da Cimento

“Em Fontanar, a prioridade é a
saúde de nossos clientes, por isso,
até que as autoridades não indi-

quem o contrário, manteremos os protocolos sanitários adotadas na pandemia”, pontua Andrea.
São mais de 80 dispensers de álcool em gel distribuídos pelo
mall, controle de capacidade dentro do shopping e em cada
operação, desinfecção do corrimão de escada rolantes e botões dos elevadores, distanciamento em áreas comuns e vários outros procedimentos como uso obrigatório da máscara,

O carrossel está situado no terceiro piso e é uma
das atrações do empreendimento

também adotados nos shoppings brasileiros.
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Mais nove novas marcas chegaram

tivo para compras com o auxílio de

para ampliar o mix do empreendi-

um personal shopper. A iniciativa

mento e mais dez operações devem

foi muito bem recebida. “Conforme

ser inauguradas até o final do ano, o

as autoridades têm reduzido as res-

que elevará a taxa de ocupação para

trições, a demanda pelas compras

98,5%. Segundo Escallón, a expectati-

on-line tem decrescido”, explica a

va é de um período natalino promis-

gerente.

sor. “Calculamos que podemos crescer em mais de 25% comparado ao
mesmo período de 2019”, diz. Mesmo com os controles de capacidade,
os administradores acreditam que

Andrea Sierra, gerente do
Fontanar Centro Comercial

Em proteção ao meio
ambiente
O empreendimento também é reco-

vão receber um fluxo moderado, mas muito efeti-

nhecido por sua arquitetura, compromisso com a

vo, especialmente, das classes média e alta.

sustentabilidade e também por iniciativas imple-

Durante a crise

mentadas na operação. Possui a certificação Leed
Gold 2017 por otimizar o uso do consumo de água
e energia. “Somos referência em práticas ambien-

Nos meses em que somente o funcionamento

tais na cidade Bogotá e no país e, por isso, recebe-

das operações essenciais estavam permitidas, o

mos visitas constantes de entidades, empresas e

shopping, a exemplo de muitos, fez concessões.

associações comerciais como um case de suces-

“Demos 100% de desconto aos nossos parceiros

so”, conta a gerente. O empreendimento recebeu

comercias que não estavam operando. Com a

o primeiro lugar no programa de melhores práti-

flexibilização das restrições, Fontanar seguiu de

cas ambientais pela Câmara de Comércio Britâni-

mãos dadas com os varejistas, entendendo a si-

ca-Colombiana, conquistou o prêmio de excelên-

tuação de cada um e sendo solidário. Atuamos

cia na categoria de design, desenvolvimento de

como aliados e apoiamos as nossas marcas com

novos projetos do ICSC Latin American & Caribbe-

descontos e ativações de marketing e publicidade

an Shopping Centers Award em 2017 e ainda foi

durante os períodos mais difíceis da crise”, relata

reconhecido pelo RACES 2019 (Reconhecimento

Escallón.

ambiental CAR a empresas sustentáveis). Quando
for à Bogotá, não deixe de visitá-lo!

Além disso, houve investimento em omnicanalidade. Andrea conta que foi lançado um aplicaOs corredores têm o mesmo
design em todos os pisos
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Inteligência e integração definitiva
entre sistemas que simplificam
processos e otimizam tempo.

+ de 200

+ de 40.000

shoppings
atendidos

lojistas utilizam
o sistema

+ de 180.000
funcionários
cadastrados

SUSTENTABILIDADE

SEGURANÇA
• Compliance com a LGPD
• Criptografia 256 bits
• Certificado digital de segurança
CUSTO-BENEFÍCIO
• Eliminação de custos
• Redução de burocracia
• Aumento de produtividade da equipe

Convidamos você a modernizar seus processos, utilizando
recursos exclusivos que só a Intranet Mall pode oferecer.

AGENDE UMA REUNIÃO CONOSCO:

(11) 4305-9115 | CONTATO@INTRANETMALL.COM.BR

21 estados
presente em 21
estados + DF

VAREJISTA_CONSTANCE CALÇADOS

Um passo
de cada
vez

CRIADA EM 2003, A CONSTANCE
CALÇADOS SOMA NÚMEROS
POSITIVOS: MAIS DE 180 LOJAS EM
20 ESTADOS BRASILEIROS E MÉDIA
DE 2,5 MILHÕES DE CALÇADOS
VENDIDOS POR ANO
por: Abrasce | fotos: Divulgação

A

marca de origem mineira nasceu

por um ou outro de acordo com o resultado da

sob a premissa de proporcionar uma

pesquisa. Neste ano já inauguramos em Cas-

nova experiência para as mulheres no merca-

cavel (PR) e temos programada a abertura em

do da moda com foco no estilo e no conforto.

Palmas (TO).

A rede atua no modelo “Self-Shoes”, pautado
em oferecer um verdadeiro closet dos sonhos,

RSC: Quais são os principais diferenciais da

com mais de 400 modelos de sapatos sepa-

operação da Constance Calçados?

rados por numeração (do 33 ao 42), além das
bolsas. Conversamos com o diretor de expan-

GF: São muitos! Vamos falar por tópicos. Pri-

são, Gleisson Fernandes, sobre a histórias e as

meiramente, a omnicanalidade. Nosso e-com-

perspectivas da Constance Calçados. Confira:

merce não concorre com o franqueado! Com
a integração de todos os canais de vendas e

Revista Shopping Centers: Como foi o plane-

atendimento, essa solução investe na experi-

jamento da marca traçado para 2021?

ência do usuário, oferecendo diversos meios
de interação para o público. Os consumidores

Gleisson Fernandes: Mesmo em um ano de-

podem experimentar diferentes canais, man-

safiador, temos a perspectiva de inaugurar

tendo sempre o padrão de excelência no aten-

mais 30 novas lojas e crescer com, no míni-

dimento e experiência de compras, incremen-

mo, uma operação em cada estado brasilei-

tando suas vendas.

ro. Estamos em pesquisa para entender qual
o melhor momento para colocarmos a marca
em cada cidade, bem como para avaliarmos

Depois, temos tecnologia e logística avança-

a melhor opção regional. Temos dois modelos

das, que foram incorporadas em todo o ciclo

de negócio – tradicional e light – e escolhemos

de vendas da Constance. Com um sistema ex-
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clusivo e inovador de distribuição, que atua

são lojas próprias e 156 são franqueados.

por demanda e garante a reposição de estoque rápida e eficiente, impactando po-

RSC: Quais são as principais vantagens da

sitivamente no fluxo de caixa. Através dos

operação dentro de um shopping center?

relatórios emitidos, o trânsito dos pedidos é

GF: A grande vantagem de estar em um

acompanhado desde a fabricação dos pro-

shopping em primeiro lugar é a visibilida-

dutos até a entrega na loja.

de que o mesmo permite, além de oferecer
segurança, estacionamento como conforto

O terceiro ponto é que a Constance conta

ao cliente e horário estendido de segunda

com uma equipe interna de marketing,

a domingo. Dessa forma, estamos

que atua em toda comunicação on

em um complexo que traz todo

e off da rede, tomando decisões

o entretenimento, além de

baseadas em análises de da-

estamos próximos a outras

dos internos e movimentos

marcas, o que atrai mais

do mercado para melhor

vendas.

engajamento da marca e
alcance das metas de ven-

RSC: Como tem sido o

da de franqueados, de forma

desempenho dos canais
digitais?

personalizada quando necessário.

GF: Temos usado diversas ferPor fim, para abastecer as lojas

ramentas digitais para im-

com mais eficiência, em breve

Gleisson Fernandes é

pactar nossas clientes, além

vamos instalar mais um Centro

diretor de expansão da

de estratégias para ampliar

de Distribuição na Paraíba, além

marca mineira Constance

esse público com objetivo de

do primeiro Centro de Distribui-

Calçados

aumentar o recall de marca

ção Avançado, na Bahia. Recente-

em território nacional. Um

mente, mudamos nosso CD para um espaço

exemplo muito bom é a nossa atuação nas

muito maior, com área de 5 mil m², no Espí-

redes sociais, onde trabalhamos todas as

rito Santo, para atender nossos franqueados

verticais para divulgar as campanhas ma-

com mais efetividade.

cros e também produtos específicos de coleções cápsulas de forma estratégica.

RSC: Pode nos detalhar as operações existentes hoje e delas quantas unidades são

RSC: Quais são os produtos mais vendi-

em shoppings e quantas são próprias e

dos?

franquias?
GF: Nossas coleções contam com cerca de
GF: Atualmente temos 189 lojas em opera-

400 modelos diferentes de produtos e den-

ção, sendo 127 em shoppings. Do total, 33

tre estes a cada season, cerca de 1/3 se desta-
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ca acima da média e acabam se tornando itens apostas na rede por tempo determinado. As
categorias que mais se destacam em vendas são sandálias, sapatilhas e tênis, cuja procura
por itens confortáveis cresceu bastante durante a pandemia.
RSC: Quantos pares de sapatos vendem por ano e para qual público?
GF: Vendemos 2,5 milhões de calçados por ano e temos a classe B como público-alvo.
RSC: Sobre a franquia: quais são os modelos de negócio, o valor do investimento e o
prazo de retorno?

TRADICIONAL E COM INVESTIMENTOS

LIGHT E COM INVESTIMENTOS

ESTIMADOS EM REAIS:

EM REAIS:

• TAXA DE FRANQUIA: 85 MIL

• TAXA DE FRANQUIA: 65 MIL

• ESTOQUE INICIAL: 170 MIL

• ESTOQUE INICIAL: 90 MIL

• INSTALAÇÕES: 3,5 MIL

• INSTALAÇÕES: 3,5 MIL

• CAPITAL DE GIRO: 100 MIL

• CAPITAL DE GIRO: 100 MIL

• O TEMPO É DE 30 A 48 MESES DE

• O TEMPO É DE 24 A 36 MESES DE

PAYBACK E 8 A 12% DE LUCRATIVIDADE

PAYBACK E 8 A 12% DE LUCRATIVIDADE

PREVISTA

PREVISTA
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Shoppings se unem a ONGs
em prol da adoção de pets
A CRISE SANITÁRIA ELEVOU O NÚMERO DE ANIMAIS ABANDONADOS, MAS O ENGAJAMENTO
DAS ONGS, QUE CONTAM COM A PARCERIA DO SETOR DE SHOPPING CENTERS E DO VAREJO,
CONTINUA FAZENDO A DIFERENÇA NA VIDA DE MUITOS BICHINHOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

assistente financeira Ohana Vinhas, fre-

“Quem gosta de bicho não tem jeito, a gente

quentadora do Carioca Shopping (RJ),

acaba se apaixonando”, diz.

soube da feira de adoção de pets no

empreendimento e decidiu ir com a intenção de levar um cãozinho para

Assim como Ohana, muitas pessoas adotaram um amigo de quatro patas du-

fazer companhia para a labradora

rante a pandemia, mas o número

da mãe dela. Ohana não só saiu de

de animais abandonados só au-

lá com um cachorro para a mãe

mentou em decorrência da crise e,

como adotou um para ela também.

ao mesmo tempo, as adoções caí-

Seu namorado, o programador Ma-

ram porque não era possível realizar

theus Bonatti a acompanhou no dia
e se encantou por Odin, um filhote que

eventos presenciais. Segundo levantamento realizado pela AMPARA Animal,

estava com 8 meses. O resultado? Dois cãe-

houve um crescimento de 61% no abandono e

zinhos adotados pela família no mesmo dia.

recolhimento de animais entre julho de 2020
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e fevereiro de 2021. Rosangela Gebara, médica veterinária e gerente

De acordo com Rosangela, essa

de projetos da AMPARA, acredita

parceria com o setor de shopping

que esse número segue em alta

centers e das grandes redes de

no segundo e terceiro trimestre

varejo com as ONGs é importan-

desse ano. “Está cada vez pior por

tíssima, pois são locais em que se

conta da crise econômica e social,

consegue doar uma grande quan-

pois exacerbou a falta de respon-

tidade de animais. “Mesmo com as

sabilidade das pessoas com os ani-

restrições, os malls podem ajudar

mais, que, em um momento de

a divulgar as ONGs por meio de

dificuldade, abandonam o mais

campanhas digitais direcionadas

vulnerável. Houve muitos casos

ao público da região em que está

de pessoas que saíram das casas

localizado ou mesmo ser um pon-

e deixaram os animais presos ou
os abandonaram nas portas das
ONGs e de clínicas veterinárias”,
relata. A maioria das ONGs tam-

Odin com os novos donos, o programador Matheus Bonatti e a assistente financeira Ohana Vinhas,

bém passou por dificuldades

do Rio de Janeiro (RJ)

desde redução de doações e de

to de arrecadação”, explica.
O Carioca Shopping, por exemplo, tem um pilar de responsabilidade e se engajar nessa causa
foi algo natural. “Apoiamos e for-

voluntários até situações muito difíceis de casos

talecemos o ato da adoção responsável, por isso,

de maus tratos. “É bom frisar que o abandono é

mantemos uma parceria com a ONG Entre Pega-

crise e, se não puder ficar com o pet, o responsável

das e, com o apoio deles, propiciamos que mais

deve fazer isso da maneira mais humanitária pos-

pets tenham um lar”, conta Tatiana Mancebo, ge-

sível”, ressalta a gerente de projetos.

rente de marketing do empreendimento. Somente esse ano, foram adotados 68 pets entre cães e

De acordo com Rosangela, mais de 370 ONGs es-

gatos pelas ações realizadas pelo shopping.

tão albergando mais de 170 mil animais em seus
abrigos, sendo que mais 90% são cães. No Brasil,

Além das feiras de adoção que acontecem on-li-

mais de 46% dos lares brasileiros, o que correspon-

ne e presencial, os clientes podem visitar a loja

de a 33 milhões de domicílios, têm pelo menos um

Pet Solidária do empreendimento, em que toda

cachorro e 19,3% possuem ao menos um gato. Não

a renda obtida com

há dados oficiais de quantos animais estão aban-

a venda dos produ-

donados no país, mas a estimativa da instituição é

tos é revertida para

de 30 milhões.

os projetos da ONG.
“Inaugurada em fe-

Setor atuante

vereiro de 2020, a
loja tem como pro-

Há muito tempo o setor de shopping center tam-

pósito

bém abraça a causa pet com os mais variadas

donativos e dinhei-

ações desde feiras de adoção, arrecadação de ra-

ro, assim, quando

ção, doação de sangue para os pets até recicla-

um cliente faz uma

gem de tampinhas para ajudar os animais mais

doação

carentes. Na pandemia, alguns shoppings tam-

ele pode escolher um

Rosangela Gebara, médi-

bém fizeram campanhas de adoção virtuais.

produto no valor cor-

ca veterinária e gerente de

arrecadar

financeira

projetos AMPARA Animal
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Tatiana Mancebo, gerente de
marketing do Carioca Shopping,
em frente à loja
Pet Solidária

respondente. As mercadorias são de fornecedores

meio ambiente e nos cuidados com os animais

variados e, inclusive, de produção caseira dos pró-

abandonados”, afirma Monica Freitas, gerente de

prios voluntários”, explica Tatiana.

marketing do Bangu Shopping.

Em outubro de 2020, o Bangu Shopping (RJ) fir-

No Caxias Shopping, também localizado no Rio de

mou uma parceria com a Secretaria Estadual de

Janeiro, o engajamento vem desde o momento

Agricultura do Rio de Janeiro – responsável pelas

em que o empreendimento passou a ser petfrien-

políticas de proteção e bem-estar animal – e foi o

dly e a promover a campanha de arrecadação

primeiro a receber a campanha de adoção, que

de tampinhas plásticas, revertidas em doações,

agora tem um calendário e acontece todo segun-

“A parceria com a Rio Eco Pets surgiu através da

do sábado de cada mês, com gatos e cães. Se-

Aliansce Sonae, nossa administradora. O mate-

gundo o secretário Marcelo Queiroz, o objetivo é

rial arrecadado no

realizar o máximo de eventos possível para con-

shopping é entre-

seguir um lar para os pets carentes. A decisão de

gue para a ONG que

preparar um calendário contínuo foi uma iniciati-

cuida

va do shopping juntamente a RJPET e serve para

etapas do processo,

que, assim, as pessoas possam se programar para

desde a destinação

adotar seu amiguinho de quatro patas com mais

das tampinhas até a

conforto, em datas determinadas. Foram seis edi-

distribuição do auxí-

ções realizadas até agosto de 2021 e cerca de 100

lio”, explica Michelle

animais adotados entre cães e gatos.

Coutinho,
de

Nesse ano, a campanha de arrecadação de tampi-

das

demais

gerente

marketing

shopping.

do

Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias
Shopping

nhas de garrafas PET e lacres de latas de bebidas
do Bangu Shopping também está sendo desti-

De março de 2021, início da campanha, até julho

nada à ONG Rio Eco Pets. “Além de dar o enca-

foram entregues 360 kg do material reciclável

minhamento certo a resíduos como plásticos e

para a Rio Eco Pets. Na instituição, as tampinhas

alumínio, a organização ajuda na preservação do

são vendidas para reciclagem e o valor é revertiSHOPPING CENTERS_77
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Tássia Carvalho, gerente de Marketing
do Pátio Cianê Shopping (SP)

Evento de
adoção de
pets no Bangu

petfriendly da região e estamos sempre de portas

Shopping

abertas para receber os bichinhos de estimação.
Realizamos, uma vez por mês, a feira de adoção

do em tratamento veterinário e rações para animais

para incentivar cada vez mais essa prática”, relata

abandonados.

Tássia Carvalho, gerente de Marketing do empreendimento.

E o Caxias Shopping tem planos para ampliar ainda
mais sua atuação. “Neste momento, estamos acer-

Desde o começo da feira, em 2016, já foram adota-

tando detalhes para concretizarmos uma parceria

dos aproximadamente 600 animais, entre cachor-

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pro-

ros e gatos. O público é muito aderente às campa-

teção Animal para a realização de Feiras de Adoção

nhas do shopping e foi assim também durante a

de animais abandonados, com previsão de realiza-

crise sanitária.

ção da primeira edição em outubro”, revela Michelle.
Os eventos já voltaram para o presencial e são realiNo interior de São Paulo, o Pátio Cianê Shopping or-

zados no Pet Pátio, um espaço criado especialmen-

ganiza feiras de adoção desde 2016 em parceria com

te para os animais. “Para a segurança e o conforto

a Associação de Abrigo Temporário de Animais Ne-

de todos os nossos clientes, seguimos com todos os

cessitados (AATAN) e, durante um período mais crí-

protocolos sanitários, como distanciamento segu-

tico da pandemia, o Adota Pet foi readaptado para

ro, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de

o formato on-line. “Somos o shopping center mais

álcool em gel e intensificação na limpeza. É muito

Neste ano, a coleta de tampinhas plásticas do Ban-

Área destinada para a arrecadação de tampinhas

gu Shopping (RJ) é destinada aos pets

plásticas no Caxias Shopping (RJ)
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As feiras de adoção também acontecem no Pet
Pátio, um espaço criado
no Pátio Cianê para receber os animais, que reúne
brincadeiras e circuitos

importante para nós fazermos parte dessa iniciativa e
sabermos que estamos fazendo a diferença”, reforça
Tássia.

Daniela Bochi, gerente de marketing
da Cobasi

O varejo engajado
A Cobasi, uma das principais players do mercado e parceira da AMPARA Animal, mantém espaços para adoção em algumas de suas lojas e também compartilhou
deste momento quando teve que interromper os eventos de adoção por conta da crise sanitária. “Com a suspensão nos períodos mais críticos da pandemia, muitas
ONGs relataram dificuldades em doar os animais, pois
a maioria depende dos eventos para isso. As que registraram crescimento no número de animais adotados
são ONGs que já digitalizavam melhor seus processos,
estando fortemente presentes em redes sociais”, relata
Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi.
Mas o dado mais importante registrado pelas ONGs
parceiras da Cobasi é que o índice de devolução dos
animais adotados em suas lojas é baixo. “Nossos clientes são conscientes da responsabilidade em adotar os
animais e são apaixonados por pets”, reforça Daniela.
Na Cobasi, os eventos ainda não voltaram em sua totalidade, já que algumas ONGs possuem voluntários em
grupos vulneráveis e optaram por aguardar ter mais
gente com a segunda dose da vacina tomada para o
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retorno. Com isso, em 2021, são doados entre 400 e
500 animais por mês nas lojas da Cobasi. Com 125
operações, a rede tem 34 delas em shoppings. Em
nove empreendimentos, realiza eventos proprietários dentro de seus pontos de venda ou em um espaço cedido pelo mall com a escolha da ONG. Ainda
apoia os que são organizados por alguns empreendimentos oferecendo produtos como bebedouros,
comedouros e kits para os adotantes.
A Vivo, uma das maiores operadoras de telefonia do
país, também se engajou nessa causa e lançou o
projeto Vivo Pets em abril deste ano, seguindo o propósito de Digitalizar Para Aproximar. “Acreditamos
que a conexão é um meio para aproximar as pessoas
do que realmente importa para elas e o universo Pet
é uma realidade dos novos tempos. Nos unimos a diversas ONGs de acolhimento animal do Brasil para
incentivar a adoção consciente e conectar milhares
de pets e seus futuros donos. Nosso objetivo é unir
a força da nossa marca, a tecnologia e a presença
no Brasil todo para estreitar ainda mais essa relação”,
esclarece Marina Daineze,
diretora de Marca e Comunicação da Vivo.
Desde o início do projeto, houve
mais de 10 mil interessados na
iniciativa, realizada por meio pla-

A busca se dá pelo Vivo Valoriza,
que deve ser acessado pelo aplicativo Meu Vivo

taforma de relacionamento da
Vivo, o Vivo Valoriza. Ao acessar a aba do programa pelo app Meu Vivo,
o cliente pode consultar as ONGs cadastradas, escolher a que mais
se identifica e iniciar o processo de adoção diretamente com elas, de
maneira virtual. Atualmente são mais de 50 instituições parceiras nas
Marina Daineze, diretora
de Marca e Comunicação
da Vivo

cidades e regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte e também no estado do Espírito Santo.
A Vivo ainda criou a PETernidade dentro da companhia. “Acreditamos
que todo o posicionamento deve ser de dentro para fora, por isso, pas-

samos a conceder uma licença de dois dias para quem adotar um cachorro ou gato. Para ter
direito, os colaboradores precisam apresentar os documentos que comprovam a adoção”, explica Marina.
Como o Brasil é o segundo maior país com número de animais de estimação, a parceria e o
apoio às ONGs são fundamentais para reduzir essa enorme quantidade de pets carentes.
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“Ele é o
cara!”.

Quantas vezes usamos essa ex-

e conhecimento quando o assunto é esporte.

pressão para falar de alguém

Foi muito bom e como Paris é logo ali, estamos

que admiramos e nos inspira.

prontos”, destaca Fernandes, que também já

Fernando Fernandes é um de-

tinha apresentado os Jogos do Rio de Janeiro,

les. O modelo e paratleta acumula vários títu-

mas, desta vez, em parceria com Cris Dias.

los de paracanoagem e se tornou uma voz de
grande expressão quando o assunto é inclusão.

Além de ser um evento magnífico de acompa-

Bem-humorado, determinado, focado e caris-

nhar, as Paralimpíadas fazem o mundo parar

mático, ele venceu barreiras e obteve grandes

para pensar e debater sobre a inclusão. “Tem

conquistas por meio do esporte.

o papel de quebrar preconceitos e ensinar as
pessoas a enxergarem os problemas com outra

Recentemente, ao lado de Flávio Canto, meda-

perspectiva. Principalmente com a pandemia,

lhista olímpico de judô e apresentador, Fernan-

ter visto os atletas dando o seu máximo e fazen-

des foi comentarista dos Jogos Paralímpicos de

do coisas extraordinárias durante as competi-

Tóquio no canal SportTV e também na TV Glo-

ções faz a sociedade refletir sobre a forma com

bo – parceria que eles já tinham feito na cober-

que enfrentamos nossas dificuldades e como

tura do evento em Londres, em 2012. E deram

precisamos encará-las com a cabeça erguida,

um show de novo. “Foi uma experiência dife-

além de mostrar a capacidade destes atletas,

rente por ser ao vivo. Flávio é um cara genero-

que, muitas vezes, são vistos de forma errônea

so, sabe que eu sei o que

como incapazes ou limitados”, diz Fernandes.

estou falando, tenho
muita propriedade

A HISTÓRIA DO PARATLETA
FERNANDO FERNANDES É
CONSTRUÍDA SOBRE UM ALICERCE
DE FOCO E DETERMINAÇÃO PARA
VENCER SEUS PRÓPRIOS LIMITES
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação
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Novas possibilidades
Quando sofreu um acidente de carro em
2009 e soube da grave lesão na medula,
Fernando traçou uma meta para reconquistar sua sensação de capacidade, porque percebeu que o caminho para recuperar os movimentos das pernas seria muito
mais longo do que ele imaginava. “No primeiro momento, achei que viria rápido, até
porque eu tinha um desfile e o lançamento de uma campanha muito importante
com perfume da Dolce & Gabbana, com as
top models internacionais da época, como
Claudia Schiffer, Eva Herzigova e Naomi
Campbell. No entanto, ali mesmo no hospital, vi que o processo seria lento, percebi
que voltar a andar não dependia de mim,
mas que reconquistar a sensação de capacidade, dependeria do meu esforço e da
minha atitude”, relembra.
Em pouco tempo, ele tinha um novo “Plano A” para sua vida. “Entendi naquele momento que o esporte seria a minha grande
ferramenta, só que teria que descobrir essa
forma nova de reconquistar o meu espaço e a minha capacidade. Foi utilizando o
esporte que fui me desafiando e propondo pequenas metas diárias, que me faziam
chegar nesse grande desafio”, conta. Na
época, ter o apoio e a torcida de sua família
e dos amigos foi essencial para que seguisse sua jornada com garra e descobrisse novas possibilidade na vida.
Seis meses após a lesão, veio o primeiro
objetivo. “Participei de uma corrida da São
Silvestre! Completei e cheguei em último

FOTO: MÁRCIO FARIAS

lugar, mas digo que foi a minha maior vitória e o momento mais importante da minha vida, porque ali me reencontrei como
ser humano e como pessoa”, recorda. O
Brasil inteiro acompanhou essa vitória de
Fernando Fernandes, que já tinha ganhado
SHOPPING CENTERS_83
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FERNANDO FERNANDES COM
SUA NAMORADA, A MODELO LAÍS
OLIVEIRA | FOTO: TÉ PINHEIRO

“O esporte ajudou no meu
desenvolvimento em todos
os sentidos. Sou apaixonado
por aventuras e encontro na
atividade f ísica uma forma
de explorar e aproveitar essa
paixão. Acredito que o espor-

grande projeção nacional em 2002 após participar do
reality show Big Brother Brasil.
Em sua biografia, ‘Inquebrável’, há trechos do diário
que ele começou ainda internado no hospital. “Escrever me ajudou a pôr para fora tudo que sentia naquele momento incerto, sendo uma forma de entender e
aprender a lidar com o processo”, explica. E ele não só
passou por esse momento como hoje inspira outros

te dá visibilidade aos atletas

indivíduos, dos mais diversos lugares, que também

para mostrarem suas incríveis

estão vivendo esta redescoberta como uma pessoa

habilidades, transformando
a mentalidade das pessoas e
mostrando como todos nós temos um jeito de realizar aquilo
que desejamos na vida”

com deficiência. Segundo Fernandes, saber que sua
história e seu trabalho influenciam positivamente a
vida de alguém, traz mais motivação para continuar.
“Sinto que estou seguindo no caminho certo. Acho
importante esse papel de representatividade, justamente para mostrar como precisamos sempre ver o
lado positivo da vida”, fala.

De longa data
minha trajetória, por perceber que mesmo com
Sua paixão pelos esportes vem desde a infância:

todas as adversidades, foi possível conquistar

ele foi jogador profissional de futebol e boxea-

títulos como tetracampeão mundial e tricam-

dor amador. Foi o boxe, inclusive, que o ajudou

peão pan-americano, por exemplo. Isso faz com

muito no início da prática da canoagem após o

que eu sempre queira me reinventar e dar o

acidente. Um ano depois dos primeiros treinos,

meu melhor em tudo que faço”, reforça.

Fernando já conquistava seu primeiro título na
paracanoagem. “Me sinto feliz e realizado pela
84_SHOPPING CENTERS

E não é só a canoagem que está entre seus es-
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portes favoritos. O paratleta também gosta

sa área também. Ele defende que a moda

de kitesurf, voo livre, paramotor e ciclismo.

também precisa dar um passo importante

“Eles me dão novas sensações, emoções e

em relação à inclusão. “Deve de fato incluir

descobertas, me encorajando a encontrar

a diversidade em sua cultura, dando espa-

a minha forma de praticá-los”. Ele ama es-

ço e oportunidade para mais pessoas com

tar em contato com a natureza e encontra

deficiência e possibilitando mais acessibi-

nesta paixão um motivador para a prática

lidade a todos, além de oferecer mais pe-

do esporte. Essa forte conexão faz com que

ças com modelagens adequadas a todos

ele aproveite os momentos de paz que só

os corpos”, destaca.

o meio ambiente proporciona para recuperar suas energias e se manter sempre

Ele destaca as boas práticas dos shoppin-

encorajado para as atividades que precisa

gs e sugere que haja um olhar mais aten-

realizar.

to para todas as barreiras que as pessoas
com deficiência encontram durante o pas-

Determinado e focado, ele diariamente

seio, seja a inclusão de mais acessos com

acorda cedo, aproveita o silêncio da manhã

rampas, de corrimãos, calçadas regulares,

e, em seguida, faz treinos aeróbicos e fun-

pisos táteis e banheiros adaptados. Enfim,

cionais, baseados em seus próximos desa-

toda a sociedade precisa trabalhar melhor

fios. “Isso me traz equilíbrio emocional e

o tema inclusão e ouvir quem, além de dar

disposição para o restante do dia”, conta.

voz para essa grande parcela da nossa po-

Moda e malls

pulação, também a motiva e a inspira. Fernando Fernandes, com certeza tem esse
papel hoje: um campeão dentro e fora das

Antes de entrar no reality show Big Brother

águas.

Brasil, Fernando Fernandes já trabalhava

FOTO: TÉ PINHEIRO

como modelo e continuou atuando nes-
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Todos os serviços desde a concepção inicial
até a operação de seu centro comercial.

ADMINISTRAÇÃO

VIABILIDADE

contato@ultra.adm.br

PLANEJAMENTO

COMERCIALIZAÇÃO

VALUATION

+55 (11) 3230-6330

www.ultra.adm.br
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Contratação e gestão assertivas de
energia para shopping centers
GESTÃO ENERGÉTICA EFICIENTE E GERAÇÃO FOTOVOLTAICA DE ENERGIA OTIMIZAM
CUSTOS E GARANTEM SUPRIMENTO E CONSUMO ADEQUADOS
por: José Henrique Diniz, Lúcio Marcos Arantes e Mauro Cesar Maggioti Costa | fotos: Divulgação

A

gestão de custos e insumos deverá estar

Também há de se ressaltar a possibilidade da

sempre na pauta primeira de todas as em-

utilização de energias renováveis como usinas

presas em qualquer que seja o setor, em espe-

fotovoltaicas e/ou eólicas quando a empresa

cial no de Shopping Centers, onde esses custos

passa a assumir o papel de geradora, por exem-

afetam sobremaneira o condomínio. Dentre tais

plo, instalando uma usina fotovoltaica no seu

insumos, sem dúvidas, destaca-se a compra da

próprio telhado ou em área contígua ao empre-

energia elétrica, quanto aos respectivos custos,

endimento ou ainda em outra área, desde que

flexibilidades contratuais e quantidades apro-

localizada na mesma área de concessão da dis-

priadas para cada tipo de unidade consumidora,

tribuidora, e que irá suprir no todo ou em parte

de forma a customizar o processo de aquisição.

suas necessidades de consumo.

Empresas como os shopping centers necessi-

Dessa forma, em busca de otimizar a gestão de

tam de uma gestão bastante assertiva quando

custos e garantir o suprimento de energia tão

da contratação da energia elétrica, buscando

necessária às inúmeras unidades consumidoras

oferecer a seus parceiros lojistas a quantidade

vinculadas ao empreendimento, vem se posi-

necessária e o preço mais justo possível visando

cionando a administração de shopping centers,

contribuir para os resultados de cada unidade

que além de conseguir reduções substanciais

de negócio.

de custos inerentes a tal insumo, reafirma sua
vocação em contribuir para com a proteção do

Assim, são elaborados estudos específicos con-

meio ambiente, consumindo energia limpa e re-

siderando a quantidade de energia elétrica ne-

novável.

cessária, em cada posto horário (Horário de Ponta e Fora de Ponta), para atendimento a todas as

Entretanto, para que tais objetivos sejam alcan-

cargas previstas naquele empreendimento, no

çados, é necessário buscar o apoio técnico de

modelo de contratação mais eficiente. Para tan-

profissionais e empresas especializadas nas áre-

to, temos atualmente no Setor Elétrico Brasilei-

as de gestão energética e tarifária e de geração

ro o Ambiente de Contratação Livre (ACL), onde

de energia através de fontes alternativas, com

cada tipo de empreendimento poderá contratar

experiência e capacitação técnica comprovadas.

a energia elétrica necessária em quantidade,
com preço mais competitivo, no prazo deseja-

*José Henrique Diniz e Lúcio Marcos Arantes

do, na forma de reajustes previamente acerta-

são engenheiros eletricistas e sócios-funda-

dos, e com a flexibilidade desejada dentro da

dores da Conexão Energia LTDA. Mauro Cesar

especificidade de cada negócio, junto a diversos

Maggioti Costa é engenheiro elétrico e consul-

Comercializadores e Geradores de Energia exis-

tor de compra e venda de energia e de projetos

tentes no mercado, trazendo segurança no for-

de geração distribuída.

necimento e previsibilidade dos custos desses
insumos.
*A opinião dos autores não reflete, necessariamente, a opinião da Abrasce.
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Avanço do empreendedorismo
O Alugaê, plataforma digital dedicada à locação de espaços comerciais e logísticos do setor de
Varejo, reunindo empreendedores às franquias e a pontos comerciais em um mesmo ambiente
virtual, completa um ano e meio comemorando resultados. Lançada em fevereiro de 2020, a
solução quintuplicou seu número de franquias oferecidas e já conta com 70 grandes marcas,
como Arezzo, Koni, Kopenhagen, Chilli Beans e Imaginarium. Com mais de 600 pontos
comerciais em diferentes regiões do país, a solução supera em 71% suas metas de ofertas de
espaços comerciais. A plataforma, que atua nos segmentos de shopping centers, imobiliárias,
aeroportos e terminais rodoviários, conta com grandes players do mercado, como Saphyr
Shopping Centers, Grupo Gazit, Grupo Tenco, Socicam e HBR, e facilita o acesso de
empreendedores a pontos físicos já chancelados pelas principais franquias do mercado. Além
disso, a plataforma conta ainda com conteúdo para capacitação sobre investimentos de longo
prazo, serviço de armazenagem, políticas de preços especiais para ajudar a viabilizar a retomada
do empreendedorismo brasileiro e um podcast disponível gratuitamente no Spotify.
“Mais de 3,3 milhões de empresas foram abertas em 2020, maior alta desde 2010, e a tendência
é que mais pessoas invistam em suas empresas. O Alugaê facilita a jornada de quem precisa se
reinventar, apostando em um novo começo, e quem quer expandir seus negócios, analisa Thiago
Neves, gerente de tecnologia do Alugaê.

_ARTIGO JURÍDICO

Créditos de PIS/Cofins sobre despesas
para adequação à LGPD
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PREVÊ A APLICAÇÃO DE SANÇÕES EM CASO
DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, QUE PODEM CONSISTIR EM MULTA
por: Luiz Gustavo Bichara e Thiago Marques | fotos: Divulgação

A

legislação de regência do PIS/Co-

crito para o voto condutor do acórdão)

fins não cumulativo autoriza a apu-

esclarece que “a relevância, considera-

ração de créditos das contribuições sobre

da como critério definidor de insumo, é

despesas com “bens e serviços, utilizados

identificável no item cuja finalidade, em-

como insumo na prestação de serviços

bora não indispensável à elaboração do

e na produção ou fabricação de bens ou

próprio produto ou à prestação do servi-

produtos destinados à venda” (inciso II do

ço, integre o processo de produção, seja

art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).

pelas singularidades de cada cadeia produtiva […], seja por imposição legal”.

O direito à apropriação de créditos de
PIS/Cofins sobre insumos gerou enorme

Com isso, nota-se que o conceito de “in-

debate judicial até que, em 2018, o STJ

sumo”, conforme definido pelo STJ em

finalmente encerrou a disputa ao julgar

sede de Recurso Repetitivo, engloba as

o Recurso Especial nº 1.221.170/PR, sob

despesas incorridas pelas empresas bra-

o rito dos Recursos Repetitivos. Nessa

sileiras “por imposição legal”. Isso leva

oportunidade, a 1ª Seção do STJ fixou a

à pertinência desse precedente do STJ

tese segundo a qual “o conceito de in-

quando se analisa as exigências impostas

sumo deve ser aferido à luz dos critérios

pela atual legislação brasileira de prote-

de essencialidade ou relevância, ou seja,

ção de dados pessoais. É o que será de-

considerando-se a imprescindibilidade

monstrado a seguir.

ou a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento

Em setembro de

da atividade econômica desempenhada

2020, entrou em

pelo Contribuinte.”

vigor da Lei Geral de Proteção de

Especificamente no que se refere ao “cri-

Dados (“LGPD” –

tério da relevância”, que considera a “im-

Lei nº 13.709/2018),

portância de determinado item” para a

que impôs às em-

atividade econômica, o voto-vista da Mi-

presas

nistra Regina Helena (em trecho trans-

diversas

brasileiras
obriga-

Luiz Gustavo Bichara
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ções relacionadas ao “tratamento de dados pessoais”
de seus clientes, fornecedores e colaboradores.
A enorme abrangência dessas
imposições decorre do conceito
atribuído ao termo “tratamento” pela
disciplina legal. De acordo com o inciso X do

art.

5º da LGPD, “tratamento” consiste em “toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesThiago Marques

so, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração”. Ou seja, qualquer operação envolvendo dados pessoais daqueles que de alguma forma se relacionam com a empresa
(como clientes, fornecedores e colaboradores) estão submetidas à
disciplina da LGPD.
Nesse sentido, os diversos capítulos da LGPD trazem disposições específicas sobre o referido tratamento de dados – contemplando, por
exemplo, os requisitos para o tratamento (arts. 7º a 10), os direitos
dos titulares dos dados (arts. 17 a 22) e a segurança e as boas práticas
(arts. 46 a 51) – e sobre a fiscalização do cumprimento das regras ali
impostas – contemplando, por exemplo, a aplicação de sanções em
caso de descumprimento das obrigações, que podem consistir em
multa “de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica
de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último
exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) por infração”, nos termos do inciso II do
art. 52 da LGPD.
A introdução das exigências previstas na LGPD levou à necessidade
de adaptações por parte das empresas brasileiras, que vão desde
a obrigação de obter o prévio consentimento do titular dos dados
em relação ao tratamento que ocorrerá (art. 7º, I) até o término do
tratamento dos dados (arts. 15 e 16). Naturalmente, tais adaptações
implicam despesas muitas vezes significativas paras as empresas.
Pois bem, tendo em vista a disciplina legal do PIS/Cofins não cumulativo no que concerne ao direito de as empresas apropriarem créditos das contribuições sobre os gastos com os “insumos” utilizados

90_SHOPPING CENTERS

_ARTIGO JURÍDICO

em suas atividades, direito esse que compreende as despesas incorridas
“por imposição legal”, consoante decisão proferida pelo STJ em sede de
recurso repetitivo, pode-se concluir que os gastos das empresas brasileiras com as adaptações necessárias ao cumprimento das regras impostas pela LGPD conferem a essas empresas o direito ao creditamento
de PIS/Cofins.
Tanto é assim que já existem decisões favoráveis aos contribuintes em
sede judicial, como se pode ver exemplificativamente na ementa transcrita abaixo (Mandado de Segurança nº 5003440-04.2021.4.03.6000):

“TRATANDO-SE DE INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, INCLUSIVE SOB PENA DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES AO INFRATOR DAS NORMAS DA REFERIDA [LGPD], ESTIMO QUE OS CUSTOS CORRESPONDENTES DEVEM SER ENQUADRADOS COMO INSUMOS, NOS TERMOS DO PROCEDENTE ACIMA CITADO.
COM EFEITO, O TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS NÃO FICA A CRITÉRIO DO COMERCIANTE, DEVENDO ENTÃO OS CUSTOS RESPECTIVOS SEREM REPUTADOS COMO NECESSÁRIOS, IMPRESCINDÍVEIS AO ALCANCE DOS OBJETIVOS COMERCIAIS.
DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PARA:
1) — DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA CONSIDERE COMO INSUMOS AS DESPESAS COMPROVADAS PELA IMPETRANTE COM O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DA [LGPD.]”

Portanto, entendemos que quando determinada empresa brasileira sujeita ao
regime não cumulativo das contribuições incorrer em despesas para fins de
adaptação de suas práticas às exigências provenientes da LGPD, tal empresa
poderá apropriar créditos de PIS/Cofins calculados sobre os referidos gastos
de adaptação à LGPD. Além disso, caso tenham sido incorridas despesas de
adaptação à LGPD nos últimos anos que não tenham sido consideradas pela
empresa para fins de cômputo dos créditos das contribuições, acreditamos
que assiste a tal empresa o direito de recuperar os respectivos créditos.
Afinal, tendo o STJ decidido em sede de recursos repetitivos que as despesas incorridas por imposição legal geram direito a crédito de PIS/Cofins, a nosso ver tal direito a crédito certamente
abarca as despesas incorridas pelas empresas com as adaptações necessárias ao cumprimento
das imposições provenientes da LGPD.
*Luiz Gustavo Bichara é sócio-fundador do Bichara Advogados e Procurador Especial Tributário do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Thiago Marques é advogado e sócio na área tributária do escritório Bichara Advogados.

*A opinião dos autores não reflete, necessariamente, a opinião da Abrasce.
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Novo life center em ponto turístico de
Porto Alegre oferece um complexo
multiúso rodeado pela natureza
O PONTAL SHOPPING BUSCA SE TORNAR O MAIS NOVO CARTÃO POSTAL E
PONTO TURÍSTICO DA CIDADE

C

por: Abrasce | fotos: Divulgação

ertamente, uma ida ao sho-

se tornou ainda mais acentuado. Assim,

pping é muito mais do que um

o conceito de life center volta a se tornar

simples momento de compra.

um tópico de atenção no mercado.

A visita se transformou em uma experiência de entretenimento, um ponto de

Basicamente, neste modelo de constru-

encontro entre pessoas queridas e até

ção, o shopping é mais do que lojas, mas

mesmo um espaço para novas memórias

também é integrado a restaurantes, ho-

inesquecíveis.

téis, e até mesmo complexos de escritórios. O principal objetivo é criar um com-

Após o período de fechamento dos esta-

plexo multi-uso em que o visitante possa

belecimentos durante a pandemia, esse

encontrar tudo o que precisar, inclusive

sentimento de que o shopping represen-

um momento de lazer.

ta mais do que um ambiente de consumo
92_SHOPPING CENTERS

_NOTÍCIA

Com isso, o projeto vai além da intenção de aquecer o comércio da

Com os grandes players do merca-

cidade, mas também traz uma nova

do de saúde, reformas e decoração,

forma de vivenciar espaços inova-

alimentação e hotelaria confirma-

dores da região, tanto para o en-

dos como parceiros do Pontal an-

tretenimento quanto para o desen-

tes mesmo da finalização da obra, o

volvimento de empreendimentos e

projeto já prevê um sucesso entre os

serviços.

visitantes e empreendedores.

Com este ponto de partida, o Pontal

Além disso, a localização em uma

Shopping promete levar o conceito

das avenidas de maior fluxo da ci-

de life center ao próximo nível em
Porto Alegre, principalmente por
estar localizado em um dos princi-

Angelo Boff – sócio-diretor
do Pontal Shopping

pais pontos turísticos da cidade.

dade, a revitalização da Nova Orla
e a proximidade a Gramado contribuem para que o shopping se torne
parte da rota turística dos visitantes

de Porto Alegre.
Integrado a um parque de 29 mil m² às margens
do Guaíba, o Pontal busca oferecer experiências

Dessa forma, o Pontal Shopping representa uma

únicas de gastronomia, de lazer e de compras ao

oportunidade única aos lojistas e empreendedo-

lado da natureza, contabilizando mais de 160 lojas

res que estão dispostos a embarcar em um proje-

divididas em 3 pisos, em um total de 27 mil m² de

to ambicioso e inovador na região Sul do país.

ABL. Além disso, o complexo contará com Hub da
Saúde do Hospital Moinhos de Vento, Hotel Dou-

Inovação e sustentabilidade

bleTree By Hilton, rooftop gastronômico, centro de
eventos e mais de 230 escritórios e consultórios.

Além de valorizar os melhores aspectos da localização, o projeto do Pontal também busca usufruir

Em entrevista à Abrasce, o sócio-diretor do Pontal

das condições climáticas da região e da proximi-

Shopping, Angelo Boff conta sobre a integração

dade à natureza, principalmente o rio Guaíba.

de todos os serviços por meio do mall, já que cada
uma das estruturas conta com acesso a diferentes

Em dias frios, os visitantes podem permanecer na

áreas do shopping.

parte interna do shopping e todo o complexo. O
Boulevard Central, por exemplo, é uma área com

“O Pontal será o ponto de conexão de todo o

cobertura translúcida que atravessa o shopping

complexo multiúso, integrando os diferentes

de ponta a ponta, equipado com as grandes mar-

empreendimentos em um só local. Tudo perfei-

cas presentes no mall, trazendo a luz natural do

tamente conectado, garantindo acessibilidade,

dia e a sensação de que estamos ao ar livre mes-

sinergia e alto fluxo de consumidores”, explica.

mo em tempos chuvosos.

Por tudo isso, a previsão é que o Pontal conte com

Entretanto, o clima ensolarado torna ainda mais

um fluxo de mais de 1 milhão de pessoas por mês,

atraente a ideia de uma caminhada ao redor do

considerando os 6 mil hóspedes do Hotel Hilton

parque cercado pelo rio, assim como compras

e 40 mil funcionários e clientes dos escritórios e

pelo Open Mall, uma área que integra o cenário

consultórios integrados ao shopping.

natural com as lojas térreas à céu aberto.
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O projeto inovador contou com construções inter-

renciar dos melhores, buscando um oceano azul

nacionais renomadas como referências e inspira-

para navegar, nos exigiu muito estudo, amadure-

ções.

cimento, uma alta dose de coragem e uma grande intuição para inovar.”

“Durante muitos anos, Porto Alegre esteve de
costas para o rio. Então, inspirados em exem-

Entretanto, assim como todos os empreendimen-

plos como Larcomar (Lima, Peru), Puerto Ma-

tos do mercado, o Pontal Shopping tirou grandes

dero (Buenos Aires, Argentina), Barceloneta

aprendizados do período de pandemia e, princi-

(Barcelona, Espanha) e os píeres de Nova Iorque

palmente, da mudança de hábitos de consumo

(EUA), resgatamos uma área inaproveitada e

do cliente. Mesmo que o isolamento tenha gera-

criamos um novo cartão postal para a cidade”,

do um boom dos marketplaces e da experiência

conta Angelo.

de compra virtual, Boff acredita que o período em
casa aproximou ainda mais o público da experiên-

Como a conexão ao meio ambiente é um dos gran-

cia que o life center oferece.

des pilares da construção, o Pontal Shopping também assumiu responsa-

“O crescimento do

bilidade com medidas

e-commerce é um

sustentáveis e conscien-

fato, e se acelerou

tes para que o projeto

ainda

abraçasse a natureza ao

pandemia. Mas as

invés de sobrepô-la.

pessoas estão ávi-

mais

nessa

das para saírem de
De acordo com Angelo

casa e comprar em

Boff, o empreendimento

ambientes como o

conta com o selo Aqua-

Pontal, pois essa ex-

-HQE, uma das princi-

periência inovadora

pais certificações inter-

de compra nenhum

nacionais de construção

e-commerce substi-

sustentável. Sendo assim, ele representa a redu-

tui. As pessoas perceberam que mais do que nun-

ção no consumo de água, energia, CO² (dióxido

ca precisam socializar em ambientes agradáveis,

de carbono) e matérias-primas nas edificações, o

abertos, verdes e acolhedores. E essa experiência

que aumenta a qualidade de vida dos usuários e

acontece porque o ambiente é realmente diferen-

beneficia o desenvolvimento socioeconômico e

te”, explica o sócio-diretor.

ambiental da região.
Com uma arquitetura idealizada por Manoel Dó-

Aprendizados e desafios com
a pandemia

ria, um dos especialistas em shoppings no país, o

Segundo Angelo, a quebra de paradigmas em um

projeto para o público em 2022.

mercado tão forte e consolidado sempre é um
grande desafio. “Porto Alegre é uma cidade que
tem excelentes empreendimentos administrados
pelos maiores especialistas do mercado. Se dife-
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Pontal Shopping prevê a grande inauguração do

Fale com
a gente

Soluções
ominicanal para
a transformação
digital do seu Shopping
Nova opção de entregas
para o seu lojista

Nova experiência de
retirada para o seu cliente

App que facilita vendas
pelos canais digitais

Ampliação do raio
de vendas do seu lojista

Clique Retire. Soluções com armários inteligentes.
Operando em mais de 60 shoppings pelo Brasil.
cliqueretire.com.br/shoppings | Comercial - (11) 99132-3100
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CONSTELAR: PROGRAMA EXCLUSIVO DE
RELACIONAMENTO PARA SHOPPINGS ASSOCIADOS
NO ANO EM QUE COMPLETA 45 ANOS, A ABRASCE LANÇA PLATAFORMA
PARA BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS AOS EMPREENDIMENTOS

B

por: Abrasce | fotos: Divulgação

atizado de Constelar, numa alusão

des da Abrasce. “Até chegarmos a esse mode-

às estrelas que formam uma conste-

lo de Programa de Relacionamento, estuda-

lação, o programa de relacionamen-

mos muitos outros e conversamos com alguns

to com os shoppings associados da Abrasce

dos grupos empreendedores para ouvi-los se

tem por objetivo reconhecer e dar ainda mais

a ideia também seria interessante para eles.

destaques para os empreendimentos, que

Dessa forma, a elaboração de um programa

são as estrelas do setor. “Quando pensamos

estruturado como o Constelar vem para re-

no mercado de shopping centers, a primeira

compensar nosso associado que é engajado

lembrança é a Abrasce. Por isso, criamos um

e que contribui direta ou indiretamente para

programa muito especial. Nenhuma outra as-

o desenvolvimento conjunto do nosso setor”,

sociação tem um formato como este porque

conta Monica.

realmente é algo diferenciado para nossos associados”, explica a gerente de relacionamen-

Na contramão do que é praticado hoje pela

tos e insights da Abrasce, Monica Vianna.

maioria dos programas de relacionamento, o
Constelar tem por objetivo ser cada vez mais

Baseado em quatro categorias (2, 3, 4 e 5 es-

inclusivo aproximando ainda mais o associado

trelas), o Constelar é aberto a todos associados

e desenvolvendo iniciativas e vantagens que

adimplentes. Para atingir a classificação de

beneficiam o setor e os empreendimentos.

estrelas e receber a premiação de cada uma

“Os pilares da associação são a Defesa do Setor

delas, o shopping precisa seguir requisitos (ver

e a Inteligência de Mercado, além da Abrasce

quadro abaixo) e estar envolvido nas ativida-

ser uma Provedora de Soluções. Com isso, en-
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tendemos que à medida que estamos mais próximos dos nossos associados, vamos conseguir atendê-los
cada vez com soluções mais adequadas e assertivas”, explica a gerente.
A gerente de relacionamento reforça que não há custos extras ou de manutenção para a participação
e destaca que o objetivo é a ampliação constante do leque de benefícios e também dos contemplados
(hoje é destinado aos gerentes gerais e superintendentes dos shopping que podem compartilhar suas
indicações). “Neste início, o shopping precisa cumprir passos simples, como, por exemplo, responder a
uma pesquisa da associação e assim ser premiado com descontos em eventos, cortesias e outros mimos
especiais. Não dá para ficar de fora”, diz.
Para fazer a sua inscrição, basta clicar aqui e preencher o formulário.

