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CONSTANTE EVOLUÇÃO
Uma verdade é absoluta para nosso setor: nos movemos constantemente, nos transformamos e evoluímos. Não somente durante estes
dois anos de enfrentamento da pandemia, mas durante toda a nossa
história. Este ano, trouxe celebrações e conquistas: acompanhamos a
crescente vacinação contra o coronavírus no Brasil, comemoramos os
45 anos da Abrasce e retomamos totalmente as atividades dos shoppings. Marcos que nos fizeram chegar até aqui traçando grandes
planos para nosso mercado, como você vai ler na reportagem sobre
a união entre a Abrasce e a ABF para promover, em 2022, o maior
evento de varejo, franquias e shoppings do país e um dos maiores do
mundo. Esse acordo entre gigantes traz a clareza de que a economia
caminha de forma integrada e que setores mais próximos geram novas oportunidades de negócio.
Neste movimento de amplitude da economia frente a novas possibilidades, somam benefícios para todos: praticidade e conveniência para
consumidores, fluxo de visitantes, aumento do mix e novos negócios
e, para este comércio tão presente no dia a dia de todos, o desafio de
operar em um mall e abrir outras frentes para mercados, hipermercados, empórios e todo o setor supermercadista. Todos os detalhes estão na reportagem de capa desta edição, que ainda destaca as boas
práticas de gestão dos shoppings reconhecidos pelo
Great Place To Work, o serviço de personal shopper,
além de outros assuntos relevantes para nosso negócio.
Boa leitura e até 2022!

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

OPABOX
A OPABOX é uma empresa de tecnologia, que oferece soluções completas e
robustas, validadas por mais de 120 clientes, para lojistas que querem entrar no
mercado de vendas on-line, proporcionando a melhor experiência de compra
ao consumidor final. A empresa está pronta para inserir o seu shopping no
mundo digital. Trata-se de uma oportunidade de compensar o impacto
causado por essa mudança significativa do comportamento de compra dos
clientes, com sua plataforma própria de vendas: web e mobile com foco em
qualidade, resultado e otimização do seu negócio, aplicativo multiplataformas
(iOS e Android) e segmento de foods e goods.
Telefone: (11) 4583-3200 | www.opabox.com.br

Miaki Revestimentos
A Miaki Revestimentos é uma indústria e comércio de resinas para revestimentos
monolíticos de alto desempenho, localizada na cidade de Guararema (SP),
onde mantém a sede administrativa e a fábrica juntamente com o Centro
de Desenvolvimento Tecnológico – CDT. A empresa atua no mercado desde
1993 com sistemas para indústrias, ambientes comerciais e residenciais e ETE
industrial. Após extenso know-how no desenvolvimento de soluções para áreas
de efluentes industriais, a Miaki Revestimebtos iniciou o atendimento para
áreas de saneamento.
Telefone: (11) 2164-4300 | www.miaki.com.br

Renovação Filiados Abrasce
Cicloway
Com o objetivo de desenvolver o mercado de elétricos, a Cicloway posiciona-se
na vanguarda da mobilidade elétrica de curta distância no Brasil, produzindo
veículos inteligentes e fascinantes para deslocamento urbano. Em parceria
com as mais conceituadas empresas, a marca projeta, desenvolve e fabrica os
equipamentos, além de prestar excelentes serviços de assistência técnica. No
DNA da Cicloway estão os 50 anos de comércio exterior, os 40 anos de indústria
de motocicletas e veículos especiais, os 28 anos de pioneirismo em veículos
elétricos e os 16 anos com a melhor obra de inclusão social do país.
Telefone: (11) 3741-9600 | www.cicloway.com.br
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Parceria inédita entre a Abrasce e a ABF trará o maior
evento de varejo, franquias e shoppings do país em 2022
O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SHOPPING CENTERS E A EXPOSHOPPING, PROMOVIDOS
PELA ABRASCE, SE UNEM À FRANCHISING EXPO E À ABF WEEK, REALIZADAS PELA ABF
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING), PARA JUNTOS FORMAREM UM DOS MAIORES
EVENTOS DO SETOR DO MUNDO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Os

eventos presenciais agora são uma re-

investimento em franquia, oportunidade de pon-

alidade e, em 2022, a Abrasce já se pre-

tos comerciais em shoppings e agentes financei-

para para o 17° Congresso Internacio-

ros para facilitar acesso a crédito, formando um

nal de Shopping Centers e a Exposhopping, que

ciclo completo. “Será uma experiência de visita-

serão realizados simultaneamente e integrados

ção ainda mais profunda para os empreendedo-

à ABF Franchising Expo e à ABF Week, de 22 a

res, podendo, inclusive, acelerar a implantação

25 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo

das unidades de franquia e em um espaço que,

(SP). A parceria inédita entre as entidades resul-

tradicionalmente, traz muito fluxo de pessoas e

tará no maior evento de varejo, franquias e sho-

vendas para o setor. Esperamos ainda aproximar

ppings do país e um dos maiores do mundo.

as redes de shoppings em todo o país, dando as-

Segundo o presidente da Abrasce,
Glauco Humai, essa aliança vem

sim mais ideia para expansão regional. Por
fim, haverá uma junção de forças de co-

para gerar um novo ciclo. “É o en-

municação, público, networking e es-

tendimento de gigantes de que a

forços que irão beneficiar ambas as

economia caminha de forma inte-

entidades”, explica Friedheim.

grada e que alguns setores necessitam de proximidade para gera-

“Essa correlação de forças

rem novas oportunidades de

entre a Abrasce e a ABF

negócios. Esses eventos be-

dará nos próximos anos o

neficiam o intercâmbio entre

impulso necessário que o

shopping e franquias, pois os

varejo precisa para se recu-

dois setores são associados e
essa união vem ao encontro de

perar dos danos causados pela
pandemia. O passo inicial é um ambiente

conceder aos dois segmentos for-

oportuno para que varejistas de shopping cen-

ça e estratégia para voltarmos a crescer

ters e franqueados possam diagnosticar, com

e ocuparmos terrenos perdidos para a pandemia.

antecedência, as dinâmicas no varejo da eco-

Será o momento de mirar no médio prazo”, com-

nomia brasileira no momento pós-pandêmico

plementa Glauco.

e, juntos, antever os desafios econômicos para
os próximos anos”, Glauco Humai.

A proposta de parceria entre as duas associações,
que já vinha sendo discutida há alguns anos, foi

As expectativas

concretizada em 2022. De acordo com André
Friedheim, presidente da ABF, o principal obje-

O público pode esperar por muitas novidades e,

tivo é oferecer em um mesmo evento opções de

por enquanto, o que a Abrasce pode adiantar é
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que haverá muita integração entre os mais

O presidente da ABF diz que espera retomar

variados setores com a apresentação de ino-

o maior evento presencial de franquias do

vações e novas tecnologias, projetos sustentá-

mundo, com um público ainda mais engaja-

veis, cases de sucesso e, claro, intercâmbio en-

do, e aproximar as franquias dos shoppings,

tre empresários. A ABF pretende fazer ações

gerando ainda mais negócios e oportunida-

de network e conteúdo entre as redes de

des para ambos. “Estamos também ansiosos

franchising e os shoppings. Há outras inicia-

para ver a evolução da rede nestes dois anos,

tivas sendo trabalhadas, mas que estão com

com novas estratégias e muito mais digitais.”

anúncio oficial reservado para o primeiro trimestre de 2022.

Benefícios para os associados

Com o avanço da vacinação no país e a queda

Os associados da Abrasce terão valores dife-

da taxa de contágio do coronavírus, ambas en-

renciados para participar da ABF Franchising

tidades acreditam que haverá um ambiente

Week e visitar a ABF Fran-

muito propício para os eventos, especialmen-

chising Expo. Já os expo-

te porque quase toda a população já deverá

sitores e congressistas da

estar imunizada e a pandemia controlada ou

Abrasce terão acesso livre

com níveis muito baixos. Com isso, esperam

à feira da ABF, com a cre-

uma adesão muito boa, até pela demanda re-

dencial. Associados ABF

primida dos dois últimos anos.

terão desconto para o
Congresso Internacio-

“Acreditamos que setores que movimentam

nal de Shopping Cen-

cerca de R$ 300 bilhões na economia nacio-

ters e terão acesso li-

nal podem construir um evento à altura de

vre ao Exposhopping,

seus potenciais, com isso, trazer muito mais

pois não há cobrança

que um grande público, mas dar a lojistas de

de ingresso nesta feira.

shoppings, franqueados e seus gestores uma
oportunidade única de negócio com a parce-

A Exposhopping e Franchising Expo devem

ria entre as associações e um novo ambiente

reunir as principais marcas do mercado na-

estratégico para o varejo que vai muito além

cional e internacional, fomentando negócios,

dos dias de feira”, enaltece Humai.

apresentando tendências e proporcionando
a troca de informações entre empresários do

Com um faturamento de mais de R$ 128,8 bi-

setor de shopping centers e franqueados.

lhões em 2020, os 601 shoppings do país geram cerca de 1 milhão de empregos diretos e

A ABF Week e o Congresso Internacional de

têm mais de 110 mil lojas, boa parte delas de

Shopping Centers devem também ter uma

franchising. Em 2020, o setor de franchising

integração e painéis com a participação de

registrou um faturamento anual superior a R$

ambos os setores, mas os detalhes só no ano

167 bilhões, mais de 156 mil unidades e mais

que vem. Reserve sua agenda de 22 a 25 de

de 1,2 milhão de postos de trabalho. Ambos os

junho de 2022 e aguarde por mais novidades!

setores, no comparativo a 2019, tiveram uma
retração no ano passado em decorrência da
crise, mas já apresentam uma retomada em
2021. Por isso, a expectativa é muito positiva,
pois é a soma de duas potências..
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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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acima de 30 mil m² de ABL

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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acima de 30 mil m² de ABL

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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Ouro SHOPPING 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

_DEFESA DO SETOR

estamos entrando no fim do ano,

foram várias iniciativas com alto

com Black Friday e Natal”, diz.

poder criativo que ilustram a resiliência destas empresas. A 2W

Atualmente com 62% de partici-

Energia acredita ainda que esse

pação do mercado de shoppin-

tipo de evento ajuda a economia

gs com um de seus produtos,

como um todo. Ao trazer visibili-

a Napp Solutions reconhece o

dade e reconhecimento aos em-

quanto esse evento é relevante

preendimentos,

para o setor. “Entendemos que

trabalha na área trazendo mais

nessa batalha contra a pande-

oportunidade

motiva
e

quem

crescimento

mia, os shoppings foram um dos

Patrick de Almeida

mais impactados financeiramente

Fernandes, diretor

e que, com muita luta, se mantive-

financeiro e de

A 2W enxerga os shopping centers

ram esperançosos para sobrevive-

relação com

como um mercado com grande

rem em meio a todo esse caos. É

investidores da

oportunidade de economia e sus-

um setor vitorioso, que se reinventa

Napp Solutions

tentabilidade em energia. “Por se-

para o setor”, diz Lopes.

a todo o momento. Estamos viven-

rem eletrointensivos, tem a eletri-

ciando o tempo de uma mudança

cidade como ativo fundamental do

incrível e, logo, se tornarão grandes centros

seu desempenho”, afirma o head de comuni-

de distribuição, logística, mercado digital e,

cação e marketing da 2W Energia.

inclusive, marketplaces para seus clientes.
O futuro já acontece dentro dos shoppings”,
destaca Fernandes.
Além de desenvolver tecnologias e inovação
para beneficiar a evolução desse
mercado, a Napp tem ferramentas que auxiliam na transformação digital dos empreendimentos, levando as suas lojas ao
Google ou a marketplaces e
e-commerces próprios de ma-

“Ficamos muito felizes como a oportunidade de sermos patrocinadores
do evento. Parabenizamos a Abrasce pela iniciativa e esperamos ver
ainda mais cases de sucesso, como aqueles apresentados no evento, nos
anos a seguir”, Marcus Lopes, head de comunicação
e marketing da 2W Energia.

neira 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
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J

oão, Inez, Rafael, Marta, Ademar…

chegando a 2,7% de alta, superando

São 28 milhões de consumido-

2019, que já havia sido o maior até en-

res que vão aos supermercados, por

tão da série histórica. Na pandemia,

dia, em todo o Brasil. Em 2020, o se-

esse setor essencial teve um papel

tor supermercadista faturou R$ 554

fundamental para garantir o abaste-

bilhões, o que equivale a 7,5% do Pro-

cimento e atender a população, es-

duto Interno Bruto (PIB), de acordo

tabelecendo protocolos sanitários e,

com a 44ª edição do Ranking ABRAS

inclusive, na contramão do momen-

(Associação Brasileira de Supermer-

to econômico, gerando mais postos

cados). O crescimento se deve ao

de trabalho. São mais de 3 milhões

maior número de operações que,

de empregos diretos e indiretos.

mesmo diante de um cenário de crise, aumentou sua capilaridade. São

Nas duas frentes

mais de 91 mil lojas, considerando

Investir para ter um mix completo,

mercados de vizinhança, supermer-

que atenda aos desejos dos consu-

cados,

atacarejos

midores, é uma das premissas dos

e e-commerces, com uma área de

shoppings centers e há empreende-

vendas de 22,8 milhões de m². O se-

dores que atuam nos dois setores,

tor obteve o melhor índice de lucro

como o Grupo Carrefour Brasil e Gru-

líquido das últimas duas décadas,

po Zaffari, por exemplo.

hipermercados,

uma parceria com benefícios para todos os lados
ESSAS OPERAÇÕES GERAM FLUXO, VENDAS, COLOCAM O CLIENTE NO CENTRO DO NEGÓCIO
E REFORÇAM QUE, É POSSÍVEL ENCONTRAR TUDO O QUE SE PRECISA NO SHOPPING
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação
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Operação
no Jardim
Pamploma
Shopping (SP)

Em 2020, o Carrefour Brasil manteve a liderança

pping, os hipermercados da própria marca são

do setor, com faturamento de R$ 74,8 bilhões, por

beneficiados pelo fluxo dos malls e vice-versa as-

meio de 721 operações. Atualmente, são 45 lojas

sim como as demais operações localizadas em

em shoppings, sendo que duas estão localizadas

shoppings. “O Jardim Pamplona Shopping, inau-

em empreendimentos da companhia, no Butan-

gurado em 2017, recebeu a primeira loja concei-

tã Shopping e no Jardim Pamplona Shopping,

to do hipermercado em São Paulo e é a pioneira

ambos em São Paulo. De

no serviço de self checkout, onde o próprio clien-

acordo com Marina Dias,

te pode pagar a compra sem necessidade de um

diretora de operações,

operador de caixa, usando o próprio cartão. No

comercial e marketing

hipermercado do Butantã Shopping, montamos

do Carrefour Property é

a primeira área especializada em guloseimas da

notável a necessidade de

rede. O segmento de shopping centers é um se-

projetos multiúsos para

tor de negócios muito importante dentro do país,

os clientes, que conse-

visto que as pessoas utilizam esses espaços para o

guem resolver diversos

lazer, opções gastronômicas ou de serviços e com-

assuntos do dia a dia no

pras. Aliado a esses fatores, o Butantã Shopping e

mesmo local, por isso,

o Jardim Pamplona Shopping contribuem signifi-

Marina Dias, diretora

houve o incremento de

cativamente para os negócios do Grupo Carrefour

de operações,

lojas da companhia ao

Brasil, fortalecendo a marca dentro do segmento”,

longo do tempo. “Nos úl-

pontua Marina.

comercial e
marketing do
Carrefour Property

timos dois anos, nossos
esforços estão na expan-

Além destas duas unidades em shoppings, o gru-

são do modelo Express

po tem mais um empreendimento locado para

dentro de shoppings centers, para trazer um mo-

outra administradora em Brasília. “Carrefour Pro-

delo de compra rápida para os clientes”, diz.

perty é responsável ainda pela área de real estate
do Grupo Carrefour no Brasil, atualmente proprie-

No Butantã Shopping e Jardim Pamplona Sho-
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por 14 estados em 140 galerias com mais de 2.100

mento já acontecia tanto para processos internos

lojistas, além dos três shoppings”, explica. Essa

quanto para vendas e ferramentas direcionadas

unidade de negócios atua na gestão e desenvolvi-

ao cliente, o que reforçou a presença da marca no

mento do portfólio imobiliário da companhia. Há

e-commerce. “Somente no período da crise sani-

mais de 45 anos no país, o Grupo Carrefour Brasil

tária, o e-commerce cresceu 377% – abril e junho

tem mais de 95 mil colaboradores e a empresa é

de 2020. Isso representa um salto de três anos em

a segunda maior operação dentre os países nos

apenas um trimestre. A experiência de omnica-

quais o Grupo Carrefour opera.

nalidade do nosso consumidor não é apenas algo
que fizemos para acompanhar uma tendência,

Agora em 2022 e também na capital paulista, há

mas, para empoderar nossos clientes e contribuir

a previsão da incorporação de mais um centro co-

para que tenham uma experiência de compra

mercial, o Alto das Nações Mall, proveniente do

única e diferenciada, no canal/ambiente que seja

complexo Alto das Nações, que está sendo cons-

mais conveniente para eles”, reforça a diretora de

truído onde fica a primeira loja da rede no Brasil,

operações, comercial e marketing.

aberta em 1975. “Após a conclusão do complexo
comercial, ela será substituída por uma das mais

No caso dos shoppings e centros comerciais, in-

modernas do grupo, que contará com todas as

vestiram na plataforma Compra Digital, onde con-

inovações da rede para seus consumidores. Ha-

seguiram trazer lojistas que, até aquele momento

verá um centro comercial de 6 mil m², com uma

antes da crise sanitária, não estavam presentes

área voltada para restaurantes, praça de alimenta-

no ambiente digital, o que ajudou a terem maior

ção, teatro, farmácia e outros serviços. Esse novo

capilaridade com seus consumidores, evitando a

mall será administrado pelo Carrefour Property e

perda de vendas. A negociação é feita toda on-li-

será um dos mais modernos da cidade, reforçan-

ne, direto no Whatsapp do lojista. Hoje, o serviço

do cada vez mais a necessidade de complexos

continua no Butantã Shopping com um novo raio

multiúsos”, conta Marina. O Alto das Nações vai in-

de entrega de 10 km gratuito, pensando na reto-

tegrar ainda a torre corporativa mais alta do Brasil,

mada dos escritórios e empreendimentos no en-

um prédio residencial e uma torre mista.

torno.

Na era da omnicanalidade, o Carrefour já vinha,
desde 2018, acelerando o ecossistema digital, o
que foi fundamental na pandemia. Esse investi-

O Jardim Pamplona Shopping e o Butantã
Shopping, do Grupo Carrefour Brasil,
ficam localizados na cidade de São Paulo e
oferecem um mix variado e completo

_CAPA

Entre os 10 maiores
O Grupo Zaffari, através da AIRAZ Administradora, opera shopping centers e galerias comerciais ancorados por supermercados e hipermercados. Somente dois centros comerciais da empresa não têm em seu
mix uma operação do tradicional varejo de alimentos do Grupo. Em 2020, a Companhia Zaffari teve um
faturamento de R$ 6,1 bilhões, ocupando o 9° lugar do Ranking Abras 2021.

Bourbon Shopping Teresópolis (RJ), inaugurado em 2021, tem como uma das âncoras o Zaffari
Foto: Renan Constantin

“Operamos também supermercados e hipermercados em shopping centers de outras administradoras.
Temos lojas de tamanhos diversos ancorando estes centros comerciais e galerias, desde 2,5 mil m² até 10
mil m² de ABL. Atualmente, a rede supermercadista é composta por 38 lojas, sendo duas delas em São
Paulo. A unidade de shopping centers é formada pelo Moinhos Shopping e Porto Alegre CenterLar e nove
unidades da rede Bourbon, uma delas localizada na capital paulista”, detalha Claudio Luiz Zaffari, diretor
do Grupo Zaffari. Em 2021, a companhia inaugurou ainda dois empreendimentos em Porto Alegre: o Zaffari Lindoia, formado por uma unidade de autosserviço e um mall com 12 lojas, e o Bourbon Shopping
Teresópolis, onde a 38ª unidade da rede supermercadista é uma das âncoras. Segundo ele, os hipermer-

Imagem da loja do
Zaffari Hípica, que fica
em Porto Alegre | Foto:
Renan Constantin
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cados do grupo trazem uma melhoria nos fluxos

Esse serviço essencial foi muito demandado na

diários para os shoppings, compondo com as de-

pandemia e o diretor relembra que o período exi-

mais atrações diferenciadas de cada empreendi-

giu esforços redobrados das equipes de profissio-

mento. “Para o supermercado, ocorre a amplia-

nais envolvidas no suprimento de alimentos, dos

ção das oportunidades de aproximação de áreas

fornecedores, produtores diretos, sistema logísti-

com densidade expressiva através da localização

co e de todos os envolvidos nas operações junto

adequada de muitos centros comerciais. Essa si-

ao consumidor. “A revisão de todas as etapas do

nergia entre estas operações é eficiente, gerando

suprimento, suas dificuldades e a busca das me-

referências, continuidade e facilidades

lhores soluções, caso a caso, passou

aos clientes.”

pelos profissionais envolvidos que encontraram saídas adequadas na maior

Como muitas regiões já disponibilizam

parte dos casos. O saldo é extrema-

uma oferta consistente de ABL, os no-

mente positivo. A percepção geral é

vos empreendimentos do Grupo Zaf-

que foi possível manter o pleno abaste-

fari estão sendo preparados para aten-

cimento, com raras indisponibilidades

der demandas mais localizadas, em

de produtos. E o principal é que a vida

certos bairros. Segundo o diretor, eles

das pessoas está caminhando para a

precisam estar em sintonia com as efe-

normalidade pelo que se constata na

tivas necessidades, buscando oferecer
atendimento e soluções adequadas.
“Na medida em que as cidades vão se

Claudio Luiz Zaffari,
diretor do Grupo
Zaffari

retomada dos fluxos de clientes no comércio em geral, tendendo a voltar aos
níveis anteriores”, destaca.

transformando, mostrando novas centralidades, adensamentos, implantan-

Este período permitiu também avaliar

do novas avenidas e alterando a circulação das

melhor alguns novos instrumentos de venda, seus

pessoas, o varejo de alimentos se apresenta para

comportamentos junto aos clientes, dificuldades

este atendimento. Desta forma, o supermercado

e possiblidades, acelerando os processos para al-

torna-se um equipamento importante, compon-

guns segmentos e, em outros casos, a necessida-

do adequadamente com outras operações que

de de rever os projetos em desenvolvimento. “Foi

precisam ampliar a sua presença e diminuir a sua

possível dimensionar melhor certos canais que

distância frente às dificuldades dos deslocamen-

serão ampliados e outros que ainda carecem de

tos”, pontua.

melhor avaliação frente aos hábitos, custos, renda e estruturas existentes para garantir o correto

Com essa premissa de completar a presença de

funcionamento. Mas é certo que uma parcela im-

produtos e serviços no dia a dia das comunida-

portante das vendas do varejo será realizada por

des, os investimentos da companhia continuam

estes canais, agora testados e ampliados”, conclui

ocorrendo tanto nos shopping centers existentes,

Zaffari.

sempre atentos às oportunidades, como também
em lojas de varejo que precisam se remodelar.

Nos malls

“Como destaque, temos as ampliações dos cen-

Essa operação tão importante está presente em

tros comerciais para dispor de mais áreas e servi-

muitos dos 601 shoppings do país e traz relevância

ços, em resposta às demandas do seu entorno. E

no mix como confirmam os executivos de alguns

as novas lojas de supermercados, reestruturando

grupos empreendedores. Segundo Vander Gior-

locais tradicionais de comércio ou abrindo novas

dano, vice-presidente institucional da Multiplan,

operações qualificadas, num processo natural”,

13 empreendimentos da companhia possuem

conta o diretor.

supermercados e empórios de dez redes, como
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St. Marche, Zaffari, Carrefour,

delidade. Durante os períodos

Supermarket,

Hipermerca-

mais restritivos da pandemia,

do Big, Empório Santa Maria,

por ser um serviço essencial,

entre outras. Em novembro, o

essas operações contribuíram

mais novo shopping da Mul-

para que os shoppings cobris-

tiplan,

ParkJacarepaguá,

sem os seus custos fixos”, diz

inaugurou com o supermer-

Jini Nogueira, diretora comer-

cado Prezunic.

cial na brMalls.

“Nossos

Dos 39 empreendimentos da

o

empreendimentos

são um ponto de encontro para o

Vander Giordano,

Aliansce Sonae, 21 têm operações de re-

consumidor resolver sua vida de for-

vice-presidente

des como Pão de Açúcar, Extra e Carre-

ma completa em um só lugar, com
serviços, saúde, lazer, entretenimento

institucional da

four, além de lojas regionais de menor

Multiplan

porte. Felipe Andrade, diretor comercial

e soluções para o dia a dia, como é o

da Aliansce Sonae Shoppings Centers,

caso dos supermercados. Esse tipo de

diz que, além do fluxo diário e constan-

operação reforça um de nossos propósitos que é

te, os supermercados são espaços fundamentais e

oferecer comodidade. Mesmo com o impacto do

de conveniência, que reforçam o conceito de que

fechamento dos nossos shoppings durante a pan-

o consumidor encontra tudo que precisa nos sho-

demia, a Multiplan e seus empreendimentos tra-

ppings – de itens de primeira necessidade e pos-

balharam para que os poucos setores autorizados

sibilidade de resolver outras necessidades em um

a abrir as portas pudessem operar com seguran-

só lugar. “Muitos dos empreendimentos da Alians-

ça, oferecendo o melhor atendimento para nossos

ce Sonae têm corredores de serviço e praças de

clientes”, diz.

alimentação próximos a essas operações, que se
tornam funcionais para
Na brMalls, 21 empreen-

os

dimentos possuem um

foram ao shopping para

supermercado e mais

fazer compras no su-

um está prestes a inau-

permercado e acabam

gurar essa operação. A

fazendo uma refeição

maior loja é o Carrefour

e resolvendo outros as-

do

suntos com tranquilida-

Shopping

Campo

Grande (MS), com apro-

consumidores

que

de e conforto”, detalha.

ximadamente, 20 mil m².
A rede do Carrefour Bra-

No

Jini Nogueira, diretora

sil está em 11 shoppings

(SP),

comercial na brMalls

da brMalls, entre mode-

da Aliansce Sonae, o su-

| Foto: João Paulo

los full e express. Pão de

permercado é uma das

Açúcar, Big e Oba Horti-

operações mais antigas

fruti são outros players.

e está no mix desde a

Engelbrecht

Shopping

Taboão

empreendimento

Felipe Andrade,
diretor comercial
da Aliansce Sonae
Shoppings Centers

“Por ser uma âncora, atrai muitos usuários para o

inauguração. “Essa união fez com que todos os

shopping, o que acaba aumentando o fluxo e as

clientes, que há anos são fiéis ao nosso shopping,

vendas das outras lojas. Ao mesmo tempo, os sho-

também tenham o Carrefour como primeira op-

ppings estão presentes em regiões estratégicas e

ção na hora das compras para casa, sempre com

próximas dos consumidores, o que irriga a clien-

comodidade e segurança. Durante o período mais

tela dos supermercados e gera recorrência e fi-

restritivo da pandemia, o fato de termos uma ope-
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Loja do Master Supermercados no
Shopping Frei Caneca, localizado no bairro
da Consolação, na capital paulista

ração de serviço essencial impulsionou também

expandem a atratividade do shopping para muito

as compras em delivery e drive-thru de outras lo-

além dessa vizinhança”, ressalta Zanetti.

jas do empreendimento que eram feitas on-line.
Aqueles que vinham para fazer as compras do

Dos empreendimentos da AD Shopping, 15 pos-

mês também aproveitavam para retirar seus pedi-

suem supermercados, o que corresponde a 37%

dos on-line. Mantivemos a tradição do cliente em

do portfólio do grupo. Isso traz uma série de bene-

continuar vindo até o shopping, mesmo com ele

fícios, pois, mesmo tendo um momento de com-

parcialmente fechado”, relembra Bettina Quintei-

pra diferente, essa operação contribui muito para

ro, superintendente do Shopping Taboão.

a escolha do shopping preferido do cliente, o que
gera retorno e fidelidade do consumidor. “Enten-

O Master Supermerca-

demos que a concorrência cada vez mais acirrada

dos também está no

privilegiará os empreendimentos que consegui-

mix do Shopping Frei

rem passar aos seus clientes o conceito de ‘sho-

Caneca desde a inau-

pping completo’, onde disponibilizam o máximo

guração há 20 anos e,

de alternativas em seu mix, especialmente os de

de acordo com o su-

consumo diário: alimentos e serviços. Essas opera-

perintendente,

Carlo

ções trazem ainda formação do ponto comercial,

Zanetti, atende a dois

hábito de frequência e fluxo em horários de me-

superintendente do

tipos de clientes habi-

nor presença. Na pandemia, os supermercados

Shopping Frei Caneca

tuais, os residentes na

mantiveram o cliente em contato e próximo com

região que se abaste-

o shopping de sua preferência e de gerar altas

cem nele com mais

vendas, que foram fun-

frequência para pequenas e grandes compras,

damentais para os em-

pela proximidade, conforto e segurança; e o pú-

preendimentos”,

blico flutuante, que é considerável, que trabalha

da Helcio Povoa, CEO

na região e faz suas compras antes de ir para casa.

do Grupo AD Shopping.

“O Master Supermercados sempre teve uma im-

Na AD Shopping, des-

portante participação na ancoragem do nosso

tacam-se as redes Shi-

empreendimento, complementando de forma

bata, Savegnago, Carre-

significativa nosso mix de conveniência e servi-

four, Sonda, Dal Pozzo,

ços, fundamental a um shopping de vizinhança

Zaffari e Big Bom Preço.

Carlo Zanetti,

em uma região de alta densidade demográfica.

eluci-

Helcio Povoa, CEO do
Grupo AD Shopping

Ele também faz um contraponto interessante aos
nossos teatros e ao Centro de Convenções, que
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Supermercados nos
empreendimentos
da AD Shopping

O Sonda Supermercados do Shopping Penha (SP), empreendimento da AD Shopping, traz muita praticidade aos clientes que,
muitas vezes, esticam as compras para o supermercado e vice-versa, trazendo benefícios. “Há visitantes que vêm até o shopping
para ir ao supermercado e, como já estão aqui, aproveitam para
dar uma volta entre as lojas, o que aumenta o fluxo e o número
de vendas. Alcançamos desde o consumidor que vem realizar as
compras do mês até aquele que está por aqui e aproveita para ir ao
mercado comprar algum item específico. A presença de um grande supermercado fideliza também o público”, conta Débora Blanco, gerente geral do Shopping Penha.

Débora Blanco,
gerente geral do
Shopping Penha

Na Gazit Brasil, são três empreendimentos com supermercados: o Extra do Internacional Shopping (SP) com 9.157m², sendo a maior área utilizada de supermercado na companhia; Zaffari do Morumbi Town Shopping (SP), com 8.787m²; e o Pão
de Açúcar, no Prado Boulevard Shopping (SP), com 2.155m². “Os mercados, em
todos os seus formatos, complementam um dos principais pilares
estratégicos: o mix de serviços. Como é um polo gerador de fluxo
de primeira necessidade, a sinergia entre ambos é necessária para
que o cliente tenha em um só lugar tudo aquilo que precisa. O
shopping entrega o incremento de fluxo pelo que já oferecemos
de entretenimento, mix de lojas e ambiente de compras. Em geral,
os supermercados também são impulsionadores de fluxo e, consequentemente, colaboram com geração de vendas para as demais
Mia Stark, CEO da
Gazit Brasil
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Nas cidades de Santos

implementação. A rede também firmou uma

e São Vicente, no litoral

parceria com o iFood, que é o grande responsá-

paulista, os shoppings

vel pelas vendas por delivery. “O serviço de en-

do Grupo Mendes têm

trega aumentou com a pandemia, mas o fluxo

transformado muitos

para as lojas já voltou”,

hábitos de consumo

detalha Bahia.

da

população,

que

une, cada vez mais, ta-

Em Florianópolis (SC), o

Mariane Duconski,

refas do seu dia a dia

Floripa Shopping conta

superintendente do

como uma visita aos

com uma operação do

supermercados

Supermercado Impera-

Grupo Mendes

Son-

da ou Carrefour, que

triz.

ficam no Brisamar e no Praiamar, respectivamente. “O consumidor realiza as compras com

“É uma grande âncora

muito menos estresse, ganha tempo e evita

que impulsiona o fluxo,

grandes deslocamentos no trânsito, uma vez

ajuda as demais lojas

que essas facilidades estão todas reunidas. Na

satélites e proporciona

Jean Carlos Oliveira,
superintendente
Floripa Shopping

pandemia, essas ope-

mais opções de compras aos clientes e cola-

rações também foram

boradores com uma experiência que envol-

de extrema relevância

ve praticidade, segurança e facilidade”, afir-

para suprir as neces-

ma o superintendente Jean Carlos Oliveira.

sidades da população,

Patricia Bahia,
gerente de marketing
do Supermarket

não deixando o nome

Diversos formatos

de nossos shoppings

Com diferentes modelos de lojas disponíveis,

serem esquecidos”, diz

fica mais viável trazer essa operação para o

Mariane Duconski, su-

mall. De acordo com Jini, diretora comercial

perintendente do Gru-

na brMalls, cada formato de negócio possui

po Mendes.

entregas de valores diferentes e é necessário
analisar o que se adequa melhor para a estra-

Com cerca de 120 lojas

tégia de mix de cada ativo, sejam lojas de con-

distribuídas pelo estado do Rio de Janeiro e em

veniência com mix de produtos de maior saída,

torno de 20 mil colaboradores, o Supermarket

de consumo mais recorrentes e momento de

possui duas lojas em shoppings: ParkSho-

compra mais enxuto, até um ponto de venda

ppingCampoGrande, na zona oeste da capital

mais abrangente e com maior mix de produ-

carioca, e outra no Shopping Park Lagos, em

tos, que atende os consumidores em diversos

Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

momentos de compra. “Além disso, muitas

Segundo Patricia Bahia, gerente de marketing

vezes os shoppings com ABL menor não têm

do Supermarket, essas operações têm um dife-

uma área muito grande disponível para um su-

rencial. “O fluxo do shopping é excelente para

permercado, então, os modelos menores como

as lojas, pois recebe o cliente num momento

as lojas express, empórios, entre outros, aju-

diferente da compra do dia a dia.” A rede segue

dam a viabilizar a entrada desse tipo de ope-

em expansão no estado, mas não há confirma-

ração, complementando o mix de lojas, como,

ção ainda de novas lojas dentro dos malls. Com

por exemplo, o Carrefour Express no Shopping

a pandemia, dois novos canais omnichannel

São Bernardo Plaza”, diz a diretora.

surgiram, CRM e o e-commerce, esse ainda em
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Carrefour Express do Shopping
Praça da Moça (SP)

O diretor da Aliansce Sonae, Felipe Andrade, con-

ve, para os moradores do entorno do empreen-

corda que os novos modelos de negócio com

dimento, que visitam o shopping com grande

metragens menores, focados em conveniência

frequência. Durante o período mais restritivo da

e compra rápida, facilitam a expansão das redes

pandemia, ele foi fundamental para clientes e

supermercadistas para os shoppings. “Vemos

funcionários do shopping e funcionou com mui-

ainda um movimento de novas marcas com pro-

ta agilidade e sem filas”, relembra.

postas de mercados mais nichados, focados em
alimentação saudável e opções orgânicas, o que

Segundo Mia, CEO da Gazit Brasil, a adaptação do

têm tido uma boa aceitação entre os nossos con-

segmento supermercadista em espaços maiores

sumidores”, complementa.

ou menores, com uma variedade adequada para
a conveniência do dia a dia, facilitou muito a en-

O diretor Helcio Povoa reforça que a evolução do

trada de grandes redes varejistas no setor. “Isso

formato dos supermercados menores, com o sur-

faz com o que a indústria toda se beneficie, pois

gimento de operações express, foi fundamental

possibilita aos shoppings atrair players adequa-

para incorporação do mix nos empreendimentos

dos à localização e às necessidades do público,

da AD Shopping. “O modelo de grandes forma-

bem como para os supermercadistas, que olham

tos de varejo do setor já não consegue atrair os

os shopping centers como agregadores ao seu

consumidores e sofre com a concorrência dos

cliente, com uma melhor e mais completa ex-

atacarejos”, explica.

periência de compra. O conceito de
ser completo enaltece a importân-

No Shopping Praça da Moça, um

cia de termos todas as operações do

empreendimento da AD Shopping

segmento de serviços e conveniência

e ganhador do Prêmio Destaque da

nos shopping centers com o objetivo

Abrasce 2021, existe um Carrefour

de otimizar o dia a dia, tornando a vi-

Express. De acordo com a gerente

sita agradável”, reforça. Enfim, os su-

geral do empreendimento, Renata

permercados ganham mais espaço

Paes, é uma operação de destino

Renata Paes, gerente

no mix e trazem benefícios para sho-

que direciona o consumo dos clien-

geral do Shopping

pping, demais varejistas e, principal-

tes para outras lojas também. “Traz

Praça da Moça (SP)

mente, para o público consumidor.

comodidade e facilidade para todos
os colaboradores e clientes, inclusi30_SHOPPING CENTERS
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SHOPPINGS COM
ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA
EMPREENDIMENTOS COM RELEVÂNCIA
NAS CAPITAIS ONDE ESTÃO INSERIDOS
REVELAM COMO É A OPERAÇÃO DE UM
SHOPPING COM ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA
E CONTAM COMO CONTRIBUEM PARA O
DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS
REGIÕES – NORTE, NORDESTE, CENTROOESTE, SUDESTE E SUL
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

N

ão existe um jeito único de se fazer um shopping center, o que torna esse
setor ainda mais instigante. O modelo de negócio pode ter diferentes estra-

tégias como mostram os 601 empreendimentos existentes no país. Deste total, 272
shoppings têm administração própria e são muito representativos para a indústria,
a economia e o desenvolvimento das regiões em que estão inseridos. Por terem
muitas particularidades, a Abrasce mantém um atendimento exclusivo para os 124
associados dos shoppings independentes. Mas o que muda da gestão e operação
deles e como eles atuaram no enfrentamento da crise? Para saber isso, consultamos cinco empreendimentos associados da Abrasce, localizados em capitais, um
em cada região do País.

Norte
Situado em Manaus, o Sumaúma Park Shopping, do Grupo DB, tem apenas 7 anos
e se consolidou como principal empreendimento da zona Norte da cidade. Para se
tornar referência, vem reforçando o mix com consistência nos 50 mil m² de ABL e
apresenta alta nos índices. “Estamos atingindo 98% da taxa de ocupação, exatamente dentro do planejado para o ano. A pandemia não mexeu nesse ponteiro. Sobre as vendas, estamos crescendo mais de 20% comparado a 2019. O mercado não
esperava uma retomada tão forte após tanta incerteza. Os clientes já se
sentem mais seguros para voltar ao shopping, que estava muito bem
preparado para atendê-los, e isso tem reflexo direto no fluxo e vendas”,
detalha Bruno Barros, superintendente do Sumaúma Park Shopping.
A expectativa é de incremento para o final do ano e o clima é de
confiança para 2022.
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Esses índices refletem o relacionamento estreito com lojistas e uma gestão
centrada na experiência do cliente. Prova disso são as escutas ativas dos
consumidores e as pesquisas de NPS (Net Promote Score), no mínimo, duas
vezes por ano. O foco é atender as novas demandas e corrigir o que não
está agradando ao público frequentador. E isso tem ajudado a resolver os
problemas com velocidade, entregando um shopping com muita qualidade.
Durante a crise, a parceria com os lojistas foi essencial para chegar a um resultado extremamente positivo com boa taxa de ocupação. Segundo Bruno,
o papel da Abrasce também foi decisivo assim como as reuniões periódicas
com o governo estadual, com o intuito de informar e melhorar os protocolos,
combinar a retomada da atividade com segurança. O fato de ter uma admi-

Bruno Barros, superintendente
do Sumaúma Park Shopping

nistração própria trouxe ainda mais velocidade para as estratégias traçadas.
“Quando um empreendimento tem a vantagem da agilidade nas tomadas de decisões, aliada a uma
visão estratégica de melhoria contínua do negócio, e uma cultura forte, a tendência é que cresça acima da média de mercado. Com essa maturidade no negócio, já começamos a preparar o Sumaúma
para uma futura expansão, para se tornar um dos principais shoppings do Norte do país. Em breve,
anunciaremos novos projetos. O grupo está focado na expansão, inclusive, de novos shoppings nos
próximos anos”, afirma Barros. O Grupo DB completará 40 anos em 2022 e também tem uma forte
atuação no mercado varejista da região Norte.
Com os investimentos feitos nos últimos dois anos no empreendimento, o shopping ganhou uma
Alameda de Serviços com 15 novas operações e um campus da Faculdade Anhanguera, o primeiro
de Manaus. Para o primeiro trimestre de 2022, a previsão é de entregar uma expansão nesta alameda
que receberá uma grande âncora e mais 20 lojas-satélites.
Houve também aceleração em omnicanalidade. A administradora criou o aplicativo do Sumaúma
e desenvolveu um site mais responsivo e moderno, ambos com várias comodidades para clientes e
opções para os lojistas se apresentarem melhor – vitrine de produtos e link direto para o WhatsApp
das lojas, por exemplo. Para as promoções de sorteio, foi incluída também a troca de notas
on-line. No último ano, além do wi-fi gratuito para os visitantes, o mall apresentou melhorias
de acessibilidade.

O Sumaúma Park Shopping gera, aproximadamente, 3 mil empregos entre diretos e indiretos. O time é
orgânico nas áreas administrativa, de estacionamento e manutenção. Limpeza e segurança são terceirizadas
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O Sumaúma Park Shopping também con-

mente, já são 300 pontos de venda e é

ta com processos automatizados, que

um grande power center, que contribue

possibilitam melhor controle na gestão

com o crescimento e a valorização do bair-

financeira, contábil, compras e medições.

ro onde está inserido, agregando outros

“Também utilizamos sistema automatizado de

equipamentos urbanos, como supermerca-

coleta de vendas, com mais transparência na

dos, posto de combustível e escritórios. E já no

informação de vendas para análise de desem-

primeiro semestre de 2022, ganhará como ‘vizi-

penho das lojas. Além disso, o Portal do Lojista

nhos’ uma loja Carajás, rede referência no Nor-

agiliza a comunicação entre os varejistas e a ad-

deste em comercialização de material de cons-

ministração, a aprovação de serviços, tais como

trução e artigos para casa e decoração, e uma

obras, troca de vitrines, entre outros”, explica.

nova unidade do Hospital MedRadius.

São muitas estratégias e planejamento que resultam em relevância no mercado.

Nordeste

“Esse tipo de empreendimento tem uma importância fundamental para a economia local, através da arrecadação de impostos e a geração de

Inaugurado em 1989 e pioneiro na capital ala-

empregos. Quanto mais forte o varejo, melhores

goana, o Maceió Shopping foi responsável por

resultados serão alcançados, melhor para o sho-

grandes transformações do varejo do estado,

pping e para o Estado”,

provocando também uma mudança no com-

destaca o superinten-

portamento dos profissionais, que passaram a

dente.

ser mais éticos, competitivos e comprometidos
com resultados, segundo o superindentente

Na gestão, as decisões

Robson Rodas. “Também percebemos que um

são tomadas em con-

novo perfil de empresa surgiu. Os empresários

junto com os integran-

passaram a considerar como prioridade, além

tes responsáveis pela

da venda, questões como clima organizacional,

administração do Ma-

gestão de pessoas e valorização de equipe”, re-

ceió Shopping. Segun-

lembra.

do Rodas, a

missão

Robson Rodas, superintendente
do Maceió Shopping

é fazer do primeiro e
O foco sempre esteve na inovação e no desenvol-

maior shopping da capital um empreendimen-

vimento econômico, com a proposta de oferecer

to prestigiado, com foco na inovação para pro-

segurança e a facilidade de encontrar tudo no

porcionar experiências diversificadas para seus

mesmo lugar. “Na época, os desafios estavam

diferentes públicos. Para isso, conta com um

relacionados ao pioneirismo e envolviam desde

time orgânico que está em constante aperfeiço-

a preparação da estrutura física até a conquista

amento com valorização das equipes e o desen-

da confiança dos empresários. Os estudos téc-

volvimento de novos líderes e dos demais cola-

nicos mostravam que estávamos no caminho

boradores.

certo e hoje, com pouco mais de três décadas
de atuação, o Maceió Shopping ocupa posição

Com mais de 41 mil m² de ABL e 300 lojas, é o

de destaque no varejo local e regional”, explica.

maior shopping de Maceió e gera mais de 3 mil
postos de trabalho diretos e indiretos e tam-

O mall começou com 102 pontos de venda, duas

bém investe continuamente na automatização

salas de cinema e praça de alimentação e, ao

de processos nas mais diversas áreas, desde o

longo do tempo, passou por expansões. Atual-

atendimento ao cliente até os setores adminis-
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Maceió Shopping é líder em vendas e fluxo no estado de Alagoas

trativos. A transformação digital foi acelerada durante a pandemia com a implantação de um canal
de vendas no site do shopping, com um link direto para o WhatsApp das lojas, em que os clientes
retiravam as compras no drive-thru. E essas ações ainda continuam.
A retomada tem sido gradativa e, mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1 milhão de visitantes. Novas operações também têm reforçado o mix. “Estamos recebendo novas marcas, algumas
exclusivas no estado, como é o caso do recém-chegado KFC. Também dois restaurantes internacionais, o Paris 6 e Five Sport Bar abrirão suas portas de maneira pioneira no Estado, nos primeiros
meses de 2022, e escolheram o nosso shopping. O avanço da imunização e o retorno às atividades
presenciais vêm estimulando o maior movimento nas lojas, a recuperação está ocorrendo de maneira
gradativa e nossos lojistas estão otimistas, apostando na virada de chave sobre a crise que atingiu o
varejo”, conclui Rodas.

Centro-Oeste
Inagurado em 1991, o Flamboyant Shopping foi o primeiro do estado de Goiás e completou 40 anos.
Com mais de 62 mil m² de ABL e 265 operações, o empreendimento é reconhecido pelo poder de
realização, sempre ancorado em planejamento e foco em tendências e inovação. A administração investe constantemente em revitalizações e, ao todo, já foram cinco reformas
para expansão: 1992, 1996, 2003, 2007 e 2014. “Temos estudos para uma sexta
expansão nos próximos anos dentro da política da marca de fazer investimentos contínuos, se a taxa de vacância se mantiver baixa como nos últimos
anos. Entre os projetos futuros, está previsto um health center por meio de
uma consultoria do Hospital Sírio-Libanês, será um projeto de proporções
inéditas no Centro-Oeste”, revela Reynaldo Abreu Filho, superintendente de
Operações do Flamboyant Shopping.
Por ter administração própria, o modelo de gestão adotado proporciona
agilidade nas tomadas de decisões, o que é fundamental para o negócio,
de acordo com João Ricardo Gusmão, superintendente comercial do Flamboyant Shopping. “A proximidade entre lojistas, clientes, administradores e

João Ricardo Gusmão,
superintendente comercial do
Flamboyant Shopping | Foto:
Rubens Cerqueira

acionistas é maior, reforçando o espírito de parceria que sempre norteou as
ações do empreendimento.”
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O empreendimento gera cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos, sendo que conta com um time misto. Equipe administrativa, limpeza,
manutenção e conservação são funcionários diretos, enquanto parte das áreas como segurança e paisagismo são terceirizadas
(Foto: Douglas Haunss)

Gusmão destaca ainda a relevância dos sho-

negociar, com bastante sucesso, as deman-

ppings independentes como o Flamboyant:

das de lojistas de forma personalizada. “Tam-

“Os empreendimentos locais têm uma influ-

bém enfrentamos o desafio de nos colocar

ência direta nos costumes e cotidiano da po-

como parceiros do setor público ao passo

pulação e entorno, bem como também são

que defendíamos a estratégia principal de

grandes responsáveis pelo desenvolvimento

reabrir oferecendo um ambiente seguro, re-

econômico da região. Se ele tem poder de

pleto de informações e mecanismos de pre-

negociação com marcas nacionais e inter-

venção. Rapidamente colocamos em prática

nacionais, além da locação de espaços para

todos os protocolos de segurança propostos

merchandising, se torna mais atrativo, pois

pelo segmento de shopping centers, auto-

os lojistas têm acesso direto às áreas respon-

ridades estaduais e municipais”, relembra

sáveis pela tomada de decisão. Outro fator

Abreu Filho.

que pode ser favorável é a implantação da
venda on-line que amplia ainda mais a área
de influência”.

Desde a retomada, a performance do Flamboyant Shopping se mostrou bastante
positiva e se intensificou nos últimos

E uma das ações realizadas no en-

meses. “Quando comparamos ao pe-

frentamento da crise pelo time do

ríodo pré-pandemia, o crescimento

Flamboyant foi a implementação de

das vendas está acima de dois dígitos

novos canais de venda para que as lojas

percentuais, enquanto que a taxa de ocu-

operassem com segurança e de acordo com

pação está na incrível marca de 99% e ainda

as normas vigentes nos decretos, como dri-

com grandes inaugurações como Amaro e

ve-thru, delivery, campanhas de incentivos

Fast Shop previstas para esse final de ano”,

nas compras 100% digitais. Serviços que se

enaltece Gusmão.

intensificaram na retomada e seguem ativos
até agora.

O Flamboyant Shopping projeta um fim de
ano com resultados bastante positivos. A es-

Por ser um shopping com administração

timativa é de um crescimento acima de 20%

própria, o Flamboyant teve autonomia para

nas vendas e um fluxo de pessoas superior ao
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registrado em 2019. “O investimento programado para o período do Natal supera R$ 4 milhões
e deve gerar aproximadamente 550 novos postos de trabalho, entre efetivos e temporários. O
shopping também dá continuidade à campanha comemorativa aos 40 anos do empreendimento, que distribuirá R$ 1 milhão em vales-compra ao longo de um ano, com encerramento
em setembro de 2022”, finaliza.

Sudeste
Inaugurado em 1993, o Shopping Vitória tem um mix variado com 480
operações em mais de 50 mil m² de ABL, trazendo muita conveniência, e
possui ainda um programa de relacionamento há 11 anos, no qual são oferecidos benefícios exclusivos aos clientes, como estacionamento gratuito
e mimos especiais. É também um empreendimento com administração
própria, o que traz agilidade na tomada de decisões, segundo Raphael Brotto, diretor geral do Shopping Vitória. A proximidade com os empreendedores facilita a aprovação de projetos e novos negócios. “A nossa relevância para o setor vem do pioneirismo e da constante inovação.
Buscamos tornar a ida ao Shopping Vitória uma experiência única para

Raphael Brotto, diretor geral do
Shopping Vitória

todos. E isso pode ser traduzido pelos números do empreendimento. Temos como premissa ouvir e atender os desejos dos nossos clientes, além disso, a relação com
os lojistas é de parceria”, explica.
A busca por tecnologias que tragam eficiência nos processos é sempre constante e agrega
inovação ao empreendimento como projeto SIOP – Shopping Seguro. “Desenvolvemos, em
parceria com um fornecedor local, um sistema inteligente de gestão das ocorrências e sinistros dentro do mall. Após a implantação, conseguimos reduzir substancialmente o número de
ocorrências”, conta o diretor.
Em 2020, também foi implantado o sistema de Inteligência Operacional focado

Por conta da pandemia, os investimentos de inf raestrutura, como a mudança da fachada principal e uma expansão
interna para a criação de nova ABL, foram adiados, mas já estão no planejamento para 2022
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no consumo energético após um ano de

ceiro trimestre de 2021 já voltaram ao ní-

estudo e testes em parceria com com-

vel de vendas pré-pandemia e o mês de

panhia de energia local, a EDP.

Foram

outubro já apresentava crescimento em

instalados 460 medidores inteligentes de

relação ao mesmo período de 2019. E a

energia, dispositivos que correspondem

expectativa é boa para o Natal. “Estamos

à tecnologia plug and play, de fácil insta-

com números muito animadores. Nossa ex-

lação e que funcionam sem desligamentos de

pectativa para o fim do ano é de alta de 10% em

loja e perda de faturamento. Todos são vincula-

relação aos números de 2019, que já foi um ano

dos à plataforma avançada de gestão de dados

muito bom para o Shopping Vitória. Esperamos

em nuvem, em que os dados são mensurados a

crescer ainda mais em 2022 com a chegada de

cada 1 segundo. “Esse sistema permitiu ao Sho-

operações inéditas no estado como Fast Shop,

pping Vitória usufruir de uma gestão eficiente

Camarada Camarão, Nike, além da nova loja

de seu comportamento energético, possibilitan-

da Centauro, que muda de lugar e vem muito

do elevação no controle da atividade operacio-

maior. Atendendo a demanda dos nossos clien-

nal que, até então, era realizada de modo ma-

tes, vamos inaugurar um mercado de 500 m²,

nual. A tecnologia desenvolvida aqui com esse

com produtos naturais e saudáveis, o Sabor da

sistema nos colocou como benchmark nacional

Terra. As novas operações devem gerar mais de

e já foi implantada em outros 49 shoppings do

500 empregos no mercado do Espírito Santo.”

país”, destaca.

Sul

O Shopping Vitória gera mais de 5 mil empre-

Querido dos curitibanos, por ter sido o primei-

gos diretos e indiretos e, durante a pandemia,

ro shopping da capital do Paraná, o Shopping

todo o time, formado por 200 colaboradores, se

Mueller nunca parou se modernizar e se rein-

empenhou em apoiar o lojista, com negocia-

ventar desde sua inauguração em 1983. Tomba-

ções de contrato e ativações para incrementar

do pelo patrimônio histórico, o empreendimen-

as vendas. “Como coordenador local da Abrasce,

to passou por revitalizações ao longo do tempo.

atuei ativamente junto ao governo estadual nas

Com 185 lojas e 32 mil m² de ABL, conta com

tomadas de decisões sobre o funcionamento do

uma administração própria e um time orgâni-

segmento de shopping center do Espírito Santo.

co atuando dentro do empreendimento, com o

Adotamos todas as formas possíveis para ven-

privilégio de ter funcionários com muitos anos

das seguras e reabertura gradual. Em 2020, re-

de casa, o que acaba fazendo com que tenham

corremos ao drive-thru para vendas

o DNA da empresa e a filosofia dos

de datas comemorativas, investimos

empreendedores.

massivamente em comunicação interna e externa, aceleramos a venda

Segundo a superintendente Danie-

digital, com apoio aos lojistas com vi-

la Baruch, um dos pontos favoráveis

trine virtual, e fomos o primeiro sho-

da gestão própria é a de criar estra-

pping center do Espírito Santo a lan-

tégias voltadas para o negócio, di-

çar um marketplace.”

ferentemente das grandes redes,
em que muitas ações e campanhas

Com todas essas estratégias implementadas, o avanço da vacinação e
a flexibilização, os resultados do ter-
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Daniela Baruch,
superintendente do Shopping
Mueller

são comuns a diversos empreendimentos. Por outro lado, avalia que
os grupos têm a vantagem de nego-

ciar em escala com os fornecedores.

xemos uma empresa de delivery

E uma das formas que utilizam, hoje,

para fazer entregas gratuitas sem

para saber sobre os valores negociados

custo para os clientes ou lojistas. Mesmo

no mercado é por meio do Empório Clube,

o shopping operando normalmente, esses

primeiro marketplace B2B dedicado ao se-

canais foram mantidos. Temos uma gestão

tor de shopping centers e aos lojistas, uma

muito próxima dos lojistas.”

iniciativa lançada pela Abrasce nesse ano.
“Nos cadastramos na plataforma e ela nos

A partir de outubro, as vendas e o fluxo tam-

ajuda bastante para que consigamos ter

bém já superaram o ano de 2019. “As pes-

uma ideia dos valores que estão sendo pra-

soas estavam muito ávidas a sair, a verem

ticados”, relata.

e serem vistas, na retomada, apostamos
bastante em ações e eventos que fossem

O Shopping Mueller é tombado e, apesar

pontuais e não gerassem aglomeração, e

de ter quase 40 anos, nunca deixou se mo-

investimos em atividades também para as

dernizar. Conta com todas as ferramentas

crianças que estavam muito tempo den-

que o setor utiliza em todas as áreas do sho-

tro de casa. O fluxo no último trimestre do

pping. ”Durante a pandemia, vimos que era

ano sempre é melhor, o mercado varejista

necessário ter uma ferramenta do lojista

voltou a aquecer e devemos fechar o ano

para continuar atendendo mesmo quando

com a taxa de vacância em 2%. Algo posi-

estávamos fechados. Por meio do fundo de

tivo também foi a inauguração da primei-

promoção, contratamos uma empresa para

ra operação do Starbucks em Curitiba, no

profissionalizar a venda pelo WhatsApp e

Shopping Mueller, que sempre uma marca

disponibilizamos a todos os lojistas. Preci-

muito desejada na cidade e no estado.” O

sávamos dar suporte aos pequenos lojistas,

carinho e o apreço e por tudo o que o Muel-

que ainda não atuavam no on-line, inclusi-

ler sempre trouxe para a cidade, ele ganha

ve, contratamos uma pessoa para ficar de-

relevância no conceito do curitibano.

dicada a esse atendimento. Também trouSHOPPING CENTERS_39
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Rei do Mate volta a
expandir e investe em
novo conceito de loja

O FATURAMENTO DA
REDE CRESCE E ESTÁ
PRÓXIMO DO PERÍODO
PRÉ-PANDÊMICO
por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação

A maior e mais famosa casa de mate do Brasil, Rei do Mate, acelera a expansão em
2021 e deve fechar o ano com a abertura de mais de 20 novas operações, sendo 16 já
inauguradas até meados de novembro. Trouxe ainda uma mudança do padrão de
layout nas franquias, algo realizado pela rede a cada 10 anos. O intuito é trazer mais
comodidade e experiência ao cliente com mais áreas de mesas e lounges. Para 2022,
a expansão continuará.
Segundo Antonio Carlos Nasruai, CEO do Rei do Mate, essa mudança nos projetos
também vem atender as necessidades do consumidor. “E os shoppings têm nos
dado locais mais nobres para trazer esse conforto ao cliente”, relata. Atualmente, são 300 operações de franquias em 17 estados, sendo que
metade fica em shoppings. A rede também investe em lojas de
rua, condomínios comerciais, hospitais, aeroportos,
faculdades, hipermercados, terminais rodoviários
e estações de metrô e até em pontos turísticos,
como o Morro da Urca, ou outros locais de alto
fluxo de pessoas, como a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de
Janeiro e Clube de
Regatas do Flamengo.
Antonio Carlos
Nasraui, CEO do Rei
do Mate
Foto: Keiny Andrade

Durante a pandemia, assim
como todo segmento de alimentação, o Rei do Mate foi
muito impactado. “Podíamos

abrir a loja, mas o cliente não podia tirar a
máscara, sentar e consumir. Com a flexibilização, começou a voltar ao normal, mas é
um cenário que ainda não conseguimos
ter uma unificação, pois os shoppings,
localizados em áreas comerciais, são
os mais afetados em decorrência da
continuidade do home office. Os que
dependem menos do comercial já
voltaram quase na totalidade. Em
novembro, estávamos entre 80 a
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90% do movimento comparando com

e não tirando venda. Hoje, representa

o período pré-pandêmico”, pontua. Em

2% do faturamento do total da rede,

2020, a companhia fechou com um faturamento de R$ 170 milhões. A projeção para

apesar de algumas lojas terem atingido já
os 15%.” Além disso, o relacionamento estreito

2021 é de R$ 280 milhões, bem próximo aos cer-

com os franqueados ajudou no enfrentamento

ca R$ 300 milhões de 2019, com a previsão de

da crise assim como na negociação com todos

atingir mais de 20 novas lojas. Para o final do

os fornecedores.

ano, o maior fluxo nos malls também é favorável
e, geralmente, as lojas do Rei do Mate apresen-

Os campeões de venda

tam um crescimento de 30 a 40% nas vendas, o
que contribuirá para a alta do faturamento.

As 300 operações recebem cerca de 2,5 milhões
de clientes por mês. O carro-chefe é o mate, que

No ano passado, assim como todo o varejo, a

tem mais de cem combinações. “O café e o ca-

empresa acelerou o delivery. “Adiantamos o tra-

puccino também são muito fortes, vendemos

balho que tínhamos iniciado no final de 2019 e

quase 1 milhão de xícaras por mês. Nos itens de

metade da rede inseriu mais esse atendimento.

alimentação, o copão de pão de queijo é o pre-

Mas, como vendemos snack, não são todos os

ferido, vendemos quase 100 toneladas mensal-

produtos da loja que viajam bem, por exemplo,

mente. Os produtos com açaí também são mui-

um café expresso é muito difícil porque não che-

to pedidos”, detalha o CEO.

ga com a cremosidade e temperatura que gostamos de servir. O delivery tem que ser um plus

O Rei do Mate oferece diferentes modelos de ne-

no faturamento, a nossa meta é que correspon-

gócios: lojas tradicionais, quiosques, contêineres

da a 15% daqui a dois anos, mas isso agregado

e food truck. “Conseguimos encaixar operações

Loja Rei do Mate
com novo conceito,
inaugurada no
Shopping Trimais no
primeiro semestre
deste ano
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de 15 a 300 m²,

nos adaptamos

conforme o ponto.”

cas do Rei do Mate. Os concrentados

Para ser um

de mate, vendidos nas franquias, são

franqueado, o investimento de um

elaborados em duas cozinhas que

quiosque é a partir de R$ 250 mil,

ficam em São Paulo (SP) e Niterói

contando com tudo, inclusive, o

(RJ), os demais itens de marca

ponto, e o retorno se dá em 36

própria são feitos por empre-

meses.

sas parceiras.

Uma breve retrospectiva

Em 2022, a marca estará presente mais uma vez na ABF
Franchising Expo e Nasraui co-

A história do Rei do Mate começou em 1978

menta sobre a realização simultânea dos eventos da Abrasce e Associação Brasileira de Franchising.
“Participamos todos os anos e a

no centro da cidade de São Paulo, na esquiO copão de pão de
queijo é o líder de
vendas do cardápio
de snacks

na das Avenidas São João e Ipiranga, uma

Foto: Keiny Andrade

ram abrir a terceira operação, Antonio Carlos

feira é um momento para mostrar
a marca, o padrão novo das lojas e

empreitada de Kalil Nasraiu. Sete anos depois
veio a segunda unidade. Em 1991, quando foNasraui entrou no negócio com o pai e passou

mostrar que a empresa está no mercado sau-

a dar uma nova cara à marca. “Era uma loja de

dável. Essa união da Abrasce e da ABF é impor-

balcão que só vendia alguns sabores de mate,

tantíssima porque só reúne pessoas do mesmo

não tinha lugar para sentar e nada de alimen-

business.”

tação. Decidimos mudar esse conceito e chegamos a 10 lojas próprias para depois seguir

Presença na indústria

com franquias”, relembra. No final de 1992,
abriram a primeira loja franqueada

O Rei do Mate também possui uma fábrica, lo-

da marca, na inauguração do

calizada em Carapicuíba (SP), voltada para a

Shopping Penha. Foi um marco

produção de 27 skus de mates industrializados,

sair do centro da cidade e iniciar

disponíveis em garrafas de 1,5 l e 350 ml, que

no franschising. E não parou mais

podem ser encontrados em diversos pontos de

de crescer. Hoje, é a maior rede de

venda, como supermercados e padarias. Esses

casa de mate e uma das principais

produtos não são comercializados nas lojas físi-

cafeterias do país.

Quiosque do Patteo

A franquia do

Olinda, inaugurado

Shopping Center

em junho de 2021,

3 também foi

oferece uma área

inaugurada em

maior de mesas

2021
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SOUL MALLS OFERECE UMA GESTÃO
INDEPENDENTE, PERSONALIZADA E
MODERNA AOS SHOPPINGS
EM APENAS CINCO ANOS, A COMPANHIA SE CONSOLIDOU NO MERCADO E
JÁ SOMA 16 EMPREENDIMENTOS EM SEU PORTFÓLIO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

Soul Malls foi fundada com a missão de ser uma gestora e desenvolvedora independente de shopping centers, especialmente direcionada aos empreendedores
individuais e grupos financeiros. O sucesso pode ser visto por meio do crescimento

da companhia, que, hoje, tem 16 empreendimentos em seu portfólio, entre eles, os sete
shoppings de um fundo imobiliário do BTG Pactual, cuja aquisição aconteceu em 2019 e
movimentou o mercado.
Em 2021, em plena crise, a Soul Malls inaugurou o Boulevard Maricá (RJ) e participou do
desenvolvimento de um novo greenfield, que será lançado em breve. Novas expansões
também já estão sendo analisadas, o que demonstra o aquecimento do mercado. Em alguns empreendimentos, as vendas já estão maiores do que em 2019. Também é possível
notar a chegada de varejistas de marcas novas no mix dos empreendimentos, o que tem
mantido a taxa de ocupação equivalente a 2019. O sócio-fundador André Ryfer nos fala
sobre a trajetória da companhia e momento atual dos negócios.
Revista Shopping Centers – Qual é a história da Soul Malls?
André Ryfer – A Soul Malls nasceu em 2017 com o objetivo de ser uma desenvolvedora
e gestora independente de shopping centers e empreendimentos
comerciais em geral, com abrangência nacional e que atendesse as necessidades de empreendedores individuais,
como empresários e famílias, assim como de grupos financeiros, como fundos imobiliários. Desde
o começo, criamos uma dinâmica de gestão
profissional e criativa, tendo nos seus fundamentos a valorização das pessoas e
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a geração de resultados sustentáveis para os em-

AR – Na prática, a Soul Malls desenvolveu uma

preendimentos.

estrutura muito profissional em todas as áreas
estratégicas da gestão de shoppings, tais como

RSC – Quais momentos foram marcantes den-

o jurídico, a área de planejamento e compliance,

tro da trajetória da empresa?

além dos departamentos de marketing, comercial

AR – Entre os fatos marcantes, destaco o nosso

e operação, todos liderados por executivos senio-

primeiro projeto de turning around da compa-

res e utilizando as melhores práticas de gestão

nhia, realizado no Uptown Barra, um empreendi-

do mercado com foco em resultado, qualidade e

mento carioca de 90 mil m² de ABL. Era algo mui-

eficiência. A empresa montou ainda uma área de

to incipiente em um mercado de muita oferta de

backoffice que consolida informações de manei-

ABL como é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

ra muito eficiente a favor dos empreendedores.

(RJ). Tivemos que fazer um trabalho diferenciado

Tudo isso tornou a companhia forte para atender

para conseguir sair desse ambiente de concorrên-

qualquer tipo de empreendedor, desde grupos fa-

cia que, talvez, seja um dos maiores do Brasil. Para

miliares e empreendedores individuais até os fun-

isso, levamos o conceito de comércio de rua da

dos imobiliários.

Barra da Tijuca. Hoje é o shopping da Soul Malls
que tem o maior crescimento. E isso demonstrou

RSC – Na área de planejamento e desenvolvi-

nossa capacidade de recuperar e trazer sucesso

mento, há algum projeto em andamento?

para empreendimentos que precisavam de uma

AR – Estamos envolvidos em alguns projetos de

gestão profissional e diferenciada. O outro marco

desenvolvimento de greenfield e M&A. Tem sido

é ter participado da maior operação de M&A do

uma dinâmica corriqueira na Soul Malls. Porém,

setor em 2019 quando a brMalls vendeu sete sho-

o mais importante é quando estes projetos saem

ppings para um fundo imobiliário administrado

do papel. Neste ano, mesmo com a pandemia,

pelo BTG Pactual.

inauguramos o Boulevard Maricá, um greenfield
no estado do Rio de Janeiro, que tem respondido

RSC – Quais são os principais diferenciais da

com vendas expressivas desde sua abertura. Além

Soul Malls na administração de ativos e, atual-

disso, participamos no desenvolvimento de um

mente, quantos shoppings estão no portfólio

outro projeto de greenfield no centro-oeste que

da companhia?

foi objeto de aquisição por um prestigiado grupo

AR – Desde sua fundação, a Soul Malls cresceu

proprietário e será lançado ao mercado nos próxi-

todos os anos e chegamos a um portfólio de 16

mos meses.

empreendimentos, sendo 13 com gestão completa e três com consultoria de gestão. Ainda temos

RSC – Há algum empreendimento em fase de

outros projetos de desenvolvimento na carteira

expansão ou com ampliação prevista para 2022?

da companhia. Nosso principal diferencial está na

AR – Em 2021, expandimos o Shopping Plaza Ma-

capacidade de trazer soluções individualiza-

caé em 1.300 m² de ABL para a entrada da vare-

das em cada um de seus ativos, respeitan-

jista Renner no mix do empreendimento. Temos

do suas características, necessidades e

ainda quatro empreendimentos com expansões

desafios. É o que chamamos da ‘alma’

previstas e estamos agora avaliando a retomada

de cada shopping.

do mercado para definir a melhor data. Percebemos que há uma grande demanda de lojistas

RSC – O que muda na gestão de um

por expansão em shoppings já maduros, onde as

empreendimento de um fundo de in-

incertezas de negócio acabam sendo menores. É

vestimento imobiliário?

uma estratégia importante da Soul Malls.
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RSC – Como a empresa Win+ie auxilia a Soul Malls na gestão dos negócios?
AR – A Win+ie é um braço de inteligência empresarial da Soul Malls com liberdade de atuar no desenvolvimento de diferentes negócios relacionados ao varejo, real estate e tecnologia. Na prática, ela é um canal
de novas oportunidades para a companhia.
RSC – Na pior crise já vivida pelo setor, os shoppings se mostraram mais uma vez resilientes. Quais
foram as principais estratégias da Soul Malls no
enfrentamento da crise?
AR – Tivemos três princípios que nos guiaram na crise. O primeiro foi o cuidado com a equipe interna.
Diferentemente de outras crises, a pandemia afetou
de maneira inédita a vida pessoal e profissional de
todos e foi preciso criar mecanismos de preservar
o espírito de equipe, a comunicação do grupo e de
aproximar as pessoas motivando-as a encarar os desafios.
Em segundo lugar, aplicamos uma política de custos mínimos de condomínio, sempre buscando soluções que fossem construídas com nossos parceiros
fornecedores e que respeitassem a integridade e os
serviços dos empreendimentos.
Por último, redobramos os cuidados e aproximação
com lojistas para entender e acolher as necessidades
de todos, com o propósito de atravessarmos juntos o
desafio da pandemia.
RSC – Houve investimento em omnicanalidade
neste período?
AR – Sim, a companhia desenvolveu sua ferramenta própria de marketplace chamada Vitrine On-line,

ANDRÉ RYFER, SÓCIO-FUNDADOR DA SOUL MALLS

cujo objetivo é permitir que o lojista utilize o ambiente
digital para realizar suas vendas a um custo baixíssimo. Além disso, criamos áreas humanizadas de logística para os parceiros de delivery, inclusive, foi um dos finalistas do Prêmio Abrasce 2021. Por último, os
Guias de Compras Digitais, diretórios de lojas com aplicabilidade de contato direto via WhatsApp e áreas
de drive-thru foram outras iniciativas implementadas por nós e que merecem destaque.
RSC – Como tem se dado a recuperação das vendas, fluxo e taxa de vacância? Os resultados já são
melhores do que o período pré-pandemia?
AR – A recuperação das vendas tem nos surpreendido desde julho. Em alguns shoppings, já vemos o SSS
(Same Store Sale) positivo em relação a 2019, com destaque para o Pátio Norte Shopping, localizado em
São José de Ribamar (MA), e o Capim Dourado Shopping, em Palmas (TO). Outro grande destaque do
nosso portfólio é o Uptown Barra, no Rio de Janeiro (RJ). Este empreendimento supera dois dígitos de
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BOULEVARD
MARICÁ (RJ),
INAUGURADO
EM MAIO DE 2021

crescimento de vendas no acumulado do ano em

de marketing e vendas em canais digitais. Neste

relação a 2019. Um fenômeno.

sentido, acredito que nossa equipe demonstrou
enorme resiliência e capacidade de adaptação na

Quanto ao fluxo de clientes, a recuperação tam-

condução destes desafios.

bém tem acontecido, mas de forma mais lenta,
principalmente por conta dos cinemas e lazer. Sa-

RSC – Como a Soul Malls ajudou os lojistas e o

bemos que quando a operação dos cinemas e la-

quanto isso foi importante para a retomada?

zer se regularizarem, o público retornará.

AR – Ficou claro que o inimigo era comum a todos nós, shoppings, lojistas e fornecedores. Neste

Quanto à vacância, conseguimos manter os pata-

sentido, tomamos o cuidado de estar próximo de

mares de ocupação de 2019, com oscilações mí-

cada parceiro, entender suas necessidades e bus-

nimas no período, estando com cerca de 94% da

car as soluções e remédios viáveis para atravessar

taxa de ocupação. Observamos ainda que o nú-

a crise. Olhando para trás e vendo a retomada que

mero de negócios se normalizou, chegando ao

vivemos agora, estou certo de que conseguimos

mesmo patamar de antes da pandemia e pude-

lidar bem com este desafio. Durante o período

mos ver também a entrada de grupos novos de

de fechamento, concedemos descontos e isen-

empresários como do segmento de moda e de

ções de aluguéis, avaliando a situação caso a caso.

acessórios para tecnologia e celular. Há ainda um

Hoje, isso está praticamente normalizado. Conse-

aumento novamente de franquias.

guimos refazer toda a matriz dos custos condominiais, tornando estruturalmente menor.

RSC – Qual é o balanço que faz de 2021 e do trabalho da equipe da Soul Malls desde o início da

RSC – Os lançamentos de grandes filmes espe-

crise sanitária da Covid-19?

rados pelo público nos cinemas e o retorno de

AR – Acredito que esta crise, apesar de todas as

atrações e eventos de entretenimento e lazer

adversidades, também trouxe grandes ensina-

têm ajudado a trazer mais fluxo para os sho-

mentos e oportunidades de realização. Percebe-

ppings?

mos como a indústria de shopping conseguiu se

AR – Começamos a ver com entusiasmo que o pú-

unir, juntamente com lojistas e fornecedores. Foi

blico está ávido por retornar aos cinemas, parques

neste ambiente que encontramos ganhos de efi-

e restaurantes em geral. Com o avanço da vacina-

ciência condominial, além de soluções alternativas

ção e a reabertura dos cinemas, este movimento
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já começou a ocorrer e acreditamos que será

RSC – Quais são as principais práticas de ESG

normalizado em 2022. Após um longo período

(Environmental, Social and Corporate Gover-

de restrições, tudo que o público deseja é voltar

nance) realizadas pelos empreendimentos

a interagir, socializar e viver experiências reais.

administrados pela Soul Malls?

Os shoppings continuam sendo o principal des-

AR – Temos aplicado diversas práticas de ESG

tino dessas experiências.

na Soul Malls e seus shoppings, desde as rotinas
de auditoria interna, criação de canais confiden-

RSC – Como está a expectativa para fim de

ciais, revisão de código de ética, até os estudos e

ano e para 2022?

as aplicações operacionais de soluções de ener-

AR – A expectativa é bastante otimista. A des-

gia sustentável ou ações de reciclagem e reúso

peito do ambiente político e econômico, temos

de água. Na área social, criamos programas de

visto uma retomada bastante consistente de

estímulos internos para que os shoppings pos-

mercado e prevemos uma dinâmica muito sau-

sam contribuir com ações sociais junto às co-

dável das vendas e resultados para 2022.

munidades, tal como assistência emergencial a
comunidades carentes na pandemia, ações de

RSC – Como a Soul Malls tem trabalhado com

vacinação drive-thru em parceria com órgãos

a questão da diversidade e inclusão?

de saúde pública, entre outros.

AR – A Soul Malls acredita que a diversidade e
inclusão são temas fundamentais na sociedade
de hoje. Buscamos assim criar um ambiente de
trabalho inclusivo nos nossos shoppings, onde
cada indivíduo se sinta à vontade e respeitado
independentemente de gênero, de raça, da religião ou de qualquer outro aspecto.

FACHADA DO
PÁTIO NORTE
SHOPPING (MA)
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GRUPOS DE SHOPPING CENTERS
RECONHECIDOS PELO GREAT PLACE TO WORK
REVELAM SUAS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO
ELEITAS COMO AS MELHORES EMPRESAS PARA SE TRABALHAR EM ANOS
CONSECUTIVOS, AS COMPANHIAS SÃO FONTES DE INSPIRAÇÃO E DE BOAS PRÁTICAS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

As

150 Melhores Empresas para Tra-

as pessoas no centro de suas estratégias.

balhar no Brasil foram divulga-

A pesquisa é realizada em duas etapas:

das em outubro pelo Great Place

quantitativa, em que é necessário que a

to Work® Brasil (GPTW), que, na ocasião,

empresa atinja a amostra mínima de fun-

comemorou 25 anos de existência. Mais

cionários e obtenha uma nota igual ou su-

de 4 mil empresas se inscreveram, impac-

perior a 70%, e depois é feita a avaliação

tando cerca de 1,8 milhões de funcioná-

das práticas culturais. Ao longo desses

rios. Além desta premiação, a consultoria

anos, o setor de shopping centers tam-

tem ainda mais de 40 rankings anuais en-

bém vem sendo reconhecido pela consul-

tre setoriais, estaduais e regionais, Peque-

toria. Confira o diferencial de algumas das

nas Empresas e Gestão Saudável, Mulher,

companhias.

LGBTQI+, Étnico Racial, Pessoas com Deficiência, 50+ e Primeira Infância.

Entre as 50 primeiras do ranking
nacional de 2021

De acordo com o GPTW, um bom am-

A Ancar Ivanhoe foi eleita a 47ª Melhor

biente é aquele que é reconhecido como

Empresa para Trabalhar no Brasil e é o

o melhor pelos colaboradores, priorizando

14° ano consecutivo em que recebe esse

50_SHOPPING CENTERS
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reconhecimento.

Se-

gundo Evandro Ferrer,

Para poder evoluir de

CEO da Ancar Ivanhoe,

forma constante, a An-

o GPTW é sempre um

car cria anualmente es-

momento muito aguar-

tratégias voltadas para

dado pela companhia.

as pessoas e possui um

“Esperamos com gran-

comitê de clima com re-

de expectativa o resul-

presentantes de todas

tado de um ano inteiro

as áreas que discutem

de trabalho focado nas

as

pessoas e nas relações,

do mercado e analisam

buscando

proporcio-

formas de criar um am-

nar uma atmosfera de

biente que extraia o me-

alta performance e de

lhor de cada um, onde a

constante aprendizado

inovação, além do sen-

e desenvolvimento da

timento de dono, faça

equipe.”

parte do dia a dia de

melhores

práticas

todos. Possui ainda ouA companhia se or-

tros comitês como o de

gulha da classificação

diversidade, sustentabi-

depois de passar por

lidade, endomarketing,

tantas mudanças nos
últimos 14 anos. “Nos man-

Evandro Ferrer, CEO da Ancar Ivanhoe

entre tantos outros fóruns que abrem espaço para

termos no ranking entre as 50 melhores em-

a co-criação e o trabalho colaborativo. “Além

presas para se trabalhar no país é sinal de que

disso, ao longo de todos os anos, nos dedica-

não perdemos a nossa essência e é um reforço

mos à nossa Universidade Ancar Ivanhoe, com

do caminho que deve ser trilhado nos próxi-

o objetivo de capacitar e valorizar as pessoas,

mos anos, perpetuando a cultura e os valores

buscando o desenvolvimento de cada profis-

Ancar Ivanhoe diariamente. A gestão descen-

sional da companhia,” destaca Ferrer.

tralizada é, sem dúvida, a nossa fortaleza”, declara Ferrer.

Para 2022, o desafio da Ancar Ivanhoe continua com o objetivo de tornar o ambiente de

A empresa busca constantemente empoderar

trabalho em um espaço ainda mais criativo

seus líderes para que todos se sintam parte do

e inovador através de uma equipe engajada

negócio e prevaleça o sentimento de dono em

e comprometida. “Acreditamos que um bom

cada um que conduz diariamente os empre-

ambiente de trabalho, com pessoas felizes,

endimentos do grupo. Segundo Ferrer, esse

gera resultados de alta performance”, pontua

modelo de gestão faz com que as decisões se-

Ferrer. A companhia também aparece em ou-

jam tomadas de maneira mais ágil e eficiente

tros rankings do GPTW e as melhores práticas

e que o ambiente de inovação seja cada vez

dos shoppings reconhecidas pela consultoria

mais forte. “Isso só é possível graças ao alinha-

são replicadas em outros empreendimentos

mento realizado frequentemente com todos

do grupo. De acordo com Ferrer, a gestão des-

os times para que os nossos colaboradores

centralizada permite que as equipes tenham

saibam onde estamos enquanto empresa e

liberdade para propor soluções e iniciativas

onde buscamos chegar nos próximos anos.”

que contribuam para o negócio e criem um
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ambiente de experimentação e prototipagem de

de sustentação no enfrentamento da crise sani-

projetos que depois podem ser reproduzidos em

tária causada pela Covid-19 e na retomada dos

todo o restante do portfólio.

negócios. Hoje, o mercado fala muito sobre o capitalismo consciente, que são as empresas que

Potência do Centro-Oeste

olham além do lucro, e a Terral sempre praticou

A Terral Shopping Centers é certificada pelo

isso mesmo antes do debate ganhar evidência.

Great Place to Work desde 2018 e está há três

“O lucro é fundamental para a empresa continu-

anos consecutivos (2019 – 2021) no ranking das

ar e crescer, mas temos uma preocupação genu-

melhores empresas para

ína com o bem-estar dos

se trabalhar da região

colaboradores e em con-

Centro-Oeste.

tribuir com a sociedade,

foi

Também

reconhecida

como

inspirando pessoas com

uma das melhores do

a nossa cultura e nossos

país no setor de varejo

valores. E isso nos ajuda a

no ano de 2019. Com 470

alcançar resultados, por-

colaboradores

diretos,

que eles vêm através dos

validação

funcionários e como con-

é ter a certeza do bom

sequência de uma gestão

receber
clima

essa

organizacional.

Segundo Marcio Rehder,

Marcio Rehder, diretor geral da Terral Shopping Centers

diretor geral da Terral, o

e cultura que coloca sempre as pessoas em primeiro lugar”, conclui Rehder.

ranking é uma confirmação de que a cultura da
empresa, a qual é de respeito e de valorização

Equidade com olhar humano

de pessoas, está sendo vivenciada na prática.

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers reali-

“Usamos essa pesquisa de clima interno para

za uma pesquisa de clima desde 2012 e, em 2019,

sabermos como nossa equipe está se sentindo.

passou a utilizar a avaliação da consultoria do Gre-

Quando aparecemos bem avaliados e isso nos leva

at Place to Work. E logo no primeiro ano, já entrou

para o ranking, constatamos que conseguimos

na lista das melhores empresas para se trabalhar.

equilíbrio em ser uma empresa humanizada e, ao

Também foi reconhecida por dois anos consecu-

mesmo tempo, voltada para resultados”, diz.

tivos (2020 e 2021) na classificação do ranking temático Mulher. “O nosso negócio tem as pessoas

Na avaliação quantitativa, as maiores notas da

no centro e nosso olhar é humano. Identificar os

companhia sempre são nos indicadores de ética

pontos de satisfação, fricção e de atrito na expe-

da liderança e se as pessoas se sentem respeita-

riência do colaborador é algo muito importante.

das dentro da empresa, independentemente de

Por ser uma certificadora isenta, o GPTW nos aju-

raça, gênero, idade, etnia ou orientação sexual. Na

da substancialmente a ouvir mais vozes e, a partir

parte prática, a Terral utiliza o relatório qualitati-

disso, a criar planos de ação consistentes, orien-

vo para trabalhar melhorias internas e dar voz aos

tados e colaborativos com os nossos comitês de

colaboradores. “De posse desse relatório, o RH faz

clima, permitindo que a Iguatemi seja uma em-

um focus group com 100% da equipe, visitando os

presa para todos e todas trabalharem sem deixar

shoppings e, a partir de uma escuta ativa, criamos

ninguém para trás”, diz Vivian Broge, diretora de

um plano de ação anual com as oportunidades

Recursos Humanos da Iguatemi.

mapeadas com objetivo de uma melhoria contínua no clima organizacional.”

Para utilizar os indicadores do GPTW, a compa-

Segundo Rehder, essa cultura foi o principal pilar

nhia faz um desdobramento entre todas as áreas,
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Lobo & Lira atua
em Direito Empresarial,
com especial concentração em
ambiental, arbitragem, contencioso
estratégico, contratos empresariais,
direito administrativo, imobiliário
empresarial, previdência
complementar, shopping center,
societário, trabalhista e tributário.
Com uma história de mais de
45 anos, o Escritório dá especial
importânciaà qualidade de seus
serviços,com um elevado padrão de
excelência.

LOBO & LIRA NA GÊNESE DO SHOPPING CENTER
Dedica-se ao setor desde a década de 1970 - Atende os principais
empreendedores do Brasil - Possui sólida experiência no regramento do
coempreendedorismo - Destaca-se na concepção do instrumental jurídico das
locações - É pioneiro na estruturação de complexos multiuso, organizando a
convivência de shoppings e seus estacionamentos com torres e afins - Atua em
contencioso, não só em demandas locatícias e outras de interesse dos
empreendedores, mas também na defesa institucional do setor.

CONTATO

CONHEÇA
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junto aos representantes dos comitês de clima,

A Iguatemi tem, inclusive, um programa em que

que são pessoas voluntárias. Isso ajuda a man-

convida as mulheres que voltaram da licença-

ter essa discussão viva durante todo o ano. Com

-maternidade nos últimos 18 meses para cons-

isso, são criados planos colaborativos individuais,

truir uma jornada de autoconhecimento e a se

direcionados a cada área, e organizacional, foca-

apropriarem de toda a potência que a materni-

do nos mais de 2 mil funcionários. A partir disso,

dade traz e que pode refletir diretamente no tra-

são realizadas reuniões regula-

balho. “É cada vez mais olhar

res para que esses comitês de

para as human skills e ser uma

clima acompanhem os avanços

empresa que tem capacidade e

e a necessidade de replanejar

empatia. E o melhor lugar para

algo, quando necessário.

se trabalhar é onde se tem segurança psicológica e onde po-

A companhia ainda faz uma

demos ser quem a gente quer.

análise da pesquisa da certifi-

Mostra que elas podem exercer

cadora para ver em que pontos

posições tipicamente ocupadas

evoluíram. “O GPTW diz que

por homens, dando voz e crian-

investir para que sua popula-

do espaços. Nós temos mulhe-

ção tenha, pelo menos, três fe-

res em cargos gerentes de se-

edbacks ao longo ao ano é um

gurança, manobristas, gerentes

indicador

muito

importante

para desenvolvimento e engajamento, trazendo uma cultura

Vivian Broge, diretora de Recursos
Humanos da Iguatemi Empresa de
Shopping Centers

de confiança aos colaboradores.

de operações, entre outros.”
Somado ao Great Place to
Work e ao trabalho do comitê

Trabalhamos muito com isso ao longo da últi-

de equidade, a Iguatemi é signatária ainda dos

ma pesquisa e aumentamos significadamente a

princípios da ONU Mulheres. O fato de terem um

quantidade de pessoas que havia recebido esse

plano consistente voltado para isso, inclusive, se

número de feedbacks ao longo do ano”, conta Vi-

submetendo a prêmios com auditorias de enti-

vian. A Iguatemi também cria metas específicas

dades de fora do país, mostra como a companhia

a cada rodada e planeja como mensurá-las.

é percebida. “Ficamos esse ano muito orgulhosos de termos entrado para o Prêmio WEPs Brasil

Na questão da equidade, há também um traba-

2020/2021, construindo ainda mais para esse pilar

lho muito intenso feito há vários anos e não é à

de mulheres em posição de liderança.” Essa pre-

toa que está entre as melhores empresas para as

miação tem como guia norteador os Princípios

mulheres trabalharem. “O comitê de equidade

de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na si-

tem uma atuação muito diligente e olha para to-

gla em inglês de Women’s Empowerment Prin-

dos os marcadores sociais, sendo um deles mu-

ciples), lançados pelo Pacto Global da ONU e a

lheres em liderança. “Temos muito orgulho nesse

ONU Mulheres em 2010. A Iguatemi tem ainda

momento em termos uma transição de mudan-

outros projetos de equidade, que cada vez mais

ça de CEO, onde teremos a nossa primeira CEO

trabalham com a transversabilidade de marca-

mulher, não familiar, ocupando essa posição”, re-

dores sociais e criam um impacto muito positivo.

lata Vivian. Em novembro, Carlos Jereisatti Filho
anunciou que Cristina Betts irá assumir a presidência da companhia a partir de janeiro de 2022.
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PERSONAL SHOPPER:
SERVIÇO EXPANDE
COM APOIO DA
TECNOLOGIA
SHOPPINGS INVESTEM EM ASSISTENTES DE
COMPRAS E EM PLATAFORMAS DIGITAIS PARA
A OTIMIZAÇÃO DA JORNADA E CELEBRAM O
CRESCIMENTO DA ADESÃO DOS CLIENTES
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

C

om a aceleração digital dos shoppings na pandemia, novos serviços, como o de personal shopper, foram incorporados com o objetivo de atender o cliente de diversas
formas e onde ele deseja. Delivery, drive-thru e vendas on-line se tornaram frequen-

tes. Os empreendimentos também investiram em personal shoppers, que é um serviço especializado e personalizado para compras inteligentes e assertivas. Agora esses profissionais
podem ser vistos com mais frequência circulando pelos malls, não apenas buscando os produtos que o cliente deseja, mas também fazendo uma curadoria de itens para eles. Geralmente, o atendimento começa por algum canal digital e envolve uma assessoria personalizada desde a escolha até a entrega das compras.
Em alguns empreendimentos, esse serviço já existe há mais de uma década. Sempre na vanguarda, a Iguatemi trouxe o concierge e o serviço de personal shopper no Iguatemi São Paulo e JK Iguatemi, em 2008. “Por sermos uma companhia pioneira, buscamos sempre a inovação, o que nos leva a trazer customização e
uma curadoria exclusiva em todos os serviços. E isso se aplica ao personal
shopper, que oferece uma consultoria completa ao cliente. A excelência e a
comodidade são premissas para nós”, destaca Alexandre Biancamano, diretor de marketing da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.
Alexandre
Biancamano, diretor
de marketing da
Iguatemi Empresa
de Shopping
Centers

Durante o período de pandemia em que os empreendimentos estiveram fechados, a companhia desenvolveu um atendimento via WhatsApp com shoppers assistants. O trabalho envolve parceiros de grandes marcas nacionais
e internacionais e a companhia mantém uma parceria com as personal shoppers Adriana Forti e Lula Romero, especialistas que prestam o atendimento

aos clientes em São Paulo. O serviço é destinado a clientes Iguatemi One, programa de relacionamento do grupo.
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Robert Bruce
Harley, CEO da JHSF
Malls

Na JHSF Malls, o aten-

do WhatsApp. No Shopping Paralela, localizado

dimento de personal

em Salvador (BA), ela ganhou o nome de Lela e

shopper foi implemen-

ajuda os consumidores desde tirar dúvidas sim-

tado desde a abertura

ples até buscar o produto que desejado em algu-

do

Cidade

ma das lojas do mix do empreendimento, inclu-

Jardim, em 2009. “São

sive, dando sugestões aos clientes. Agora no final

consultoras de estilo que

do ano, os profissionais, inclusive, auxiliam na

ajudam os clientes a faze-

compra do presente do amigo secreto.

Shopping

rem suas compras e escolherem presentes. Já CJ

“Ela é como se fosse um braço do marketpla-

Concierge funciona desde 2018 e foi lançado com

ce, trazendo mais conveniência. Estruturamos o

o CJ Fashion, e-commerce do Grupo JHSF, o pri-

serviço para o atendimento acontecer o tempo

meiro entre os shopping centers”, relata Robert

todo e não só em datas sazonais. Além de tirar

Bruce Harley, CEO da JHSF Malls. Atualmente, o

dúvidas, ao ser acionada para uma compra, a

serviço funciona no Shopping Cidade Jardim e

personal shopper faz contato com as lojas, busca

no Shops Jardins, localizados em São Paulo (SP).

os produtos desejados, e, após a definição, envia
para a expedição fazer a logística. Não há custo

O serviço de personal shopper da JHSF oferece

para utilizar o serviço e a taxa de entrega até um

a facilidade de comprar qualquer item e não só

raio de 20 km é gratuita”, explica Renata Sousa,

marcas presentes no shopping. “Temos um aten-

gerente de marketing do Shopping Paralela.

dimento único e personalizado,
fazendo com que o cliente nos

A brMalls investiu na platafor-

procure para adquirir desde

ma de compras on-line atrelada

uma roupa para um evento es-

ao aplicativo de cada shopping

pecial, uma bolsa da nova cole-

e no serviço de assessora de

ção ou até pequenas coisas do

compras pelo WhatsApp. Se-

dia a dia, como um presente”,

gundo Vanessa Amorim, direto-

explica.

ra de marketing da companhia,
a digitalização é uma realidade

Na Saphyr, o lançamento do

nos shoppings e esse novo ce-

ShopLog, uma plataforma de

nário transformou o que era

e-commerce integrada à logís-

um diferencial em prioridade

tica, também trouxe o serviço

de negócio, já que os hábitos de

dos personal shoppers em al-

consumo e a forma de comprar

guns empreendimentos, es-

não são mais os mesmos. “A co-

treitando ainda mais relação

nexão e a sinergia entre o espa-

dos ambientes físicos e digitais.

ço físico dos nossos shoppings

Após efetuar a compra no site,

e o ambiente on-line impactam

um shopper busca o pedido,
leva para a área de expedição com a opção de delivery ou retirada. Para agregar

Personal shopper da
ShopLog da Saphyr

positivamente todo o ecossistema do varejo. O crescimento da demanda por novos canais de venda integrados,

ainda mais conveniência, a companhia investiu

como o e-shop, e a implementação do serviço de

em uma assistente virtual de compras pelo canal

compras pelo WhatsApp, reforçam o propósito
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da brMalls. Buscamos ser cada vez mais phygital, fortalecendo a omnicanalidade e entregando conveniência aos nossos consumidores”, enaltece Vanessa.
O ‘Compre pelo WhatsApp’ da brMalls também oferece experiência personalizada para
quem não abre mão da conveniência. O cliente conta com uma profissional que conhece
o shopping e está por dentro das tendências e ofertas do momento para comprar o que
ele quiser. Depois, basta combinar a melhor forma de receber os produtos, em casa,
drive-thru ou lockers. Na falta de um item ou para uma comparação de preços, a
assistente pode também indicar alguns produtos semelhantes que podem
ser interessantes para o consumidor. O pagamento pode ser feito via Pix
ou cartão de crédito e a brMalls já busca outras formas de pagamento e
parcerias para o próximo ano.

Em ascensão
Adesão tem sido muito positiva. Segundo Renata, no caso da Shopping
Paralela, 30% dos clientes chegam ao marketplace via Lela, a assistente virtual, e existe a recorrência, o que comprova que o serviço está gerando valor para o consumidor. Os produtos de saúde, beleza e bomboniere são os
que têm mais recompra.

Vanessa Amorim,
diretora de
marketing da
brMalls

Nos empreendimentos da brMalls, os números também seguem em alta.
“Temos observado um aumento da taxa de conversão de 27% no segundo
trimestre para 31% para o terceiro de 2021. Além disso, tivemos um aumento de 130% da base de clientes do terceiro trimestre em comparação com o segundo. Estes são resultados muito significativos para uma
experiência com menos de um ano e que ainda está se consolidando no
nosso portfólio de soluções digitais”, detalha Vanessa.
Renata Sousa,
gerente de
marketing do
Shopping Paralela

Os dados da brMalls ainda apontam um aumento da recorrência. Em junho de 2021, 12% dos clientes realizaram compras mais de uma vez no mês
e, em setembro, o percentual aumentou para 14%. Com a chegada das datas mais importantes do varejo como Black Friday e Natal e a ampliação

do serviço para novos empreendimentos, a expectativa é de que esse indicador cresça
ainda mais até o final do ano.
Harley destaca que a assiduidade é o ponto alto do serviço, com taxa altíssima de recompra nos shoppings da JHSF. Outro atrativo é a facilidade do cliente em utilizar essa
conveniência de qualquer lugar, vencendo todas as barreiras físicas. “Para muitos consumidores, esse é o principal canal de vendas. Há clientes que fazem mais de 15 compras
mensais com o time do CJ Concierge. Houve ainda um grande aumento na adesão em
2020 e continua crescendo mensalmente. O mais interessante em 2021 é que o serviço
está chegando em outros estados, quando levamos grandes marcas e um atendimento
personalizado onde ele estiver. Acreditamos que este é o nosso diferencial”, conta o CEO
da JHSF Malls.
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Na Iguatemi, a adesão também é ótima. “Os
clientes que optam pelo serviço constroem uma
relação com as profissionais, devido ao trabalho
de customização e fidelização. Então, realizamos
eventos internos, mapeamos shows, exposições
para estreitar ainda mais nosso contato, pois para
a Iguatemi é importante uma relação atemporal
com os clientes”, destaca Biancamano.

Agilidade e expansão
E tudo se dá de forma muito rápida para não perder o timing do cliente. Em novembro, a assistente de compras do Shopping Paralela passou a ser
testada, envolvendo todos os lojistas, inclusive, os
que não estão na ShopLog. A ideia é apresentar
mais opções de um mesmo produto, mostrando
a concorrência. “Os personal shoppers também
fomentam a recompra, oferecendo cupons especiais e avisando das promoções. Tudo começa por
um sistema robotizado e, logo depois, o cliente é
direcionado para esse atendimento personalizado”, conta a gerente de marketing.
A ShopLog está presente nos shoppings Paralela,

A assistente de compras no Shopping Tijuca, da brMalls

Pátio Maceió e Metrô Tucuruvi. E o objetivo é expandir para os demais empreendimentos do grupo, inclusive, a ideia de assistente de compras Lela. Segundo Renata, a perspectiva é de crescimento e de consolidação desse serviço.
Criado no início de 2021, o Compre pelo WhatsApp da brMalls está disponível em 21 empreendimentos e a expectativa é levar essa experiência para todos os 26 shoppings administrados
até o final do ano. “Todo o conceito do serviço foi desenvolvido pelas equipes de marketing,
de transformação digital e de omnicanalidade da companhia. Mas, temos parcerias com algumas empresas envolvidas para viabilizar o projeto”. O serviço que oferece toda a comodidade para o cliente tem um custo de R$ 8. Com foco no crescimento do canal, em datas
sazonais, a maioria dos shoppings isentará a taxa de serviço no Natal deste ano.
Na JHSF, o atendimento é totalmente interno com equipes treinadas para oferecer o padrão
de qualidade da companhia e, atualmente, o serviço é gratuito para mais de 500 marcas.
Para as demais, é cobrada uma taxa de 12% do valor do produto.
Na Iguatemi, o serviço é gratuito e direcionado aos clientes Iguatemi One, que recebem
atendimento personalizado presencialmente no Lounge One no JK Iguatemi, Iguatemi São
Paulo ou via WhatsApp. A companhia já estuda expandir esse atendimento para outros empreendimentos. Quem investiu já colhe os resultados e a tendência é a de ganhar cada vez
mais espaço nos malls.
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GLI ORSI, O SHOPPING ITALIANO QUE
REÚNE EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS,
ARQUITETURA E DESIGN
LOCALIZADO EM UMA CHARMOSA E PEQUENA PROVÍNCIA NA ITÁLIA,
O SHOPPING CENTER É UM ATRATIVO PARA MORADORES E TURISTAS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

Itália é um dos países preferidos dos brasileiros quando o destino é a Europa. O povo, a cultura, as cidades, a história, a arte, tudo é encantador. O

turista se sente acolhido e vivencia experiências marcantes por onde passa. A
cidade de Biella, que fica na região de Piemonte a 100 quilômetros de Milão, é
onde te levaremos hoje para conhecer o Gli Orsi, um empreendimento da Sonae
Sierra.
Inaugurado em 2008 e com investimento de mais de 100 milhões de euros, o
shopping tem a arquitetura influenciada pelo patrimônio histórico e cultural local. O projeto homenageia a natureza e o legado têxtil da cidade, reconhecidos
internacionalmente. “Essa antiga tradição foi uma importante fonte de inspira-
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ção no estudo do empreendimento,

Sport, Conbipel, OVS, H&M, Scarpe&S-

que incorpora as cores e a textura dos

carpe, C&A, Flying Tiger Copenhagen,

tecidos na fachada externa e no piso do

Casa, Calliope, Terranova, Deichmann e

interior”, afirma o gerente Alessandro

Jysk. Na praça de alimentação, as prin-

D’Angelico. O nome Gli Orsi (Os Ursos)

cipais operações são Old Wild West,

também carrega um significado: se re-

Fratelli La Bufala, Da Giovanni, Burger

fere ao brasão de armas de Biella, ilus-

King e Billy Tacos. Para conveniência

trado por um urso, que simboliza força,

dos frequentadores, há ainda o super-

grandeza e coragem.

mercado Ipercoop.

Localizado em uma área privilegiada,

Pandemia

no início da Strada Trossi, uma impor-

Assim como muitos países, a Itália foi

tante referência comercial da província,

duramente impactada pela crise sani-

o shopping é um complexo composto

tária e até novembro deste ano mais

por quatro construções divididas por

de 133 mil pessoas foram vítimas da

áreas internas e externas. Além disso,

Covid-19. Diante desse cenário, as me-

possui também uma praça de alimen-

didas impostas para a reabertura foram

tação com vista para o amplo pátio

bem rígidas. Os protocolos de limpeza

central. “São mais de 41 mil m² de ABL,

e higiene foram aprimorados e diversos

com um mix variado com 106 lojas. Ao

procedimentos foram implementados,

todo, são cerca de 6,2 milhões de visi-

bem similares aos dos shoppings bra-

tantes por ano, a maioria da Itália, mas

sileiros, como o uso de dispensers de

recebemos também estrangeiros, es-

álcool em gel, medidas para promover

pecialmente da França”, conta o ge-

o distanciamento social e a troca do ar

rente. As âncoras são Euronics, Cisalfa

condicionado com o ar externo a cada
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do que todos estavam passando, uma
campanha de comunicação maciça
trouxe essa segurança e fez, assim, com
que os visitantes passassem a frequentar regularmente o empreendimento.
O empreendimento também promoveu muitas iniciativas e ações on-line,
para envolver clientes. “Em 1 de março
de 2021, ativamos o On-line Shopping e
os consumidores puderam começar a
comprar nas lojas ou mesmo encomendar o almoço ou jantar nos restaurantes
participantes com a opção de receber
em casa ou retirar no shopping.”
Nas fases mais difíceis, de acordo com
20 minutos. Além destes protocolos,

o Angelico, o shopping fez tratativas in-

o shopping Gli Orsi usou o sistema de

dividuais com cada lojista, avaliou o de-

rádio interno para divulgar com frequ-

sempenho, deu apoio para a reabertu-

ência mensagens de boas práticas no

ra e analisou as necessidades de todos,

combate ao coronavírus.

inclusive, do ponto de vista econômico. Em setembro deste ano, a taxa de

“Graças a todas estas medidas tomadas,

vacância estava em 6,7%. O shopping

obtivemos pelo segundo ano consecutivo, a certificação da SGS (Hygiene Monitored and Disinfection Assessment Mark
– Marca de Avaliação de Monitoramento
de Higiene e Desinfecção), que comprova o cumprimento rigoroso dos protocolos e regulamentos mais modernos,
tranquilizando os stakeholders sobre o
nosso compromisso com a segurança e
a prevenção”, destaca Angelico. A SGS é
líder mundial em inspeção, verificação,
testes e certificações.
E isso foi fundamental para o público se
sentir seguro. O gerente relembra que,
após a desconfiança inicial, compreensível devido ao momento difícil e delica-
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também tem buscado alternativas para levar mais
entretenimento e lazer aos
clientes

neste

momento,

mas, com todos os cuidados
de limitar o contato físico e
seguindo as orientações do
governo local.
O shopping já foi concebido
de acordo com o Sistema de
Gestão Ambiental (SGA) da
Sonae Sierra, que é aplicado
em todos os países em que a
companhia atua e tem o objetivo de melhorar a ecoeficiência, promover o controle
de impactos ambientais e dar continuidade aos compromissos assumidos. Assim, a
sustentabilidade sempre foi um pilar do empreendimento.
O Gli Orsi também sempre se envolveu com as questões de saúde e, diante da situação, não poderia ser diferente. “Queremos estar na linha de frente e fazer a nossa parte
em prol da comunidade. No ano passado, apoiamos a Campanha de Vacinação contra
a Gripe com um posto dentro do mall. Além disso, apoiamos a comunidade e as famílias mais necessitadas por meio de ações voluntárias como arrecadação de alimentos,
por exemplo.”
Se for visitar essa província de Piemonte, no norte da Itália, aproveite para ver como o
Gli Orsi reúne arquitetura, design, compras e gastronomia em um espaço agradável.
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A advogada
Edylene Gomes
de Mattos voltou a
doar sangue depois
de muitos anos no
posto do Hemoce,
montado no RioMar
Fortaleza

Shoppings contribuem com
hemocentros e bancos de sangue
CADA VEZ MAIS PRESENTE NOS MALLS, OS POSTOS DE COLETA SÃO ESSENCIAIS PARA
AJUDAR QUEM PRECISA E DISSEMINAR A IMPORTÂNCIA DA CULTURA SOLIDÁRIA
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

D

oe sangue e salve vidas. Essa men-

na última semana do mês. Por isso, cada

sagem é recorrente o ano todo, mas,

doação é bem-vinda a qualquer momen-

durante a pandemia, ganhou mais força,

to, pois sempre existe alguém precisando

especialmente em regiões em que os es-

desse gesto solidário. Segundo o Ministé-

toques dos bancos de sangue estavam

rio da Saúde, uma doação de sangue pode

em níveis muito baixos. Muitos shoppings

salvar até quatro vidas.

se envolvem com essa causa há anos, cedendo espaço para a montagem de pos-

Juntos pela mesma causa

tos de coleta. Outros empreendimentos
se engajaram na crise sanitária. Nos pró-

O Centro de Hematologia e Hemoterapia

ximos meses, sempre há uma queda nas

do Ceará (Hemoce) tem parceria com vá-

doações com a proximidade das férias,

rios shoppings de Fortaleza

datas comemorativas de fim de ano e car-

e região metropolitana e,

naval, tanto que, em 25 de novembro, se

todos meses, monta um

comemora o Dia Nacional do Doador de

posto de coleta em al-

Sangue e são feitas diversas campanhas

gum empreendimento.
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E isso já acontece há aproximadamente três anos.
“A decisão é sempre baseada na disponibilidade
de alguma loja e na programação prévia do Hemoce com outros parceiros. Geralmente, os postos
nos shoppings têm uma boa adesão do público,
tanto de doadores antigos do Hemoce quanto de
novos doadores”, explica Denise Brunetta, diretora
de hemoterapia do Hemoce.
Em meados de novembro, a advogada Edylene
Gomes de Mattos foi ao RioMar Fortaleza fazer
compras e nem sabia que tinha um posto de coleta de sangue do Hemoce. Resolveu esclarecer algumas dúvidas porque queria se cadastrar como
doadora de medula óssea. Como tem 51 anos,
não pôde, já que a idade limite passou a ser de 35
anos para novos candidatos, segundo a Portaria
n°685, editada pelo Ministério da Saúde em junho
de 2021. Também se certificou se poderia, então,
doar sangue já que tem diversas tatuagens e hipertensão, o que não foram impeditivos já que sua
última tatuagem tinha sido feita há mais de um
ano e o medicamento que utiliza para o controle
da pressão é permitido. Então, fez uma pausa para
fazer sua doação. “Fiquei muito feliz em saber que
está salvando até quatro vidas. O Hemoce é muito
Posto de coleta do Hemoce no
RioMar Fortaleza

longe e com muito trânsito, difícil de estacionar,
então, as pessoas não vão até lá. No shopping, tem comodidade e toda a
facilidade. O atendimento dos funcionários foi maravilhoso. Quando vi

que estava no shopping, quis doar”, conta. Após seu gesto solidário, ela continuou seu passeio pelo mall.
Os doadores como Edylene fazem com que aproximadamente 500 unidades de saúde do estado do Ceará recebam sangue do Hemoce para
realização de transfusões que permitem o cuidado dos pacientes clínicos e cirúrgicos. “Isso é o reflexo de uma população consciente que
entende a doação de sangue voluntária e altruísta como um ato de cidadania e de responsabilidade social. Como fomos um dos estados do
Brasil que menos sofreram, pudemos ajudar outros estados que tiveram
dificuldades maiores na manutenção de seus estoques”, diz Denise. Durante a crise sanitária, houve uma diminuição de apenas 8% das doações
na hemorrede do estado do Ceará e, ao mesmo tempo, uma leve redução da demanda de sangue pelos hospitais, provavelmente, reflexo da
queda das cirurgias.

Denise Brunetta, diretora de
hemoterapia do Hemoce
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A parceria entre o Hemoce e os

que

shoppings do Grupo JCPM em

concretamente a importância

Fortaleza, RioMar Fortaleza e

da solidariedade para a constru-

RioMar Kennedy, já completou

ção de uma sociedade melhor

seis anos. “A iniciativa possibili-

e mais forte. Essas instituições

tou, ao longo desse tempo, o re-

têm muito de que se orgulhar e

cebimento de 7.765 mil doações

podem ser reconhecidas como

nas ações realizadas nos sho-

exemplo

ppings. Os postos do Hemoce
aproximam o acesso das pessoas à causa da doação de sangue e do

conseguem

de

demonstrar

responsabilidade

social e cidadania”, ressalta.
Luciana Carlos, diretorageral do Hemoce

cadastro de medula óssea, além de

Segundo Franco, o compromisso
social e a interlocução com órgãos

dar maior comodidade à população que circu-

públicos, instituições e causas sociais permeiam

la nos empreendimentos”, detalha Gian Franco,

a atuação do Grupo JCPM, que dialoga frequen-

superintendente do RioMar Fortaleza.

temente com diversas frentes, recebendo, acolhendo e investindo em ações e iniciativas em

Em 2020, assim que foi possível a reabertura, os

prol do social como a doação de sangue, uma

dois shoppings contaram com unidades tem-

causa de extrema relevância e necessária.

porárias do Hemoce. A cada passagem, a instituição sempre ressalta os bons resultados al-

E o mais importante: esse gesto salva mais de

cançados e, na mais recente ação, não poderia

uma vida. “Cada doação dá origem a três he-

ser diferente. “No RioMar Fortaleza, o Hemoce

mocomponentes, uma hemácia, uma fração de

recebeu 958 doações de sangue (de 6 de setem-

plaquetas e uma unidade de plasma, que pode

bro a 8 de novembro), bem como já alcançou

ser transformada em uma unidade de criopre-

468 cadastros de medula óssea”, conta o supe-

cipitado. A depender do paciente, podemos ter

rintendente. O posto ficou no RioMar Fortaleza

um mesmo doador ajudando várias vidas, já que

até 30 de novembro, o que ele-

crianças, por exemplo, recebem

vou ainda mais esse número.

menores volumes de transfusão
e uma mesma bolsa pode ser

A diretora-geral do Hemoce, Lu-

utilizada para várias crianças”,

ciana Carlos, ressalta o quanto a

elucida Denise.

doação de sangue voluntária e

Para somar

altruístra é essencial para a manutenção do atendimento dos
pacientes com várias doenças

O Banco de Sangue Paulista,

agudas e crônicas. “O entendi-

pertencente ao Grupo H. Hemo,

mento que devemos doar sem

tem mais de 20 shoppings par-

olhar a quem é a base para uma
doação segura. O Hemoce e a população do estado do Ceará tem um

Silvia Cioletti, diretora
Regional Sudestel do Grupo
H. Hemo

motivo muito forte para agradecer a

ceiros na Grande São Paulo. De
janeiro a novembro, foram 55 ações
realizadas, contando com a participação de 3.840 doadores. “A adesão

todos os shoppings que participam dessa cons-

do público tem sido satisfatória. Fazemos amplo

tante parceria pela vida. São ações como essas

trabalho de divulgação, especialmente em nos-
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sas redes sociais, além de comu-

mos para essas ações com carinho e

nicação realizada no interior dos

abrir as portas. Além do ato de doar,

shoppings de São Paulo, contan-

podemos informar e conscientizar

do ainda com apoio do projeto

as pessoas sobre esse tema. No sho-

Amorsedoa, parceiro do Grupo

pping, os clientes encontram ainda

H. Hemo. O Banco de Sangue

comodidade, segurança, estaciona-

Paulista, que atende mais de 80
hospitais e clínicas na região metropolitana de São Paulo, também

Caroline Alves, gerente de
marketing do Shopping
Metrô Tucuruvi

utiliza seu banco de dados para in-

mento e acesso fácil a várias operações, fazendo com que o visitante
faça a doação de sangue com muita
tranquilidade”, afirrma Caroline.

formar e convidar doadores cadastrados que residam nas proximidades dos sho-

Apesar de todas as complicações com a pande-

ppings definidos”, explica Silvia Cioletti, diretora

mia, o Grupo H.Hemo conseguiu atender 100%

Regional Sudeste do Grupo H. Hemo.

da demanda, devido à rede unificada e ao sistema logístico eficiente em todo o país. “Esse di-

O Shopping Metrô Tucuruvi é um deles e fez
sua primeira campanha em setembro de 2021.
“Analisando o momento pandêmico, vimos
a necessidade de abastecer os hemocentros
e trouxemos essa pauta para a comunidade.
Para 2022, já temos três ações agendadas com
o Amorsedoa, mas a ideia é termos quatro por
ano, já que muitas pessoas doam sangue a
cada três meses”, conta Caroline Alves, gerente
de marketing do Metrô Tucuruvi. O intervalo de
doação para os homens é a cada 2 meses, sendo
que podem fazer, no máximo, quatro por ano.
As mulheres só podem doar a cada três meses,
sendo, no máximo, três doações por ano.
Foram cerca de 100 doações em dois dias na
primeira campanha do Shopping Metrô Tucuruvi, um dos empreendimentos da Saphyr,
companhia que estimula essa iniciativa há algum tempo. Na Grande São Paulo, a relação
com o projeto Amorsedoa começou no Shopping Granja Vianna, depois foi para o SuperShopping Osasco e recentemente chegou ao
mall do Metrô Tucuruvi. “O shopping
é um equipamento social, que
serve a uma comunidade,
então, é importante olharO primeiro posto de coleta do
Shopping Metrô Tucuruvi
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ferencial foi um facilitador que pos-

mando o ano passado e julho de 2021, tivemos

sibilitou a transferência de bolsas

199 doadores, o equivalente a 796 vidas salvas.

de sangue de forma rápida e

É uma ação que não pode parar. É gratifican-

efetiva entre os centros cole-

te ver como nossos clientes colaboram com a

tadores do grupo em todas

causa e, da mesma maneira, perceber que te-

as regiões do Brasil”, relembra

mos a capacidade de ajudar diversas pessoas”,

Silvia.

afirma Rodrigo Rufino, gerente de marketing
do Santana Parque Shopping.

Com a maior flexibilização a partir de julho, houve aumento de demanda ao

O Shopping Grande Rio firmou parceria com a

Grupo H. Hemo por conta do retorno de pro-

Clínica de Hemoterapia Hum em 2021 e reali-

cedimentos hospitalares. “Mesmo assim esta-

zou duas ações. A adesão do público ficou aci-

mos cobrindo os atendimentos necessários

ma do esperado e pretendem repetir em 2022.

por conta de ações extras que estimulam as

“Mais que um equipamento comercial, somos

doações como as que realizamos em parceria

um veículo de informação relevante para a so-

com shoppings”, diz Silvia.

ciedade. Acreditamos na realização de campanhas que, de alguma forma, impactem ou

Na Aliansce Sonae, muitos

mobilizem a comunidade de

shoppings também abraça-

forma positiva. A doação de

ram essa causa. No Santana

sangue leva informação e mais

Parque Shopping, a iniciativa

conhecimento para o nosso

entrou na agenda em 2020 e é

consumidor e conscientiza a

feita em parceria com o Hemo-

população sobre a importân-

centro São Lucas. “Os bancos

cia do tema e a necessidade

de sangue de São Paulo já es-

de

tavam utilizando os estoques

mente,

reserva e isso era realmente

uma sinergia e maior empatia

preocupante para nós. Com

com nosso público”, diz Felipe

o posto, conseguimos ajudar
e incentivar os visitantes. So-
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Rodrigo Rufino, gerente
de marketing do Santana
Parque Shopping

participar,

consequente-

acabamos

criando

Coutinho, superintendente do
Shopping Grande Rio.
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ques dos bancos de sangue da cidade em dia.
“Esse compromisso social é uma premissa da
Aliansce Sonae e está em nosso DNA. A companhia sempre traz em suas ações esse olhar
de cuidado com o próximo, com o entorno e
com o meio ambiente.” Em novembro foi a
primeira a ação do Recreio Shopping, realizada em parceria com a Clínica de Hemoterapia,
desde quando a Aliansce Sonae se tornou a
O Shopping Grande Rio pretende continuar
com essa agenda em 2022

administradora em 2019. “A partir de agora,
pretendemos investir em campanhas que
conscientizam o público sobre a importância

O Via Parque Shopping realizou a primeira
edição da campanha de doação de sangue
em 2021, após firmar uma parceria com o Hemorio. ”Conquistamos uma média de 65 a 85

de doar sangue, oferecendo aos clientes todo
conforto e praticidade”, promete Naves. Enfim, essa parceria precisa continuar e crescer
cada vez mais.

candidatos por dia. Agora, esperamos superar
esse número, devido ao aumento da circulação da população por conta do avanço da vacina. Como estamos presentes na rotina diária
das pessoas, facilita a participação, já que o
doador não precisará se deslocar até hospitais
ou hemocentros com rotas muito diferentes
dos habituais. Para o shopping, é a oportunidade de participar de causas importantes e
motivar o nosso público a se engajar. É ainda
um compromisso com a sociedade. Por isso,
vamos continuar”, sinaliza Rodrigo Machado,
superintendente do Via Parque Shopping.
Fábio Naves, superintendente do Recreio
Shopping, também analisa que essas ações
estimulam a prática da doação de sangue
regular e contribuem para manter os esto-

A ação do Via Parque Shopping
ocorreu em setembro
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A querida chef
Paola Carosella!
UMA MULHER ADMIRÁVEL, APAIXONADA PELA COZINHA E PELO BRASIL, QUE
DEMONSTRA AFETO E EMPATIA PELO PRÓXIMO POR ONDE PASSA
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação//Jason Lowe

P

aola Carosella nasceu na Argentina e sempre conviveu com a experiência de cozinhar desde criança com sua família de imigrantes italianos. E isso envolvia plantar,
colher e até limpar os alimentos caçados por seu avó. Até hoje, como ela mesmo

diz, a cozinha continua sendo o seu lugar preferido da casa e do mundo.
Aos 20 anos, ingressou nos restaurantes e trabalhou com grandes chefs em Buenos Aires,
Paris, Uruguai, Nova York, entre outros lugares. No Brasil, chegou há 20 anos para inaugurar e dirigir a cozinha do paulistano Figueira Rubaiyat junto a Francis Mallmann e Belarmino Fernandes Iglesias. Em 2003, abriu Julia Cocina, que lhe rendeu vários prêmios. Desde
2008, está à frente do Arturito, e, em 2014, investiu, com seu sócio Benny Goldenberg, no
La Guapa Empanadas Artesanais e Café.
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Restaurante
Arturito, localizado
no bairro de
Pinheiros, na
capital paulista

De 2014 a 2020, esteve no elenco de jurados do MasterChef e
conquistou fãs em todo o Brasil, que puderam conhecer mais
sobre Paola Carosella nas temporadas do programa ao lado de
seus parceiros Érick Jacquin e Henrique Fogaça. A decisão de deixar a Band em janeiro de
2021 foi um processo que vinha sendo avaliado e, segundo ela, aconteceu na hora certa. “Sou
de sentir muito as coisas, mais do que pensar. Primeiro sinto e, depois, viabilizo. Grandes mudanças são difíceis, mas são boas e necessárias, nos chacoalham, nos acordam”, diz.

Na cozinha dentro e fora das telas
Sua vida segue agitadíssima com muitos projetos, especialmente para os restaurantes. O La
Guapa está em fase de expansão com crescimento orgânico, mas bem ambicioso para 2022.
“É meu projeto do coração, meu sócio Benny Goldenberg é o coração e o pulmão da La Guapa, por mais que sempre se fale do La Guapa da Paola, na verdade é La Guapa do Benny. Ele
está quase 100% focado nessa operação junto a uma equipe incrível e o meu papel é mais de
desenvolvimento e acompanhamento de qualidade, design de lojas e estilos e novas ideias. É
uma delícia fazer parte de uma organização que vi crescer e se tornou uma ‘indústria artesanal’ como eu gosto de chamar, algo que é novo e bastante difícil de fazer”, conta.

Unidade do La
Guapa Empanadas
Artesanais no
Shopping Pátio
Higienópolis
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O La Guapa Empanadas Artesanais tem 20 unidades na
Grande São Paulo, sendo seis lojas localizadas em shoppings da capital paulista (Eldorado, Cidade Jardim, Pátio Higienópolis, Metrô Santa Cruz, Jardim Sul e Center
Norte). “Ainda estamos testando o momento de consumo La Guapa dentro de malls, escolhemos bandeiras parceiras e que nos atendem com muito cuidado e
carinho para conhecer melhor esse mercado, e abrimos
lojas em diferentes regiões e formatos. Até agora a experiência tem sido agradável.”
Paola acredita que um dos diferenciais de uma operação dentro do shopping é o mix variado. “A facilidade de
ter várias opções de consumo em um só lugar faz com
que o consumidor esteja mais aberto a vários momentos
de compra em uma janela de tempo. Todos os formatos
têm prós e contras que devem ser pesados de acordo
com a localização”, enfatiza.
E ela confessa que curte shoppings. “São Paulo tem espaços ótimos! Por ter morado um tempo nos Jardins
(bairro da capital paulista), vou muito ao Iguatemi São
Paulo. Agora resido mais perto do Shopping Pátio Higienópolis. Vou e resolvo tudo de uma vez só!” Entre seus
restaurantes preferidos, a resposta só poderia ser esta:
La Guapa!
No Arturito, também haverá novidades, mas este segredo Paola Carosella ainda não pode revelar. Ao mesmo
tempo, a chef não para de produzir conteúdo para as redes sociais e também pretende trazer novidades para seu canal do YouTube, que tem mais de 1,5 milhão de inscritos. Aliás, ela é um fenômeno
nas redes sociais, só no Instagram são quase 5 milhões de seguidores. Sobre seu canal no YouTube,
declara: “Não é tão fácil assim fazer tudo! Criar conteúdo, montar a cena, gravar, ver a edição, pensar receitas, ler comentários… É uma experiência realmente diferente da TV onde tem muita gente
para fazer tudo isso por você. Mas estou curtindo, aprendendo. Quero mudar o ano que vem, trazer
algo novo, estamos trabalhando com a minha equipe e a querida e já famosa Samantha!”, revela.
Em paralelo, está começando a se envolver com agroecologia. Comprou uma área de 500 mil m²
na região de Parelheiros, que será destinada totalmente a esse projeto. Com tantos feitos e uma trajetória profissional inspiradora, ela ainda almeja muito mais. “Tenho tanto para aprender ainda! Sou
curiosa e gosto de chacoalhar a vida. Adoro mudanças e desafios! Então, sempre estou prestando
atenção a como me sinto, para entender para onde ir… e o que fazer.”
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Na pandemia

trole da pandemia. “ Ao mesmo tempo, vemos

Durante a crise sanitária da Covid-19, os res-

pessoas ávidas por se relacionar, celebrar, se

taurantes, assim como todo o varejo, preci-

divertir e ter boas experiências. O ser humano

saram se reinventar rapidamente. Segundo

é coletivo, e, tanto tempo que passou isolado,

Paola, o La Guapa já flertava com a omnicana-

gerou uma demanda reprimida pela volta.”

lidade fazia alguns anos e performava muito
bem nesta estratégia. “Apenas continuamos

O retorno tem sido gradual em ambos restau-

executando o que fazí-

rantes. “Estamos voltando aos poucos, e bem

amos com muito foco,

machucados, mas feli-

sempre buscando pou-

zes em receber nossos

par a saúde e o empre-

clientes e poder propor-

go dos nossos colabo-

cionar novamente uma

radores. Temos muito

experiência

orgulho em dizer que

de lazer e descontra-

não demitimos durante

ção”, fala.

a pandemia, ao contrário, contratamos. Já Arturito se beneficiou de
toda a experiência que
já tínhamos no La Guapa e se adaptou rapidamente a um formato
saudável de delivery e
take out”, relata.
De acordo com Paola Carosella, esse é um
canal de consumo para
momentos

específi-

cos, mas não substitui
a ida a um restaurante.
“Quando falamos em comida, por mais simples que a operação seja, não existe nada que
se compare a experiência física, ao cuidado,
ao atendimento, ao carinho, à atenção e ao
amor que o cliente recebe quando nos dá a
oportunidade de estar conosco.”
Na retomada, Paola avalia que o consumidor
continua mais cauteloso, como deveria estar,
o que é muito bom em um momento de con-

agradável

A paixão
pelo Brasil
Sua vida no Brasil começou com um convite para trabalhar aqui
e, depois, ela ficou para
vivenciar o desafio da
abertura do seu primeiro

restaurante.

vender

o

Após

estabeleci-

mento e, mesmo ainda sem se sentir parte
do Brasil, algo a fez ficar. Logo, vieram novas
empreitadas: em 2008,
abriu o Arturito e, em 2011, nasceu sua filha,
Francesca, e isso foi muito determinante para
continuar no país. Em seguida, veio a sociedade com Benny, o programa de TV e tantos
outros projetos. “Sou latinoamericana. Morei
na Europa e nos Estados Unidos, mas gosto
de estar aqui, no olho do furacão … O Brasil é
gigante e claro muito diferente que a Argentina, mas compartilham as mesmas dores e
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as mesmas injustiças. Gosto de fazer

evitado. Meu maior projeto social é

parte da realidade. Quero ser parte

meu olhar crítico à política. Política

da transformação”, ressalta.

é a organização e rumo que uma
sociedade decide colocar nas mãos

Da sua terra natal, revela que não

de um grupo, e o papel não acaba

sente falta e nem vai muito para lá.

na decisão, mas no controle e na co-

“Dou uns pulos rapidinhos para ver

brança de um exercício ético e justo

minha família, minhas tias e avó,

das ações. É o nosso direito reclamar,

gosto de andar pelas ruas. Buenos

criticar, celebrar, acompanhar, e fa-

Aires é bonita para caminhar e, claro,

zer política”, decreta.

curto o colo da minha família, mas
virei brasileira já. Fico criticando tudo

E complementa: “A gente faz polí-

lá e quero voltar rápido para o Brasil.”

tica quando escolhe trabalhar com
determinada ética, se comportar de

Memória afetiva
Uma mesa cheia carrega muitas
lembranças, imagine, então, para
quem coloca todo seu amor em cada
receita e prato como ela. Suas cozinhas são recheadas de histórias. “O nosso cotidiano nos restaurantes está repleto de momentos afetivos. É olhar
o menino que entrou lavando louça com 17 anos,
hoje, tem 30 anos e ficou todo esse tempo ao nosso lado. É minha mão direita, chef de cozinha, pai
presente, comprou sua casa, e ainda continua
empolgado trabalhando. É observar os filhos de
quem trabalha com a gente indo e vindo, engatinhando e andando, mandando vídeos para a tia
Paola ou o tio Benny. É ver mulheres de origem
simples que se ergueram no La Guapa e saem a
procura de novas experiências agradecendo ter
entrado num lugar que lhes deu valor, e que as
fez sentir que importavam, e que podiam almejar
mais. Nos discursos do meu sócio nas reuniões de
fim de ano, as lágrimas escorrem ao ver tantas dores e tantas conquistas. Nossos restaurantes são
grandes famílias”, resume.

O lado solidário
Paola sempre esteve envolvida em diversos projetos sociais e agora não é diferente e ainda mais
necessário. “O momento atual é terrível e ainda
mais terrível, quando entendo que poderia ter sido
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determinada forma, valorizar o trabalho de alguns sobre outros. Minha
sensação é que ainda no Brasil a política parece um tabu, é compreensível, e mais agora, num momento tão sensível e tão
radicalizado.”
Os trabalhos sociais em que a chef está envolvida
são para tentar apaziguar pelo menos um pouco
a desigualdade da sociedade. No momento, está
envolvida no Cozinha e Voz, projeto criado em 2017
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e pelo MPT, com apoio da Casa Poema, que capacita profissionais como assistente de cozinha e
promove a empregabilidade de pessoas em situação de exclusão socioeconômica. “Também colaboro com projetos da comunidade de Paraisópolis com doações mensais, com o FUA, Fundo para
Agroecologia, que busca doações de dinheiro ou
de terras em áreas agricultáveis para arrendar de
forma justa a agricultores em risco de perder suas
terras.” Uma parte da terra comprada pela chef de
cozinha em Paraisópolis será doada a agricultores.
Agora em novembro, também preparou um jantar junto a Casa do Povo servindo 1000 refeições
para a população mais vulnerável do bairro Bom
Retiro, na capital paulista. Não importa onde esteja, ela faz a diferença por onde passa de um jeito
único com muita simplicidade, amor e empatia.

_ARTIGO JURÍDICO

O direito à estabilidade
por: Marcos Rolim | fotos: Divulgação

O

ano de 2021 é de transição. Seus pri-

lência da liberdade de estipular, tudo em

meiros dias foram marcados pelo

nome da segurança jurídica.

forte agravamento da pandemia, f rustrando-nos a breve esperança gerada pelo seu

Espera-se que o tema merecerá, em 2022,

abrandamento, no ano de 2020. A cam-

importante desenlace, com a rejeição, pelo

panha de vacinação, contudo, cumprindo

Supremo Tribunal Federal, de pedido de al-

uma grata tradição de nosso sistema de

teração dos citados índices pela via de duas

saúde, caminha a passos largos e nos traz,

Arguições de Descumprimento de Preceito

mais uma vez, a esperança do retorno à

Fundamental ajuizadas pela Confederação

normalidade.

Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos
(nº 818) e pelo Partido Social Democrático

Como haveria de ser, os shopping centers,

– PSD (nº 869).

enquanto players centrais do comércio nacional, foram afetados por esses momentos

A Abrasce já formulou requerimento nes-

de turbulência, o que se refletiu no perfil de

se sentido, nos dois feitos, na qualidade

sua presença nos tribunais nacionais.

de amicus curiae, estando acompanhada
de manifestações da Advocacia Geral da

A nota distintiva do contencioso do setor no

União e da Procuradoria-Geral da Repúbli-

ano de 2021 coube a tentativas de alguns

ca, também posicionadas pela rejeição do

lojistas de buscar, no Judiciário, a revisão

pleito de alteração dos índices de correção.

unilateral de contratos. Se o ano de 2020
destacou-se por medidas voltadas à obten-

Corretamente, tais manifestações apenas

ção de descontos pontuais e ao afastamen-

reforçam que, se o momento é de transi-

to de sanções contratuais, o ano de 2021

ção, o Direito anseia, sempre, pela estabi-

viu a prevalência de demandas voltadas à

lidade.

alteração – desta vez, não temporária, mas,
sim, definitiva – dos índices de correção dos

Marcos Rolim da Silva é mestre em Direi-

alugueis e demais encargos dos contratos,

to Processual Civil pela USP (Universida-

do IGP-M (ou IGP-DI) pelo IPCA.

de de São Paulo),
membro

da

As-

Sucede que os tribunais estaduais manti-

sociação Norte e

veram-se coerentes com a posição domi-

Nordeste de Pro-

nante de 2020 e vêm, correta e reiterada-

fessores de Pro-

mente, refutando a teoria da imprevisão e

cesso – ANNEP – e

onerosidade excessiva (institutos refletidos

sócio de Lobo &

nos arts. 478 a 480 do Código Civil) como

Lira Advogados.

argumentos para a interferência judicial
nos negócios privados, assim reafirmando
a força obrigatória dos contratos, a preva-

*A opinião da autora não reflete, necessariamente, a opinião da Abrasce.
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A SELETIVIDADE DO ICMS PARA
ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÃO
por: Luiz Gustavo Bichara, Murillo Allevato e Bruno Matos Ventura
fotos: Divulgação

O artigo 155, § 2º,

do.

inciso III, da Cons-

Não obstante isso, os Estados e o Distrito

tituição

Federal

Federal estabeleceram alíquotas majoradas

de 1988 (“CF/88”)

para o fornecimento de tais itens, cujas aqui-

atribuiu ao ICMS a

sições se fazem extremamente necessárias,

aplicação

do

Prin-

tanto para toda a população quanto para a

cípio da Seletividade,

integralidade dos setores produtivos e profis-

pelo qual as respectivas

sionais, o que demonstra claramente o puro

alíquotas são estabeleci-

objetivo de incrementar a arrecadação.

das de forma menos gravosa
com relação às mercadorias e servi-

Com efeito, as Autoridades Fiscais defendiam

ços de caráter essencial, reservando a tribu-

que a CF/88 estabelecia a possibilidade, mas

tação majorada àquelas menos relevantes

não a obrigatoriedade de adotar o princípio

ou até supérfluas.

da seletividade. Portanto, considerando que
a fixação das alíquotas do citado imposto es-

A CF/88, ao reservar a cada Estado a escolha

tadual é de competência exclusiva dos entes

quanto à aplicação do critério da seletivida-

federativos, a fixação dependeria exclusiva-

de e condicionar sua adoção diretamente à

mente da política fiscal adotada por cada

“essencialidade das mercadorias e dos servi-

um.

ços”, procurou evitar, em manifesta conduta

Diante desta controvérsia, diversos contri-

extrafiscal com interesse arrecadatório, que

buintes ingressaram com medidas judiciais

a eleição das respectivas alí-

objetivando o reconhecimento do

quotas de ICMS ocorresse de

direito de recolher o ICMS sobre o

forma desregrada ou injusta.

fornecimento de energia elétrica e
serviços de telecomunicação com

Ademais, a própria legisla-

base nas alíquotas gerais pratica-

ção brasileira reconhece que

das pelos Estados e Distrito Fede-

a energia elétrica e os ser-

ral (geralmente 18%), bem como a

viços

restituição dos valores recolhidos a

de

telecomunicação

são bens e serviços essen-

maior nos últimos cinco anos.

ciais, conforme dispõe o artigo 10, incisos I e VII da Lei
nº 7.783/89, o que afastaria
quaisquer dúvidas neste senti-

Após longo debate nos tribunais, a
Bruno Matos Ventura

controvérsia alcançou o Supremo
Tribunal Federal –STF-, que submeteu
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a matéria à sistemática da Reper-

da publicação da ata poderão res-

cussão Geral (Recurso Extraordi-

tituir os valores recolhidos a maior

nário nº 714.139 – Tema 745). A re-

nos últimos cinco anos.

ferida sistemática é aplicada toda
vez que o referido tribunal reco-

Com relação aos contribuintes que

nhece a existência de questões

ainda não possuem medida judicial,

relevantes do ponto de vista eco-

estes deverão propor imediatamen-

nômico, político, social ou jurídi-

te uma ação para poderem aplicar

co que ultrapassem os interesses
subjetivos do processo, que são

a alíquota geral sobre esses itens,
haja vista que a decisão do STF ape-

Luiz Gustavo Bichara

discutidas em diversos recursos so-

nas vincula os tribunais e não as Au-

bre o mesmo tema.

toridades Administrativas, que provavelmente
manterão a cobrança com base nas alíquotas

O STF, por maioria, reconheceu a inconstitucio-

atuais.

nalidade na fixação de alíquota nas operações
com energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior à alíquota geral. No

Luiz Gustavo Bichara é sócio-fundador do Bi-

referido julgamento, os Ministros Alexandre de

chara Advogados, com mais de 25 anos de

Moraes, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, que

experiência em assessoria jurídica na área

foram vencidos, divergiram deste entendimen-

Tributária. É Conselheiro Federal da OAB e

to, sob o argumento de que a inconstitucionali-

Procurador Especial Tributário do Conselho

dade deveria ser reconhecida apenas com rela-

Federal da OAB.

ção aos serviços de telecomunicação.
Murillo Allevato é sócio da área Tributária do
No entanto, cum-

Bichara Advogados. É pós-graduado em direi-

pre mencionar que

to tributário pela FGV e possui mestrado em

o Ministro Dias To-

direito tributário internacional pela Universi-

ffoli propôs a mo-

dade de Viena.

dulação da eficácia
da

Murillo Allevato

decisão

para

Bruno Matos Ventura é associa-

que “ela produza

do sênior da área Tributária

efeitos a partir do

do Bichara Advogados. É

início do próximo

pós-graduado em di-

exercício financei-

reito tributário pela

ro, ressalvando as

FGV e possui mes-

ações ajuizadas até a

trado em direito

véspera da publicação da ata do julgamento do

tributário

inter-

mérito”, a qual foi publicada em 29.11.2021.

nacional

pela

Universidade de
Desta forma, caso seja aprovada a proposta de

Georgetown.

modulação de efeitos da decisão do STF, nos
termos mencionados acima, apenas os contribuintes que ajuizaram medidas judiciais antes

*A opinião da autora não reflete, necessariamente, a opinião da Abrasce

