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PRESENTE E FUTURO
Após um ano profundamente impactado pela Covid-19,
2021 marcou o início de um processo de recuperação do
setor. Não podemos dizer que foi um ano fácil, mas, com
os rígidos protocolos de segurança adotados pelos empreendimentos e com o processo de vacinação, os shoppings puderam retomar suas atividades. Outros pontos
fundamentais para esta recuperação foram a resiliência e
a capacidade de rápida adaptação do setor.
Tivemos um aumento importante no fluxo de visitantes
– mais de 16% que o ano anterior -, além de crescimento
de ABL, número de lojas e empregos gerados. Tudo isso
colaborou para atingirmos como setor R$ 159 bilhões de
faturamento em 2021, um aumento de mais de 23% em
comparação com 2020. Todos esses dados, mostrados em
detalhes na matéria de capa desta edição, se tornam ainda mais relevantes se considerarmos as condições macroeconômicas do País.
E, para 2022, as perspectivas são otimistas: a tendência é
que os shoppings continuem apresentando crescimento
das vendas e se aproximem dos patamares observados
antes da pandemia. Falando em futuro, esta edição também traz uma cobertura completa da NRF 2022 e uma reportagem sobre 17º Congresso Internacional de Shopping
Centers, que celebra o retorno ao presencial e acontece
juntamente com a Exposhopping,
também promovida pela Abrasce,
e simultaneamente às ABF Franchising Expo e ABF Week, graças
a uma parceria inédita com a ABF.
Seguimos em constante evolução.
Boa leitura!
Glauco Humai,
presidente da Abrasce
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Novos Filiados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

n4Link
Integração com rapidez e facilidade: o foco da empresa é não deixar que os
clientes percam tempo. Os softwares e os sistemas da n4link são de fácil
gestão, com rápida e eficiente integração para e-commerces e marketplaces.
É possível monitorar as integrações relacionadas aos processos de vendas,
financeiro, estoque e logístico de maneira simples e rápida, além de conectar
novas plataformas de comércio ou substituir uma das existentes sem gerar
impacto na operação. Com a n4link, você consegue ter todo o controle de suas
opções de forma centralizada e totalmente monitorável.
Telefone: (11) 9 9122-2537 | www.n4link.com.br

Renovação Filiados Abrasce
Be Sistemas
Empresa especializada em shopping centers quando assunto é gestão de
marketing, mall e portal do lojista. O software, desenvolvido especificamente
para o segmento, consolida dados de diversas áreas, trazendo estratégia e
reduções de custos e de carga operacional. O sistema BeMall CRM, entrega
soluções para promoções, serviços ao cliente, registro de ocorrências, análise
de dados, controles de acesso e muito mais.
Telefone: (47) 3080-0417 | www.besistemas.com.br
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O GRANDE REENCONTRO DO SETOR
DE SHOPPING CENTERS
DE 22 A 24 DE JUNHO, ACONTECEM, SIMULTANEAMENTE, O 17º CONGRESSO
INTERNACIONAL DE SHOPPING CENTERS, A EXPOSHOPPING E O PRÊMIO
ABRASCE 2022, NO EXPO CENTER NORTE, NA CAPITAL PAULISTA
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

S

erão três dias de imersão com muitas novidades, conteúdo e network. E este ano
traz mais novidades: o 17º Congresso Internacional de Shopping Centers, a Exposhopping e o Prêmio Abrasce 2022 vão acontecer de maneira integrada e conco-

mitante à Franchising Expo e à ABF Week, após uma parceria inédita entre a Abrasce e a
Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Os eventos são um momento muito aguardado pelos players do mercado e a Abrasce
trabalha intensamente para que esses dias sejam um marco para todos os presentes – expositores, palestrantes e visitantes. Desde o início da pandemia, a entidade orquestrou a
retomada para que os shoppings recebessem clientes e colaboradores com segurança e o
mesmo se aplica agora, já que todas as regulamentações e decretos locais com protocolos
sanitários rigorosos serão seguidos durante os eventos.
Segundo Glauco Humai, presidente da Abrasce, a parceria com
a ABF trará uma sinergia entre os setores. “A interação
entre as feiras vai gerar novas oportunidades, fortalecendo os dois segmentos e acelerando os negócios.
Quem investe no franchising poderá entender os
inúmeros benefícios que os shoppings oferecem
na hora de decidir pelo ponto de venda. Por outro lado, os players do setor de shoppings poderão ampliar o mix dos malls com novas
operações”, afirma.

Evolução constante
Será ainda uma ocasião para colocar em prática estratégias essenciais para retomar o crescimento.
“Os shopping centers mostraram
resiliência, criatividade e uma enorme
capacidade de inovação durante a maior
crise da história do setor. O 17º Congresso Internacional de
Shopping Centers vem evidenciar justamente a transformação
e a evolução vividas neste período tão desafiador, que servem, in8_SHOPPING CENTERS
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clusive, de inspiração para outros setores. Es-

veis para compra. O público estimado é de

tamos extremamente felizes com o retorno

600 pessoas, então, é recomendado que já

presencial do Congresso e para viver essa ex-

garanta sua participação.

periência no mundo físico, teremos grandes
debates e contaremos com a presença de

Exposhopping

palestrantes de renome nacional e interna-

A feira terá entrada gratuita e já possível fazer

cional. Haverá muitas análises, tendências e

um pré-cadastro pelo site do 17º Congresso.

inovações deste período, sem deixar de olhar

A inscrição antecipada permite a impressão

também para o futuro”, diz Humai.

da credencial de forma rápida e prática pelos totens de autoatendimento do evento.

De acordo com Gabriella Oliveira, gerente de

Das 12h00 às 21h00, o público poderá visitar

Planejamento e Operações da Abrasce, o pri-

mais de 100 estandes de grupos empreen-

meiro dia do 17º Congresso Internacional de

dedores, shoppings individuais e fornecedo-

Shopping Centers será marcado por painéis

res de produtos e serviços. “Nosso mercado

sobre as tendências do Brasil e do mundo, a

está com uma grande expectativa para esta

evolução das mídias sociais e do novo
marketing como estratégias de
negócios e os bastidores dos

experiência presencial. Além trazer as novidades dos expositores e oferecer
um panorama de como o setor se

grandes

transformou e evoluiu nos últimos

cases. “O segundo dia será

dois anos, a feira fomentará ne-

dedicado para uma análise do

gócios e proporcionará muito

megaeventos

com

network. A estimativa é re-

comportamento humano e
de temas relevantes, como

ceber 12 mil visitantes nos

diversidade

pluralida-

três dias da feira”, relata

de, por exemplo, além da

Kely Vasconcellos, gerente

apresentação do keynote

de Novos Negócios e Parce-

e

speaker. No encerramento,

rias da Abrasce.

teremos o nosso tradicional
painel sobre política e economia.

A Exposhopping 2022 reserva ainda uma

Jornalistas renomados farão uma análise

área de 700 m² destinada à inovação, o que

do cenário do Brasil diante das eleições de

engloba arquitetura e infraestrutura física

2022”, conta Gabriella.

dos shoppings, práticas de ESG (Environmental, Social and Governance), startups e

As palestras acontecerão de 22 a 24 de junho,

muito mais. “Nesse grande espaço, o público

das 9h00 às 13h30. A programação completa

poderá vivenciar diversas experiências como

do 17º Congresso Internacional de Shopping

se estivesse dentro de um shopping center”,

Centers, já com os nomes de todos os pales-

revela Kely.

trantes, será divulgada pelos canais oficiais da
entidade e pelo site congresso.abrasce.com.br,

Até a primeira quinzena de janeiro, mais de

onde os ingressos também já estão disponí-

50% dos estandes já tinham sido negociados,
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inclusive, com confirmação de 20 grupos empreendedores. “A comercialização vai
até abril, mas sujeita à disponibilidade. Com a retomada dos eventos presenciais, a
demanda está alta e é importante que todos se antecipem”, enfatiza Kely.
A Universidade Abrasce também terá um espaço especial na Exposhopping e
contará com um pequeno auditório, onde serão ministradas palestras com até
30 minutos de duração. “Diferentemente da plenária principal do Congresso, em
que temos cases inspiradores, o objetivo é que o espaço da Universidade Abrasce
traga conteúdos mais táticos, práticos e operacionais, apresentando tendências e
dando insights”, detalha Gabriella. No grande espaço de inovação, a Abrasce também prevê oferecer conteúdo sobre temas específicos. Tudo pensado para uma imersão que mescla conhecimento, estratégia
e negócios.
Para o público vivenciar tudo isso com ainda mais
conforto, a entidade levará a experiência dos festivais gastronômicos para o Pavilhão Vermelho do
Expo Center Norte. Chefs renomados vão trazer
pratos da alta gastronomia em menu degustação com preços acessíveis.

A maior premiação
do setor
Após uma edição virtual no ano passado, o
Prêmio Abrasce 2022 volta ao formato presencial. A cerimônia acontecerá em 22 de junho a partir das 19h30 com a presença dos finalistas e convidados. “É uma edição que pede uma
noite especial pelo encontro entre o setor e pelo reconhecimento de
cases, que inspiram uns aos outros, não só para quem está subindo ao palco, mas
todos os finalistas. Estamos realmente com o coração pulsando e os olhos brilhando por esse momento, que marca a oportunidade de estarmos fisicamente
reconhecendo aqueles que fazem a diferença”, destaca Gabriella.
As inscrições abrem em breve, junto com o anúncio das categorias e das regras
para a edição 2022. “No ano passado, apenas quatro categorias – algumas que já
existiam e outras novas. Para essa edição, serão mais opções para inscrição dos
cases e novidades bem bacanas. Estamos direcionando esforços para fazer com
que o Prêmio Abrasce 2022 seja ainda mais surpreendente”, finaliza a gerente de
Planejamento e Operações.
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O AUMENTO DE 23,6% EM COMPARAÇÃO AO ANO ANTERIOR APONTA PARA A RETOMADA
DO SETOR. O ESTUDO QUALITATIVO DA ASSOCIAÇÃO FOI APRESENTADO NO INÍCIO DE
FEVEREIRO E TRAZ OUTROS DADOS IMPORTANTES, VEJA ABAIXO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

O

setor de shopping centers

ters, um levantamento minucioso e

registrou retomada gradu-

referência para o mercado, realizado

al ao longo do ano passado.

pela Abrasce.

O faturamento de vendas em 2021
chegou a R$ 159,2 bilhões, o que re-

O avanço da vacinação foi primordial

presenta um aumento nominal de

para que os shoppings pudessem re-

23,6% em relação a 2020, quando

tomar o funcionamento em horário

houve uma redução no volume de

normal e de forma plena, respeitan-

vendas em 33,2%. Os dados são do

do os protocolos sanitários imple-

Censo Brasileiro de Shopping Cen-

mentados ainda no início da crise sa-
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nitária. Com isso, os consumidores voltaram, impactando positivamente as vendas.
Foram 397 milhões de visitantes por mês, um aumento de 16,4% comparado ao
ano anterior. Nos momentos mais críticos da pandemia, observou-se ainda uma
mudança do comportamento do cliente, que fez compras mais programadas.
Com isso, o valor do ticket médio subiu de R$ 118,57 (2020) para R$ 137,19 (2021).
“O resultado positivo do ano passado é um grande indicativo de
Glauco Humai,
presidente da
Abrasce

como o setor se fortaleceu, após as restrições de funcionamento,
e está caminhando para a recuperação total das perdas do período pandêmico. Os consumidores foram seguros às compras em
2021 e, aos poucos, vão retomando o hábito de frequentar
shopping centers, com cada vez mais pessoas vacinadas e
protocolos de higiene mais atrelados à rotina, o que garante maior tranquilidade e confiança a todos. Nossa expectativa
é de um setor ainda mais forte este ano, impulsionado pela
melhora macroeconômica do país e aumento do emprego”,
declara Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Flávia Costa,
coordenadora
de Inteligência
de Mercado da

Segundo Flávia Costa, coordenadora de Inteligência de Mercado

Abrasce

da Abrasce, os shoppings passaram a esboçar taxas de crescimento expressivas a partir do 2º trimestre de 2021, beneficiadas, sobretudo, pela redução
das restrições à circulação. No entanto, esse movimento começou a apresentar uma desaceleração no 3º trimestre do ano, se estendendo até o último de 2021. “Apesar do avanço da
vacinação e, consequentemente, do retorno do comércio à normalidade, o cenário macroeconômico
- com pressões inflacionárias impactando o orçamento das famílias, a elevação da taxa de juros reduzindo
a demanda por crédito e o desemprego ainda elevado - prejudicou a aceleração do consumo, refletindo
no crescimento dos shoppings”, afirma Flávia.
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No ano passado, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da
inflação oficial no Brasil, teve a maior alta desde 2015, fechando em 10,06%. O desemprego apresentou queda, porém, mesmo com o recuo, o país registrou 13,5 milhões de
desempregados no terceiro trimestre de 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE). A taxa Selic atingiu 9,25%, o maior patamar dos últimos
cinco anos, o que resulta em alta nos juros, que encarece o crédito e provoca uma desaceleração da economia.
Diante de todo o cenário macroeconômico desafiador e adverso e no comparativo com
outros segmentos, a Abrasce considera positivo o desempenho do setor em 2021. Nominalmente, o varejo como um todo cresceu 12,7%; os bens não-duráveis, duráveis e semi-duráveis, 12,4%; e os serviços 13,3%, de acordo com o IVCA (Índice Cielo de Varejo Ampliado). “Os shoppings atingiram essa recuperação de 23,6%, crescendo acima da atividade
econômica. Aceleramos bastante e estamos caminhando para atingir os patamares de
vendas de 2019, ou seja, do pré-pandemia ”, destaca Flávia.

Mais shoppings, ABL, lojas e empregos
O Censo Brasileiro de Shopping Centers também faz uma revisão e atualização de empreendimentos. A associação considera shopping center os modelos com Área Bruta Locável [ABL] superior a 5 mil m², formados por diversas unidades comerciais com administração única e centralizada, que praticam aluguel fixo e percentual. Na maioria das vezes,
dispõem de lojas âncoras e vagas de estacionamento compatíveis com a legislação da
região onde estão instalados. Seguindo este critério, a reclassificação somada aos cinco
greenfields inaugurados (Recife Outlet, Shopping Palladium Umuarama, Shopping Sinop, ParkJacarepaguá e Park Shopping Boulevard), atualizou o número de equipamentos para 620, um acréscimo de 19 shoppings.
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O fenômeno da interiorização observado com intensidade desde a década passada também
permanece. De acordo com o Censo, 44%
dos shoppings ficam nas capitais e 56% em
outros municípios, sendo que 42% da totalidade estão localizados em cidades com
menos de 500 mil habitantes. Há empreendimentos em 237 municípios do País
de um total de 5.568. Os players do mercado estudam estrategicamente essas
áreas fora das capitais, que, geralmente,
têm uma concorrência menor e oferecem condições melhores de aquisição
de terreno e custos de construção, para
ampliar os negócios. Além disso, esses
malls são planejados para atender outras regiões do entorno, com uma grande área de abrangência.
Houve ainda uma variação positiva de 1,45% na ABL,
que passou de 16,981 milhões de m² para 17.228 milhões de m², o que reflete diretamente
também no número de operações. São 112.738 lojas em 2021, uma alta de 1,5% comparado
com 2020.
O setor também acompanhou um movimento de chegada de novas marcas. No terceiro
trimestre de 2021, foram 1.221, ficando apenas atrás do quarto trimestre de 2020 quando
1.297 marcas abriram operações nos malls. As inaugurações contribuiram para que a taxa
de vacância fosse declinando no decorrer do ano. Após atingir o seu pico em junho, com
taxa de 7,9%, o índice fechou em 6,1%, bem próximo aos patamares de pré-pandemia em fevereiro de 2020, a taxa era de 4,2%.
Com mais lojas e shoppings, o saldo também foi positivo na geração de empregos diretos. Foram criadas 21.314 novas vagas, chegando a 1.019.878 postos de trabalho, uma
alta de 2,1% em relação a 2020. Ao considerar os empregos indiretos, a estimativa é que
o setor empregue mais de 3 milhões de pessoas. “Estes números
demonstram a pujança do setor.
O ano de 2021 foi marcado pela
retomada da indústria, após registrar em 2020 uma queda no faturamento sem precedentes em sua
história, imposta pela pandemia”,
ressalta Humai.
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Múltiplos canais
Todo o setor teve que se adaptar ao momento inédito e acelerar a transformação digital, acompanhando o comportamento do consumidor e oferecendo novas alternativas
aos lojistas. Os shoppings passaram a incorporar diferentes canais de vendas on-line
em seus negócios. Antes da pandemia, em 2019, apenas 11% dos empreendimentos
tinham marketplace. Em 2020, esse índice foi para 29%, e, no ano passado, 34%. “A digitalização deve continuar: 56% dos shoppings pretendem implantar a plataforma nos
próximos dois anos”, revela Flávia.

Entretenimento
Os shoppings sempre seguem em transformação e, ao longo do tempo, se conectaram ainda mais com os clientes ao se tornarem centros de conveniência e convivência em que é possível se resolver tudo em um só lugar e ainda se entreter, encontrar
pessoas queridas, se divertir. Com isso, observa-se um crescimento de restaurantes
nas alamedas e boulevards gourmets nos shoppings,
uma tendência que seguiu mesmo com a pandemia. Atualmente, quatro em dez operações de
alimentação ficam nestes espaços, muitos
deles, se tornando destino dos consumidores.
Os cinemas, um dos pilares do entretenimento nos malls, também
tiveram um aumento de 1,2% no número de salas. Atualmente, são 3.019
espaços espalhados pelo país, o que
representa 95% do total de salas de
cinema em funcionamento, porcentagem calculada com base nos dados divulgados pelo Observatório Brasileiro do
Cinema e do Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema (Ancine).
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Próximos meses
A expectativa da Abrasce para 2022 é otimista e se deve muito ao avanço da vacinação
no território nacional. “Nossa projeção é de um crescimento de 13,8% no faturamento
de vendas, o que nos aproxima dos patamares pré-pandemia. Estamos otimistas, pois
temos 13 inaugurações previstas para este ano. Além disso, 28% dos shoppings pretendem expandir nos próximos anos, em especial em 2022, o que demonstra um elevado
grau de confiança do setor”, indica Flávia.
Como destacado pela coordenadora de Inteligência e Mercado da Abrasce, o setor
segue em crescimento com previsão de 13 inaugurações e intenção de expansão projetada por 28% dos shoppings para os próximos anos, sendo que a maioria, 86%, deve
acontecer entre 2022 e 2023. “O setor de shopping centers movimenta uma ampla
cadeia produtiva, portanto, esses novos investimentos impactam positivamente a economia, tanto na arrecadação de impostos nos três níveis (municipal, estadual e federal) como na geração de renda e empregos em um momento ainda muito desafiador”,
finaliza a coordenadora.
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COM A SEGURANÇA DOS

ROTEIRO
GOURMET NOS
SHOPPINGS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

V

PROTOCOLOS DE SAÚDE, O PÚBLICO
VOLTA A BUSCAR EXPERIÊNCIAS
GASTRONÔMICAS DENTRO
DOS MALLS. ESSE MOVIMENTO
FAVORECE A RECUPERAÇÃO DO
SEGMENTO DE FOODSERVICE COMO
UM TODO PROPORCIONANDO,
INCLUSIVE, A EXPANSÃO DE MARCAS
EM ALAMEDAS E BOULEVARDS

iajar, comer fora e encontrar amigos e familiares. Graças ao avanço da vacinação em
todo território nacional e ao cumprimento dos protocolos estabelecidos pelas autori-

dades, os brasileiros voltam a aproveitar esses momentos que a vida proporciona e a movimentar as alamedas dos shopping centers em busca de novas experiências gastronômicas.
Sempre como um dos principais atrativos dos empreendimentos, a gastronomia, seja presente nas praças ou nos restaurantes, tem relevância no mix e vem se mostrando um setor
em crescimento nos últimos anos. Grandes marcas, inclusive, têm complementado essa
experiência tornando-se destino dentro dos equipamentos onde estão inseridas. O Censo
Brasileiro de Shopping Centers da Abrasce, comprova esse avanço: em 2019, 27% do total
das operações gastronômicas estavam espalhadas pelo mall ou localizadas em boulevards,
em 2020, esse índice subiu para 38% e, agora, no último levantamento, em 2022, para 40%.
Segundo a última pesquisa realizada pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR), em
parceria com a Galunion e Instituto Foodservice Brasil, divulgada em dezembro de 2021,
entre principais desafios para 2022, atrair clientes e crescer em vendas
ficou em primeiro lugar na avaliação dos entrevistados com
68%. Expandir a marca também foi um dos pontos considerados como relevante pelos empresários, com 43%.
De acordo com Fernando Blower, diretor executivo da ANR, o levantamento ainda apontou
uma estimativa 39% de crescimento no
faturamento no segundo semestre de 2021
em relação ao primeiro semestre do ano
passado. “Os índices
de dezembro ainda
não estão consolidados, mas o últi-
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mo trimestre apresentou alta. Algumas marcas do
foodservice conseguiram resultados nesse período
melhores do que os patamares de pré-pandemia.
Temos quase 1/3 dos negócios com faturamento
igual ou superior e outros 2/3 ainda se recuperando”, diz Blower.
Comparando outubro de 2021 com o mesmo período em 2019, 37% dos estabelecimentos estavam
Fernando Blower, diretor executivo da ANR

com um faturamento superior ao de antes da pan-

demia. E essa alta também está relacionada à volta do consumidor aos restaurantes. Segundo Blower,
antes da pandemia, para muitos modelos de negócio, o público presencial representava de 80% a
100% do faturamento e foi muito difícil sustentar os custos da operação apenas com delivery e take
away na crise sanitária. Por isso, ele vê 2022 como o ano de recuperação e isso está atrelado diretamente à receita e aos custos de modo geral (energia, combustível, inflação de alimentos). “É necessário que o faturamento retome patamares de pré-pandemia e os ganhos de eficiência permitam
margens maiores.”
Não haver mais restrições, o que resulta na volta e na frequência da clientela, é um ponto essencial
para a receita. Nos shoppings, o retorno do consumidor aconteceu de forma mais acentuada a partir
do segundo semestre, conforme o Censo Brasileiro de Shopping Centers. Em pesquisa da ANR, realizada em novembro de 2021, 34% dos entrevistados disseram que já tinham os clientes frequentando
os estabelecimentos no mesmo nível de antes da pandemia. E como em toda a crise existe a oportunidade, os players com modelos de negócio mais adequados para esse momento, que conseguiram
equacionar o passivo, tiveram ganho de eficiência e fizeram o possível para chegar até aqui com as
contas em dia, podem ter mais chances de expandir os negócios. “Há pontos comerciais disponíveis
e demandas de mercado que deixaram de ser atendidas, além da mudança de comportamento do
consumidor. Para muitas marcas ainda, crescer passa a ser uma necessidade para pagar o passivo e
uma maneira é aumentar a receita com novas lojas”, declara Blower.
As áreas gourmets dentro dos malls, que oferecem restaurantes com serviços, vêm sendo o foco de
expansão de algumas marcas. “Essa tendência de alamedas nos shoppings deve continuar crescendo e favorece a estratégia de expansão de operações já consolidadas em restaurantes maiores assim
como a chegada de marcas novas com estrutura menor, como quiosques e carrinhos”, diz.

Gastronomia em alta
O Shopping Recife (PE), com 90 mil m² de ABL, é um exemplo de polo gastronômico. Possui três praças de alimentação e 16 restaurantes, totalizando mais de 100 operações foodservice que atendem
aos mais variados perfis de público. “O investimento acontece ao acompanharmos o movimento dos
consumidores, que estão cada vez mais buscando o shopping como um centro de convivência e lazer, não apenas um lugar de compras. A partir daí, identificamos que os restaurantes, assim como as
praças de alimentação, também são um excelente lugar para reunir as famílias nesses momentos de
confraternização, pelo conforto e cozinha diferenciada, promovendo grandes encontros”, explica a
superintendente de marketing, Renata Cavalcanti.
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Faaca é um dos
restaurantes
inaugurados em
2021 no Shopping
Recife (PE)

E o fluxo no shopping e nessas operações no último ano tem sido bastante satisfatório. De acordo com
a superintendente, a percepção é de que há uma retomada de confiança do consumidor que, junto
com outros índices internos, configuram um cenário favorável para as vendas. “Estamos otimistas em
relação a este ano e em busca de alternativas para lidar com as instabilidades que o momento ainda
apresenta. Ao longo dos seus 41 anos, o Shopping Recife é um centro de compras consolidado que já
passou por diversos cenários. E o nosso constante movimento de estar sempre olhando para o futuro em
busca de novas soluções para nosso negócio facilita muito quando precisamos nos reinventar”, declara.
Grandes redes que fazem parte do mix do Shopping Recife, como Outback, Camarada Camarão, Terraço Carvalheira, Coco Bambu – único no estado de Pernambuco – e o recém-inaugurado Vasto Restaurante têm sido locais de destino. “São operações de destaque que, de fato, tem o poder de atrair os
nossos clientes e até novos consumidores. Tudo isso contribuindo para o aumento de fluxo no mall e
crescimento de vendas do segmento como um todo”, declara. Por ser uma referência gastronômica
na capital, os investimentos nesse segmento são constantes. Cerca de R$ 16 milhões foram destinados
para a ampliação e a revitalização da praça de alimentação 4, buscando trazer ainda mais conforto e funcionalidade aos clientes e espaço para a chegada de novas
operações. “Além disso, avançamos em diversas negociações estratégicas para trazer grandes operações,
como a Lindt, inédita em Pernambuco, e o restaurante
Mamma Jamma, aguardada pelos recifenses ainda no
primeiro trimestre de 2022. São marcas que ampliam o
nosso mix e que nos escolheram para iniciar seus processos de expansão pelo país”, pontua Renata.
Em Campinas (SP), o Parque D. Pedro Shopping,
com 127.300 m² de ABL, atualmente, conta com
20 restaurantes, além de 39 operações na praça
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Camarada
Camarão, situado
na Alameda do
Parque D. Pedro
Shopping (SP)

Primeira unidade
do Vasto na região
Nordeste foi aberta
no Shopping Recife
Foto: Thiago
Medeiros/
Divulgação

de alimentação. É outro empreendimento com diversas operações de destino. “Nosso objetivo é ser
mais que um centro de compras. É dar ao visitante uma experiência mais abrangente, oferecendo
opções de alimentação, serviços e um completo mix de lojas. A gastronomia hoje é entretenimento e contribui também para performance das demais operações. Segundo pesquisa da Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), realizada em outubro do ano passado, 79% dos donos
de bares e restaurantes acreditam que as vendas devem aumentar neste ano. E a continuidade da
vacinação e o retorno mais amplo ao trabalho presencial incentivam não só os encontros sociais, mas
como também os almoços e jantares de negócios”, frisa Marcelo Zaffalon, superintendente do Parque
D. Pedro Shopping.
Para a retomada, quem investir no atendimento cuidadoso com todos os protocolos sanitários seguirá
com a preferência do consumidor. Com isso, alguns restaurantes investiram também em tecnologia
para oferecer um atendimento ainda mais seguro. “O uso de tablets ou outros equipamentos para
que o cliente faça seu próprio pedido já é uma realidade assim como a filtragem de ar-condicionado dentro de padrões mais rigorosos, o que já acontece
no Parque D. Pedro Shopping. O consumidor está cada
vez mais exigente, então, é necessário evidenciar cada vez
mais práticas sustentáveis, saudáveis, protocolos e, claro, a
segurança alimentar”, declara Zaffalon.
Em 2021, três operações de restaurantes com serviços importantes chegaram ao Parque D. Pedro Shopping. Agora, a
Alameda conta também com o Pecorino, o Pirajá e o Mamma Jamma Pizzeria Rustica, que abriu em setembro sua primeira unidade em Campinas, em uma área de 500 m² com
capacidade para 150 clientes.
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No Parque D. Pedro
Shopping (SP), o
Pecorino oferece
a gastronomia
italiana das
clássicas cantinas

A Alameda, inaugurada em 2015 e que fica en-

das áreas gourmets dos malls. “E isso tem rece-

tre as entradas das Flores e das Árvores, conta

bido cada vez mais atenção, o que leva à cria-

com estacionamento VIP, serviço de manobrista

ção de novos espaços, atraindo um público de

e espaço com cobertura especial, que valoriza a

interesse, com bom poder aquisitivo. Nosso pro-

iluminação natural e preserva a ambiência de

duto se adaptou muito bem e cresceu ancorado

uma praça ao ar livre. “O espaço trouxe pra região

a esse movimento. Dessa forma, conseguimos,

um mix de restaurantes, com gastronomia nacio-

por exemplo, atender ao público executivo, em

nal e internacional, como Jangada Restaurante,

almoços de negócios, e ainda assim receber fa-

L’Entrecôte de Paris e Madero. Outras importantes

mílias, casais ou grupos de amigos. A verdade é

marcas como Olive Garden, O Matuto, Camarada

que o shopping é um local onde os brasileiros

Camarão e Barbacoa também se instalaram em

gostam de ir. Os malls unem segurança, estacio-

outras entradas, mantendo o nosso compromis-

namento e diversas outras comodidades. Nessa

so de trazer para a região opções diversificadas e

prática, uma atividade puxa a outra”, enfatiza

de muita qualidade”, complementa Zaffalon. Para

Drummond.

2022, quando o shopping completa 20 anos, haverá várias novidades. Uma delas é a Casa Porteña,

O CEO destaca ainda que o Camarada Cama-

inspirada na gastronomia argentina.

rão é considerado uma operação-âncora nos
shoppings. “Somos o destino

Na visão do
operador

de muitos dos consumidores.
Funciona assim, o cliente vai ao

A rede Camarada Camarão,

restaurante para desfrutar dos

do Grupo Drumattos, possui

nossos serviços e tem a como-

16 restaurantes em funciona-

didade de estar dentro de um

mento e destes 15 ficam lo-

centro de compras para fazer

calizados

A

outras coisas antes ou depois.

primeira casa da rede em Per-

Funciona bem para o nosso

nambuco, localizada no 1º Jar-

produto. Estamos crescendo e

dim de Boa Viagem, em Reci-

acreditamos nos shoppings”,

em

shoppings.

fe, foge à regra. A escolha por
centros de compras faz parte

Sylvio Drummond, CEO do Grupo Drumattos
Foto: Leo Caldas/Divulgação

do modelo de negócios rede

destaca.
Para 2022, a expectativa é

e, segundo Sylvio Drummond, CEO do Grupo,

muito boa com planos de expansão. O CEO do

o que mais motiva o investimento é expansão

Grupo Drumattos acredita no crescimento inde-
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Unidade do
Camarada Camarão
no Mag Shopping,
em João Pessoa
(PB)

pendentemente da crise econômica, política e de saúde. “Historicamente, a rede alcança resultados
muito positivos mesmo em momentos de crise externa. Então, confiamos que nosso produto tem um
custo-benefício muito bom”, diz.
A previsão para esse ano é de abrir mais nove restaurantes, todos em shoppings, totalizando 25 operações. “São Paulo é um dos focos da expansão. Já temos três unidades em funcionamento no estado,
localizadas em Campinas, no Parque D. Pedro Shopping, na capital paulista, no Shopping Cidade São
Paulo e, em Santo André, no Grand Plaza Shopping. Para esse ano, a previsão é que três novas unidades sejam abertas no estado. No primeiro semestre de 2022, devemos chegar também a Manaus,
Belém e Vitória. Faz parte dos planos ainda abrir novas casas no Rio de Janeiro e consolidar a rede na
região Centro-Oeste, com mais uma abertura em Brasília”, revela.
O ano de 2021, mesmo com os reflexos econômicos da pandemia, foi de expansão para o Camarada Camarão, que abriu quatro restaurantes em shoppings. A primeira unidade do ABC Paulista, no
Grand Plaza Shopping, duas operações no
Rio de Janeiro, no Shopping Nova América e
ParkJacarepaguá Shopping, e a primeira unidade em Brasília, no Shopping ID. “Com um
investimento de R$ 9 milhões, essa operação
já gerou mais de 120 empregos diretos na capital federal e, atualmente, é a maior unidade da rede com 2.200 m²”, conta.
Segundo Drummond, o avanço da vacinação
no segundo semestre contribuiu bastante
com o retorno gradual dos
consumidores aos shoppings e, consequentemente, aos
restaurantes. “O movimento
ainda não normalizou, mas já
permite que o setor respire e
confie que tempos melhores
estão chegando. Seguimos
fazendo nossa parte, dando
total atenção a todos os pro-
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Operação do Mamma
Jamma no Parque D.
Pedro Shopping
Foto: Luiza Chataignier/
Divulgação

tocolos de segurança de cada um dos estados

clientes de forma mais

onde estamos presentes. Essa é a receita para

assertiva do que nas lo-

evitar retrocessos”, declara.

jas de rua. A segurança e a estrutura oferecida
pelas administradoras tam-

A rede Mamma Jamma Piz-

bém são fatores importan-

zeria Rustica também segue

tes”, enaltece.

investindo em novas operações. Atualmente, são 10 uni-

No Mamma Jamma, o con-

dades, sendo que oito ficam

sumidor tem voltado desde

em

localizados

a reabertura e a flexibiliza-

em Campinas (SP), Salvador

ção. “O retorno têm tido um

(BA) e

Rio de Janeiro (RJ).

crescimento constante, o flu-

As unidades do Rio Design

xo aumentou especialmente

Barra (RJ) e Parque D. Pedro

com fim das restrições, quan-

shoppings

Shopping (SP) foram abertas em 2021. Para esse ano, a
expansão continuará e qua-

Marcello Poltronieri, sócio-fundador do
Mamma Jamma e do Grupo Noz
Foto: Barbara Lopes /Divulgação

tro novos restaurantes serão

do passamos a poder usar a
capacidade total de lugares.
Nossa expectativa para 2022
é de consolidação do movi-

abertos, todos em shoppings e nas cidade de

mento dos clientes, além de crescimento com

Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e Uberlândia

a abertura de novas unidades ainda este ano”,

(MG).

diz o sócio-fundador do Grupo Noz.

Segundo Marcello Poltronieri, sócio-fundador

As casas são um sucesso entre o público e

do Mamma Jamma e do Grupo Noz, são vários

oferecem uma experiência gastronômica que

fatores que motivam os investimentos nesses

agrada muito. “Oferecemos insumos de alta

centros de compras. “Esses shoppings pos-

qualidade a preços acessíveis, com um padrão

suem localizações estratégicas para o nosso

constante nas receitas e no serviço. Tudo isso

segmento, tanto para receber os clientes em

em um ambiente informal e acolhedor, que

loja quanto para atender o fluxo de delivery.

atende a diversos perfis de clientes”, afirma

Além disso, conseguimos estimar um fluxo de

Poltronieri.

24_SHOPPING CENTERS

_GESTÃO E OPERAÇÃO

A renomada churrascaria Fogo de Chão tam-

tar

bém investiu no setor de shopping brasileiro

“Existe um trá-

em 2021 com abertura de unidade no Morum-

fego de clientes

biShopping, o que faz parte dos planos de cres-

cativos no sho-

cimento global. A rede conta com 54 restauran-

pping.

tes, localizados nos Estados Unidos, Porto Rico,

em outubro de

Brasil, México e Oriente Médio. No país de ori-

2021 e estamos

gem, possui cinco unidades em São Paulo, uma

contentes com o

em Brasília e outra no Rio de Janeiro.

fluxo do último tri-

consolidado.

Abrimos

Paulo Antunes, country manager
do Fogo de Chão

mestre do ano pasSegundo Paulo Antunes, country manager

sado”, observa.

Brasil, da Fogo de Chão, o restaurante do MorumbiShopping traz alguns diferenciais. “É a

O grupo segue analisando novas oportunida-

primeira unidade brasileira com uma península

des nos malls. Esse investimento da casa no

grill, um modelo de churrasqueira que pode ser

MorumbiShopping é bem significativo e mar-

acessada 360º e fica no salão à vista do clien-

ca o próximo capítulo da história do restauran-

te. Há ainda um grande bar com um projeto

te, fundado em 1979. “Esse reposicionamento

arquitetônico diferenciado. Essa operação tem

demonstra não apenas nossos planos, mas a

também áreas fechadas com equipamentos

crença no Brasil e a parceria que temos com

audiovisuais e acústica apropriada para eventos

os nossos clientes fiéis. É ainda uma forma de

e reuniões”, conta.

apresentar a arte da culinária gaúcha para outros consumidores que ainda não conhecem a
A escolha pelo ponto se

Fogo de Chão”, salienta Antunes.

deu devido ao fluxo do
empreendimento já es-

A Fogo de Chão, do
MorumbiShopping,
está instalado em uma
área de 1 mil m²

O CDO da Indigo Brasil, Roque Perachi, fala sobre o plano de ação da multinacional francesa de gestão de estacionamentos para
colaborar com os shoppings centers, mesmo em meio à crise imposta pela pandemia.

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

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

Roque Perachi
CDO da Indigo Brasil

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

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

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

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

br.parkindigo.com
@groupindigobrasil
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NRF 2022 traz
temas instigantes
para o futuro do
varejo mundial

REALIZADA DE 16 A 18 DE JANEIRO,
EM NOVA YORK, A NRF 2022 (RETAIL
BIG SHOW) FOI CONSIDERADA POR
MUITOS EXECUTIVOS BRASILEIROS
COMO A MELHOR DE TODOS OS
TEMPOS. CONFIRA ALGUNS DOS
DESTAQUES DO MAIOR EVENTO DE
VAREJO DO MUNDO
por: Solange Bassaneze
fotos: Divulgação/National Retail Federation

O

varejo tem vivido desde o início da

como ESG, metaverso, DE&I (Diversidade,

pandemia um momento inédito em

Equidade & Inclusão], omnifulfillment, lide-

sua história e a NRF 2022 trouxe à tona não

rança, alt commerce, entre outros, fossem

apenas os aprendizados destes dois anos,

levados às plenárias do Centro de Conven-

mas também as iniciativas e os movimentos

ções Jacob Javits, em Nova York, nos Esta-

que vão marcar o futuro. Com um público

dos Unidos da América.

menor do que em outras edições, o evento
ocorreu de forma muito organizada, seguin-

Mônica Vianna, gerente de Relacionamento

do protocolos sanitários. A aceleração do

e Insights da Abrasce, acompanhou diver-

varejo nos últimos anos fez com que temas

sas palestras com a delegação da FFX e nos
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traz as principais mensagens e abordagens do maior evento de varejo do mundo.
“Estar presente na NRF faz com que a Abrasce se mantenha antenada com as
principais tendências globais de todo o ecossistema do varejo, que inclui o setor de shopping center”, enfatiza.
O Retail’s Big Show 2022 começou com a frase impactante de Mike George, presidente da Qurate Retail, Inc.: “A pandemia colocou o mundo em
espera, mas o varejo nunca parou!”. “Isso trouxe a reflexão de que o ano de
2021 foi de recuperação, mas que a indústria está retomando com grande número
de lojas nos EUA e com consumidores ansiosos por voltar aos pontos físicos
Mônica Vianna, gerente
de relacionamento e
insights da Abrasce
Foto: Divulgação

de compras”, detalha a executiva.
Apesar da pandemia ter acelerado a transformação digital em muitos anos,
alguns painelistas apontaram que há grandes desafios pela frente, como escassez de mão de obra, pressão inflacionária, supply chain e, claro, a pandemia. Contudo, o otimismo prevalece para 2022, como disse Brian Cornell, CEO

da Target, a Matthew Shay, presidente e CEO da NRF, durante um dos painéis.
Segundo Shay, os consumidores têm continuado a mostrar que o varejo é uma parte importante de
suas vidas e que de fato voltaram às compras. O CEO da Target reforçou que foi gratificante ver como
os clientes responderam aos desafios na recente temporada de férias. “Eles estavam fisicamente fazendo compras em nossas lojas. Voltaram aos shoppings. Estavam envolvidos e comprometidos. Eles
queriam estar lá fora aproveitando o que o varejo pode oferecer. Isso me dá um otimismo incrível para
o futuro”, disse Cornell.
De acordo com os dados levantados pela NRF, as vendas no varejo americano entre novembro e dezembro de 2021 cresceram 14,1% em relação a 2020, chegando a US$ 886,7 bilhões, sendo que não
entram nesse resultado revenda de automóveis, postos de gasolina e restaurantes.
Brian Cornell atribuiu o sucesso no enf rentamento da crise aos investimentos feitos antes da pandemia, como considerar suas lojas como ponto de reposição para todo o país, e à equipe e à liderança, que seguem a cultura da
empresa de cuidar, crescer e
vencer juntos. “Ele destacou
também que as prioridades
para a Target neste ano são
agilidade, proximidade com
o consumidor e mudanças
rápidas”, complementa a gerente da Abrasce.
As previsões de Ira Kalish,
Chief Global Economist da

Mike George, presidente
da Qurate Retail, Inc.

Deloitte, também foram muito aguardadas pelo

balhar juntos para remover custos da cadeia de

público e são baseadas na 25ª edição do estudo

fornecimento, de forma a garantir que nossos

Global Powers of Retailing, que analisa as 250

clientes possam pagar”, disse.

maiores empresas do mundo. “De acordo com
ele – e resumidamente -, a alta da inflação não

John, que começou como funcionário da com-

passará de dois anos, a China irá desacelerar,

panhia e chegou ao cargo de presidente em

deve haver mais gastos com bens duráveis e a

2019, acredita que tem como desafio continuar

variante Ômicron impactará a economia, mas,

aproveitando a capilaridade das suas lojas para

talvez, faça voltar mais rápido ao normal”, des-

gerar mais benefícios aos seus consumidores,

taca Mônica. Os dados exibidos pela PwC tam-

pois a fidelidade no varejo é a ausência de algo

bém mostraram que 77% dos CEOs no Brasil e

melhor e é preciso que o setor entenda a mu-

no mundo permanecem bastante otimistas em

dança de comportamento. “Quando o cliente

relação às perspectivas econômicas globais de

encontra algo melhor, ele vai embora”, disse.

curto prazo.

Durante a pandemia, o Walmart abriu farmácias próprias dentro de suas lojas para oferecer

De acordo com John Fur-

autoteste,

vacinas,

ner,

proteções

não-far-

presidente

e

CEO

do Walmart U.S., a eco-

macológicas e muita

nomia está em rápido

informação contra a

crescimento

Covid-19.

com

um

alto nível de demanda,
o que ocasionou falta de

Sumit Singh, CEO da

estoques, problemas no

Chewy, empresa es-

suppy chain e elevação

pecializada no mer-

de preços. Além disso, os

cado

consumidores estão preo-

também abordou a

cupados com saúde e segurança em decorrência da crise
sanitária e a pressão inflacionária.
“Como indústria, precisamos tra-

Ira Kalish, Chief Global
Economist da Deloitte

de

petshop,

experiência do cliente, dados e analytics. Durante
a pandemia, a Chewy triplicou
a receita dos últimos três anos
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para US$ 9 bilhões, passando a ser uma gran-

saber

de marca. “A companhia abriu capital em 2019

o seu futuro, a cer-

e tem um modelo que oferece aos clientes assi-

teza que se tem é

naturas de envios de ração que mudam à me-

que criar produtos,

dida que seu animal cresce, entre outros produ-

serviços e aplicações

tos e serviços”, detalha Mônica. Recentemente,

para o metaverso será

a companhia aderiu ao índice S&P 500, da Stan-

crescente. Já há várias

dard & Poor’s, e alcançou 20 milhões de clientes

empresas vendendo ou

ativos. O CEO destaca que é preciso ter veloci-

leiloando seus produtos

dade da inovação e oferecer um atendimento

com NFT e 2022 será o ano

de qualidade a longo prazo, além de contar

em que todos en-

com boas lideranças. “O Alibaba é outro exem-

tenderão o valor

plo inspirador. “A marca se posicionou como

de gerar vendas

um canal que cria pontes entre seus clientes e

para

os consumidores de seus clientes, tendo como

do virtual. Gamevertising, que são os anúncios

diferencial o apoio com base em dados”, diz a

em games, e o novo e-commerce, chamado alt

gerente da Abrasce.

commerce, serão tendências para avaliar o ca-

Top trends

exatamente

este

mun-

John Furner, presidente e
CEO do Walmart U.S.

minho ideal”, destaca a executiva da Abrasce.

O evento trouxe uma avalanche de informações

Os temas ESG e DE&I também voltaram a ser

e uma das mais relevantes foi a de que é neces-

debatidos nessa edição, mas com um enfoque

sário esquecer a omnicanalidade. Muitos spe-

pragmático. “Primeiramente, é preciso desper-

akers usaram, inclusive, a f rase de que “isso já

tar isso em cada indivíduo e começar dentro de

faz parte do passado”, e destacaram que, agora,

cada um. Esses temas devem ser trabalhados

é o out-of-commerce que ganha força e se pre-

na cultura e no propósito da empresa com ver-

para para atender os nativos digitais e a geração

dade e autenticidade. As companhias precisam

Alpha em poucos anos. A experiência do meta-

de fato acreditar no que pretendem colocar em

verso já vivida em games, como Fortnite,
da Epic Games, Minecraft, da Microsoft,
e Roblox, agora está presente no metacommerce. Marcas como Adidas, Nike,
Dolce &Gabbana, Gucci e Ralph Lauren
já têm investindo nesse novo mercado.
É um mundo com muitas possibilidades
a ser explorada por esse setor, algo que
irá revolucionar ainda mais a compra e o
comportamento dos consumidores. As
non-fungible token (NFTs), espécie de
certificados digitais que comprovam a
posse de um produto virtual, serão cada
vez mais comuns no mercado consumidor. E
essa é apenas uma das possibilidades dentro

prática ou já fazem. É importante as empresas

da Web 3.0, que irá revolucionar a internet. “A

revisarem seus valores e terem transparência”,

palavra metaverso foi top trend do evento. Sem

explica Mônica. O ESG precisa ser estruturado

30_SHOPPING CENTERS

Ken Chenault,
chairman e diretor
da General Catalyst,
e Maurice Jones, CEO
da OneTen

em toda a empresa e vir da liderança, não pode ser uma ação isolada, mas que haja
o comprometimento de fato.
Além disso, os colaboradores questionam as marcas. “Praticamente em todas as
discussões passaram a estar mais associadas a como contratar, engajar e, consequentemente, envolver as pessoas ao propósito da empresa. É o colaborador no
centro agora”, salienta a gerente.
No painel on-line e conjunto de Ken Chenault, chairman e diretor da General Catalyst, e de Maurice Jones, CEO da OneTen, a discussão foi sobre a OneTen, uma
coalizão de executivos líderes que visa empregar até 1 milhão de americanos negros
nos próximos 10 anos. Segundo os executivos, DE&I tem que se tornar um KPI com
metas claras. Como o varejo é responsável por um em quatro postos de trabalho nos
Estados Unidos, esse setor tem como objetivo liderar essa mudança, de acordo com
Chenault. “O tema estava presente em quase todos os painéis e havia um espaço
na NRF dedicado a abordagens e mesas redondas para discussão de igualdade,
diversidade e inclusão. Certamente, temas que vão repercutir ainda muito mais no
varejo e em outros setores também. E ficou muito claro que esse movimento precisa iniciar em cada um de nós e necessariamente ter o envolvimento das lideranças”,
relata Mônica.
Ainda abordando a temática trabalho, um dos palestrantes mais consagrados da
NRF, Lee Peterson, vice-presidente executivo da consultoria WD Partners, trouxe
dados interessantes sobre os impactos do trabalho híbrido no consumo. Em um
estudo recente da companhia, 100% dos 2.700 entrevistados disseram não querer
mais estar no escritório cinco dias na semana e o formato híbrido deve continuar
com índices bem acima do que era antes da pandemia. Para 2022, 60% dos entrevistados devem seguir trabalhando 50% do tempo em home office e os outros 40%
devem permanecer 25% do tempo em home office. Esse movimento foi chamado
de supernova do varejo. Segundo Peterson, isso fará com que a forma de consumo mude, fazendo as pessoas irem até as lojas não mais por necessidade, mas por
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desejo. E isso favorece as compras on-line, lojas

Segundo a vice-presidente da Morgan Stanley,

locais – de bairro, serviço de pick-up e delivery,

um líder precisa ganhar a confiança e ter clareza

pop-ups e showrooms.

e transparência mesmo quando é algo negativo,
pois é assim que se conquista e se forma uma

Liderança

equipe engajada. “Se pretende conduzir as pes-

A palestra intensa de Carla Harris, vice-presiden-

soas a um território incerto, é preciso ganhar a

te e diretora-geral da Morgan Stanley, foi uma

sua confiança. Em tempos de incertezas, as pes-

das mais comentadas da NRF 2022. Após traçar

soas anseiam por estabilidade e a capacidade

uma expectativa otimista para 2022, apontando

de ser transparente é essencial para proporcio-

que os pontos positivos devem superar as incer-

nar essa estabilidade”, disse.

tezas, Carla instigou toda a plateia ao falar sobre
como uma boa liderança pode desenvolver e

Além disso, a vice-presidente destacou que é

engajar toda a equipe. Logo no início, ela des-

necessário aprender com as falhas, um processo

tacou duas grandes transfor-

fundamental para a busca da

mações que envolvem esse

inovação, e que o líder preci-

tema: o poder da escolha e da

sa ter voz. “Ela abordou com

voz, a começar pelas mudan-

muita consistência oito pon-

ças nos contratos de trabalho.

tos da liderança: autenticida-

Isso porque a pandemia des-

de, construção de confiança,

pertou essa reflexão da flexi-

clareza e transparência, cria-

bilização em toda a equipe,

ção de outros líderes, diver-

algo que se aplica também

sidade, inclusão, inovação e

no varejo, o consumidor es-

o poder da voz. Certamente,

colhe a marca, onde compra,

senão a melhor, uma das me-

quando e onde recebe. Essa

lhores e mais brilhantes pa-

relação também não é mais

lestras desta edição da NRF

a mesma entre empregado e

2022”, enaltece Mônica.

empregador, pois existem vá-

Omnichannel
é passado

rias maneiras de se entregar o
trabalho.

O painel Tendências do vare-

Além disso, os colaboradores
buscam cada vez mais por
empresas que tenham o mesmo
propósito deles. Mônica destaca

jo 2022: Conceitos inovadores,
Carla Harris, vice-presidente e
diretora-geral da Morgan Stanley

que, durante o evento, em várias
palestras, assim como a de Carla, o colaborador
é colocado no centro do negócio. Hoje, o candidato a uma vaga questiona os propósitos e os
valores da empresa. Carla ainda falou sobre a
importância da diversidade e da inclusão estar
dentro da cultura da empresa, a começar por
cada um, e que só assim é possível realmente
ter um time diverso e inclusivo.

comércio alternativo e metaverso, de Kate Ancketill, CEO da
consultoria inglesa GDR Creati-

ve Intelligence, foi um dos mais comentados e
provocativos, fazendo com que os participantes
saíssem instigados em se aprofundar no tema.
“Ela enfatizou que ninguém se importa mais
com a discussão de omnicanalidade e que o desafio agora é harmonizar estes mundos, não há
mais fronteiras”, conta Mônica.
Kate fez uma análise sobre o consumo em um
futuro muito próximo, já que as gerações Z (nas-
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cidos entre 1996 e 2009) e Al-

como o virtual está intrínseco em nossas

pha (nascidos a partir de 2010)

vidas por meio de uma pesqui-

representarão 50% dos consu-

sa realizada em julho de 2021

midores em 2030. “Ela destacou

nos Estados Unidos, na China

que essa integração terá que ser

e no Reino Unido. O resulta-

natural, pois eles querem comprar

do diz que 76% dos entrevis-

em suas mídias sociais, utilizan-

tados concordam que suas

do realidade aumentada e reali-

rotinas e atividades dependem

dade virtual, em live-commerces

da tecnologia, 64% afirmam que

e no metaverso”, conta Mônica. Kate
fez uma provocação e disse que enquanto empresas estão ainda preocupadas em integrar o omnichannel, 97% dessa população têm como

Kate Ancketill, CEO e
fundadora da consultoria
inglesa GDR Creative
Intelligence

fonte de inspiração as mídias sociais

a vida social também está atrelada
ao mundo digital e 81% usam esses
recursos para se distrair. E a exigência desses consumidores em relação às marcas estarão presentes no
digital é alta: 86% esperam que a

e destacou que: a geração Z é app first e gasta o

maioria das empresas tenham plataformas tec-

equivalente ao PIB da Islândia apenas no TikTok;

nológicas perfeitas. Para Chiu, o metaverso será

30% faz compras em ambientes de realidade

a extensão das nossas vidas e proporcionará um

aumentada; uma em cada quatro pessoas disse

mundo interconectado e sem limites.

que gastaria cerca de US$ 200 comprando itens
puramente virtuais.

No painel Conhecendo a Geração Z, Meagan
Loyst, fundadora da Gen Z VCs (Venture Capital),

Com isso, é preciso abandonar o pensamen-

pontuou que os varejistas ainda terão muito tra-

to binário: on e off da última década. Agora, é

balho para atrair essa geração para dentro das

a vez do omnifulfillment, de abraçar o alt com-

lojas. “Para ela, o propósito da marca é vital e os

merce – os canais digitais não tradicionais e o

CEOs, com médias de idade bem superiores às

social e-commerce – e considerar que o meta-

gerações que estão vindo por aí, terão um gran-

commerce pode ser a

de desafio pela frente

maior

oportunidade

de entender este consu-

de vendas e de marke-

midor Z+Alpha”, afirma

ting da história para

Mônica.

as empresas. Kate citou empresas que já

Liz Bacelar, da Estee

estão

nes-

Lauder, também abor-

ses canais e incenti-

dou o tema, com foco

vou que sejam feitos

para a indústria de be-

investimentos

ainda

leza. Segundo ela, é o

esse ano no que será o

metaverso que não vai

futuro do varejo.

deixar o varejo físico

inseridas

morrer. A Clinique é a
A palestra de Emma

primeira marca da Es-

Chiu,

tée

bal

diretora
da

glo-

Wunderman

Thompson, veio comprovar

Emma Chiu, diretora global da
Wunderman Thompson

Lauder

presente

nele. “Criou a primeira
edição limitada produtos de
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Cassandra Napoli,
estrategista sênior
da consultoria
WGSN Insights

beleza NFT, que foi vendida em massa e o

no metaverso e, de acordo com Mônica, ele

valor arrecadado foi direcionado à pesquisa

reforçou que é lá que todos nós vamos nos

do câncer”, relembra Mônica.

encontrar e que a marca sai à frente com
esta inovação. Com mais de 50 anos de his-

Cassandra Napoli, estrategista sênior da

tória, a Ralph Lauren seguiu investindo na

consultoria WGSN Insights, também frisou

abertura de pontos físicos. Foram inaugura-

que a geração Alpha será a primeira a cres-

das 80 flagships e boutiques em 2021, com

cer no metaverso. “Ela pontuou uma ques-

o objetivo de ser líder no segmento de luxo.

tão curiosa: enquanto a Alpha será nativa

A companhia também quer estar em todos

no metaverso, as gerações Z e Millennials

os locais que o consumidor preferir e acre-

o utilizam para fugir de sua realidade. Um

dita no metacommerce, que já se tornou

ponto para que as marcas levem em consi-

uma nova fonte de receita. O CEO, inclusi-

deração na hora de ofertas seus produtos e

ve, brincou dizendo que já vestiu seu avatar.

serviços no mundo virtual”, recor-

A Ralph Lauren vendeu 100 mil itens no

da Mônica.

metaverso.

De acordo com Cassandra,
são

muitas

O evento deixou os partici-

possibilidades

pantes impactados com

que já vêm sendo testadas

tudo o que está acon-

pelas marcas em AR, VR, NFTs,

tecendo e está por vir

jogos, blockchain, avatars, co-

no universo varejista

mércio descentralizado, entre

e preparados para que

outras. E isso deve impulsio-

possam

nar o engajamento e ajudar

todo esse conhecimento

no crescimento das empresas
varejistas.

com suas respectivas equiPatrice Louvet, CEO da
Ralph Lauren

O CEO da Ralph Lauren, Patrice
Louvet, falou sobre a presença da marca

34_SHOPPING CENTERS

compartilhar

pes e aplicá-las de alguma
forma em seus negócios.
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Inovações no varejo
de Nova York
APÓS CADA EDIÇÃO DA NRF, AS DELEGAÇÕES BRASILEIRAS INCLUEM UM ROTEIRO ESTRATÉGICO
DE VISITAS EM LOJAS E SHOPPINGS, MUITOS DELES, INCLUSIVE, TEMAS DE PALESTRAS NA FEIRA. O
OBJETIVO É EXPERIENCIAR E CONHECER EM DETALHES AS INOVAÇÕES E A JORNADA DO CLIENTE
NESTES PONTOS DE VENDA
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

L

ojas, shoppings e experiências em uma das cidades mais pulsantes do mundo. Selecionamos alguns desses pontos visitados por Mônica Vianna, gerente de Relacionamentos e Insights, da Abrasce, com a delegação da FFX. Segundo ela, o atendi-

mento dos vendedores em todos os locais é um dos pontos a serem destacados
tanto pela excelência e preparo como por retratarem tão bem marca. “Eu quis
tirar fotos com eles. Pois, são a cara da loja, parecem ser verdadeiros fãs da
marca. A vendedora da Allure, por exemplo, parecia ter saído da capa da
revista. Já o atendente da Nike me passou a impressão de que faz parte do
estilo de vida dele”, diz. Confira os detalhes:
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HARRY POTTER STORE
Aberta em junho do ano passado, a loja virou destino em Nova York e trouxe um novo conceito de
varejo temático, que combina design, elementos
interativos, peças artesanais, produtos exclusivos
e muito mais. Logo na entrada, um modelo enorme da Fawkes, a famosa fênix da série de livros
e filmes, impressiona os visitantes. O lugar é dividido em três andares com 15 áreas temáticas e
reúne a maior coleção de produtos Harry Potter e
Animais Fantásticos, além de muitas experiências
multissensoriais, que encantam adultos e crianças. Para os fãs, então, é emocionante estar na
maior loja do mundo da saga. Segundo Mônica,
para interagir com os espaços, é possível baixar o
aplicativo Harry Potter Fan Club. “O local é um mix
de museu, parque temático e, por acaso, uma loja.

Estão expostas peças originais da série e há ainda duas
experiências de realidade virtual que podem ser vivenciadas pelos clientes: Chaos at Hogwarts e The Wizards
Take Flight. Os espaços de personalização, comuns às
grandes lojas do varejo, podem ser usados para comprar roupas características do filme ou as famosas varinhas mágicas com seu nome gravado”, conta. Ao final
da visita, é possível ainda saborear sorvetes e a famosa
cerveja amanteigada de Hogwarts. “Visita imperdível
pra quem curte a série e necessária pra quem trabalha
com tecnologia e varejo. Ao parar e observar as crianças entrando na loja, é encantador”, diz Mônica.
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ALLURE BEAUTY STORE
O bairro do Soho exala arte, moda e arquitetura incrível, por isso tem que estar no roteiro de todo viajante que vai à
Nova York. É lá que fica a primeira loja
física da revista feminina Allure, um espaço que foge de todos os padrões e oferece uma experiência de compra muito
interessante. O cliente escaneia o produto e, quando clica em comprar, uma
vendedora vai até o ponto onde ele está
para fazer o atendimento, tirar dúvidas e
finalizar o pedido. “A loja não tem caixa
e o checkout é feito pelo próprio cliente por meio de tablets. Ou seja, o consumidor não precisar sair do lugar para
ser atendido. Ali, realiza o pagamento e
recebe a compra.” Todos itens de beleza

curadoria dos editores da revista. Entre
eles, estão também os vencedores do
Best of Beauty, prêmio promovido pela
publicação, o que dá ainda mais credibilidade. Esse novo conceito agrega ainda mais valor às marcas e aumentam
seu alcance para que sejam ainda mais
conhecidas. “Outra curiosidade da loja
é experiência interativa com o espelho
inteligente, em que a cliente pode dar
dicas de maquiagem, gravar um blog
ou até mesmo fazer uma selfie pra
postar nas redes sociais com um
filtro da capa da Allure, que,
inclusive, trouxe a cantora
brasileira IZA na capa da
edição de janeiro”, conta
Mônica.

comercializados passam antes por uma
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GOOGLE
Em 2021, a companhia inaugurou sua primeira loja física de varejo, no bairro do Chelsea, em Nova York. Ela fica
no térreo do edifício que abriga a sede da empresa na cidade e oferece para os consumidores a possibilidade
de conhecer e testar os produtos e serviços oferecidos pelo Google. Os smartphones da linha Pixel, os notebooks Pixelbooks, as pulseiras inteligentes Fitbit e os dispositivos da Nest, por exemplo, ficam disponíveis para
os visitantes. O local também é ponto de entrega de compras feitas pela internet e oferece atendimento ao
cliente, desde para tirar dúvidas até solicitar assistência técnica. A Google já vinha testando modelos pop-up
e, com essa loja, abre uma nova jornada, estreitando o relacionamento com os clientes. A loja chama atenção
pela beleza e modernidade – com espaços muito bem distribuídos -, e destaca-se ainda pela construção sob
os critérios de US Green Building Council, o que fez com que já recebesse a classificação LEED Platinum. Parece ser o início dessa gigante de tecnologia no varejo físico assim como a Apple fez no começo dos anos 2000.

38_SHOPPING CENTERS

MACHINE HALLUCINATION: NYC
A Artechhouse, nova galeria do Chelsea Market, é
uma organização inovadora, que se dedica a ser
um espaço de interseção entre arte, ciência e tecnologia. Neste lugar disruptivo e inovador, a delegação visitou a exposição imersiva do artista turco
Refik Anado. A instalação Machine Hallucination:
NYC explora o passado e o futuro da cidade de
Nova York. Foram usadas 113 milhões de imagens
que mostram as mudanças constantes da cidade e
despertam a memória coletiva dos visitantes. Uma
experiência multissensorial impressionante. A instalação conta ainda com uma área exclusiva com
uma coleção de 1 mil NFTs de Anadol.
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Delegação da
FFX na visita à
Neighborhood
Goods

NEIGHBORHOOD GOODS
Localizado no Chelsea Market, a Neighborhood Goods se define como uma loja de departamento com história, pois conta um pouco da trajetória e do propósito de cada marca selecionada, que, em sua maioria, é
on-line e tem a oportunidade de expor seus produtos no varejo físico sem ter que abrir uma loja pop-up. E isso
favorece ainda as marcas menores. A curadoria é constante e segue critérios rigorosos. Mantido por um grupo
de investidores, a startup vem mostrar o sucesso desse novo conceito de varejo. E para complementar ainda mais a jornada do cliente, o espaço oferece cafés e restaurantes e também é
utilizado para a realização de eventos.

WESTFIELD WORLD TRADE CENTER
E BROOKFIELD PLACE
O Westfield World Trade Center é um shopping que
foge de todos os padrões e fica dentro da World Trade
Center Transportation Hub, estação construída anos
após o atentado às torres gêmeas. Com localização
na região financeira de Manhattan, a construção é assinada pelo renomado arquiteto espanhol Santiago
Calatrava. “Além de conectar os clientes a um hub de
transportes – com 11 linhas de metrô –, apenas metade
dos 70 mil m² do Westfield é destinada à ABL”, destaca
Mônica. As lojas ficam nas laterais da passagem principal e no mezanino. É possível perceber que o Oculus
– estrutura elíptica em arco de Calatrava, que formam
as ‘costelas’ – e os corredores protagonizam mais que
as lojas. “Outro destaque é o grande painel luminoso de 26 metros de comprimento, em que as marcas
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Brookfield Place

mais famosas do mundo disputam a atenção das

e muitas experiências culturais. “Pelo visto a união

400 mil pessoas que circulam diariamente no local.

de esforços, tendo clientes e varejistas beneficiados,

Um túnel subterrâneo agora interliga o Westfield

falou mais alto que a competitividade dos dois sho-

ao Brookfield Place, empreendimento localizado

ppings”, diz a gerente de relacionamento e insights.

a uma quadra da estação. O shopping oferece um
mix variado com muitas lojas de luxo de grifes internacionais, restaurantes com chefs renomados

SAKS WORKS
A empresa fez uma parceria com a WeWork durante a pandemia e os espaços da loja foram adaptados
para funcionar como um coworking. A área pode ser
utilizada pelo cliente por meio de diárias, mensalidades ou anuidades. “Até os provadores viraram pequenas áreas de trabalho. O espaço é incrível, criativo e de muito bom gosto. É algo novo e desafiador,
pois o maior fluxo obtido até agora foi de cerca de 50
pessoas”, afirma.
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NIKE – THE HOUSE OF
INNOVATION
Localizada na 5ª Avenida, essa loja da
Nike tem como missão trazer inspiração
e inovação para todos os atletas do mundo. Os
clientes encontram uma seleção de produtos incríveis e ainda podem conferir as últimas inovações,
ter acesso a conteúdos e dicas de especialistas da
Nike Arena. A operação tem ainda uma área destinada apenas aos calçados (Nike Sneakerlab) e outro
espaço para customização. “Surpreende pela maneira como a tecnologia está integrada na experiência de compra. É possível baixar o app e, ao ativá-lo,
ele já identifica, através de geolocalização, que está
na loja, podendo iniciar as compras. Basta escanear
o código de barras dos produtos, escolher se deseja
comprar na hora ou mandar os produtos pra uma
área de pick-up ou, ainda, direto ao provador. Depois, é só pagar pelo app e pegar o produto.”
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PUMA
Localizada na 5ª Avenida e inaugurada em agosto de 2019, a primeira loja-conceito da
Puma também envolve o cliente com o uso da tecnologia. Como a marca tem um compromisso de longa data com o automobilismo, tendo, inclusive, Lewis Hamilton como embaixador, a
loja conta com simuladores de Fórmula 1 para quem quiser viver a experiência virtual de correr pelas ruas de
Nova York. Agora, se o interesse estiver no futebol, um simulador, que reproduz o Estádio San Siro, permite ao
consumidor testar os últimos lançamentos de chuteiras. Assim como em outras marcas, na Puma, o cliente
também conta com o serviço de customização das peças e tem espelhos inteligentes, que mostram outras
opções do mesmo modelo e podem ser utilizados para chamar o vendedor. Há ainda outras experiências incorporadas que levam o cliente a querer ficar um bom tempo na loja.
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MESMO NA CRISE, A ARGO NÃO
PAROU DE CRESCER
COMPANHIA JÁ SOMA MAIS DE 20 SHOPPINGS EM SEU PORTFÓLIO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

F

undada em 2008, a Argo tem um jeito único de gerir os negócios e ganhou a confiança de
muitos empreendedores ao longo desses anos de trabalho, o que resulta em um portfólio

com 21 shoppings sob administração, sendo seis com participação própria.
A companhia busca sempre estar alinhada às melhores práticas de gestão e antenada às tendências de mercado, colaborando com empreendedores, administradoras e marcas, seja na
troca de experiências ou no desenvolvimento de projetos.
Na pandemia, agiram de forma rápida e assertiva para restabelecer o equilíbrio financeiro dos
negócios dos ativos, investiram em soluções de vendas on-line para inserir os pequenos lojistas
no mundo digital, reduziram custos, atingiram as metas de volume de contratos, diminuíram o
trabalho operacional… Foram várias soluções adotadas que resultaram em uma retomada com
alta nos índices no segundo semestre de 2021 que já superaram o período pré-pandêmico.

Norte Sul Plaza, o
primeiro shopping
da Argo, inaugurado em 2011

44_SHOPPING CENTERS

EMPREENDEDOR_ARGO

O Itaboraí Plaza, segundo empreendimento da
companhia, conta com
o Uni Atacadista, da Redeconomia, e serviços
do Detran

Em entrevista à Revista Shopping Centers, Luana

shopping de terceiros e, em 2015, foi inaugurado

Bomfim, sócia-diretora da Argo, nos fala sobre o

o segundo greenfield, o Itaboraí Plaza, em Itabo-

atual momento dos negócios e as estratégias im-

raí (RJ). A empresa dobrou de tamanho em 2016,

plementadas no enfrentamento da crise, relem-

ao assumir a gestão de mais três shoppings em

bra os momentos mais marcantes da companhia

operação e o desafio de retomar um projeto gre-

e nos conta sobre os planos de expansão e a ex-

enfield em Volta Redonda (RJ).

pectativa para 2022.
No primeiro ano de gestão desses empreendiRevista Shopping Centers – Gostaria que me

mentos, apresentamos excelentes resultados.

contasse os principais momentos da trajetória

Conseguimos reduzir, em média, 30% do custo

da companhia.

condominial em cada, entendemos a vocação de
cada projeto, reposicionamos e readequamos o

Luana Bomfim – A Argo foi criada em 2008 por

mix. Tudo isso somado a drástica redução da ina-

Hugo Matheson e Antonio Arbex, executivos com

dimplência, resultou em mais de R$ 25 milhões de

mais de 30 anos de experiência no mercado de

NOI (Net Operating Income – Receita Operacional

shopping centers. Juntos já haviam fundado a

Líquida) para os empreendedores, além de uma

EGEC e DACOM, as maiores empresas de presta-

economia de R$ 90 milhões na readequação das

ção de serviços para shoppings do mercado bra-

obras do projeto greenfield, que foi inaugurado

sileiro na época. Em 2006, participaram da funda-

com taxa de ocupação superior a 90%.

ção da brMalls, tornando-se diretores acionistas.
A partir daí, fomos crescendo e gerando resultaA intenção dos sócios no momento de fundação

dos para os empreendedores ano após ano. Para

da Argo era de gerir as participações próprias

cada novo empreendimento gerido, entendíamos

e construir um shopping a cada dois anos. Em

a vocação do shopping, reduzíamos os custos e

2011, foi inaugurado o primeiro greenfield, o Nor-

atuávamos no caixa de forma rápida e sistemáti-

te Sul Plaza, em Campo Grande (MS). Pouco de-

ca. Investimos muito em pessoas e em novas tec-

pois, surgiu o convite para administrar o primeiro

nologias e, com isso, aperfeiçoamos nossa metoSHOPPING CENTERS_45
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dologia própria de gestão, tendo,

Com a receita em queda expressi-

hoje, um diagnóstico rápido dos

va, a prioridade era a preservação

empreendimentos e uma equipe

de caixa. Centralizamos todos os

especializada na execução das es-

pagamentos a fornecedores na

tratégias estabelecidas.

holding, criamos um grupo de
trabalho para renegociação dos

Apesar dos desafios, a pande-

contratos, estratégias de redução

mia consolidou nossa posição no

de despesas e flexibilização de pa-

mercado. Em 2020, reabrimos um

gamentos. Em razão do ótimo re-

shopping em Curitiba com 90%

lacionamento que temos com os

de ocupação e, em 2021, recebe-

fornecedores, finalizamos as ne-

mos o convite para administrar

gociações em abril de 2020 e já tí-

mais dois shoppings. Mesmo na

nhamos um mapa claro de como

crise, não paramos de crescer!

Luana Bomfim,
sócia-diretora da Argo

restabelecer o equilíbrio financeiro dos condomínios.

Os resultados nos empreendimentos administrados geraram novos convites de

As estratégias foram repassadas aos shoppings e

nossos empreendedores e indicações para assu-

acompanhadas de perto pela Diretoria de Opera-

mirmos novos clientes que já haviam ouvido falar

ções com sistemas de acompanhamento que nos

de nossa forma de gestão. Foi assim que saímos

davam visibilidade de qualquer desvio do plano,

de três shoppings no início de 2016 para 21 sho-

gerando tempo hábil de agir e reverter o cenário.

ppings em 2021. Esse alto índice de indicações e

Essa metodologia de trabalho acabou se tornan-

convites nos faz acreditar que estamos no cami-

do nosso modelo de trabalho atual, pois nos trou-

nho certo.

xe agilidade, leveza e maior controle das pontas.

RSC – A pandemia foi o momento mais desa-

Após as reaberturas, sentimos as equipes muito

fiador para o setor. Quais foram as estratégias

abaladas com todo o momento e sabíamos que

implementadas para o enfrentamento da crise?

precisávamos dar uma injeção de ânimo. Lançamos então campanhas de retomada: ações inter-

LB – Com toda a imprevisibilidade gerada pela

nas com foco em recebimento, comercialização

pandemia, nosso primeiro pensamento foi dar se-

e automação, condicionadas a metas de curto

gurança e conforto aos lojistas quanto a previsão

prazo e com premiação para os primeiros lugares.

de seu fluxo de caixa. Para isso, criamos o ‘Pacto

O sucesso foi absoluto, em menos de três meses,

de Retomada’, que previa diversos cenários ma-

dobramos o volume de contratos, reduzimos o

croeconômicos e condicionava à adesão aos ter-

trabalho operacional e chegamos no patamar de

mos do pacto ao adimplemento do lojista. Em

94% de recebimento.

menos de duas semanas após o fechamento dos
shoppings, fizemos todas as negociações de for-

RSC – De que forma a companhia acelerou os

ma individual e levando em consideração o histó-

investimentos em omnicanalidade durante a

rico de cada um.

pandemia e quais foram os resultados colhidos
dessa integração do phygital?
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Américas

Shopping,

um empreendimento
planejado com arquitetura sustentável

LB – Estamos sempre muitos atentos às tendên-

trumentalizar e treinar esses pequenos empre-

cias de comportamento dos consumidores e às

endedores para entenderem e se adequarem às

necessidades dos nossos lojistas. Assim como nós,

novas formas de consumo.

eles são empreendedores que investiram no seu
negócio e precisam se adequar à nova forma de

Daí, surgiu o projeto ‘Vitrine Virtual’ que, além da

consumo para que seu negócio se mantenha e

ferramenta de venda on-line, vinha com um guia

cresça. A cada empreendimento temos de 200

prático e detalhado contendo informativos como:

a 300 lojistas com perfis, estrutura e momentos

equipamentos básicos necessários, manual foto-

bem particulares.

gráfico, como criar seu catálogo digital, formas de
pagamento, parcerias para a entrega da merca-

Já tínhamos iniciativas para incentivar a omini-

doria etc.

canalidade e a pandemia só acelerou o processo.
Estudamos muitas formas e canais para digitali-

Optamos por uma implementação gradual, au-

zar as vendas e fomos a campo para entender a

mentando pouco a pouco a complexida-

necessidade de quem mais estava sofrendo: o lo-

de das operações paralelamente com

jista. Ali, percebemos que a maturidade das ânco-

a capacitação dos nossos lojistas.

ras e grandes marcas no mundo digital eram bem

Atualmente, todos os shoppings

diferentes das demais lojas.

administrados pela Argo possuem canal próprio de ven-

Para facilitar a entrada desses inúmeros lojistas

das on-line, dando oportu-

nesse novo mundo, entendemos que tínhamos

nidade para que 100%

que dar um passo de cada vez. Antes de
implementar qualquer solução de
venda on-line, precisávamos ins-
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das lojas possam aproveitar essa ferramenta de

cias que não podem ser substituídos por um cli-

forma rápida e com baixo custo.

que no celular.

RSC – Com toda a aceleração digital que o setor

Acompanhamos muito de perto tudo o que está

passou, como acredita que será o shopping do

acontecendo no mundo digital e buscamos trazer

futuro ou essas mudanças já contemplam o fu-

para o nosso mercado toda e qualquer inovação

turo?

que ajude a melhorar a experiência do consumidor. O shopping é um empreendimento vivo que

LB – Acreditamos que a ida a um shopping seja

se adapta a realidade de seu público, por isso,

um momento de prazer para as pessoas e traba-

acreditamos que sempre haverá um caminho

lhamos incansavelmente para que essa experi-

para sua sobrevivência.

ência seja cada dia melhor. Entendemos que as
inovações tecnológicas simplificam o nosso dia a

RSC – Como está o desempenho dos ativos em

dia, nos livrando daquilo que consideramos tare-

termos de fluxo, vendas e taxa de ocupação?

fas desagradáveis.
LB – Mesmo com a segunda onda da pandemia
Só trocamos uma atividade prazerosa por outra

no primeiro semestre, percebemos, ao longo de

que gostamos ainda mais. Ainda não consegui-

2021, uma robusta recuperação da atividade nos

mos enxergar nas compras on-line uma atividade

ativos da Argo. Destacamos a ampla recuperação,

que substitua a ida ao shopping. A compra em si

no segundo semestre, das vendas totais que apre-

é apenas um dos atos que nos leva ao shopping. A

sentaram um crescimento médio de 8% na com-

decisão de sair de casa e se deslocar até lá é mais

paração com 2019.

complexa do que isso. Envolve muitas questões
humanas subjetivas como sentimentos e vivên-

Boavista Shopping,
localizado na capital
paulista
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Os segmentos de lazer, mais particularmente os cinemas e as restrições para realização de eventos, foram responsáveis por grande parte
da redução de fluxo percebida na
indústria. Os nossos indicadores de
fluxo evoluíram sensivelmente nos
últimos meses. A redução no ritmo
da queda (para 12% no 3T21) é animadora e está acima da média reportada por outras companhias do
setor.
Através do foco em rentabilidade,
redução de vacância, controle da
inadimplência e contenção de custos, obtivemos uma melhoria de 11
pontos percentuais na margem de
NOI e um resultado absoluto YTD

possuam espaços mais amplos. O Natal, em geral,

(Year to Date) 2% acima do NOI realizado em 2019,

foi positivo, com crescimento em vendas em rela-

performance acima da média do mercado, que, ma-

ção aos anos de 2019 e 2020, reforçando a percep-

joritariamente, apresentou queda no NOI vs. ano – 2.

ção de recuperação.

Na área comercial, considerando os 20 shoppings

RSC – Os visitantes voltaram a procurar por ati-

em operação, foram assinados mais de 30 mil m²

vidades de lazer e entretenimento?

de ABL. Dessa forma, a taxa de ocupação voltou
aos patamares pré-pandemia.

LB – Sim. A tendência de shoppings como centros
de experiência já vinha se desenhando desde an-

RSC – Atualmente, o que poderia destacar do

tes da pandemia, com aumento da participação

comportamento do consumidor com o avanço

de atividades de lazer, gastronomia e entreteni-

da vacinação, a flexibilização e o Natal?

mento no mix dos empreendimentos.

LB – Percebemos que as pessoas têm buscado

A pandemia consolidou essa tendência e temos

opções de entretenimento fora de casa, que aliem

percebido ótima performance dos restaurantes,

comodidade, praticidade e segurança – pontos

que alcançaram vendas superiores ao níveis pré-

que os shoppings conseguem oferecer. Nesse

-pandemia, assim como parques infantis, que

sentido, fica nítido o retorno dos consumidores –

têm apresentado fluxo elevado. Fizemos par-

tendo inclusive registrado recorde de tráfego em

ceria com o a Casa da Vovó, Strike Lounge,

alguns empreendimentos.

Big Jump e Magic Games – maior parque
da América Latina a ser inaugurado no Via

Temos notado também algumas mudanças de

Brasil Shopping, no Rio de Janeiro (RJ).

hábito, como compras mais direcionadas e busca
por opções de entretenimento e restaurantes que
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Via Brasil Shopping, que ganhará o
maior parque da Magic Games

Um caso interessante é o do Vogue Square, empreendimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), que possui 40% do mix voltado para
gastronomia e entretenimento e que dobrou as
vendas desde 2019, se consolidando como polo
de lazer na região.
RSC – Houve a entrada de novas marcas no
mix dos empreendimentos?
LB – Sim. No início da pandemia sentimos uma diminuição no ritmo de expansão
de grandes marcas, o que abriu espaço para o surgimento de novas marcas (muitas
que vieram do universo on-line, entenderam a importância da loja física e apostaram
nesse formato).
Em 2021 notamos um movimento consistente de retomada da expansão de marcas nacionais bem estruturadas, com destaque para: Renner, Riachuelo, C&A, Magazine Luiza, Casas Bahia, Kalunga, Pernambucanas e Centauro, bem como serviços em geral, farmácias e laboratórios.
O segmento que vem expandindo e lançando novidades é o de restaurantes. Assinamos com o Paris 6,
L’entrecot de Paris, Frontera, Vizinhando, Mané, Encontro Nordestino, Mania de Churrasco e percebemos
o lançamento de novos chefs, com destaque para o Vogue Square que inaugurou o Nonna per Heaven,
Heaven Cucina, Maraca Sport Bar, DB House e Ginger Sushi.
RSC – Como avalia o desempenho do time da Argo desde o início
da crise e qual foi o suporte dado à equipe nesse período?
LB – É justamente no período de crise que
colocamos à prova toda a estrutura que
construímos. No mesmo dia do fechamento dos shoppings, reunimos todos os diretores em uma sala e até a noite já tínhamos
escrito o ‘Pacto de Retomada’ e o ‘Plano de
Redução de Custos e de Renegociação com
Fornecedores’.
O passo seguinte foi a execução, realizada
através das equipes dos shoppings. O papel dos superintendentes e da equipe administrativa foi fundamental para o sucesso
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do planejamento e, no campo, a equipe teve a dificílima missão de manter o funcionamento dos
equipamentos, com poucos recursos e se adequar
de forma rápida às regras de restrição de cada período.
Ficamos muito orgulhosos dos resultados obtidos,
pois são o espelho da equipe que construímos.
Nesse momento de vulnerabilidade e instabilidade, criamos um senso de confiança mútua que
favoreceu ainda mais a aproximação da holding

Shopping Park Sul, localizado em

com as equipes dos shoppings.
Agimos de forma rápida, planejada e confiando
que tínhamos as pessoas certas nas pontas para
executar o plano. O resultado foi o rápido reestabelecimento do equilíbrio financeiro dos condomínios, dando previsibilidade aos lojistas, além de
transparência e segurança para os empreendedores.
RSC – A companhia conta com salas de descompressão destinadas aos colaboradores?
LB – Temos um ambiente de trabalho diferenciado, com equipamentos modernos e clima descontraído. Fazemos muitas atividades esportivas fora
do escritório como futebol, corrida, bicicleta etc. E
constantemente contratamos treinamentos com
esse propósito, como foi o caso do programa Mindfulness que durou 12 semanas.
RSC – Em relação a expansões e greenfields,
quais são os planos futuros e os últimos investimentos feitos?
LB – Em relação a greenfields, estamos finalizando as obras do Taquara Plaza, shopping de 20 mil
m² de ABL que será inaugurado no final de 2022.

Volta Redonda (RJ)

empreendimento e, com isso, sugerir soluções
customizadas para cada projeto. Isso faz com que
sejamos constantemente procurados por empreendedores para estudar o potencial de algumas
regiões no Brasil, principalmente cidades do interior, o que pode gerar novos contratos ou a expansão de empreendimentos sob gestão.
RSC – Quais são os principais diferenciais da administração da Argo?
LB – Somos uma administradora fundada por empreendedores de shoppings. Isso nos permite entender verdadeiramente as necessidades dos nossos clientes para gerir os empreendimentos com
visão de dono. Utilizamos as mais modernas ferramentas de gestão para apresentar soluções inteligentes para os grandes desafios dos shoppings
e entregar resultados rápidos e consistentes, com
transparência.
Ao assumirmos um empreendimento, fazemos
um diagnóstico ágil e preciso dos ativos, entendemos as expectativas dos clientes e, através de metodologia própria, estabelecemos um plano para
explorar o potencial do shopping.

Sobre as expansões, usamos uma metodologia
própria, que utiliza dados e ferramentas de mercado para analisar o potencial máximo de cada

RSC – Como está a expectativa
para 2022?
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que estimulam as famílias e os pequeLB – Os resultados dos últimos meses

nos empreendedores locais. Acredita-

nos dão um panorama positivo para

mos na educação como forma de de-

2022. Nossas expectativas são de con-

senvolvimento social, por isso, apoiamos

solidação da retomada e, naturalmente,

algumas instituições sociais como a Cre-

seguiremos atentos ao cenário para que

che Santa Clara no Rio de Janeiro que

possamos agir rápido e nos adaptar a

ajuda crianças e famílias em situação de

movimentos que impactem nossa ati-

vulnerabilidade social.

vidade, como temos feito nos últimos
anos. Acreditamos que os shoppings fa-

Na questão do meio ambiente, temos di-

zem parte da vida dos brasileiros e proje-

versas ações locais, com destaque para o

tamos que o desempenho de 2022 esta-

projeto “Mar sem Lixo” que proporciona

rá diretamente relacionado ao controle

a limpeza de Lagoas e plantio de árvores

da pandemia e à reação da economia do país.

no entorno. E de forma centralizada, estudamos os
equipamentos para buscar as melhores soluções

RSC – Quais são as principais práticas imple-

de eficiência energética específicas para cada

mentadas em ESG (Environmental, Social and

shopping. Apostamos na automação predial dos

Corporate Governance)?

equipamentos, investimos na troca da iluminação
convencional por iluminação de LED, entre outras

LB – As práticas ESG já faziam parte da rotina dos

ações que visam, além da redução do consumo,

shopping e vêm se consolidando ao longo do tem-

gerar maior conforto térmico para o consumidor.

po. Durante todo ano, promovemos ações, campanhas e parcerias que beneficiam a comunidade

A governança sempre foi um assunto prioritário

do entorno, nossos clientes e lojistas.

para nós, afinal somos prestadores de serviços. Investimos em sistemas para garantir a consistência

Na parte social são muitos os exemplos. Temos di-

e transparência de informações e fazemos audi-

versos programas de inclusão social em parceria

torias externas constantes. Disponibilizamos polí-

com a APAE, o ‘Movimento do Bem’ que premia

ticas anticorrupção, plano de adequação a LGPD,

mulheres inspiradoras locais, o ‘Mães Coragem’

código de conduta etc. Como o assunto é amplo e

que apoia família com filhos autistas, o projeto

complexo, criamos um programa interno chama-

‘Contra a Fome’, parceria com ONGs e instituições

do ‘Visão Consciente’, que vai fazer parte da nos-

locais para arrecadação de roupas e alimentos

sa trilha de aprendizagem 2022, para que nossa

para famílias carentes, campanhas para apoiar

equipe entenda melhor a importância e o objetivo

mulheres que lutam contra o câncer de mama,

das práticas ESG.

campanhas de doação de sangue, feiras de adoção de animais, dentre outras.
Entendemos ainda que os shoppings devem ser
pontos de cultura, capacitação e envolvimento
com sua área de influência, por isso, promovemos
inúmeras palestras e oficinas educativas gratuitas
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ÁREAS DE
DESCOMPRESSÃO:
CONHEÇA ESTE
ESPAÇO

EMPRESAS INVESTEM EM AMBIENTES
COM DECORAÇÃO LEVE E DIVERTIDA
PARA PROMOVER O BEM-ESTAR
MENTAL, A DESCONEXÃO DA ROTINA
NO TRABALHO E A INTERAÇÃO ENTRE O
TIME E GANHAM COLABORADORES MAIS
MOTIVADOS E PRODUTIVOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

O

ambiente corporativo de uma forma diferente – muito mais leve e descontraído, por
sinal. O movimento de criação de espaços de descompressão, que começou com as

startups, já se espalha entre os mais variados tipos de companhias e soma benefícios para o
colaborador e, consequentemente, para a produtividade do negócio. Essas áreas de desconexão agregam valor para todos os lados, mas, vale ressaltar, que elas devem estar alinhadas
à cultura da empresa. “Não adianta colocar um videogame, se o CEO não joga porque o
funcionário ficará com receio de usar. A cultura deve vir de cima. É preciso ainda entender
as necessidades dos colaboradores da empresa”, afirma Luciana Araújo, arquitetura e urbanista da Óbvio Arquitetura.
Existe, inclusive, uma área interdisciplinar, chamada neuroarquitetura, que combina a neurociência e a psicologia à arquitetura e ao
design, com foco em entender como os ambien-
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tes nos afetam e, consequentemente, fornecer evidências científicas para
embasar o processo de design. Segundo Andréa de Paiva, criadora do NeuroAU e professora de neuroarquitetura na FAAP, em São Paulo (SP), diferentes elementos do ambiente – como iluminação, aromas, sons, texturas, cores, formas, proporções, presença de natureza, por exemplo – podem afetar
o cérebro e o comportamento dos usuários no curto e no longo prazo. “Os
estudos científicos que investigam os efeitos de tais características trazem
muitas respostas que podem ajudar os arquitetos a tomar decisões na hora
de projetar. Com a neuroarquitetura, o entendimento de arquitetos e designers sobre os impactos do seu design nas pessoas pode ficar muito mais
completo”, explica Andréa.
Nathália Otoni e Luciana Araújo,
arquitetas e sócias do escritório

De acordo com a arquiteta Luciana, esse conceito de descompressão está

Óbvio Arquitetura

muito presente em startups e se espalhou para o mercado pelos benefícios que proporciona. “Está comprovado que esses espaços aumentam a

produtividade, ajudam a reter talentos e ainda geram pertencimento já que o colaborador sente que
a empresa se preocupa com ele. A geração mais nova é mais exigente com a infraestrutura de uma
empresa, pois busca ter qualidade de vida no trabalho”, diz a arquiteta e urbanista.
Mais uma vantagem das áreas de relaxamento – e explicada pela neuroarquitetura – é a manutenção
do bem-estar e o auxílio no controle dos níveis de estresse. “Em diferentes contextos, as pessoas estão
sobrecarregadas, o que eleva o estresse e consome os recursos mentais. Esses são limitados e quando
não são restaurados, habilidades como tomada de decisão, a cognição e o aprendizado, o autocontrole, a atenção, entre outras, ficam prejudicadas. Esses espaços ajudam as pessoas a restaurá-los
durante uma pausa. E isso afeta positivamente a produtividade e a performance dos colaboradores”,
destaca Andréa.
Entre os efeitos positivos de um
ambiente pensado em detalhes
para provocar a restauração e trazer novo fôlego, está a diminuição
da ruminação, que acontece quando pensamentos negativos ficam
voltando à mente quando temos
um problema. “Estudos mostram
ainda que a presença da natureza
nesses espaços é bastante importante para facilitar esse processo.
Além disso, a diminuição do esProjeto da Óbvio Arquitetura, o escritório da Méliuz foi planejado diretamente para
os colaboradores. O layout das áreas prioriza o coletivo, a convivência e integração
da equipe. Há ainda uma ampla mesa comunitária com função multiúso: pode ser
usada para trabalhar, fazer refeições, tomar café e até mesmo realizar uma reunião
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tresse resulta em menos comportamentos agressivos. Num ambiente corporativo, isso é essencial
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para o convívio das pessoas e para o estímulo à colaboração. Por fim, colaboradores com
acesso a espaços de descompressão de qualidade tendem a se sentir mais satisfeitos e
motivados”, conclui a professora de neuroarquitetura.

Híbrido
Com o retorno ao trabalho presencial, o ambiente corporativo ganha ainda mais relevância. “Agora, os escritórios competem com as casas das pessoas
e precisam ser confortáveis e agradáveis”, diz Luciana. Por outro
lado, Andréa afirma que nem sempre a casa tem as qualidades físicas para suprir as necessidades mais primitivas em relação ao ambiente como exposição à luz natural, natureza e oportunidade de
mudanças de postura e movimento físico. “As empresas não têm
como controlar a qualidade dos espaços de home-office dos seus
colaboradores. Estudos mostram, por exemplo, que a ausência de
contato com a luz natural prejudica o ritmo das atividades internas
do organismo, afetando nosso pico de energia e performance de
dia e a qualidade de sono à noite. Além disso, está associada ao
aumento nos riscos de depressão, dado que a luz natural estimula
a produção de serotonina, associada à sensação de bem-estar e
felicidade.”

Andréa de Paiva, criadora do
NeuroAU e professora de neuroarquitetura na FAAP (SP)

É importante ainda destacar que cada empresa é única e o que
funciona em um local pode não ter mesmo efeito em outro. Por isso, é essencial contar
com um profissional da área no desenvolvimento e execução do projeto. Mas é lógico
que projetos bem executados sempre devem servir de inspiração.
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A professora do curso de neuroarquitetura da Faap destaca o projeto do Glumac Shangai Office,
na China, como um bom exemplo de aplicação dos conceitos desta ciência, em especial o efeito
positivo do contato com a natureza. “A reforma do Glumac Shangai Office aconteceu em 2014
e incorporou acesso à natureza e aos processos naturais. Como resultado, a empresa observou
um aumento de 73% na percepção de conforto no espaço em comparação ao projeto antigo”,
explica. Os escritórios que adotam o design ativo, muito aplicado nas startups do Vale do Silício,
também são exemplos de sucesso. “Um estudo de 2014 investigou empresas com essa prática
e observou que em escritórios que oferecem a possibilidade de se trabalhar caminhando em
esteiras, por exemplo, o desempenho geral nas atividades e as interações com os colegas aumentaram”, conta.

No setor de shopping
Bons exemplos também podem ser observados na indústria de shopping de centers. A Ancar
Ivanhoe possui um núcleo de arquitetura em cada shopping, responsável por todos os espaços
da rede, bem como pelos conceitos e planejamentos em conjunto com o escritório central. A
área é responsável também pela concepção das estruturas de trabalho. Desde o início, é criada
com o objetivo de promover um ambiente aberto, integrado e que possibilite a fácil comunicação e a interação entre os colaboradores.
Em cada shopping, a empresa aplicou um modelo de espaço de descompressão. “Alguns contam com salas de convivência amplas equipadas com televisores, sofás, livros e videogames,
enquanto outros disponibilizam no meio da admiEssa unidade Ioasys, em São Paulo, foi projetada com
o objetivo de receber os clientes, já que a sede fica

nistração, por exemplo, mesas de sinuca e pingue-pongue. Há os empreendimentos que optam por

em Belo Horizonte (MG), e segue um conceito mais

disponibilizar espaços abertos, como uma varanda

disruptivo de descompressão. A Óbvio Arquitetura

arborizada ao ar livre com mesas e lounge, o que pos-

criou áreas de trabalho mais informais para reuniões
e treinamentos, agregando ao projeto espaço de

sibilita uma conexão maior com a natureza. Há tam-

café, tobogã, uma marca em todos os escritórios do

bém os que escolhem espaços com churrasqueiras

Ioasys, e muitas áreas integradas

e ar livre totalmente equipados para o happy hour”,

sempre com um toque
industrial
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destaca Léia Cardoso, Head de Recursos Humanos da Ancar Ivanhoe.
Para ela, esse é um caminho para cuidar
também da saúde mental de todos que trabalham diariamente para botar a ‘máquina’
shopping center para funcionar. “A Ancar Ivanhoe acredita que pessoas felizes realizam
entregas melhores e de mais qualidade. A
interação das equipes, o entendimento que
a empresa valoriza a vivência e a essência de
cada um dos colaboradores e não apenas a

Imagem do escritório central da Ancar Ivanhoe,
antes da pandemia

entrega de resultados são,

Léia Cardoso, head de

sem dúvida, os maiores be-

Recursos Humanos da

nefícios

desses

espaços”,

Ancar Ivanhoe

enaltece a head.

No período de pandemia, o uso dessas áreas exigiu uma cautela maior e
os cuidados precisaram ser redobrados para que todos pudessem usufruir com toda segurança. Não existem regras físicas e escritas, mas
são cuidadas por todos os colaboradores. “O pertencimento de dono
de quem trabalha diariamente nos nossos shoppings é tão nítido,
que transparece nesse zelo e cuidado que cada um possui com os
ambientes que são de todos”, afirma Léia.
Um dos valores da Aliansce Sonae é ‘Gente em primeiro lugar’, o que
comprova que os colaboradores são peças-chave do negócio. Por isso, sempre buscam por inovações que possam tornar a empresa um lugar cada vez
mais convidativo e agradável. Em janeiro de 2021, inauguraram dois novos escritórios da holding
– na Barra da Tijuca (RJ) e na Vila Olímpia (SP). “Na contramão do que se via naquele momento
de pandemia, optamos por ampliar os nossos espaços, garantindo uma experiência ainda melhor
para o nosso time, tornando os dias de trabalho ainda mais prazerosos. Entendemos que existe
uma demanda no mercado pela reinvenção dos espaços corporativos, com escritórios open space
que gerem trocas mais frequentes e fluidas entre os times, rotinas mais flexíveis etc., então, coube
nosso olhar especial sempre para esse público, como forma de estimular o engajamento e a relação”, conta Renata Corrêa, diretora de Gente e Performance da Aliansce Sonae.
Os projetos convidam a momentos de descontração, inspiração e interação entre as equipes. “Do
ponto de vista de negócios, o efeito é positivo – funcionários motivados e felizes são capazes de
oferecer resultados ainda melhores e tornam-se verdadeiros embaixadores da nossa marca”, relata Renata.
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Áreas ao ar
livre proporcionam
contato com a natureza

Com a pandemia esses locais se tornaram ainda mais relevantes, já que os

no escritório central

times ficaram bastante tempo afastados fisicamente. Os ambientes foram

da Ancar Ivanhoe. O
registro da imagem

pensados de acordo com os aprendizados recentes, contando com modelo

foi feito antes da crise

mais flexível de trabalho, e considerando a nova realidade híbrida – remoto

sanitária

e físico – que proporciona maior conforto e qualidade de vida aos nossos
colaboradores. De acordo com Renata, com o retorno

parcial do trabalho presencial, esses espaços tornam-se ponto de (re)
encontro e, inclusive, interação entre colaboradores que ainda não se
conheciam pessoalmente. “O mundo todo passou por um período de
grande estresse com a pandemia, então, é fundamental também que,
ao retornar ao trabalho presencial, os nossos funcionários tenham ambientes amigáveis e que fomentem a troca, a criatividade e o respiro”,
reforça.
Vale ressaltar que, em geral, não existem regras de uso para as áreas
de descompressão, mas, sim, boas práticas. O colaborador fica livre
para usar os espaços durante a jornada no escritório – seja para fazer uma reunião, sair do

Renata Corrêa, diretora de Gente e

ambiente (mesa), tomar um café, bater-papo

Performance da Aliansce Sonae

com um colega. “A ideia é que o espaço seja,
realmente, um local prazeroso e que traga benefícios para todo o
time”, enfatiza Renata.
Os novos escritórios
da Aliansce Sonae têm
ambientes open space,
disruptivos, bem iluminados, mais sustentáveis, humanos e que
favorecem a interação
entre os times
Os projetos da Aliansce Sonae
foram assinados pelo escritório
Athié Wohnrath
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MADEIRAMADEIRA SEGUE INVESTINDO
EM LOJAS FÍSICAS EM 2022
ESPECIALIZADA EM MÓVEIS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A MARCA, UM DOS
ÚLTIMOS “UNICÓRNIOS” BRASILEIROS, FOCA NA ABERTURA DE ATÉ MAIS CINCO OPERAÇÕES
EM SHOPPINGS APENAS NO INÍCIO DESTE ANO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

O

portunidades sempre existem nos períodos mais difíceis e muitos negócios são prova disso. Na MadeiraMadeira, tudo começou após a empresa da
família de revestimentos entrar em falência em decorrência da crise eco-

nômica nos Estados Unidos que resultou no estouro da bolha imobiliária. Como a
companhia dependia 95% das exportações para o país, não resistiu. “O mercado desapareceu do dia para a noite. Como meu pai sempre foi empreendedor, tínhamos
esse DNA. Vimos que o e-commerce estava crescendo bastante nos EUA na época,
mesmo diante de toda a crise”, afirma Daniel Scandian, CEO e cofundador da MadeiraMadeira.
Então, ele e o irmão Marcelo Scandian buscaram
uma alternativa para recomeçar. Em 2009, surge
a MadeiraMadeira, um e-commerce especializado em móveis e materiais para construção, fruto
da resiliência dos empresários e da chegada do
terceiro cofundador, Robson Privado. Durante
12 anos, foram muitos momentos desafiadores com erros e acertos, mas que levaram a
startup a ser considerada o 16º unicórnio brasileiro em janeiro de 2021, após o aporte de
US$ 190 milhões, liderado pelo SoftBank e
Dynamo. Essa transação mais que dobrou
o valuation de US$ 500 milhões, obtido em
setembro de 2019.

Daniel Scandian,
cofundador da
MadeiraMadeira
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“É um reconhecimento muito bacana do

modelo de drop-shipping, que conecta a

mercado de investidores. Essa conquista

plataforma de tecnologia proprietária dire-

também é dos nossos colaboradores que

tamente ao ERP de cada fabricante. Para

construíram algo do zero. Outros empre-

quem deseja começar a vender, o cadas-

endedores focam em alcançar esse status

tro é bem simples e existe uma parceria

e temos a responsabilidade de continuar

com mais de 30 integradores para facilitar

crescendo e se reinventando. No Brasil, há

a gestão das lojas, além de todo o suporte

momentos muito bons e outros ruins e te-

dado pela empresa.

mos que saber lidar com essas variações. E
a tecnologia nos dá essa flexibilidade”, relata Daniel.

Presença em shoppings
e expansão

Ana Gabardo, diretora comercial da Ma-

Com a capitalização, novos investimentos

deiraMadeira, complementa: “atualmente

foram feitos. Entre eles, destaca-se a aber-

somos considerados a maior loja on-line

tura de lojas físicas próprias. Em 2020, a

de móveis e decoração da América Latina,

MadeiraMadeira inaugurou 10 guide shops

além de líder em soluções tecnológicas. Al-

e fechou o ano de 2021 com mais de 110

cançar o status foi uma grande realização

operações. “Observamos que o mercado

e, ao mesmo tempo, um enorme desafio”.

vinha crescendo do on-line para o off-line

São mais de 7 milhões de clientes desde a

em 1% ao ano e que após a pandemia essa

fundação.

taxa aumentou para até 10%. Como estávamos crescendo muito rápido no on-li-

A plataforma possui mais de 2 milhões

ne, analisamos que poderíamos aumentar

de itens para casa e construção disponí-

nosso mercado em até dez vezes com essa

veis para venda e foi uma das pioneiras no

expansão para o mundo físico”, explica.
A primeira loja em shopping foi aberta, em
2021, no Shopping Interlar Aricanduva, localizado na capital paulista e, logo depois,
as operações dos Limeira Shopping e Miramar Shopping, ambas no estado de São
Paulo. “Além das três unidades já em funcionamento, devemos abrir entre quatro e
cinco novas operações em shoppings até
o início de 2022 nos estados de São Paulo
e do Rio de Janeiro. Estamos experimentando formatos e tamanhos diferentes”, diz
Scandian.
Para o CEO da MadeiraMadeira, é possível
observar que o perfil do consumidor dos

Modelo de guide shop da MadeiraMadeira

malls é diferente. “Não há tanta necessidade do crediário como nas lojas de rua.
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O cliente já possui um limite no cartão de cré-

de Santa Catarina”, explica o CEO e cofunda-

dito, o que aumenta a conversão das vendas”,

dor.

explica. Além disso, ele destaca o alto fluxo dos
empreendimentos como mais um benefício.

A marca de fabricação própria, a CabeCasa,

A longo prazo, Scandian revela que o objetivo

também foi uma das novidades de 2021 e já

é internacionalizar a marca para, no mínimo,

responde por mais de 20% das vendas. Entre

a América Latina. “Apesar de termos 20% do

os diferenciais da linha exclusiva estão os dois

mercado on-line, o off-line representa 90% das

anos de garantia, a montagem fácil, a durabi-

vendas. Precisamos focar e fazer a consolida-

lidade e o preço acessível. “São cerca de 500

ção do mercado brasileiro para depois expan-

SKUs diferentes disponíveis no site e nas lojas

dir.”

físicas”, afirma Ana. O desenvolvimento das linhas é feito por um estúdio interno e a fabrica-

De acordo com Ana, diretora comercial, as guide shops são parte da estratégia omnichannel

ção por parceiros.

que têm por objetivo de complementar a jor-

Os efeitos da pandemia

nada do cliente. Além disso, são lojas onde o

Durante a crise causada pela Covid-19, a Madei-

público pode conhecer os produtos de perto e

raMadeira conseguiu surfar muito melhor do

ter uma experiência de compra mais persona-

que concorrentes que não estavam preparados

lizada.

para as vendas on-line. Mas, claro, que a experiência de mais de uma década com o marke-

Ainda no ano passado, a MadeiraMadeira abriu

tplace aliada aos investimentos, à infraestrutu-

pontos de venda na Bahia e em Pernambu-

ra e à uma equipe altamente qualificada fez a

co, além de novos centros de distribuição. “O

diferença. Os ganhos foram exponenciais, com

Nordeste ainda é uma região pouco explorada.

índices de alta de 250% em alguns meses em

Temos algumas guides shops e estamos inves-

2020. A startup fechou com faturamento de

tindo em outras, assim como estamos fazendo

mais de 100% comparado a 2019. “Em março de

com outras cidades do interior de São Paulo e

2020, tivemos uma queda de 50% das vendas
e, em abril, um crescimento de 250%, quando
pudemos testar a nossa escalabilidade, processo e logística. O e-commerce teve uma penetração muito maior em 2020, mas, no final do
ano, houve um problema de escassez de matéria-prima. Em 2021, foi mais difícil devido à
mudança de comportamento do consumidor.
Em vez de comprar itens para casa, o cliente
passou a ir a restaurantes, a viajar, por exemplo.
Agora, estamos ajustando e 2022 será um ano
bem desafiador. Crescemos em média de 70
a 80% ao ano, sempre ganhando marketshare
devido à quantidade de investimento e ao modelo de negócio. Com a média combinada dos
últimos dois anos, o crescimento foi de mais
140%”, explica Scandian.

Ana Gabardo, diretora comercial da
MadeiraMadeira
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Inteligência logística
Em 2019, uma mudança foi essencial também
para acompanhar o crescimento da companhia. Após um problema com a logística terceirizada em 2018, veio a decisão de investir numa
operação própria de produtos pesados, o que
trouxe mais desafios como aumento do quadro de funcionários e novas iniciativas. “Possuímos uma transportadora própria, a Bulkylog, e
contamos com 14 centros de distribuição e três
fulfillments para priorizar a entrega por todo
país da melhor forma para nosso cliente: onde
ele estiver e como ele preferir”, conta Ana. Atualmente são cerca de 8 mil entregas por dia.
As unidades de logística e de tecnologia foram
fundamentais para atingir esses resultados.
“Crescer 250% em alguns meses traz uma complexidade muito grande. Por isso, quando a sorte vem, devemos estar preparados.”

Equipe robusta
e engajada
A companhia conta mais 2 mil colaboradores diretos e dezenas de parceiros indiretos. Todos, de
acordo com empresa, muito engajados e comprometidos. “Não tenho dúvida de que o sucesso é proveniente da cultura que conseguimos
construir, com nossa capacidade de execução,
de se reinventar, pivotar, de corrigir os erros e levá-los como parte aprendizado”, afirma o CEO.
Só na área de tecnologia, a equipe interna tem
mais de 350 colaboradores, responsáveis pelo
desenvolvimento da maioria dos softwares.
Em datas especiais, como a Black Friday, por
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exemplo, o planejamento é feito com muita antecedência. “Trabalhamos para sempre estar à
frente das tendências do mercado, explorando novas formas de negócios e investindo em
inovação e tecnologia, além de sempre colocar
o cliente no centro do negócio. Passamos por
uma intensa preparação desde os setores corporativos, dos centros de distribuição até do
atendimento presencial das lojas físicas”, detalha Ana.
Assim como a Black Friday, que teve resultado
superior às expectativas gerais de mercado, o
fim do ano também teve incremento de vendas e a estimativa é boa para 2022. “Estamos
fazendo muitos investimentos para termos
um crescimento acelerado neste ano”, finaliza
Scandian.

_INTERNACIONAL

PLAZA LA SERREZUELA: UM SHOPPING
QUE RESGATA A HISTÓRIA E A CULTURA
DE CARTAGENA, NA COLÔMBIA
INAUGURADO EM 2019 SOB O LEGADO CULTURAL
DO CIRCO-TEATRO LA SERREZUELA, O CENTRO
COMERCIAL ENALTECE A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA
DESTE PATRIMÔNIO AO MESMO TEMPO EM QUE
ATIVA A ECONOMIA LOCAL E SE TORNA UM DOS
PRINCIPAIS DESTINOS TURÍSTICOS DA CIDADE
por: Tatiane Domiciano | fotos: Divulgação

O

shopping de luxo Plaza La Serrezuela é imponente: a construção de arquitetura grandiosa,
que remete a uma importante parte da história

colombiana, soma 22,4 mil m² de área construída, sendo
destes mais de 10 mil m² configurados como ABL. Essa
divisão acontece porque além de ser um luxuoso centro comercial, o empreendimento também abriga um centro cultural e outro de convenções. Tudo isso no coração da Cartagena.
O nome e a edificação arquitetônica ousada prestam homenagem às raízes do projeto, a praça de convívio La Serrezuela, construída e inaugurada 1893 pelos irmãos
Carlos e Fernando Vélez Daníes. O projeto original foi completamente destruído durante a Guerra dos Mil Dias (1899-1902), o que levou os irmãos Daníes para um segundo projeto no mesmo
lugar: uma arena para touradas inspirada nas construções da praça Maestranza, de Sevilha, e
do palácio Alhambra, ambos na Espanha. O traço comum entre eles é uma referência à arquitetura mudéjar, caracterizada por elementos construtivos com influência islâmica. Por isso, os
módulos de madeira que compunham essa nova estrutura da La Serrezuela – as escadarias, os
arcos, os capitéis, as colunas, os peitoris e a arquibancada – eram ricamente esculpidos com
decorações de formas geométricas.
Em 1930, o lugar ganha novo significado ao ser convertido em circo-teatro por Fernando Vélez
Pombo, filho de Fernando Daníes, e passa a ter uma segunda área construída, desta vez em
alvenaria, para abrigar um palco e uma tela cinematográfica. “Era um ponto de encontro para
os cartagenos e onde aconteciam muitos festivais de música e cultura, além de festividades típicas colombianas”, resgata o gerente geral do Centro Comercial e Cultural La Serrezuela, Julián
Andrés Murcia Urquina. O local foi, inclusive, palco do Festival de Música do Caribe.
Os anos de 1995 e 1996 também foram marcos para a La Serrezuela porque registraram, respectivamente, o tombamento como Patrimônio Cultural Nacional e o último espetáculo público.

SHOPPING CENTERS_63

_INTERNACIONAL
A estrutura feita totalmente de madeira, a
maior da Colômbia, é
envolvida pela arquitetura moderna das alas
comerciais. O portal
com o letreiro Circo-Teatro homenageia o
monumento nacional,
tombado em 1995

Depois disso, o circo-teatro passou por um período de abandono e esquecimento, sobrando,
apenas, algumas estruturas de concreto ainda de pé e outras em estado de deterioração. Alguns elementos da emblemática estrutura de madeira, no entanto, resistiram ao tempo, graças ao trabalho virtuoso do marceneiro do projeto original, o cartageno Marcial Calvo. Ponto
importante para o projeto que viria a seguir.

Restauro e um novo conceito
Em 2015, mais de cem anos depois da construção original, a Promotora A. Cohen, uma incorporadora especializada no desenvolvimento estratégico, estruturação
financeira, arquitetura e construção de edifícios comerciais, assumiu o projeto para recuperar e trazer nova vida
ao histórico monumento nacional. Começava, então, a
surgir a terceira versão do lugar, o centro comercial, cultural e gastronômico Plaza La Serrezuela. “O shopping
não é propriedade de um único dono e vem de um fundo fiduciário com mais de 300 investidores, que, juntos,
fizeram os aportes necessários para dar vida ao equipamento”, fala Urquina.
Antes da reconstrução seguindo o projeto original do
circo-teatro, o arquiteto Álvaro Barrera, junto com sua
equipe de profissionais, fez a catalogação de cada peça
estrutural original encontrada em bom estado para restauração. Isso porque todos os elementos indicados pela
equipe, depois do restauro, seriam usados na decoração,

64_SHOPPING CENTERS

O anfiteatro é o coração do Plaza La Serrezuela. O show de águas da fonte é um grande atrativo para a população local e para os
turistas que visitam o shopping

_INTERNACIONAL

fazendo um contraponto histórico à nova estrutura de madeira,
que replica em minúcias a riqueza de detalhes da construção original bem como a atmosfera da
praça que primeiro ocupou o espaço. Dedicado a receber eventos e espetáculos assim como antigamente, o anfiteatro, coração
do shopping, catalogado como a
maior edificação totalmente feita de madeira da Colômbia, pode
Em 2021, o projeto do Plaza La Serrezuela foi reconhecido por importantes
premiações mundiais: IAI Design Award, Travelers’ Choice TripAdvisor, Condé Nast Johanses e FIABCI

receber até 1.200 pessoas. Além
disso, o espaço pode ser adaptado para eventos corporativos, casamentos, lançamentos, desfiles

e contar com o apoio de mais quatro salas de convenção para até 450 pessoas. Um conceito inovador para um centro de compras.
O anfiteatro é envolvido pela construção de alvenaria destinada às alas comerciais de
modo que a fachada combine o visual moderno ao histórico e que os corredores de compras também permitam a visualização da arquitetura de madeira. Os elevadores panorâmicos, mais do que acesso entre um andar e outro,
oferecem um verdadeiro passeio arquitetônico, de
onde podem ser vistos os detalhes de engenharia dos
módulos de madeira, bem como a riqueza dos ornamentos de estilo mudéjar. Do lado de fora, o portal circo-teatro, o mesmo do passado, revela a importância
e, ao mesmo tempo, homenageia o patrimônio. Não à
toa, o Plaza La Serrezuela ganhou em 2021 os prêmios
IAI Design Award, Travelers’ Choice TripAdvisor, Condé
Nast Johanses e FIABCI.

Vanguarda comercial
O Plaza La Serrezuela tem um mix de luxo formado por
marcas nacionais e internacionais. Ao todo, são 101 lojas
e 15 quiosques, totalizando mais de 10 mil m² de ABL e
com 90% de taxa de ocupação. Entre as marcas âncoras,
Carolina Herrera, Purificacion Garcia, Ray-Ban, Kicks,
Mac Center, Bimba y Lola e Malva. “Esta última, uma
importante loja colombiana de departamentos, elegeu

O elevador panorâmico permite visualizar

nosso centro comercial para abrigar seu único ponto

os detalhes da estrutura de madeira, bem

físico”, destaca o gerente geral. Todas as lojas têm plan-

como as lojas dos pisos comerciais
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tas livres e adaptáveis para melhor refletir
a identidade de cada marca. Um exemplo,
é a Rapsodia, que conseguiu traduzir seu
estilo boêmio-romântico tanto na fachada,
quanto nos espaços internos.
A arquitetura também previu o conforto térmico, já que a cidade de Cartagena
é conhecida por suas altas temperaturas.
“A cobertura de 42 metros de diâmetro foi
um enorme desafio e, ao mesmo tempo,
um grande êxito: ela tem desenho bioclimático para manter o frescor das galerias
e das áreas de circulação independente da
temperatura do lado de fora. E ainda conta com uma abertura central retrátil”, explica Urquina. Para além da opção de um
espaço para se refrescar do calor intenso,
o Plaza La Serrezuela tem outros atrativos
para os turistas como os serviços de Luggage Keep, onde o visitante pode guardar
com tranquilidade seus pertences enquanto passeia ou aguarda o momento de check-in no hotel ou aeroporto, e o Drop&Go, que garante a
entrega das compras no endereço escolhido. “Os visitantes adoram esta opção porque não precisam
carregar sacolas de compras enquanto visitam a cidade”, diz.

A loja de departamentos
de luxo Malva elegeu o
centro comercial cartageno para abrigar sua
primeira loja física. Destaque para a arquitetura
que mostra a conexão
entre as alas comerciais
e a estrutura totalmente
feira de madeira

As mesas comunitárias são
o grande atrativo do El Tentadero, ala gastronômica do
Plaza La Serrezuela. A maior
parte dos tampos das mesas
foi feita com madeira proveniente da construção original.
Algumas luminárias também
datam do segundo projeto
do Circo-Teatro La Serrezuela

Alta gastronomia
Tentadero é, como o nome sugere, um lugar tentador. É nesta ala que se concentram os 10 restaurantes da alta gastronomia do shopping. As cozinhas são variadas
– típica cartagena, f rancesa, espanhola e
japonesa – e o ambiente não poderia ser
mais convidativo. Mesas comunitárias feitas de madeira, muitas delas provenientes
da arquitetura original da praça, recebem
grupos de amigos, famílias e tornam-se
também um espaço livre para viajantes
solo conhecerem novas pessoas. “Todos
os restaurantes em uma única mesa. Esse
sempre foi o conceito do El Tentadero. O
visitante escolhe sua culinária preferida e
senta-se à mesa para compartilhar o momento com outras pessoas – conhecidas

da pandemia freou a agenda de eventos.
“De todo modo, temos muito o que celebrar, já que durante a crise mantivemos a
taxa de 86% de ocupação. A retomada, em
2021, também trouxe bons resultados: reabertura com nove marcas novas no mix,
74% de meta pré-pandemia batida e um
fluxo 17% maior do que o registrado em
2019”, comemora.
“A história é o alicerce do Plaza La Serrezuela. As marcas locais e a comunidade
cartagena acreditam e desejam fazer parte
deste da trajetória deste patrimônio”, continua Urquina. Além de ser destino certo
da população, o shopping é uma grande
atração turística, por sua arquitetura de tirar o fôlego, pelo seu mix completo e pelo

ou não”, explica o gerente geral.

ambiente acolhedor. Incluir o Plaza La Ser-

O espaço ainda conta com palco para

tia de boas compras e de conexão com a

shows e apresentações, o que torna ainda

rezuela no seu roteiro de viagem é garanmemória da cidade.

mais agradáveis – e festivas – as refeições
ali. “Recebemos, inclusive, um show de talentos no espaço”, celebra Urquina, que explica que a inauguração próxima do início
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OUTLETS COMO DESTINOS
TURÍSTICOS
QUERIDINHO DOS BRASILEIROS, OS OUTLETS, A EXEMPLO DO QUE JÁ ACONTECE
NOS MERCADOS INTERNACIONAIS, TÊM SE TORNADO PONTO DE PARADA
OBRIGATÓRIA DE TURISTAS QUE VISITAM AS REGIÕES ONDE ESTÃO INSTALADOS.
GRAÇAS A UM COMBO CONVIDATIVO: FÁCIL ACESSO, DESCONTOS E PREÇOS
COMPETITIVOS, AMBIENTE AGRADÁVEL E ATENDIMENTO DE QUALIDADE
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

V

isitar um outlet no exterior sempre

O mix completo, que envolve alimentação, lo-

fez parte do roteiro de viagem do

jas e serviços, torna o passeio em família ainda

brasileiro. Com o crescimento deste

mais agradável.

segmento no Brasil, esse hábito de
consumo passou a ser praticado por

No litoral catarinense

aqui também e os outlets viraram destinos tu-

De olho nesse segmento promissor no Brasil,

rísticos e de compras. É um segmento que só

o Grupo Tacla escolheu a cidade de Porto Belo

cresce no país e agrada muito o público. Com

(SC) para implantar seu primeiro outlet, inau-

a pandemia e a alta do dólar e do euro, o con-

gurado em dezembro de 2017. Por estar posi-

sumidor tem evitado viajar para fora do país, o

cionado entre o litoral norte catarinense com

que favoreceu o turismo nacional e também

destaque para o Balneário Camboriú e a capi-

a preferência pelos outlets brasileiros. Os des-

tal Florianópolis, o Porto Belo Outlet Premium

contos de até 80% o ano inteiro – e com o be-

tem uma área de influência potencializada ain-

nefício do parcelamento – atraem muitos visi-

da por estar às margens da BR-101, rota econô-

tantes para esses locais, que ficam localizados,
geralmente, em rodovias com alto tráfego de veículos.

Aos finais de semana, o
Porto Belo Outlet Premium (SC) oferece um
transfer gratuito que parte das cidades de Florianópolis, Itapema e Balneário Camboriú
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Além disso, o empreendimento conta com três aeroportos nas proximidades e aproveita o fluxo
de turistas que chegam pelo mar em cruzeiros e daqueles que vão para o Beto Carrero World, o
maior parque temático da América Latina. “Somos um outlet com projeto 100% americano, com
marcas nacionais e internacionais. O passeio é ao ar livre, ora aberto ora fechado, que contribui
para a ventilação natural, cheio de vegetação, superagradável para as famílias que visitam o litoral catarinense. Praias, parques, museus, vasta rede hoteleira, aeroportos… todos integrados e
em sinergia para a melhor permanência do cliente. Também possuímos facilidades para clientes
de outras cidades e estados, além de serviços exclusivos e gratuitos para agências de transporte
receptivo, guias e motoristas”, destaca a gerente de marketing do Porto Belo Outlet Premium,
Aline Righi.
A localização em um dos destinos do país que mais recebem estrangeiros do Mercosul também
é mais um ponto favorável. “A área primária de atendimento do Porto Belo Outlet Premium é de
até 150 km, ou seja, pessoas viajam até 1h30min para nos visitar. Porém, atendemos clientes de
todo Brasil e Mercosul. Os turistas da Argentina, Chile e Paraguai são os que mais nos visitam devido à permanência em nossas praias”, explica.
O TripAdvisor também serve de termômetro para o Porto Belo Outlet Premium. “É o principal
meio on-line que nos avalia anualmente desde 2017. Já recebemos a certificação da plataforma
por três anos consecutivos e seguimos para mais um reconhecimento. Entendemos que esta
ferramenta nos auxilia, validando nosso destino como um dos melhores centros de compras do
estado de Santa Catarina e um dos 10 melhores destinos para se visitar”, reforça Aline.
Com a retomada e as datas festivas de fim de ano, a jornada de compra dos clientes neste centro
comercial também mudou em 2021. “Famílias
em férias começaram a nos visitar, aumentando o tempo de permanência e de compras. Todos participam da experiência de estar em um
outlet, até mesmo os bichinhos de estimação. Por isso, inauguramos um pet
park”, destaca. O local tem infraestrutura bem confortável para
receber os clientes que estão
em trânsito e procuram uma
parada com serviços. Hoje o
outlet conta com 105 operações e deverá inaugurar
ainda em fevereiro a rede
de farmácia Capitão Saúde e
um Starbucks.
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Como o estado de Santa Catarina é um grande player do mercado têxtil de cama, mesa,
banho e vestuário, o empreendimento tem
essas marcas em suas operações

Para 2022, a expectativa segue muito positiva. “Entendemos que o
mercado

procura

am-

bientes com arquitetura
aberta para um passeio
mais tranquilo e busca por
oportunidades de compras
mais inteligente. Além das duas
novas operações, estamos com mais
três grandes marcas chegando e ainda um posto de gasolina Premium da rede Juninho, com uma arquitetura futurista e
inovadora, completando o mix de serviços aos clientes e turistas que
trafegam na BR-101”, conta Aline.

Bem próximo da capital paulista
O Catarina Fashion Outlet possui um mix diferenciado de lojas com grandes grifes nacionais e internacionais que praticam descontos de até 80% e por
isso é um destino muito procurado no interior de São Paulo. “A localização no km 60 da
Rodovia Castelo Branco é acessível para moradores da capital e de outras grandes cidades
do interior paulista, além de favorecer o fluxo de visitantes de fora do estado que estão
de passagem por São Paulo. O ambiente é um diferencial: amplas alamedas ao ar livre,
com paisagismo e arquitetura diferenciados, características já consagradas dos projetos
desenvolvidos pela JHSF Malls. Além da gastronomia que conta com diversas opções de
restaurantes, desde o fast-food até churrascaria”, detalha Walter Borghi, diretor executivo
da JHSF Mall.
Com arquitetura de Paulo Baruki e paisagismo de Maria João D’Orey, o Catarina Fashion
Outlet, inaugurado em 18 de outubro de 2014, contou com sua primeira expansão em 2015
e, em agosto de 2018, abriu sua segunda expansão ao público, chegando a cerca de 30 mil
m² de área bruta locável (ABL). A terceira expansão está em andamento, com finalização
prevista para dezembro de 2022.
Atualmente, o outlet conta com 140 lojas e 35 quiosques que concentram mais de 200 operações, entre elas, 32 operações de gastronomia. Em 2021, com a retomada e o fim do ano,
o fluxo de carros e o tempo de permanência não aumentaram, mas houve crescimento no
número visitantes e do ticket médio.
Segundo Borghi, esse incremento se deve a diversos fatores. Foram muitos meses de portas fechadas e, com isso, um estoque alto de produtos acumulou nas lojas, principalmente
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O Catarina Fashion Outlet oferece transfer gratuito partindo de
São Paulo, com pontos de embarque
no Terminal Turístico Barra Funda ou
na Avenida Doutor Arnaldo, altura do nº
1.432. Para ter acesso ao serviço, é preciso agendar, checar as datas disponíveis
e os locais de embarque no site do
empreendimento

nas internacionais. Com isso, a oferta ficou bastante atrativa. O
fato de as pessoas não estarem viajando, também aumentou o
ritmo de compra no Brasil. “Além disso, muitas lojas reabriram suas
portas com mercadorias compradas antes da alta do dólar e euro e, com
isso, com preços muito competitivos e ainda mais descontos sobre os preços originais. A
impossibilidade de viagens e compras no exterior e aumento do dólar e do euro ajudaram
muito no aquecimento do setor de outlets no Brasil. E isso foi percebido especialmente
no Catarina Fashion Outlet, que, mesmo com a pandemia e após ter passado dois meses
fechado, entregou o resultado previsto para o ano inteiro aberto em 2021”, detalha o diretor
executivo.
Para 2022, a expectativa é da continuidade do crescimento constante das vendas. “Estamos tão positivos que teremos a expansão com mais 24 mil m² de ABL e mais 155 operações”, conta Borghi.

Em dezembro de 2019 foi inaugurado o São
Paulo Catarina Aeroporto, dedicado à aviação
executiva, que faz parte do Empreendimento
Urbanístico Integrado Catarina, composto pelo
Catarina Fashion Outlet e pelo Catarina Corporate Center, e também traz fluxo para o empreendimento | Foto: Adorni Films
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O Catarina Fashion Outlet usa o TripAdvisor
como termômetro para entender a experiência
do consumidor e entende que o site também
funciona como um canal importante de pesquisa para quem vai visitar o local pela primeira vez
e busca por informações e dicas

No Nordeste

em agosto e setembro, mas tivemos uma melhora

O Recife Outlet, primeiro modelo premium de Per-

significativa no final do ano com as flexibilizações”,

nambuco, foi inaugurado em maio de 2021 com a

relata o superintendente Marco Sodré.

pandemia em curso. O empreendimento, que fica
a 22 km de Recife, se tornou o destino de muitos

Esse aumento do fluxo traz uma boa expectativa

moradores da regiões e de turistas. Fica na BR-232,

para 2022. “Fez com que olhássemos para esse ano

que interliga a capital do estado a Caruaru. “Nossa

com mais esperança de que a economia volta ao

área de abrangência envolve 115 munícipios, inclu-

normal. As eleições serão um divisor de águas para

sive dos estados da Paraíba e de Alagoas, conside-

definir o futuro político do país. Para nós, será um

rando quem está de carro e ou de excursão. Além

ano de solidificação da marca”, fala.

disso, recebemos turistas que vêm de avião e aproveitam para conhecer o lugar durante a viagem.

Para atrair ainda mais público, o empreendimen-

Mesmo com a pandemia e as restrições, tivemos

to tem promovido alguns eventos como a feira de

um boom na abertura. Sentimos queda de fluxo

carros esportivos e o parque infantil e, agora, o in-

Recife Outlet (PE) vai
completar um ano de
funcionamento em 7
de maio
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Marco Sodré, superintendente
do Recife Outlet (PE)

vestimento está sendo na construção de um parque para pets. Segundo
Sodré, o Recife Outlet também tem se beneficiado com o fluxo de muitos clientes que deixaram de viajar ao exterior.
Localizado em um terreno de 50 hectares, o Recife Outlet tem 13,5 mil m²
de ABL – já com expansão para 30 mil m² prevista – e conta com 56 operações, sendo seis de alimentação.

Para 2022
Em setembro do ano passado, o governador João Doria assinou um decreto que
instituiu o Distrito Turístico de Olímpia, o primeiro de São Paulo e um marco para
o desenvolvimento turístico da região. Os parques aquáticos temáticos e com
águas termais são os principais atrativos e levam cerca de 3 milhões de visitantes
por ano à cidade. “Nos Estados Unidos, há muitos outlets em Orlando devido aos
parques. Como há muitos turistas, existe uma pré-disposição de gastar. Olímpia
é a Orlando brasileira com projeções de receber 6 milhões de turistas até 2026”,
afirma o diretor executivo da Ferreira Engenharia, Rafael Ferreira. A demanda de
investimento na região é tão alta que o governo aprovou, inclusive, a construção
de um aeroporto internacional na cidade.
Não ao acaso e depois de uma análise minuciosa de mercado, a Ferreira Engenharia, que atua no ramo imobiliário e de varejo desde 1997, decidiu investir no primei-

Rafael Ferreira, diretor
executivo da Ferreira
Engenharia

ro leisure outlet do Brasil, na cidade de Olímpia. O Olímpia Garden Outlet já está
em fase de implantação e deve ser inaugurado no final de 2022. “Contratamos o Ibope Inteligência, que
nos deu previsão de vendas de R$ 1.528 por m² ao mês em uma ABL de 18 mil m². Então, aprofundamos
a pesquisa sobre a cidade e decidimos investir”, explica o diretor executivo. “O terreno tem 130 mil m² e
iniciaremos com 19 mil m² de ABL já com um projeto de expansão previsto de 10 mil m². A área de influência irá abranger toda a região noroeste do estado de São Paulo. Além disso, vamos receber os turistas
de cidades mais distantes, especialmente da capital, já que 25% dos visitantes de Olímpia são da cidade
de São Paulo”, explica Ferreira. Cercado por um espaço verde, o empreendimento contará ainda com uma grande área de mata nativa, o que tornará o
passeio ainda mais convidativo.

Perspectiva 3D do Olímpia
Garden Outlet (SP)

Com investimento de R$ 120 milhões e geração
de mais de 800 empregos diretos, o empreendimento deve ainda receber parte dos 2 milhões
de turistas da festa do peão, que acontece todos
os anos em Barretos, cidade próxima de Olímpia.
Serão 107 operações, sendo 15 quiosques e uma
praça de alimentação climatizada com 17 restaurantes, além de 1.200 vagas de estacionamento.

No Sul
O estado do Paraná ganhará seu primeiro outlet,
o City Center Outlet Premium, segundo investi-
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mento do Grupo Tacla neste segmento e com inauguração planejada para 2022 . O empreendimento será um destino de compras e de turismo, graças à ampla área de abrangência.
“Com obras avançadas, fica na BR-277, que é a principal conexão com todo interior do estado e por onde circulam mais de 1 milhão de veículos de passeio por mês, além da área de
influência de 3,7 milhões de pessoas”, pontu o diretor do Grupo Tacla, Aníbal Tacla.
Campo Largo foi a cidade escolhida para a implantação do novo greenfield. “O município
em 140 mil habitantes e mais de 30 cidades com grande potencial de consumo, além, é
claro, de Curitiba que fica há apenas 25 minutos e tem o quarto maior PIB do país”, explica.
Além da localização estratégica, o City Center Outlet Premium também segue outro padrão
dos modelos americanos: o conceito village, com áreas ao livre e fechadas, que proporcionam um passeio agradável e seguro.
Com previsão de inauguração no final de 2022, as obras estão aceleradas
e a comercialização já começou, sendo que as negociações com algumas
grandes marcas já estão consolidadas. Serão 140 lojas de marcas nacionais
e internacionais que vão oferecer descontos de até 70% o ano inteiro. “A
pandemia afetou planos e datas no mundo todo, mas a recuperação tem
nos surpreendido positivamente, principalmente pelo interesse das marcas no segmento outlet”, destaca Tacla.
O empreendimento contará ainda com 2.500 vagas de estacionamento e
19 restaurantes, será pet friendly e terá ainda quatro salas de cinema MulAníbal Tacla, diretor do
Grupo Tacla

tiplex,. Será um dos maiores outlets do país, em um terreno com mais de
290 mil m², sendo 74 mil m² de área construída e 33 mil m² de ABL. Gerará
ainda, aproximadamente, 1.500 novos postos direto de trabalho.

74_SHOPPING CENTERS

_SUSTENTABILIDADE

Ações sociais de combate
à pobreza menstrual
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

CRESCE O DEBATE SOBRE O TEMA E TAMBÉM A ADESÃO DOS
SHOPPINGS PARA ESTA CAUSA. COM PROGRAMAS SOCIAIS PRÓPRIOS, OS
EMPREENDIMENTOS AJUDAM ONGS E AS COMUNIDADES DO ENTORNO
ONDE ESTÃO INSERIDOS

M

esmo sendo um direito reconhecido

seja, quase 60 milhões. Mas falta o básico todos

pela Organização das Nações Unidas

os meses para muitas. Além do absorvente, uma

(ONU) para cerca de 1,8 bilhão de mulhe-

boa parcela ainda sofre com a carência ou infraes-

res que menstruam, a higiene menstrual está lon-

trutura precária para o manejo da higiene mens-

ge de ser realidade. Estima-se que uma em cada

trual, como banheiros, água e saneamento, além

dez meninas se ausente das atividades escolares

da falta de informação. Tudo isso leva à pobreza

durante o período menstrual por falta de absor-

menstrual, um tema que tem ganhado cada vez

ventes higiênicos. No Brasil, o índice é ainda mais

debate na sociedade desde o veto do Projeto de

grave: uma em cada quatro mulheres já deixaram

Lei 4968/2019, que previa o Programa de Forne-

de ir à escola pelo fato de estar menstruadas.

cimento de Absorventes Higiênicos em escolas
públicas de anos finais de ensino fundamental e

De acordo com o relatório LivreParaMenstruar, da Girl Up Brasil, usando como
base os dados do censo demográfico

do

IBGE-2010,

cerca de 30% das mulheres, meninas e trans do
Brasil menstruam, ou

ensino médio e para mulheres em situação de
rua ou de vulnerabilidade extrema. A
atuação tão importante de diversas ONGs pelo país, inclusive na
luta para a criação de políticas públicas, tem trazido à
tona dados importantes,
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externos, do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços
de Transporte Estadual e de Comunicação (ICMS), referente a produtos destinados aos órgãos estaduais e municipais,
em políticas públicas de distribuição gratuita dos itens. O Rio de Janeiro garante ainda a distribuição de absorventes e
materiais sanitários junto com as cestas
básicas dadas pelo governo do Estado.
Outros estados também sancionaram
leis para distribuição nas escolas públicas estaduais. Em São Paulo, o Programa
Dignidade Íntima investiu mais de R$ 30
milhões em 2021. No Ceará, a medida,
que implementa a Atenção à Higiene Íntima Menstrual de Estudantes, beneficia
mensalmente 115 mil mulheres da rede
Caroline Pereira, gerente de branding e

de ensino público estadual e das univer-

comunicação da Ancar Ivanhoe

sidades estaduais.

como o da pesquisa Livre para Menstru-

Os shoppings também
aderem à causa

ar, que indica que o gasto estimado com
absorventes ao longo da vida de uma
pessoa fica entre R$ 3 mil e R$ 5 mil.

O setor de shopping center também começou a abraçar mais esse movimento

Movimentos sociais, assim como a inicia-

social. A Ancar Ivanhoe envolveu 16 em-

tiva privada, se organizam cada vez mais

preendimentos da rede na campanha

para ajudar nessa causa, um trabalho

#fluxolivre para a arrecadação de absor-

que tem feito a diferença. Algumas vitó-

ventes. Foram montados pontos de cole-

rias nas Assembleias Legislativas já foram

ta em empreendimentos dos estados de

conquistadas. No estado do Rio de Janei-

São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do

ro, por exemplo, a aprovação do projeto

Norte e Ceará. Segundo Caroline Perei-

de lei 2667/2020 estadual reduziu impos-

ra, gerente de branding e comunicação

tos sobre absorventes, uma conquista do

da Ancar Ivanhoe, a companhia acredita

Girl Up – grupo que continua se mobili-

que os shoppings são agentes de trans-

zando para que o alcance seja em nível

formação social e têm um

nacional. O estado também aprovou, em

compromisso

dezembro de 2021, a lei 9508/2021, que

qualidade e desenvol-

isentou absorventes íntimos, internos e

vimento do entorno
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em que estão localizados. “Es-

às instituições parceiras, es-

tamos sempre atentos aos pro-

tamos prevendo uma agenda

blemas sociais das comunidades

positiva endereçada aos Objeti-

em que estamos inseridos para iden-

vos de Desenvolvimento Sustentável

tificar oportunidades de como os shoppings

(ODS) no Brasil para 2030”, revela Caroline.

podem contribuir e fazer a diferença”, declara.
Em outubro do ano passado, a Saphyr proCerca de 13.500 itens de

moveu a campanha #Todos-

higiene pessoal feminina

PorElas, em parceria com

foram arrecadados e desti-

clubes do movimento Girl

nados às mulheres apoia-

Up Brasil, e colocou pontos

das pelos projetos sociais

de arrecadação de absor-

parceiros dos shoppings

ventes em seus 10 shoppin-

da rede nesta ação. Entre

gs, localizados nos estados

as instituições atendidas,

de São Paulo, Rio de Janeiro,

estão BEM da Madrugada,

Bahia, Alagoas, Acre, Rorai-

Sociedade de São Vicente

ma e Amazonas.

de Paulo, Casa do Zezinho,
Obra Social Dom Bosco,

Com a iniciativa, a Saphyr

Human Hand, ONG Absor-

quis colaborar para redução

vendo Amor, Instituto Me-

dos impactos na vida de tan-

duca, Girl Up Natal, Rede

tas meninas como a evasão

Mulheres Empreendedoras
Sustentáveis, Centro Humanitário de Amparo à Maternidade e Associação AMEM.

Caroline Alves, gerente de
marketing do Shopping Metrô
Tucuruvi

escolar. “Sabemos o quanto
a pobreza menstrual impacta jovens no mundo inteiro
e os números nos alertam
sobre esse problema social.

“Apesar da ação ter acontecido no mesmo

Como os shoppings são também um equi-

período de outras datas importantes como

pamento social que atende a sociedade em

a Black Friday, por exemplo, o tema foi pauta

necessidades que vão além do abastecimen-

da sociedade e, por isso, acreditamos que o

to, buscamos, com a campanha, sensibilizar

engajamento dos nossos consumidores foi

as pessoas para esse desafio, que carrega a

bastante positivo. Ao todo, conseguimos im-

desigualdade social de forma estrutural, e

pactar mais de 10 mil mulheres em situação

mostrar que, juntos, podemos vencer”, de-

de pobreza menstrual”, enaltece a gerente

clara Caroline Alves, gerente de marketing

de branding e comunicação.

do Shopping Metrô Tucuruvi.

A Ancar Ivanhoe investe cerca de R$ 4 mi-

Cada empreendimento doou os itens para

lhões por ano em programas e projetos so-

uma ONG local, parceira do movimento Girl

ciais, patrocinados ou mantidos pelos em-

Up Brasil. Foram arrecadados quase 30 mil

preendimentos. “Para 2022, além do apoio

absorventes durante o mês de outubro de
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2021,

beneficiando

diferentes

meninas em situação de vulnerabilidade. E o engajamento do
público ficou dentro do esperado. “O
mais importante é ajudar quem mais precisa neste momento e mostrar para o nosso público que esse problema existe e precisa de atenção”, afirma Caroline Alves.
E novas ações deverão acontecer ao longo de
2022. “Estamos sempre focados em realizar campanhas sociais que beneficiam diferentes pessoas e necessidades. Neste ano, não será diferente e
estamos preparando mais campanhas como a do
ano passado.”

Solidariedade
A indústria de higiene também tem se mobiliDivulgação da campanha #MeninaAjudaMenina da Always nas redes sociais
quando atingiram a marca de 1 milhão
de absorventes doados

zado e mostrado a importância de falar sobre o
tema. Após lançar um estudo sobre o assunto,
a Always fez uma campanha durante o mês de
maio de 2021, em que a cada embalagem vendida, o fabricante doaria um absorvente. A meta de
1 milhão de unidades foi alcançada e destinados
a instituições e organizações sem fins lucrativos.

O tema também sensibilizou, Gabriela Aguiar e Beatriz
Garcia, moradoras do ABC
Paulista (SP) e fundadoras da
associação sem fins lucrativos T.P.M! – Transformando o
Período Menstrual!. Abaladas
com a situação dos mais vulneráveis durante a pandemia,
as duas amigas decidiram
ajudar e conseguiram arrecadar R$ 15 mil, que foram convertidos em alimentos e distribuídos em uma ocupação.
Mas, logo nas primeiras en-
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Gabriela Aguiar, ao centro, com
tregas, os moradores falaram sobre a necessidade de itens básicos

a co-fundadora Beatriz Garcia

de higiene como papel higiênico, xampu, sabonete e absorvente. A

(sentada à direita) e algumas das

dupla uniu forças, fundou a ONG e, em apenas um ano, arrecadou

voluntárias da T.P.M!

em torno de 30 mil unidades de absorventes. O projeto cresceu e,
hoje, contam com mais oito voluntários. “Quando soubemos que as meninas choraram ao receber os
absorventes, resolvemos estruturar o projeto para conseguir suprir essa carência mensalmente e ajudar
sempre”, relembra Gabriela Aguiar, presidente e cofundadora da T.P.M! e estudante de Medicina.
Hoje, através da T.P.M!, elas levam os itens de higiene básica e menstrual a abrigos, ocupações, centros de
acolhida, entre outros locais, além de ajudarem ainda pessoas em situação de rua na Grande São Paulo.
“No começo, procurávamos locais para entregar os kits, agora, eles nos procuram. O projeto cresceu muito. No caso das pessoas em situações de vulnerabilidade que vivem na rua, entregamos kits com absorventes, lenços umedecidos, sabonete, papel higiênico, toalha de rosto, escova de dentes e creme dental”,
explica Gabriela
A ONG conta ainda com alguns pontos de coleta de doações em pontos comerciais (pet shop, farmácia,
salão de beleza, consultório de ginecologia e centro de estética), mas ainda não há uma parceria com um
centro de alto fluxo. Esse tema mobiliza muitas pessoas como Gabriela e Beatriz em todo o país e, com
certeza, tem levado mais dignidade para quem mais precisa.
SHOPPING CENTERS_79

_PERSONALIDADE

MICHEL TELÓ
o cantor brasileiro que conquistou o Brasil
e mantém fãs no mundo todo
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

O CANTOR E COMPOSITOR NOS CONTA SOBRE O ÚLTIMO PROJETO,
FALA DA VIDA EM FAMÍLIA, TRAZ RECORDAÇÕES DA CARREIRA E
DIZ QUE LOGO IRÁ MATAR AS SAUDADES DO PÚBLICO COM A NOVA
TEMPORADA DE SHOWS

M

ais de 1 bilhão de visualizações em
um único vídeo com um hit mundial, técnico hexacampeão do The

Voice Brasil, um dos artistas mais ouvidos
nas plataformas de streaming, sucessos
nacionais e internacionais, querido do público. Michel Teló sempre está pronto para
surpreender a cada projeto. Em 2020, não
foi diferente. Lançou o EP ‘Para Ouvir no
Fone’ em plena pandemia, um projeto
que instiga a reflexão e foi mais um presente do cantor para seus fãs. “As músicas
surgiram, pelo menos, quatro anos antes
e durante a pandemia senti necessidade
de lançar o EP, que era um sonho antigo.
Sempre quis fazer um trabalho para falar
da simplicidade e dos nossos próximos
eventos. Queria deixar uma mensagem
para o público”, conta o cantor e compositor. As sete faixas, que tiveram muita influência do que ele ouve, como Almir Sater e
John Mayer, falam de momentos simples
da vida e buscam reconectar as pessoas.

Foto: Divulgação/Allan Shigueaki Mogui
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Com uma vida atribulada desde os 12 anos, Michel Teló também tem buscado
desacelerar para aproveitar esses momentos que a vida proporciona. “Já venho organizando a minha agenda faz um tempo para dividir meus dias entre
a estrada e a família”, diz. Casado com Thaís Fersoza, que está de volta à TV no
programa The Voice+, e pai da Melinda, 5 anos, e Teodoro, 4 anos, ele aproveitou
esse período longe dos palcos para ficar ainda mais perto deles. “Nessa pandemia pude curtir minha família ainda mais. Em tempos tão difíceis como esses,
o lado positivo foi poder viver intensamente com meus filhos. Eu viajo muito, no
mínimo, fico fora três dias da semana, fora
os outros compromissos de trabalho. Então,
ter mais tempo para eles, dar banho, cuidar
da casa, cozinhar foi maravilhoso. Eu sempre
quis ter uma família e sonhei em ser pai, então, me sinto muito abençoado”, conta.
Por outro lado, Teló confessa que também
está com uma saudade imensa dos shows e
já tem data para a retomada. “Foi complicado ficar afastado na pandemia. Desde criança eu vivo em cima do palco e amo cantar,
levar alegria para as pessoas, a estrada faz
parte da minha vida desde os 12 anos, profissionalmente. Sem dúvida, trocar essa energia com o público faz muita falta. Tentei criar
maneiras de me aproximar dos fãs, através
Foto: Divulgação/Bruno Fioravanti

das lives, das redes sociais, mas nada substitui o olho no olho, a presença e a vibração de
um show. Estamos nos programando para
voltar depois do Carnaval.”
Aos 41 anos, com quase 30 de carreira, Michel Teló carrega em sua bagagem muitos
hits como ‘Fugidinha’, do cantor Thiaguinho;
‘É Nóis Faze Parapapá’, com o Grupo Sorriso
Maroto; ‘Ei, Psiu! Beijo Me Liga’, “Amanhã Sei
Lá’, entre tantos outros. O cantor já conquistou o topo de paradas de sucesso em diversos países. O maior deles foi com a
música ‘Ai Se Eu Te Pego’(2011), que ganhou ainda mais repercussão após os
jogadores de futebol Cristiano Ronaldo e Neymar comemorem seus gols com
ela. Quem não se lembra disso? No ano passado, esse vídeoclipe no YouTube
alcançou a marca de 1 bilhão de visualizações, quando completou 10 anos do
lançamento. Michel Teló é o único brasileiro a ter ficado durante anos entre os
10 videoclips mais vistos do mundo no canal YouTube.
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Na gravação de
Churrasco do Teló
Foto: Divulgação/Carlos Wilker

baile com um grupo chamado Guri, junto
com meu irmão. Ter uma família que deu
força sempre fez toda a diferença. Além
disso, tive uma base forte de educação,
respeito, compaixão, humildade e, principalmente, Deus, que procuro passar para
meus filhos”, relata.
A discografia de Michel Teló está em todas
Ele explodiu na carreira solo, mas antes,
já levava uma multidão aos shows quando era vocalista do Grupo Tradição, onde
permaneceu por 11 anos, de 1997 a 2008.
Mas a carreira teve início ainda jovem na
banda Guri. Ao relembrar de sua longa jornada, Teló diz que foram muitos momentos especiais e marcantes na sua carreira:
“Os shows fora do Brasil, poder ouvir o
público cantar em português, em países
que eu nem sonhava em conhecer, o primeiro Grammy Latino… Graças a Deus eu
só tenho a agradecer por tudo que a música me proporcionou. Me sinto abençoado pela carreira que construí e as experiências que vivi”. Em 2021, ele foi indicado
pela oitava vez ao Grammy Latino com o
EP ‘Pra Ouvir no Fone’. Ele almeja ainda
lançar muitos projetos. “Importante é não
parar de sonhar”, enfatiza. Segundo ele,
em breve, chegam mais novidades.
Para correr atrás do seu sonho de viver
de música e para a música, Teló sempre
contou com o apoio da família. “Tenho as
melhores lembranças da minha infância. E
meu pai foi meu maior incentivador. Antigamente, no Sul, o cara que tocava, que era
músico, era visto como alguém que não
gostava de trabalhar. Mas meu pai sempre
me incentivou a gostar, a tocar sanfona, a
cantar. Com 12 anos, comecei a tocar em
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as plataformas de streaming. Somente no
Spotify, são quase 2,5 milhões de ouvintes
mensais. Em 2021, o cantor atingiu a marca de 66,9 milhões de streams e foi ouvido
em 177 países. Sobre essa forma de consumo de música, que revolucionou todo
o mercado, Teló relembra que teve alegria
de cantar em vários países por conta da
Internet. “Na época, ainda não falávamos
do Spotify aqui no Brasil, mas em alguns
países da Europa já me falavam que a música “Ai Se Eu Te Pego” estava em primeiro lugar na plataforma. As gravadoras se
reinventaram a partir da digitalização e da
nova forma de consumir música.”
São muitos cantores que estão na playlist
de Teló e que o influenciam na arte de fazer música, mas Roberto Carlos e a dupla
Chitãozinho e Xororó estão entre os principais.

Fenômeno nas telas
Pai presente, cantor brilhante e também o
maior campeão do reality The Voice Brasil. Desde que integrou o time de técnicos,
em 2015, venceu por seis vezes. O sexto
título quase veio em 2020, ano em que
a cantora IZA foi campeã, mas conquistou o hexa no ano passado. “Poder fazer
um pouco do nosso ofício, em um projeto que eu amo tanto e me sinto honrado
em participar, é maravilhoso. O The Voice
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é um programa incrível.

anos, a cidade teve apenas

É importante poder dar

um shopping. Muitas vezes,

voz a tantos talentos que

fui à praça de alimentação,

estão espalhados pelo

outras vezes, para comprar

Brasil. Eu sempre entro

roupa para tocar no baile

pra ganhar, levo a sério

e até me recordo de com-

mesmo, mas, acima de

prar o figurino para a gra-

tudo, eu quero me emo-

vação do primeiro DVD do

cionar. Isso que eu pro-

Tradição. Lembro ainda de

curo nos candidatos e aí

comer a batata recheada

o que vem depois disso é

com strogonoff e catupiry

consequência.”
No ano passado, Teló estreou no The Voice Kids

que todo mundo adorava,
Michel Teló com Giuliano Eriston, vencedor da nona
temporada do The Voice Brasil, que levou o cantor ao hexa
Foto: Reprodução/Instagram

e também se consagrou

na minha adolescência.”
Até hoje, mantém esse hábito de ir ao shopping, ago-

campeão. Segundo o sertanejo, a experiência foi

ra, com família. “Sempre que preciso comprar algo

incrível. “Era impressionante ver como eram ante-

no comércio, vou ao shopping, tanto no Rio de

nados. A conversa com eles era de igual para igual

Janeiro, quando estou gravando, quanto em São

e estavam sempre muito receptivos para apren-

Paulo, onde moramos”, conta. Ele e a esposa tam-

der”, relembra.

bém gostam de levar os filhos. “Quando eles eram

Recordações da infância
e adolescência

menores, gostavam de andar naqueles bichinhos.
Nós não somos uma família muito consumista,
sempre fomos mais do passeio.”

Teló nasceu em Medianeira, município do Paraná
com pouco mais de 40 mil habitantes, e se mu-

Nas redes sociais, ele e Thaís mostram alguns mo-

dou ainda criança para Campo Grande (MT). Des-

mentos em família e encantam ainda mais os fãs.

de 2012, reside em São Paulo (SP). Na cidade em

Seja na vida profissional e pessoal, ele inspira mui-

que cresceu e começou a cantar, carrega muitas

tas pessoas e sempre está pronto para encarar o

recordações. Quando questionado se tinha algu-

próximo desafio. Que tal agora escutar uma moda

ma memória afetiva com shopping, ele se trans-

de Teló para animar seu dia?

portou para a capital mato-grossense. “Quando
era criança, lembro que começou a construção de
um shopping em Campo Grande. Durante muitos

show Realização
os preferidos de

MICHEL
TELÓ

música Trilha Sonora da nossa vida
cantor Roberto Carlos
instrumento Sanfona
lugar Casa
família Família (quando estou longe deles)
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O novo IVAR/FGV: um prenúncio para o futuro IVASC?
por: André Abelha | fotos: Divulgação

E

m 1947, um competente time de pesquisadores da Bell Laboratories, inspirado na
estrutura das colmeias, em formato hexagonal,
criou a base para a primeira rede móvel. Na época, pouca gente deu importância ao que depois,
como uma pedra jogada em um lago, ampliando ondas em todas as direções, viria a ser o fundamento para a revolucionária invenção de Martin Cooper: o telefone celular. Já conhecemos o
fim dessa história, e como esse aparelho evoluiu
para se tornar parte inseparável do mundo moderno. Ideias surgem todos os dias, o dia inteiro,
em todos os lugares, e mesmo as mais geniais
costumam ser subestimadas quando brotam.
Afinal, enxergar o futuro é muito difícil, e quando o imprevisível se instala, o irreversível assume
o comando sem ligar para nossas previsões.
O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-m),
publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
é o mais adotado nos contratos de locação, e
como é notório, embarcou, com a pandemia de
Covid-19, em um foguete rumo ao espaço sideral. Consideradas as variações de 2020 (+23,14%)
e 2021 (+17,78%), o índice ultrapassou espantosos
40% em apenas dois anos.
O mercado de locações não poderia ficar imune
a tal disparada: locatários de todo o país buscaram o Judiciário para tentar a adoção compulsória de um índice alternativo mais suave. Felizmente, em prol da estabilidade, seus pedidos
liminares têm sido, em sua maioria, rejeitados.
E, em nome do bom senso, inúmeros acordos
foram celebrados para limitar o aumento, e até
para reduzir o aluguel nos casos em que a pandemia impactou de forma relevante o valor locatício do imóvel.
A celeuma sobre o IGP-m ainda está longe de
terminar, e agora surge o novo IVAR/FGV – Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, que foi
obtido pela média ponderada da variação dos
aluguéis residenciais nas cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. A
84_SHOPPING CENTERS

FGV utilizou como principal fonte as informações extraídas de cerca de dez mil contratos de
locações, fornecidas pela empresa Quinto Andar.
Paulatinamente, outras cidades devem entrar
na base de dados. O IVAR apontou, para 2021,
uma variação negativa de 0,61%, muito distante
dos 17,78% apontados pelo IGP-m para o mesmo
período. De onde vem tamanha discrepância?
O IGP-m é o resultado da média ponderada de
três subíndices, cada qual com seu peso na conta: (i) 60% de peso para o IPA-m², que verifica
a variação de preço dos produtos vendidos no
atacado pela indústria nacional e pelo agronegócio; (ii) 30% para o IPC-m3, que avalia a inflação em áreas como a educação, saúde, habitação, vestuário, lazer e transporte; e (iii) 10% para
o INCC-m4, que mensura a oscilação de preços
e custos de materiais de construção e mão de
obra do setor. Como se vê, o índice normalmente utilizado pelo mercado locatício para o ajuste
monetário dos aluguéis leva muito pouco em
conta… os aluguéis!
Você já se perguntou por que esse descolamento entre a cesta utilizada pelo IGP-m e os dados
específicos do mercado de locações é inconveniente? A resposta chega a ser intuitiva: é interesse de ambas as partes do contrato, locador e
locatário, que o aluguel acompanhe, tanto quanto possível, a variação do mercado em que ele
se insere. Fazê-lo não é apenas uma questão de
justiça contratual; isso traz benefícios de médio
e longo prazo para a relação, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro da prestação, e reduzindo a necessidade de sua revisão. Imagine
o quanto poderemos desafogar o Judiciário das
discussões sobre a revisão do aluguel a cada três
(ações revisionais) ou cinco anos (ações renovatórias), se construirmos um índice que seja capaz de refletir razoavelmente a variação própria
do mercado. Só isso já é suficiente para justificar
os aplausos para a ideia de criação do IVAR.
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As primeiras críticas ao IVAR já surgiram. A
amostragem é pequena? Sim. Ela é restrita, por
se limitar a apenas quatro cidades, ignorando
os demais mercados? Sim. Isso é razão para o
abandonarmos? Claro que não. Sabe-se lá de
onde vem a força de uma primeira impressão, e
menos ainda para onde vai. Ideias são assim: no
início, podem soar descomedidas, inadequadas
ou desnecessárias, e até podem mesmo sê-lo.
Porém, se as levarmos a sério e as aperfeiçoarmos, um mundo novo pode se abrir diante de
nós.
Acabamos de dar a largada em uma maratona.
Há muito a construir e evoluir. Mais cidades serão incluídas na cesta, e a quantidade de informações sobre contratos celebrados tende a crescer exponencialmente, tornando o IVAR cada
vez mais preciso. Se hoje é prematuro adotá-lo
na maioria dos casos, acredite: com o passar do
tempo a utilização do índice, mesmo facultativa,
tenderá a se tornar uma prática comum.
E antes de encerrar, temos que refletir sobre
um possível IVASC5, ou sigla similar. Um índice que seria específico para os shoppings, os
quais, como sabemos, são empreendimentos
com uma dinâmica própria. O setor sempre foi
competente para levantar dados, e seria de todo
conveniente a criação e alimentação de um
banco de dados nacional, unificado, que contenha as informações sobre os aluguéis praticados
em todo o país.

(iii) geralmente o valor do aluguel é uma
informação estratégica, que a administradora
do shopping não deseja compartilhar com os
concorrentes, o que torna essencial encontrar
um meio de viabilizar o compartilhamento sem
prejuízo ao negócio; e (iv) nem sempre interessa vincular a correção monetária à variação dos
aluguéis do setor, e assim, a adoção do índice, se
criado, deve ser facultativa, em respeito à liberdade de contratar.
Difícil? Sim. Contudo, o país nos dá exemplos
diários de gente capaz de transformar o impossível em realidade. Nenhum índice jamais será
rigorosamente perfeito, mas certamente será
uma opção que poderá ser benéfica em muitos
casos, melhorando o cardápio atualmente disponível.
Se começarmos agora, quem sabe daqui a não
muito tempo tenhamos um big data dos shoppings, viabilizando a criação de um índice
oficial específico, flexível, seguro, adequado,
nacional e por região, cuja adoção, ainda que facultativa, poderá contribuir para a estabilização
dos contratos, reduzindo drasticamente discussões e litígios, e poupando energia e prejuízos
de lojistas e administradoras. O que estamos esperando?

O desafio do IVASC não seria pequeno, por algumas razões:
(i) o setor é heterogêneo: nos shoppings,
os aluguéis não são fixados somente com base
no local em que operam; o público-alvo, de padrão alto ou inferior, também interfere no perfil
das lojas e nos preços fixados nos contratos;
(ii) há redes que, em razão de suas marcas e expertise, conseguem um desempenho
superior, com aluguéis mais rentáveis, o que poderia gerar distorções;

André Abelha é mestre em Direito Civil
pela UERJ, vice-presidente do IBRADIM
e sócio de Wald, Antunes, Vita, Longo
e Blattner Advogados.

*A opinião do autor não reflete, necessariamente,
a opinião da Abrasce.
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