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PLANEJANDO O FUTURO
Neste mesmo espaço na última edição da Revista Shopping Centers, comemoramos juntos a retomada do setor – com dados comprovados pelo Censo Abrasce 2020/2021 – e expomos uma perspectiva otimista para este ano: crescimento contínuo mesmo ainda diante de um cenário macroeconômico desafiador. E 2022 começou, de fato, com boas notícias com o Índice Cielo de Varejo em
Shopping Centers (ICVS-Abrasce) apontando uma alta de 10% nas vendas de janeiro e 10,6% em
fevereiro em comparação com os mesmos períodos do ano passado.
O cenário e os números nos mostram a recuperação dos shoppings, que também tiveram um
crescimento de 22,3% de frequentadores. Um ótimo momento para planejarmos o futuro e as
ações de fim de ano, como contamos na matéria de capa desta edição. O mercado está em movimento e o público aguarda ansioso pelos eventos de Natal, que, de acordo com os principais
players, vêm ainda mais tradicional, com a paleta de verde e vermelho, Papai Noel interagindo com
o público e atrações que convidam à socialização.
Por falar em interação social, também fizemos uma matéria sobre a tão aguardada volta do Prêmio Abrasce 2022 no formato presencial. E, sem spoilers, mas já contando um pouco sobre o que
vem aí, ele promete trazer para a noite de premiação o mesmo encanto que os empreendimentos
trazem para os visitantes. O público frequentador e a jornada de compra do cliente, aliás, também
são foco de ações inovadoras e conceitos disruptivos de varejistas e shoppings. Contamos mais
numa reportagem exclusiva neste número, que ainda traz muitos outros
assuntos relevantes para o nosso setor.
Antes de encerrar, fica o convite – e o alerta – para que todos garantam
seu lugar no 17º Congresso Internacional de Shopping Centers, que acontece simultaneamente à Exposhopping e à ABF Franching Expo, promovida
pela ABF. A programação está especial e pode ser conferida aqui. Mais do
que temas sobre a transformação do nosso setor, vamos falar sobre a evolução e os caminhos que nos conduzem para o futuro. Está imperdível!
Até a próxima edição!

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

KRON INSTRUMENTOS ELÉTRICOS
Com 68 anos no mercado, a Kron Medidores, especialista em medição
de energia e eficiência energética, é uma tradicional fornecedora para o
segmento de shopping centers com mais de 40 mil medidores instalados em
lojas, áreas comuns, restaurantes, cabines primárias, grupos geradores etc.
Na Exposhopping, evento da Abrasce, lançará uma solução IoT (Internet das
Coisas), que facilita a visualização e o controle da conta de energia tanto para a
administração de shoppings quanto para os lojistas.
Telefone: (11) 5525-2000 | www.kron.com.br

SPOT METRICS
A Spot Metrics é uma startup de Inteligência de Dados e CRM para o varejo físico.
Presente em mais de 200 shoppings, impacta 15% do varejo nacional e mais de
33 milhões de consumidores. Só em promoções movimenta anualmente mais
de R$ 7 bilhões e 6 milhões de pessoas. Seus produtos digitais geram valor
por meio de dados, proporcionando a seus clientes uma visão assertiva para
direcionamento das estratégias de marketing. Fornece dados como saber o
valor do cliente, quando será a próxima compra dele, quantos clientes estão
prestes a não se relacionar mais com a loja ou shopping.
Telefone: (21) 3900-9938 | spotmetrics.com

PL&C ADVOGADOS
Fundado em 2006, o PL&C Advogados é composto por 170 profissionais, possui
unidades em Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo
e atua de forma abrangente, nas áreas consultiva e contenciosa, em todo
território nacional. Em shopping centers, assessorou mais de 200 aquisições,
estruturações e expansões e atualmente atende mais de 100 empreendimentos.
Telefone: (31) 2513-7550 | plcadvogados.com.br

PX CREATIVE LAB
A PX Creative Lab desenvolveu uma assistente corporativa que compartilha
conhecimento dentro das empresas de shoppings e permite que todos,
independentemente da formação analítica, tenham acesso aos dados e
insights de vendas, aluguel, inadimplência, estacionamento, descontos,
vacância, fluxo de pessoas, entre outros, com inteligência de forma simples e
por pesquisa de texto e voz.
Telefone: (21) 99311-2783 | pxcreativelab.com
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Renovação Filiados Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

CRMALL
Há mais de 10 anos no mercado, a CRMALL inova o jeito de fazer promoção em
shoppings e indústrias. Oferece soluções completas para clientes, como o app
Prizor, que ajuda a acabar com longas filas na participação de promoções. A
companhia acredita na importância de valorizar o tempo das pessoas e levar
diversão por onde passa.
Telefone: (44) 3218-6300 | www.crmall.com

JAYME LAGO MESTIERI ARQUITETURA
A JLM projeta para shopping centers, varejo e multiúsos. Com equipe de mais
de 30 arquitetos, o escritório conta com uma carteira de mais de 70 shoppings
e centros comerciais projetados, além de 62 retrofits de shopping centers por
todo o Brasil. Em complemento à produção de shoppings, o escritório possui
mais de 670 projetos implantados de lojas e restaurantes.
Telefone: (11) 3062-288 | www.jlm.arq.br

_DEFESA DO SETOR

Prêmio Abrasce 2022 celebra o retorno do
evento presencial em uma edição temática
com nove categorias
NESTE ANO, A PREMIAÇÃO ACONTECE SIMULTANEAMENTE AO 17º CONGRESSO
INTERNACIONAL DE SHOPPING CENTERS E RECONHECERÁ OS MELHORES CASES
REALIZADOS ENTRE JULHO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2022
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

C

om o retorno da celebração física, o Prêmio Abrasce 2022 trará uma série de novidades para reconhecer as melhores práticas do setor de shopping centers em quase

três anos, já que o período de realização dos cases foi ampliado – de julho de 2019 a fevereiro
de 2022. As categorias foram revisitadas e ajustadas, refletindo a constante transformação e
evolução do setor nesse período.
“Essa revisão sempre acontece porque é nosso papel como entidade evidenciar o movimento e a evolução do mercado, mas também tem o intuito de trazer e reconhecer o que
é novo, demonstrando, inclusive para outros segmentos, como os shoppings são referência
e se inovam constantemente”, diz Gabriella Oliveira, gerente de Planejamento e Operações
da Abrasce.
Com base nestas premissas, na edição deste ano do Prêmio Abrasce, os shoppings associados podem inscrever seus cases em nove categorias: Gestão de Pessoas; Tecnologia e Inovação; Expansão e Revitalização; Outlets Centers; Prêmio Newton Rique de Sustentabilidade;
Projetos Virtuais; Eventos e Promoções; Campanhas Institucionais; Eventos e Promoções
de Natal. As três últimas são subdivididas por ABL. A entidade quer reconhecer todas as
entregas realizadas pelo setor, que já vinham em um ritmo intenso em 2019 e foram ainda
mais aceleradas na pandemia. “O aumento do período vem dar voz aos shoppings para que
possam contar tudo o que foi feito de inovador e diferente”, reforça Gabriella.
Alguns critérios avaliativos também mudaram para melhor análise e
compreensão da banca julgadora, formada por especialistas isentos do setor. As mudanças estimulam o cuidado dos candidatos
no momento do cadastro, principalmente trazendo mais atenção com a redação do case para que as informações fiquem
ainda mais evidentes e claras para os jurados. “Ampliamos ainda mais o nosso olhar para tudo o que aconteceu nesse período e incluímos dentro das categorias pontos como a revitalização do mix e as práticas de Environmental, Social and Corporate
Governance (ESG)”, explica Monica Vianna, gerente de Relacionamento e Insights da Abrasce.

Gabriella Oliveira, gerente de
Planejamento e Operações
da Abrasce
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A premiação mantém as classificações Ouro, Prata e Bronze e o Prêmio Destaque, que elege o melhor
case entre os primeiros colocados. Nesse ano, claro, tem novidade. “O ganhador do Prêmio Destaque poderá escolher uma instituição social para receber uma doação de parte do valor total arrecadado com o
Prêmio Abrasce 2022”, celebra Mônica. Os troféus, sempre tão desejados, também apresentarão um novo
– e ainda mais cobiçado – layout. Uma surpresa que só será revelada na premiação.

Noite marcante
A celebração temática conta com muitas atrações especiais, como uma dupla de mestres de cerimônias,
por exemplo, que prometem envolver o público. “Queremos que os convidados vivam as experiências que
os shoppings geram dia a dia para os consumidores e fiquem imersos nessa atmosfera de encantamento
em uma noite especial e muito interativa”, conta Gabriella. Será um momento para identificar a capacidade de adaptação e resiliência do setor por meio de grandes cases.

“Teremos muita celebração, reconhecimento – dos shoppings e de
toda evolução do setor – e diversão. É o que precisamos depois
de dois anos sem o Prêmio Abrasce no formato presencial. A
cerimônia tangibiliza muito o que é um shopping, um ponto
de encontro para se viver muitas experiências e se ter muita
alegria… E vimos o quanto é importante nos socializarmos”,
diz Mônica.
Inscrições abertas
Para incentivar ainda mais a participação dos associados, os valores das inscrições têm descontos progressivos: R$ 2.500 na primeira inscrição, R$ 1.250 para Mônica Vianna, gerente
a segunda e R$ 625 para a terceira. Do quarto ao oitavo, o cadastro é gratuito.
de Relacionamento e
A partir do nono, o custo é de R$ 1.250. É importante seguir todas as regras do

regulamento e deixar o case bem completo. Lembre-se de que cada item es-

Insights da Abrasce

tará sendo avaliado.
As inscrições vão até 15 de maio e podem ser feitas no link www.premio.abrasce.com.br. Os finalistas serão
conhecidos em 30 de maio e o aguardado jantar de premiação será no dia 22 de junho, no Pavilhão Vermelho, do Expo Center Norte.
Cada finalista ganhará um convite e os demais ingressos serão vendidos. O evento tem capacidade para
receber até 500 pessoas. Por isso, fique atento à divulgação dos finalistas nos canais oficiais da Abrasce,
garanta a participação de outros integrantes da sua equipe e prepare sua torcida.

17º Congresso Internacional de Shopping Centers
Os participantes podem esperar por muita inovação e um conteúdo riquíssimo com temas abrangentes
e atuais no 17º Congresso Internacional de Shopping Centers, que vêm agregar conhecimento e capacitar
ainda mais o setor. “Vamos motivá-los e inspirá-los para que setorialmente possamos continuar evoluindo
e crescendo. Os shoppings aceleraram muito suas entregas e essa edição vem chancelar essa resiliência
e trazer o que é novo. Escolhemos palestrantes renomados e os temas foram construídos com base nas
tendências que precisam ser ouvidas e aprofundadas”, afirma Gabriella.
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As grandes plenárias terão palestras extrema-

toria inglesa GDR Creative Intelligence, uma das

mente inspiracionais, seguindo o tema Mais que

palestrantes mais aclamadas da NRF 2022, que,

Transformação, Evolução. Confira um breve resu-

agora estará presente nessa edição do 17º Con-

mo da programação.

gresso Internacional de Shopping Centers para
mais uma vez impactar o público com dados e

22 de junho

mudanças que estão revolucionando o varejo e a

O painel de abertura será sobre Tendências do Se-

web. Esse dia ainda será marcado com um painel

tor no Brasil e no Mundo e contará com a apre-

que trará o tema da Diversidade e a Pluralidade

sentação de uma pesquisa do WGSN e um debate

do Comportamento Humano. O objetivo é trazer

mediado pelo presidente da Abrasce, Glauco Hu-

cases e reflexões para que o setor esteja cada vez

mai, entre Flavio Tavares, fundador do Welcome

mais preparado para uma sociedade plural. Num

Tomorrow, e Sergio Perrella, vice-presidente de

profundo e reflexivo debate, moderado pelo presi-

licenciamento e varejo da NBA para a América La-

dente da Abrasce, Glauco Humai, Nina Silva, sócia-

tina.

-fundadora do Movimento Black Money, Rita von
Hunty, comediante, youtuber, ator e dragqueen e

Com o tema Evolução das Mídias e o Novo Marke-

a atriz Mariana Xavier trarão contribuições para o

ting, o segundo painel mostrará como grandes

nosso setor.

empresas têm redirecionado e diversificado os
investimentos em marketing e mídia e quais são

24 de junho

essas oportunidades. Entre os convidados estão a

O último dia conta com temas que envolvem o

digital influencer Pequena Lô e a diretora de ne-

presente e o futuro e começa com um dos painéis

gócios do Grupo Globo, Tatiana Gaspar.

mais tradicionais da Abrasce: Política e Economia.
No debate, estarão Gabriela Prioli, apresentadora

Em Bastidores de Megaeventos, Paulo Borges,

da CNN Brasil, Ana Flor, jornalista e comentarista

idealizador e diretor do São Paulo Fashion Week,

da Globonews, e Juliana Rosa, jornalista e comen-

e Marcelo Checon, CEO e fundador da MChecon

tarista da TV Bandeirantes. Na sequência, o painel

Group, comentam os desafios enfrentados na re-

Inovação|Tecnologia e Futurismo, traz a doutora

alização dessas super-operações, como os desfiles

neurocientista e professora dos Programas da Sin-

do SPFW, por exemplo, e a montagem de gran-

gularity University, Carla Tieko, como uma das pa-

des cenários, como os dos festivais Lollapalooza e

lestrantes para debater o impacto das tecnologias

Rock in Rio, além de falarem sobre como são os

no comportamento humano.

bastidores desses megaeventos.
Por fim, o esperado Painel de Empreendedores,

23 de junho

com grandes players do mercado de shopping

O segundo ciclo de palestras apresenta como tem

centers (Aliansce Sonae, Multiplan, brMalls, Igua-

acontecido toda a transformação do setor, inclu-

temi e Ancar Ivanhoe), que compõem o Conselho

sive, no mercado internacional. Por isso, haverá o

Diretor da Abrasce. “É sempre uma palestra muito

painel Benchmark Internacional: um olhar para

aguardada por todos”, destaca Mônica Vianna.

a Ásia. O dia terá ainda a keynote speaker internacional Kate Ancketill, CEO e fundadora da consul-

Reserve sua vaga
Os ingressos para o 17º Congresso Internacional de Shopping Centers estão à venda em
congresso.abrasce.com.br e garantem o acesso aos três dias de evento, de 22 e 24 de junho,
das 9 às 13h30 no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo.
Além disso, a entrada à Exposhopping, também promovida pela Abrasce: gratuita.
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P

ara as empresas do mercado é assim: 365
dias de Natal, criando, produzindo, transpor-

tando e montando projetos personalizados para
surpreender milhões de pessoas. Esse é o espírito

NESTA ÉPOCA, O SETOR DE

vivido nas fábricas que reproduzem a magia natali-

SHOPPINGS SE MOVIMENTA PARA

na por meio de cenários magníficos que convidam

DEFINIR AS AÇÕES DE FINAL DE

as famílias a saírem de casa para ver, ouvir e sentir

ANO, AO MESMO TEMPO, EM QUE OS

esse clima. Em algumas cidades do mundo, os elementos natalinos invadem ruas, parques, vitrines

GRANDES PLAYERS DO MERCADO

icônicas. No Brasil, os shoppings são os principais

DE DECORAÇÃO E ENTRETENIMENTO

destinos para viver essa experiência. A cada ano, os

APRESENTAM SUAS NOVIDADES. E O

empreendimentos surpreendem com ações que

NATAL 2022 VEM MAIS TRADICIONAL

encantam adultos e crianças e, para 2022, com a
projeção de uma volta total após o período da pandemia, o que vai fascinar os clientes é o Natal em
sua essência, com cores típicas, decoração que remete boas lembranças e, claro, tudo pontuado por
muitas novidades. É o que prometem os grandes
players do mercado.

DO QUE NUNCA!
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação
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Em 2020, ano de muitas restrições, os eventos tiveram que passar por diversas adaptações – uma das
mais marcantes foi a ausência do Papai Noel – e ficaram bem restritos e com verbas reduzidas. Em
2021, o bom velhinho retornou aos malls (com todos os protocolos de segurança) e os eventos voltaram a ser mais interativos. Para 2022, a tendência será de um final de ano mais tradicional, mantendo
a integração do físico com o digital, uma mudança que veio para ficar.

Recomendações dos players
No ano passado, ainda diante do cenário incerto do primeiro semestre, as empresas de decoração e
eventos trabalharam com prazos apertados, porque os shoppings também tiveram de postergar as
decisões. Essa conjunção de fatores resultou na diminuição de projetos atendidos e na readequação
dos mesmos, já que tempo é primordial para a execução de novas ideias. Neste ano, com o avanço da
vacinação e a pandemia mais controlada, o setor volta a estabelecer o calendário pré-pandemia em
que as negociações são concluídas até junho.
Assim que a Cipolatti anunciou a abertura do showroom, localizado em Jacareí (SP), a agenda lotou. A
empresa, que se prepara para o 41º Natal e fez quase 90 decorações em shoppings no ano passado, reforça a importância de se antecipar. “O ideal é fechar a decoração até maio. Assim é possível trabalhar
melhor e com preços menores. Tudo implica em tempo: contratações, compra de material, importação, produção… De última hora, há uma elevação dos preços como acontece nas altas temporadas.
Por isso, a nossa meta é a antecipação”, afirma Conceição Cipolatti, diretora de Artes da companhia.
A C+E também reforça o tempo certo de fechamento dos projetos, pois o grande desafio de toda a
logística do Natal é o prazo. “Em 2021, com primeiro semestre ainda com restrições, tivemos decisões
que demoraram a ser fechadas. Nesse ano, vamos continuar com o número limitado de 45 projetos
para que sejam realmente diferenciados customizados e se tornem destinos nos shoppings”, diz
Sergio Molina, CEO da C+E.
Na ZERO57, as conversas com os shoppings começaram em janeiro e os
sócios Juarez Fagundes e Fernando

_CAPA

Lacerda reforçam que ter tempo para desenvolver os projetos é essencial para desenvolvimento fiel ao briefing de
cada empreendimento. “Após a primeira conversa, conseguimos dar a primeira devolutiva em duas semanas. O
quanto antes tivermos uma resposta e fizermos os ajustes,
é melhor para que possamos enviar o orçamento dentro
da verba disponível”, destaca Lacerda. Afinal, são vários alinhamentos até a aprovação final.

Juarez Fagundes e Fernando Lacerda, sócios da ZERO57

Fagundes complementa: “Já fizemos shoppings em pouco tempo, mas não é o ideal, porque gostamos de envolver

a equipe do empreendimento, visitar o espaço e conhecer o histórico de outros natais para deixarmos o mais exclusivo possível. Sempre nos preocupamos em fazer poucos, mas grandes projetos.”
A ZERO57 passou a executar 35 decorações nos últimos seis anos, antes eram 15 projetos. “Com o
cenário instável, aprendemos a trabalhar com um número maior de shoppings, mas temos esse cuidado com a exclusividade. Acredito que o nosso ticket médio ainda é um dos mais altos do mercado”,
menciona Fagundes.
A 2a1 Cenografia também analisa o ano de 2022 com
os shoppings voltando ao cronograma normal. “Não
vamos ter mais a corrida de contratos fechados na última hora. E como temos a premissa de atender com
excelência, inclusive, sem terceirizar as montagens, limitamos o número de clientes atendidos. No ano passado,
foram 45 shoppings”, aponta Danielle Paulino, diretora
comercial da 2a1 Cenografia.
Danielle Paulino, diretora comercial da 2a1 Cenografia

Os resultados na Thematic Decor também foram
melhores no ano passado, comparado a 2020, com a realização de 32 projetos em shopping centers. “Para 2022, estimamos uma alta entre 15% e 20% no faturamento, mas não necessariamente aumentar na mesma proporção o número de empreendimentos”, conta Silvia Doreto, diretora executiva da
Thematic Decor.
Mesmo com todos os desafios macroeconômicos
– inflação, alta do dólar, entre outros – a expectativa é boa. “Acredito que será um ano melhor
comercialmente”, fala Conceição. O CEO da C+E
acredita que o mercado estará mais disposto
a comprar porque as experiências de Natal
mexem com o ponteiro de vendas e com o
fluxo dos shoppings. “No ano passado, fize-
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mos oito decorações da Disney, nosso recorde!
Não aceitamos mais projetos porque não conseguiríamos entregar. Como os shoppings estão
ocupando cada vez mais esse espaço do entretenimento e existe uma demanda reprimida das pessoas
em sair, o efeito de nostalgia do Natal – de encontro, da magia,
da luz, da família, do abraço, do calor emocional – voltará com
muita força neste ano”, explica Molina.
Por isso, o Natal contemplativo ficou para trás. “Com o crescimento das vendas on-line, os shoppings também precisam
trazer atrações e experiências interessantes e diferentes, conviSilvia Doreto, diretora executiva da Thematic
Decor com o personagem Noelito

Decoração da
Cipolatti

Conceição
Cipolatti

dando o público a vivenciar, por exemplo, uma decoração de Natal. Percebemos esse setor muito
esperançoso. 2022 será um ano mais leve e com uma presença maior em shopping. É o que sentimos
agora”, reforça Conceição.
São dois setores prontos para organizar uma festa próxima aos tempos pré-pandêmicos. “O sentimento é de retomada no Brasil inteiro e isso se deve à recuperação das vendas, da taxa de ocupação e
do fluxo. Existe uma necessidade do consumidor e também dos shoppings de querer fazer uma bela
festa”, ressaltam os sócios da ZERO57.

Na tela ou olho no olho
Há quem prefira as visitas presenciais e aqueles que ainda optam pela conversa virtual, por isso, as
empresas seguem atendendo nos dois formatos – algumas apenas no modelo remoto, como a Thematic Decor. “A decisão dos corporativos está cada vez mais forte e a videoconferência funciona muito
SHOPPING CENTERS_15
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bem, além de ser prá-

decorações. De acor-

tica. Com a chegada

do Silvia, da Thematic

da variante Ômicron,

Decor, é o que mais

decidimos não fazer

agrada aos brasileiros.

showroom”,

“Essa

observa

Silvia.

interatividade

vai acontecer até em
elementos mais sim-

A 2a1 Cenografia op-

ples como um balanço

tou por continuar com

ou um escorregador,

o

pre-

por exemplo”, comen-

sencial e on-line, mas

ta a diretora executiva.

atendimento

sem

showroom.

Se-

gundo Danielle, o for-

Projeto da Thematic Decor

mato funciona como uma

A diretora da 2a1 Cenografia conta que os pro-

confraternização e ponto de encontro, pois as

jetos com experiência tecnológica já vinham

empresas do segmento já estão consolidadas e

crescendo e se destacando nos últimos anos,

os shoppings conhecem o trabalho e a entrega

porém, o uso excessivo da tecnologia e de telas

de cada uma.

pelas crianças durante a pandemia tem reforçado a busca dos pais por brincadeiras e brinque-

A C+E decidiu criar um showroom 3.0, uma ex-

dos tradicionais. “Por isso, existe a procura por

periência inédita e inovadora, que leva os clien-

atividades lúdicas em que as crianças possam

tes a uma imersão presencial, híbrida ou on-line

brincar como um gira-gira, parede de escalada,

ao mundo do metaverso. Na Cipolatti, mesmo

por exemplo”, diz. Reforça ainda que a vacinação

com o showroom aberto, as reuniões virtuais

deixou os pais mais confiantes em levar os filhos

também vêm sendo utilizadas para os clientes

aos eventos, principalmente aos shoppings, que

que não se sentem seguros ou estão muito dis-

são locais seguros e que seguem os protocolos

tantes geograficamente. A ZERO57, que já vem

desde o início da pandemia.

atendendo os projetos de 2022 desde janeiro,
mantém o modelo híbrido também com en-

Com longa experiência de mercado, os sócios da

contros presenciais ou digitais, de acordo com

ZERO57 enaltecem que a decoração tradicional

a preferência de cada

continua sendo a pre-

cliente.

ferida do público, pois
as

pessoas

querem

As tendências

ver os elementos que

Um Natal clássico e

caracterizam a data,

tradicional, mas que

como, por exemplo, a

envolva,

mesmo

clássica paleta verde

tempo, tecnologia e

e vermelho. “Acredi-

interatividade,

tamos na volta com-

é o que esta-

pleta desse estilo com

rá no foco da

todas as referências:

maioria das

Papai Noel no trono,

ao

Os licenciados da 2a1 Cenografia têm um grande apelo e
atraem o público para os malls
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brinquedos menores, atividades
com bilheterias – para poder viabilizar as atrações – e outras gratuitas. Na parte de tecnologia, acreditamos
que os óculos de VR (realidade virtual) não voltam,
a aposta continua nos painéis de VR e interativos e
no uso de LED, como os usados no ano passado”, prevê
Lacerda.
Para as empresas e de modo geral, as decorações com
cores completamente diferentes das tradicionais, costumam ser pouquíssimo solicitadas e, neste ano em especial, a taxa deve ser menor ainda. “Será a retomada da
festa tradicional. O Natal da ZERO57 continua com as
nossas marcas como o gigantismo, infláveis, ursos, elementos aéreos, cenas fora da Praça de Eventos, explorando ainda mais locais do shopping que vão além do
briefing”, complementa Fagundes.
O gigantismo e os infláveis são algumas das marcas das
decorações assinadas pela ZERO57

Dentro da paleta clássica, o verde desponta também
como um grande destaque, segundo Conceição. “Há uma

necessidade de trabalhar a preservação do nosso meio ambiente, pois os biomas brasileiros estão
sendo muito vilipendiados”, relata. E a diretora de artes da Cipolatti enaltece ainda três eventos grandiosos e importantes de 2022, que também influenciarão nas criações da companhia: o centenário
da Semana de Arte Moderna, comemorado em 13 de fevereiro, o bicentenário da Independência do Brasil, contando ainda com a reabertura do Museu do Ipiranga, em
São Paulo (SP), e a Copa do Mundo, que acontece entre
novembro e dezembro.
Em todas as decorações, haverá muito investimento em
iluminação com LED por sua eficiência energética, afinal, Natal é sinônimo de luz. “Os pedidos são ainda para
essa iluminação seja volumosa e colorida e que apareça
de dia e de noite. Essa decoração externa já vem ganhando o mesmo espaço do que o interior do shopping”, revela Silvia.
O metaverso, amplamente debatido na National Retail
Federation (NRF) 2022, em Nova York , é a aposta da C+E
para esse Natal, que levará o Papai Noel para esse novo
mundo. O desafio da empresa, vanguardista em inovação, é integrar os ativos digitais das NFTs (non-fungible

Projeto da Cipolatti
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Além dos
licenciados e das
novidades do Natal
no metaverso, a C+E
produz decorações
com elementos mais
clássicos como essa
feita no ano passado

token) às experiências f ísicas dos shoppings. “E

twork, Nickelodeon, entre

isso se tornará uma experiência de destino do

outras, e fala sobre a força

consumidor, pois, para vivê-la, terá que ir até

do Natal com personagens

o shopping e adquirir uma moeda digital para

queridos do público. “O

comprar as NFTs e os produtos exclusivos do

apelo é grande. Se as pes-

empreendimento. E tudo isso acontece de for-

soas gostam do persona-

ma interativa com a decoração de Natal. É uma

gem, mudam até de sho-

extensão do físico com uma projeção guiada

pping para vivenciar essa

dentro do metaverso com possibilidades infini-

decoração de Natal”, diz Danielle.

tas”, explica Molina.
Como 2022 ainda é um ano de recuperação,
A empresa de games, The Sandbox, é a grande

Conceição acredita que os projetos Fun Christ-

parceira da C+E no desenvolvimento deste pro-

mas, uma versão econômica criada pela Cipolat-

jeto. Como é uma tecnologia nova, o CEO pre-

ti há três anos, devem ter alta demanda. “São li-

vê o fechamento de até dois projetos com esse

nhas econômicas, bonitas, modernas, coloridas,

conceito. “Ao entrarmos no mundo das moedas

criativas, fáceis de montar e com menos volume

digitais, como bitcoins e blockchain, e do me-

de transporte”, explica.

tacommerce muitos dados serão gerados para
o shopping, o que é interessante para o setor”,

Essas empresas comprovam mais uma vez o

relata Molina. Além desta inovação, a C+E segue

quanto estão preparadas para levar

com os projetos licenciados – Disney, Universal,

experiências que ficarão na memó-

Mauricio de Sousa Produções, entre outros –

ria afetiva dos clientes e já estão

com grandes surpresas para este ano.

prontas para atender o setor de

A 2a1 Cenografia também trabalha com mar-

shopping

cas licenciadas como Warner Bros, Cartoon Ne-

Natal 2022.
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CLÍNICAS DE ESTÉTICA
AINDA MAIS PRESENTES
NOS SHOPPINGS
CRESCE A PROCURA POR ESSES SERVIÇOS E AS REDES AUMENTAM A
CAPILARIDADE DENTRO DO SETOR, MOVIMENTO QUE AMPLIA O CONCEITO
DE CONVIVÊNCIA E CONVENIÊNCIA DOS MALLS E MANTÉM O MIX DIVERSO E
CONECTADO À NECESSIDADE DO PÚBLICO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

diversidade de operações dos empreendimentos vive uma transformação constante,

acompanhando a evolução do setor. Hoje, além de
compras e gastronomia, os equipamentos oferecem uma
ampla gama de serviços que vai de farmácias e academias até pet
shops, laboratórios e clínicas médicas. Tudo para facilitar a rotina e otimizar o tempo
dos frequentadores. Na última década, especialmente, as inaugurações de clínicas
de estética cada vez mais especializadas têm crescido significativamente e, inclusive, com muitos investimentos durante a pandemia. Segundo o Censo Brasileiro
de Shopping Centers 2021/2022, da Abrasce, 90% dos shoppings têm operações de
serviços pessoais. No setor de franchising, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), no ano passado e em comparação com
2020, os serviços de saúde, beleza e bem-estar, tiveram uma alta no faturamento
de 10,5%, além do aumento de 10,4% no número de unidades de franquias. Esse cenário reflete o comportamento de mulheres e homens na busca pelo autocuidado
e pela autoimagem, algo que ganhou ainda mais valor para os indivíduos na vida
contemporânea, especialmente com o uso de redes sociais. As especialidades são
as mais diversas: das tradicionais redes de depilação a laser e dos cuidados específicos com sobrancelhas, até a aplicação de botox e pequenos procedimentos.

Players do segmento
Com 742 lojas distribuídas em todos os estados brasileiros, a Espaçolaser aumentou sua capilaridade em 13,5% desde a abertura de capital
em fevereiro de 2021. “Este é um movimento da companhia nos
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últimos anos, principalmente após o IPO, que deu ainda mais ritmo à expansão orgânica, com a
abertura de novas lojas próprias, assim como aquisição de controladas”, diz o CEO e fundador,
Paulo Morais.
Do total de operações, sendo 601 próprias e 141 franquias, 476 estão nos malls ao redor do
Brasil. A maior empresa de depilação a laser do mundo possui ainda clínicas em países da
América Latina (Argentina, Colômbia e Chile). “Na retomada das operações, em meados
do segundo semestre de 2020, a empresa reassumiu o ritmo de abertura de novas lojas
próprias e inaugurou, desde então, cerca de 200 novas unidades”, destaca.
Além de continuar atenta às oportunidades do mercado, a companhia planeja manter
a velocidade de crescimento orgânico nos próximos anos. Neste sentido, já mapeou 62
novas cidades para ampliar sua presença ainda em 2022. De
acordo com Morais, a empresa continua em busca da excelência na qualidade do seu atendimento e em manter a liderança no setor em termos de faturamento, número de lojas e
clientes atendidos, assim como continuar sendo Top of Mind no
segmento de depilação a laser.
“O maior benefício para operar em shoppings é o grande potencial
de consumo. Como marca, entendemos que o mall oferece aos clientes
uma nova opção de compra em termos de experiência e geolocalização. Outro fator importante é que reforça a estratégia de presença de
marca com aumento da capilaridade, além
de ser uma maneira de se conectar com o
público de uma região específica”, Paulo Morais, CEO e fundador da Espaçolaser
Dedicada aos cuidados faciais, a Sóbrancelhas
tem 240 lojas dentro e fora do Brasil e mais de
90% delas estão concentradas em malls de 14
estados. Nos dois primeiros anos de pandemia,
a rede, que tem apenas cinco operações próprias (as demais são f ranquias), não parou de
captar clientes. “Não abrimos nenhuma operação, mas assinamos novos contratos e as lojas

O investimento inicial para abrir uma
franquia da Espaço Laser é de, no
mínimo, R$ 800 mil, incluindo a máquina
para o procedimento de depilação a
laser, responsável por maior parte deste
investimento. O prazo de retorno é de
cerca de 20 meses e o faturamento
médio mensal chega a R$ 180 mil
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A Sóbrancelhas
faturou cerca de
R$ 115 milhões nos
últimos dois anos

já estão sendo implantadas no decorrer de todo o ano. A estimativa é a abertura de, pelo menos, 20 novas operações. O mercado de franchising voltou
a aquecer”, destaca Luzia Costa, CEO e fundadora da Sóbrancelhas. Sobre a
expansão internacional, explica que as restrições mais rígidas de lockdown

no exterior foram mais dif íceis para os franqueados da Bolívia e Argentina e isso também
fez com que a marca freasse por um momento os investimentos fora do país. Agora, com o
cenário mais otimista, a rede volta a ampliar a capilaridade no mercado externo. “Há lojas
em fase de implantação nos Estados Unidos, Chile, Portugal e Paraguai”, conta Luzia.
Os modelos de negócio disponíveis são quiosques e lojas, com investimentos iniciais de
R$ 140 mil e R$ 180 mil, respectivamente. O prazo de retorno é de, em média, 24 meses. “O
quiosque oferece alguns produtos e procedimentos não-invasivos. Na loja, a oferta é maior e os serviços englobam desde design
de sobrancelhas até harmonização facial. Tudo o que se refere a
face, os clientes encontram em nossas operações.”
“Investimos muito em lojas nos empreendimentos por conta do
fluxo, que leva, automaticamente, clientes para as nossas lojas.
O shopping é ainda um dos melhores lugares para se vender”,
Luzia Costa, CEO e fundadora da Sóbrancelhas
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Nessa mesma toada, os planos de expansão da Lilly Estética continuaram, mesmo durante a crise da Covid-19. Em 2020, quatro clínicas foram inauguradas no
interior de São Paulo. Fundada há 15 anos em Ribeirão Preto (SP), a rede possui 25
unidades próprias em cinco estados e está presente em 23 shoppings do país, gerando
400 empregos diretos. Segundo Nicole Sarantopoulos, fundadora da rede, o ano de 2021 foi
desafiador devido à segunda onda da pandemia, porém, a empresa se adaptou. “Seguimos com
firmeza os protocolos de segurança diariamente em nossas clínicas, inauguramos 18 novas unidades, geramos empregos diretos, qualificamos o colaborador contratado, além de aquecer a economia
local. Estamos muito otimistas para 2022. Vamos inaugurar 33 novas unidades próprias em vários shoppings do Brasil, incluindo a capital paulista”, diz. Em 2023, o projeto de expansão inclui o lançamento
de franquias para cidades com até 300 mil habitantes. “Estimamos abrir 20 novas unidades franqueadas no próximo ano e a internacionalização se dará em até cinco anos”,
revela Nicole. Além da ampliação de sua presença nacional, a chegada da atriz Paolla Oliveira para o quadro societário foi outra novidade
recente para impulsionar ainda mais o crescimento da marca. “Reconhecida por sua carreira artística, desde 2016, ela vem investindo em
seu lado empreendedor, e, agora, enxerga na Lilly uma oportunidade,
entrando no negócio na modalidade media for equity, cada vez mais
Foto: Ju Coutinho

presente no mercado. A atriz atua na estratégia de marketing com sua
imagem nas campanhas on e off-line”, explica Nicole.
“Optamos por implantar a Lilly Estética em shoppings do país porque analisamos benefícios de toda a estrutura, como: segurança,
estacionamento, comodidade, conforto, circulação de diversos públicos e facilidade de acesso aos clientes”, Nicole Sarantopoulos,
fundadora da Lilly Estética
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Marcas mais jovens, como a Ad Clinic,

tas ainda esse ano

também estão de olho em espaços

– metade delas em

nos shoppings. Inaugurada há oito

shoppings. “A meta

anos, a rede chegou aos malls em

é terminar o ano

2020, com a abertura de 12 lojas do mo-

com cerca de 300

delo smart (até 40 m2). A experiência trouxe

unidades. Por isso,

bons resultados e agora a marca já tem um

estamos em con-

planejamento focado na expansão em empre-

tato com as ban-

endimentos em diversas regiões do país. Se-

deiras de shoppin-

gundo Aline Medici, fundadora da Ad Clinic, o

gs para empacotar

que motivou a mudança de estratégia é que

todos os candidatos

a maioria desses pontos de venda em sho-

que

pping está entre os que mais faturam das 66

marca tem aderência a qualquer empreendi-

operações em funcionamento. “Como existe a

mento desde a classe A à classe C. Nossa ofer-

demanda reprimida, houve uma grande pro-

ta cabe no bolso de cada consumidor dentro

cura pelo mercado de estética. O faturamen-

do respectivo perfil. Percebemos ainda que

to maior em uma área menor dos modelos de

as lojas situadas em corredores fora das ala-

franquia para shopping chamou a atenção

medas de serviços ganham visibilidade, o que

dos investidores”, detalha.

têm trazido bastante resultado.”

Leonardo Barros, COO da Ad Clinic, diz que

Além disso, a rede projeta o faturamento de

a captação de novos clientes não parou e há

2022, que foi de R$ 70 milhões. “Os meses de

mais de 50 franquias com contratos assinados

janeiro e fevereiro já bateram recorde em ven-

ou em fase de implantação para serem aber-

das”, comemora Aline.

O modelo Smart da Ad Clinic,
voltado para o setor de shopping
center, oferece o mesmo mix de
serviços de uma operação de rua
e tem investimento a partir de
R$ 300 mil (sem o equipamento
de depilação) com previsão de
retorno entre 18 e 36 meses

temos.

Aline Medice, fundadora da Ad
Clinic | Foto: Marcel Rodrigues

Nossa

Sala de
procedimento
da Lilly
Estética no
Campinas
Shopping

“Alguns fatores são bem importantes para
a conversão do público em shopping center
como facilidade de acesso, estacionamento,
tempo de permanência do cliente, o que ocasiona uma decisão de compra mais fácil, além
de estarem estrategicamente bem posicionados”, Leonardo Barros, COO da Ad Clinic.

Os campeões de venda
Depilação, design de sobrancelhas e aplicação
de botox (toxina botulínica) estão entre os serviços mais pedidos entre as clínicas. A Espaçolaser
surgiu em 2004 com a ambição de democratizar o bem-estar por meio
da melhor tecnologia para eliminação dos pelos indesejáveis. A marca
oferece depilação para 29 áreas dos homens e 35 das mulheres, sendo a
linha do biquíni uma das mais procuradas.
Com o conceito da Beleza Inteligente, a Lilly Estética tem um menu com
mais de 30 tratamentos faciais e corporais. Entre os mais pedidos:
botox (toxina botulínica), radiofrequência, o Z-Field Dual (equipamento capaz de definir a musculatura) e os tratamentos a laser para
melasma. Na Sóbrancelhas, os destaques são design de sobrancelhas,
micropigmentação e botox. Na preferência dos clientes da Ad Clinic entram o botox, a depilação, o preenchimento e o tratamento corporal.
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Integracao de
sistemas rapida
´
e eficiente para
e-commerces e
marketplaces.

GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DOS
PROCESSOS DE VENDAS, FINANCEIRO, ESTOQUE
E LOGÍSTICA.
INTEGRAÇÃO DE E-COMMERCE, MARKETPLACES,
ENTRE OUTROS, A QUALQUER SISTEMA
AUMENTANDO SUA DISTRIBUIÇÃO E VENDAS.
GOVERNANÇA, CENTRALIZAÇÃO E AUTONOMIA
PARA EVOLUÇÃO CONTÍNUA DAS INTEGRAÇÕES.
Fale com nossos consultores

N4LINK.COM.BR

(11) 99122-2537
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AS AÇÕES INCLUSIVAS DOS SHOPPINGS PARA
PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
EVENTOS ADAPTADOS E VAGAS EXCLUSIVAS NO ESTACIONAMENTO SÃO
ALGUMAS DAS INICIATIVAS DOS EMPREENDIMENTOS, QUE AINDA AJUDAM
NA CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

bril é o mês de conscientização

pela primeira vez, o Instituto Brasilei-

do autismo e muitas ações acon-

ro de Geografia e Estatística (IBGE),

tecem nesse período com o intuito de

por meio do Censo Demográfico 2022,

alertar a sociedade de que ainda exis-

que será realizado entre junho e agos-

te um longo caminho a ser percorrido

to, poderá contabilizar a quantidade

em relação à inclusão das pessoas com

da população com TEA. Isso graças à

Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Lei 13.861, assinada em 2019, que per-

Atualmente, no Brasil, o número de

mitiu a inserção de perguntas sobre

pessoas autistas é calculado com base

autismo na pesquisa já também com

em estudos como o do Center of Di-

o objetivo de incluir aqueles que ainda

seases Control and Prevention (CDC),

não têm o diagnóstico, o que é muito

que apontam a existência de um caso

comum. Hoje, o autista já tem direi-

a cada 110 habitantes no mundo. Com

tos a todas as prerrogativas do Esta-

isso, o indicativo é que há cerca de 2

tuto da Pessoa com Deficiência, mas

milhões de pessoas com o espectro

esses dados oficiais são importantes

no nosso país. A partir do próximo ano

para o desenvolvimento

o cenário será mais preciso, já que,

de

políticas

públicas
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A atração 44 Gatos
esteve no Shopping
Metrô Itaquera (SP)
de fevereiro a março
de 2022

específicas. Cada avanço na proteção dos direitos

to contentes e acolhidas. Tivemos retornos muito

é importante assim como a conquista da Carteira

positivos não só deste público, mas de toda a co-

de Identificação da Pessoa com Transtorno do Es-

munidade que espera de um empreendimento

pectro Autista (Ciptea), criada pela norma batiza-

como o Metrô Itaquera atividades de inclusão so-

da de Lei Romeo Mion, em referência ao filho do

cial”, relata.

apresentador Marcos Mion.
O objetivo do empreendimento é adotar essa prá-

Nos malls

tica para outras ações. “Pretendemos continuar

Alguns shoppings têm procurado incluir as pesso-

com a ‘Hora do Silêncio’ – maneira como gentil-

as com TEA nos eventos que realiza. Um exemplo

mente chamamos a sessão com estímulos senso-

recente foi durante a atração 44 Gatos, promovi-

riais reduzidos – em todos os eventos infantis que
forem promovidos por nós.”

da pelo Shopping Metrô Itaquera. Segundo Samir Ferrari, gerente de marketing,

Os cuidados envolvem dimi-

foi a primeira ação em even-

nuição do som e das luzes,

tos infantis com sessões es-

empréstimo de fones aba-

peciais. “Anteriormente, re-

fadores de ruído, além de

alizávamos uma sessão de

brinquedos indicados por

cinema em parceria com

especialistas para crianças

a ‘Sessão Azul’. As mães e

com TEA. “Fomos impulsio-

responsáveis ficaram mui-

nados pelo apelo do público
Samir Ferrari, gerente de marketing do
Shopping Metrô Itaquera

28_SHOPPING CENTERS

_SUSTENTABILIDADE

O Natal Azul realizado
no ano passado no Via
Parque Shopping (RJ)

e do feedback dos promotores que trabalham no evento
diretamente com as crian-

ças. Nossos monitores têm um relacionamento muito próximo com os clientes, alguns realizaram cursos
para auxílio de crianças com autismo, além de serem
proficientes em Libras (Língua Brasileira de Sinais)”,
diz Ferrari. O empreendimento não possui ainda parceria com instituições envolvidas nessa causa, mas
está aberto a conhecer os projetos.
No ano passado, o Via Parque Shopping promoveu
mais uma vez o Natal Azul, que consistiu em abrir a
decoração natalina uma hora mais cedo para que as
crianças e os adultos autistas pudessem desfrutar de
um ambiente mais calmo, adequado às necessidades. “O shopping tem em sua essência proporcionar
a melhor experiência nos eventos com público infantil e deseja promover mais ações com
foco na inclusão social. A adesão foi ótima e a ação foi encantadora. Ver o sorriso no rosto
das crianças foi gratificante”, afirma Rodrigo Machado, superintendente. O Via Parque Shopping disponibilizou ainda duas vagas exclusivas no estacionamento para esse público em
outubro do ano passado, uma mudança que vem acontecendo de maneira gradativa em
outros empreendimentos do setor.
Essas vagas especiais são identificadas com o símbolo universal de conscientização do TEA
– um laço formado por um quebra-cabeça colorido – e ajudam a dar visibilidade à causa do
autismo, sensibilizando a sociedade. E é assim também no Parque D. Pedro Shopping, em
Campinas (SP), que tem uma das maiores operações de estacionamento do setor do país.
“Nós criamos as vagas de
estacionamento para facilitar o acesso de pessoas autistas e seus acompanhantes. Há uma parcela muito
grande da população que
precisa de iniciativas como
essa. Ainda que a Lei 12.764,
de 27 de dezembro de 2012
O Via Parque Shopping destinou
duas vagas no estacionamento
exclusivas para pessoas com TEA,
lembrando que elas também podem
utilizar as vagas para deficientes
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São 12 vagas
exclusivas para
pessoas com TEA
no estacionamento
do Parque D. Pedro
Shopping, sendo
duas em cada uma
das seis entradas do
empreendimento

permita que utilizem as vagas reservadas para

existia em alguns empreendimentos da rede

pessoas com deficiência, o intuito do shopping

para receber este público da maneira mais

é acolher essas famílias, promovendo visibili-

confortável e respeitosa possível, mas ganhou

dade, inclusão, respeito e a acessibilidade ao

força a partir de um contato de uma consu-

centro de compras e tornando as chegadas e

midora do Golden Square Shopping (SP) que

saídas facilitadas. Somos o primeiro shopping

havia usado uma vaga prioritária e se sentiu

da cidade Campinas a utilizar as vagas como

incomodada com os olhares de desconfian-

forma inclusiva, princípio que permeia a nossa

ça de outros frequentadores. “Ao receber a

visão”, destaca Marcelo Zaffalon, superinten-

observação da cliente, o shopping criou ime-

dente do Parque D. Pedro Shopping.

diatamente as vagas exclusivas para pessoas
com TEA, para evitar que ela e outros visitantes

De acordo com Zaffalon, a iniciativa foi muito

passem por situações constrangedoras. A ação

bem recebida pelo público e pelas associações

foi compartilhada internamente e implantada

e entidades que atuam com a causa, como a

também nos shoppings Pátio Paulista, Center-

Rede Azul, um aplicativo que reúne estabele-

Vale, Nova América, Botafogo Praia, Natal Sho-

cimentos parceiros das

pping e Conjunto Nacio-

pessoas com autismo na

nal.” O Shopping Parque

região metropolitana de

das Bandeiras está em

Campinas.

processo de demarcação
dessas vagas e outros

Sete shoppings da Ancar

três empreendimentos –

Ivanhoe já oferecem es-

Shopping Nova Iguaçu,

sas vagas exclusivas. Se-

Eldorado e Metrô Itaque-

gundo Caroline Pereira,

ra – deverão receber os

gerente de comunicação

espaços em breve.

e marca, a iniciativa já
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As vagas têm metragem maior e ficam localizadas em áreas estratégicas, próximo aos elevadores e escadas. E o retorno tem sido muito
positivo com comentários, na grande maioria, de agradecimentos
pelo olhar atento do shopping. As famílias se sentem ouvidas, o que
melhora, inclusive, a experiência do cliente. “Para a Ancar Ivanhoe,
pequenos gestos como esse mostram que a companhia pode ser
realmente um agente transformador. E a iniciativa reforça o propósito de atender bem, colocando os frequentadores dos shoppings no
centro dos esforços de colaboradores, lojistas e parceiros”, destaca
Caroline.
Entre outras ações dos empreendimentos da Ancar, o CenterVale
Shopping inaugurou, em dezembro de 2021, a sala do aconchego,
um espaço idealizado e projetado especialmente para acolher clientes com TEA e seus familiares, principalmente em momentos de cri-

Caroline Pereira, gerente de
comunicação e marca da
Ancar Ivanhoe

se. “A concepção do projeto contou com o apoio da Secretaria Municipal de Apoio Social ao
Cidadão (PMSJC) e da Frente Parlamentar em Apoio às Pessoas com Autismo, da Câmara
Municipal de São José dos Campos”, detalha Caroline.
Sempre atento à diversidade, inclusão e acessibilidade, o Uberlândia Shopping, empreendimento da Aliansce Sonae, disponibilizou vagas exclusivas e cobertas para esse visitante em
outubro de 2021. A iniciativa também é inédita em shoppings da cidade. “Sabemos que o
autismo nem sempre é aparente e as famílias podem enfrentar situações de preconceito e
constrangimento ao utilizar as vagas de pessoas com deficiência, o que nos levou a destinar
vagas exclusivas a eles. O objetivo é facilitar o acesso das famílias, assegurar a vaga especificamente para esse público, garantindo uma ótima experiência em nosso empreendimento”,
afirma Rayan Raison, gerente de marketing do Uberlândia Shopping.
Ao perceber que esse
público é crescente no
shopping, o mall passou
também a pensar outras
ações específicas como
eventos, abrindo, inclusive, uma hora antes do
horário normal do shopping para que os visitantes possam ter mais
tranquilidade. “E a adesão tem superado as expectativas. No primeiro
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evento, por exemplo, abrimos 400 vagas, devido à pandemia, e esgotou em três horas. Eles têm participado ativamente destas ações exclusivas. O feedback das famílias e do público são incríveis. Além disso, sensibilizamos, incentivamos e treinamos nossos colaboradores e
lojistas a assumirem o compromisso e se tornarem verdadeiramente
agentes transformadores da sociedade nas questões de diversidade
e inclusão”, relata Raison.
Os eventos são abertos para todas as famílias, mas o Uberlândia Shopping conta também com o apoio de instituições, como a Associação
Zeiza Dojo que tem mais de mil famílias cadastradas. Em 2021, o emRayan Raison, gerente de
marketing do Uberlândia
Shopping (MG)

à

exposição

preendimento fez uma ação especial de Natal em que os presentes
puderam apreciar a decoração, fazer fotos com Papai Noel e brincar
na roda-gigante. Recentemente, houve também uma visita guiada

internacional

‘Dragões’, com um tour com
o recurso de realidade virtual,
e onde as crianças e adultos
autistas puderam tirar fotos
em cima do Dragão de Gelo
e visitar todas as feras espalhadas pelo shopping. Para
completar a experiência, foram distribuídos algodão-doce, pipoca, água e doces para
toda a família. De acordo
com o gerente de marketing
do Uberlândia Shopping, o
propósito é manter esses horários especiais ou mesmo
preparar eventos específicos para esse público ao longo de 2022.

Exibição de filme infantil
durante uma Sessão Azul na
pré-pandemia

Hora do cinema
“Em uma das sessões, uma avó levou o neto de 21 anos pela primeira vez ao cinema. Muitos
pais nos contam que ficam com receio do que pode acontecer, dos olhares, do comportamento do filho… Com o apoio das redes de cinema, conseguimos levar opções de lazer
seguras e tranquilas para essas famílias”, conta Leonardo Cardoso, um dos fundadores da
Sessão Azul. Desde 2015 o projeto atua com o objetivo incluir as pessoas com TEA na experiência da sétima arte. Segundo Cardoso, essa experiência nas salas de cinema é uma
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À esquerda,
o fundador
Leonardo
Cardoso com
a equipe da
Sessão Azul

extensão do tratamento por ser uma atividade extra de socialização e oferece ainda uma troca de
informações muita rica entre os pais.
Após uma paralisação por conta da pandemia e graças ao avanço da vacinação, a Sessão Azul
retornou em abril, mês de conscientização do autismo. Pais e redes de cinema já estavam ávidos
por esse retorno. Antes da crise sanitária, o projeto estava em 23 cidades de 14 estados mais o Distrito Federal. “O sucesso da Sessão Azul se deve, especialmente, aos voluntários que acolhem as
famílias. Estão sempre com um sorriso no rosto e dispostos a ajudar no que for necessário.” Para
cada encontro, é necessário ter, no mínimo, dois voluntários. Em sessões gratuitas, o número sobe
para seis.
As salas são especialmente adaptadas para receber esse público: têm som mais baixo, luzes parcialmente acesas, ar-condicionado controlado e os espectadores ficam livres para circular. As sessões acontecem pela manhã, quando o shopping está mais tranquilo e oferece menos estímulos.
Não há exibição de trailer comercial e o filme escolhido sempre é em 2D dublado, na maioria das
vezes, uma animação.
O fundador do projeto vê uma evolução da inclusão de pessoas com TEA nos eventos, inclusive
nos empreendimentos, e acredita que, hoje, existe uma abertura maior na organização de projetos adaptados. “Vemos os shoppings preocupados em cada vez mais trazer esse público, seja
para falar com o Papai Noel, fazer uma oficina etc. Mas sempre é importante ter pessoas treinadas
e capacitadas para recebê-lo”, orienta. Para Cardoso, é importante que esses eventos já nasçam
adaptados e, em alguns casos, apenas um horário exclusivo é o suficiente para oferecer esse lazer
e entretenimento a esse público tão especial.
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Tok&Stok Studio,
no Shopping
Cidade São Paulo

Inovação de ponta a ponta: das
operações de varejo aos eventos
dos empreendimentos
LOJAS COM EXPERIÊNCIA PARA ALÉM DA COMPRA DE PRODUTOS E SHOPPINGS COM ATRAÇÕES
INOVADORAS. UMA COMBINAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR NO CENTRO AO MESMO TEMPO EM
QUE GERA BENEFÍCIOS PARA TODOS OS LADOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

T

ema bastante discutido na NRF 2022, a inovação presente em lojas e shoppings ao redor
do mundo também está no foco de varejistas e empreendimentos brasileiros. Mais do que

operações simples de compra e venda ou ainda de fluxo de pessoas nos malls, a transformação
e a evolução do setor nesse sentido demandam a criação de novas experiências para o consumidor, seja fazendo com que o cliente participe dos processos dentro da loja, como a criação de
uma embalagem exclusiva para o produto que comprou, ou trazendo entretenimento para a
jornada de compra, como áreas interativas nos corredores dos malls, por exemplo.

Crescimento das lojas-conceito
Em março de 2022, a Tok&Stok abriu sua primeira loja na Avenida Paulista, no Shopping Cidade
São Paulo, com conceito Studio. Esse novo formato da marca oferece uma jornada mais fluida
ao consumidor e reforça a estratégia omnichannel. Segundo Luciano Escobar, diretor de Expansão da Tok&Stok, essa é a segunda operação Studio aberta na capital paulista e a terceira
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inaugurada em 2022. “Nossa proposta é estar presente em locais que fazem parte da cultura brasileira e
que estão ao alcance do nosso consumidor. Escolhemos o conceito Studio para marcar a nossa estreia
na região, pois ele é um modelo pensado para imprimir mais velocidade ao crescimento da empresa nos
próximos anos.”
O formato de loja oferece ainda experiência One Stop Shop em que o objetivo é o cliente encontrar tudo
em um só lugar. A nova unidade da Tok&Stok conta com mais de cinco mil itens, possui um totem digital
de venda, em que os clientes têm acesso ao portfólio completo, e ainda oferece o serviço Clique e Retire
por meio de lockers. No ano passado, a marca já tinha inaugurado oito lojas Studio pelo país.

Imersão nos universos

O Boticário inaugurou sua terceira flagship store do MorumbiSho-

na maquiagem e

pping, em julho de 2021, com o conceito Boticário Lab, em que

perfumaria acontece
em O Boticário Lab.

o consumidor pode contar com a consultoria de profissionais de

Essa é a unidade do

cosmetologia como serviços de coloração pessoal com análise da

MorumbiShopping

coloração de pele, consultoria olfativa e customização de embalagens de presente. De acordo com Gustavo Fruges, diretor brand
experience de O Boticário, houve investimentos em tecnologia e
inovação em todas as frentes para sempre trazer algo que
seja proprietário da marca. “Com a flagship, trazemos
uma solução única, um verdadeiro convite para estimular os sentidos dos nossos consumidores, revolucionando a jornada de compra em que possam vivenciar
experiências únicas e entender a construção e alquimia dos nossos produtos e serviços”, relata Fruges.
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As lojas da LEGO sempre são um case à parte dentro e fora do
país. É uma experiência tão envolvente que não dá vontade de
ir embora e isso vale para todas as idades. Seguindo o plano
de expansão, o Grupo Mcassab trouxe mais uma loja certificada
LEGO com um formato ainda inédito na América do Sul para o Shopping Leblon, no Rio
de Janeiro, em novembro de 2021, sendo a 12ª loja da marca em shopping. “Novas experiências e um visual surpreendente são apenas algumas das peças usadas para a construção deste novo conceito que estamos trazendo para o Brasil”, relata Paulo Viana, head
da operação LEGO® na MCassab e líder do projeto no país. Com o padrão internacional, a
operação tem itens exclusivos, a conhecida modalidade para compra de peças avulsas e
a opção de montagem de kit personalizado de Minifiguras. Em dezembro, a marca também abriu sua primeira loja de rua no país no bairro de Moema, na cidade de São Paulo,
sendo a maior da América Latina.
Outras marcas também investiram na abertura de flagships no ano passado. A Vans escolheu o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, para inaugurar sua primeira brand show
case store da América Latina com 250 m2 e dois andares. Os amantes do off the wall encontram coleções de tênis, vestuários, acessórios e uma skate shop completa. A NBA Store
Arena também foi inaugurada no ano passado e virou operação de destino no Morumbi
Town Shopping. É a maior loja da marca na América Latina com 1.500 m2 com espaços
interativos, quadra oficial, rooftop exclusivo com restaurante, máquinas de arremessos e
telas assinadas por artistas como Eduardo Kobra e muitos elementos que encantam os
fãs do basquete.
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Nos shoppings

C+E traz de novidade para 2022 para o setor.

Os empreendimentos também não param

A primeira, inspirada nos brinquedos fidget

de inovar e buscam cada vez mais alternati-

toys, que virou febre entre as crianças no ano

vas para atrair os consumidores, seguindo

passado, foi lançada recentemente no Gal-

as mudanças de comportamento, mas

leria Shopping, em Campinas (SP), e fica

também considerando o que continua

até 17 abril. Na sequência, já está reser-

fazendo sucesso e atrai um fluxo muito

vada para outros empreendimentos, que

importante para mall. Diferentemente dos

ficam em Ribeirão Preto (SP) e Porto Alegre

dois últimos anos de pandemia, agora, o mo-

(RS). O roteiro de tour entre os shoppings

mento é de voltar a trazer entretenimento e,

ajuda a diluir os custos entre eles. “Revisita-

para isso, vale desde os eventos conhecidos

mos a nossa área de eventos que ficou qua-

dos players de mercado até novas apostas.

se dois anos parada e criamos pop-up stores
de entretenimento. O primeiro é o de Fidget

Segundo Danielle Paulino, diretora comercial

Toys Experience com espaços instagramá-

da 2a1 Cenografia, agora, os eventos aconte-

veis, atividades sensoriais e gameficação em

cem o ano todo e não apenas nos meses de

um espaço de 300 m2”, conta Sergio. O pró-

férias escolares ou datas especiais, como Dia

ximo lançamento da empresa será em junho

das Crianças e Natal. “O intuito é gerar esse

de 2022 com a mar-

movimento”, destaca.

ca Star Wars.

Sergio Molina, CEO da C+E, destaca que existe um movimento para o público viver uma
experiência completa, com os eventos acontecendo por período maior. E é isso que a
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Sem data de término
Há shoppings que seguem com destinos de entretenimento com prazo indeterminado como é o caso do Museu da Selfie, no Shopping West Plaza,
que já recebeu em torno de 10 mil pessoas, desde a inauguração em outubro
de 2021. Segundo Álvaro Parisi, CEO da Experience Station, empresa responsável pela atração, a ideia surgiu de referências de outros lugares do mundo.
“Esse conceito é um sucesso lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Entendemos que essa proposta faria muito sentido aqui no Brasil e trouxemos
para São Paulo.”
A escolha pelo Shopping West Plaza se deu por conta da localização de fácil
acesso e do fluxo. Geraldo Carvalho, superintendente do Shopping West Plaza, diz
que o Museu da Selfie une de forma divertida e despretensiosa o dinamismo no

Geraldo Carvalho,
superintendente do
West Plaza

mundo atual com os registros e compartilhamentos feitos pelos smartphones. “Recebemos visitantes de
toda São Paulo e outras regiões para conhecerem a atração que é única no Brasil”, conta.
O Museu da Selfie de São Paulo não é apenas um lugar com cenários instagramáveis. “Quisemos trazer a
ideia de museu mesmo. Então, quem for visitar também encontrará bastante informação e curiosidades,
como a primeira selfie registrada da história e a mais curtida nas redes sociais”, destaca Álvaro.

O Museu da Selfie tem ainda uma sala para locação de eventos, que
comporta 50 pessoas e todos podem aproveitar todos os cenários
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Alguns dos espaços
do Gexperience

A longo prazo
Em março, o Shopping Market Place, em São Paulo (SP), ganhou uma nova
operação de entretenimento também. Trata-se do Gexperience, um complexo
interativo com 15 atrações baseadas em produções dos canais da Globo, com temas de novelas, séries e programas como a cozinha do GNT, o confessionário do Big
Brother Brasil e o cenário do Lady Night, apresentado por Tatá Werneck.
De acordo com Christian Birmoser, gerente geral do Shopping Market Place, ao longo
dos anos, houve um reforço de diferentes polos de atuação e o lazer e o entretenimento são dois importantes pilares do empreendimento. “Antes do Gexperience já
promovíamos, mensalmente, diversas experiências para todos os públicos. O projeto
faz parte, então, desse propósito de oferecer serviços e experiências únicas aliadas a
qualidade e excelência na entrega”, ressalta. O espaço de 2 mil m²
tem capacidade para até 1.200 pessoas e a expectativa de público
é alta, já que a maioria da população acompanha os conteúdos
produzidos pela Globo.
Mesmo sendo recente, o engajamento nas redes sociais já acontece tanto para o Gexperience quanto para o MarketPlace, inclusive, de maneira indireta. E essa novidade ficará por um bom período, já que o contrato é de cinco anos e com expectativa de fazer
eventos diversos durante todo ano.

Christian Birmoser,
gerente geral Shopping
Market Place
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Os espaços
instagramáveis
conquistaram
espaço nos malls
e seguem em alta

Sempre atraentes
Estes eventos instagramáveis continuam no foco e são queridinhos dos visitantes dos shoppings. “Lançamos um instagramável do Cartoon Network e outro de quadros famosos,
que não pararam na empresa e passaram por empreendimentos de várias cidades. Agora,
em 2022, continua sendo um pedido comum dos shoppings assim como a volta de eventos
infantis licenciados com muitas atividades interativas e, inclusive, ligado aos lançamentos do
cinema”, relata Danielle, da 2a1 Cenografia.
O gigantismo também é algo que atrai e a Smart Mix é uma das empresas que levam essa experiência aos shoppings. Segundo Lúcio Oliveira, diretor da Smart Mix,
essas atrações têm um alto grau de fidelidade empreendimentos e um portfólio
que reúne um total de 11 eventos. Há quatro animatrônicos: Mundo Jurrásico Dinossauros, Natureza Gigante, Dragões e o Fantástico Mundo Marinho. Além disso,
há mais sete cenários totalmente interativos que geram movimento nos shoppings e tráfego positivo nas redes sociais como Brinquedoteka, Xperience Ciência e
Diversão, Super Games e Nave Planetária. E isso se dá desde os temas clássicos
Lúcio Oliveira,
diretor da
Smart Mix

até os mais modernos, trazendo resultados

espetaculares.

Em março de 2022, por
exemplo, o fluxo foi de 3 mil pessoas por
dia somente na área interativa do evento
Natureza Gigante, que estava no Taguatinga Shopping, em Brasília (DF).”
“Nossos eventos são ferramentas para
o marketing, pois geram fluxo e vendas. A partir do segundo semestre, ainda faremos novos lançamentos porque
o mercado precisa oferecer experiência nova para os consumidores e isso é
o que proporcionamos”, diz Lúcio.
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O Mundo Jurássico – Dinossauros já está há 15 anos no Brasil e sempre é uma
atração muito esperada como aconteceu em março no Shopping RioMar
Recife, atraindo milhares de visitantes | (Foto: Paloma Amorim)
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LIDERANÇAS
EM CONSTANTE
EVOLUÇÃO

O DEBATE SOBRE AS PRINCIPAIS TRANSFORMAÇÕES DAS LIDERANÇAS FOI UM
DOS QUE MAIS REPERCUTIRAM NA NRF 2022. PARA ENTENDER COMO ISSO TEM
ACONTECIDO NO SETOR, CONSULTAMOS SEIS GRANDES PLAYERS BRASILEIROS
PARA APONTAR AS MUDANÇAS EXPRESSIVAS TRAZIDAS PELA PANDEMIA
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

O

poder da escolha e da voz, além da

te em nossos valores. É preciso ter coragem

missão de um líder nos tempos atu-

para liderar e inspirar, para que esses valores

ais, tão enfatizados pela painelista

sejam perpetuados diariamente”, relata Leia

Carla Harris, vice-presidente e diretora geral

Cardoso, head de Recursos Humanos da An-

da Morgan Stanley, durante a NRF 2022 re-

car Ivanhoe.

verberam nas empresas do mundo todo e
no Brasil não é diferente. Em algumas com-

E foi neste momento da crise inédita que a

panhias, esses valores sempre estiveram

liderança se mostrou o quanto é fundamen-

presentes no DNA e pandemia desmistifi-

tal para enfrentar desafios. Renata Correa,

cou alguns padrões como a Ancar Ivanhoe.

diretora executiva de Gente e Performance,

“O nosso modelo de gestão já era descen-

da Aliansce Sonae, explica que foram dois

tralizado, com o foco nas pessoas e a crise

anos de transformação acelerada. “Corpora-

da Covid-19 reafirmou que a nossa forma de

tivamente, o setor passou por um momento

gerir é eficaz e agregadora. Construir um

de reorganização da forma de trabalho, que

ambiente de confiança e ter um canal de

diretamente impactada pelas adversidades

comunicação extremamente transparente

enfrentadas, e as lideranças tiveram um pa-

é um dos principais objetivos e está presen-

pel essencial junto aos times. O empenho
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em encontrar novas formas de trabalhar, a resiliência durante
os períodos mais difíceis, a dedicação em buscar novos caminhos, sempre com o foco nas pessoas, e a evolução digital são
alguns dos destaques que ficam de legado”, conta.
Na Almeida Junior, a pandemia trouxe um olhar muito mais
amplo para a gestão de pessoas e as lideranças estão mais conectadas com as necessidades das equipes. “Além do comprometimento do time, de competências como a adaptabilidade
e flexibilidade, o momento introduziu, especialmente, habilidades digitais, criatividade, inovação, maior conhecimento em
dados e pensamento crítico. Na Almeida Junior, enxergamos
que o papel do líder é ser um facilitador e orientador, extraindo
o melhor das pessoas para a perenidade dos negócios”, afirma
Jaimes Almeida Junior, CEO do grupo.

LEIA CARDOSO, HEAD DE RECURSOS
HUMANOS, DA ANCAR IVANHOE

Na brMalls, liderar e engajar equipes remotas num cenário de extrema incerteza tornou-se um
dos grandes desafios. “Por mais que a empresa tenha evoluído em ferramentas e processos, o que
realmente faz a diferença é a atitude e o comportamento da liderança que está no dia a dia com
as pessoas, estabelecendo essas relações. Construir confiança e pertencimento e garantir as entregas e a performance das equipes se tornaram habilidades indispensáveis. Os líderes precisam ir
além das tarefas cotidianas. Criar proximidade, ter interesse genuíno pelas pessoas, compreender
as necessidades individuais e ser adaptável a cenários que mudam o tempo todo são fundamentais para o engajamento e a retenção dos talentos”, destaca
Bianca Bastos, diretora de Gente e Gestão da brMalls.
Vivian Broge, diretora de Recursos Humanos da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, aponta que o olhar humano também fez e segue fazendo a diferença para construir as lideranças do futuro. “Tratar os profissionais como indivíduos únicos e
não como números, com proximidade e empatia, são fatores
fundamentais nessa jornada.”
A gestão de excelência da Multiplan com foco no longo prazo
permaneceu da mesma forma durante a pandemia. “Tivemos
que fazer adaptações ao momento, que incluíram um investimento grande na comunicação com as equipes, por meio de
JAIMES ALMEIDA JUNIOR,

lives e conteúdo focado nos colaboradores. Ao mesmo tempo,

CEO DA ALMEIDA JUNIOR

a experiência de quase 60 anos no mercado imobiliário de José

Foto: Fernando Willadino

Isaac Peres, fundador e CEO da companhia, assim como do Conselho de Administração e a Diretoria somado ao turnover baixo,

permitiu que atravessássemos os últimos anos com uma gestão ágil e sólida, sem alterar uma das
principais marcas da Multiplan, que é estar permanentemente desenvolvendo novos projetos e
aprimorando os seus empreendimentos”, destaca Vander Aloísio Giordano, vice-presidente Institucional da Multiplan.
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Liderar pelo exemplo

detalhes. E a diferença está nos
detalhes. Essa é a cultura que os

Os líderes exercem um papel es-

líderes da Multiplan cultivam na

sencial, de comando e inspiração,

sua gestão.”

em todos níveis dentro das companhias e o mesmo acontece nos

Renata também destaca o quan-

shopping centers. Jaimes desta-

to os líderes fortalecem a cultura

ca que as pessoas nesta posição

da Aliansce Sonae. “Eles garan-

dentro da Almeida Junior fazem

tem o alinhamento entre a estra-

a diferença e representam o DNA

tégia da companhia, os times e

da companhia. “Eles são os pro-

os processos. Para apoiá-los nes-

tagonistas do jeito de ser e fazer

se sentido, temos ações como a

da Almeida Junior. São eles que
conseguem transmitir para os

VANDER ALOÍSIO GIORDANO,

ambientes interno e externo muito

VICE-PRESIDENTE INSTITUCIONAL

da cultura e do propósito da em-

DA MULTIPLAN

presa. Temos uma história de 42
anos de referência que nos orgulha e procuramos
sempre disseminar nossa cultura aos líderes e co-

nossa tradicional Convenção de
Lideranças, um encontro anual
de mais de 250 líderes com foco no
alinhamento com relação à estratégia da companhia, reconhecimen-

to dos resultados e fortalecimento da cultura”, re-

laboradores.”

lembra.

Ser inspirador para a equipe também é essencial

O zelo com o público interno também reflete di-

para quem exerce a liderança. “Líderes inspiradores desenvolvem pessoas e fazem com que todos
se sintam pertencentes ao negócio e parte de um
organismo vivo. Um líder mobiliza pelas suas atitudes, crenças e valores e constrói um time de alta
performance e feliz, perpetuando a cultura da empresa”, destaca Leia.

retamente nos líderes de cada um dos setores
da Iguatemi, que se empenham em ter um olhar
individual para cada colaborador. “Como um dos
nossos pilares é a excelência nas nossas entregas
e isso começa internamente, com o cuidado e a
atenção às pessoas que nos ajudam a transformar
o segmento de shoppings centers todos os dias,
capacitamos nossos líderes para que consigam levar esses princípios mesmo dian-

Vander afirma que a Multiplan

te de desafios”, afirma Vivian.

tem em seu fundador sua grande inspiração e isso ecoa para

Na brMalls, cabe as lideranças

todo o mercado. “A busca cons-

responsabilidades como: direção,

tante pelo novo, sempre com

alinhamento e compromisso a

foco na qualidade, é marca da

serviço de um objetivo. “A direção

gestão pelo exemplo conduzi-

traz uma visão clara para o time

da pelo nosso CEO, que é o mais

sobre metas e objetivos, que es-

longevo das empresas de capital

tão diretamente relacionados à

aberto no Brasil. Peres sempre

estratégia, ao propósito e à am-

repete que o segredo do sucesso

bição da companhia. O alinha-

é fazer bem-feito. Mas, para isso,

mento diz respeito à gestão de

você tem que gostar do que faz.
E quando você gosta daquilo que
faz, você presta muita atenção nos

VIVIAN BROGE, DIRETORA DE
RECURSOS HUMANOS DA IGUATEMI
EMPRESA DE SHOPPING CENTERS
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so é a capacidade de gerar conexão, engajamento e convergência de propósito entre a
empresa e os colaboradores”, explica Bianca.

Contexto atual
Colaborador no centro: esse é o debate que vem ganhando
força e está cada vez mais presente nas empresas. Hoje, não
basta apenas colocar o consumidor no centro. Leia diz que a
viabilidade e eficiência de um negócio se dá apenas quando se considera toda a cadeia de pessoas envolvidas: clientes,
lojista ou colaborador. “Varejo é feito de pessoas para pessoas. O nosso colaborador precisa ser empoderado e isso faz
com que todos compreendam as iniciativas como um todo
e conheçam profundamente cada projeto, entendendo a sua
importância e papel em cada momento. Ouvir nosso time e
construir os caminhos de maneira colaborativa faz com que
tenhamos uma equipe de alta performance e engajada”, conta a head de Recursos Humanos da Ancar Ivanhoe.

BIANCA BASTOS, DIRETORA DE GENTE
E GESTÃO DA BRMALLS

É essencial ainda que os colaboradores ampliem esse senso de pertencimento e realização. “Na Almeida Junior, temos um canal de comunicação aberto, no qual informamos
rotineiramente os principais acontecimentos da companhia. Ao mesmo tempo, temos
reuniões, rituais institucionalizados, para deixar as nossas lideranças constantemente a
par de tudo o que está acontecendo na empresa e no mercado, sempre com uma pauta
pré-definida para falar de negócios e para entender o papel
de cada um nos nossos planejamentos de curto, médio e longo prazos”, afirma Jaimes.
Atrair e engajar profissionais excelentes também é dos desafios da atualidade. Por isso, é um dos pilares de sustentação da brMalls. Desta forma, os colaboradores têm um papel
muito ativo na construção da maior parte das decisões da companhia. “Buscamos ouvir
e considerar as necessidades dos times e as especificidades das regiões e os diferentes
contextos. Assim, fazemos pulses (pesquisas de clima) periodicamente, além de medirmos o e-NPS, um indicador que nos fornece um termômetro sobre a real satisfação dos
colaboradores com a companhia. A partir desses resultados, definimos ações para que
nosso público interno esteja engajado e tenha as melhores condições possíveis para entregar os níveis de performance que buscamos”, detalha.
As pessoas que trabalham na empresas são os principais promotores do negócio e o cuidado da Iguatemi com suas equipes não passa despercebido. “Nossos maiores índices
são sobre excelência e orgulho em pertencer, o que faz com que consigamos sempre
oferecer o melhor para nossos clientes, uma vez que temos pessoas que sentem prazer
em integrar nosso time. Além de proporcionarmos um ambiente favorável ao desenvolvimento de novas ideias e crescimento profissional, temos iniciativas que visam trazer mais
diversidade e inclusão para dentro da companhia.”
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O mesmo acontece na Aliansce Sonae, que implementou o programa de Qualidade de Vida no
último ano, que engloba equilíbrio, valores alinhados entre a organização e os seus times, foco na
carreira e no desenvolvimento. “O projeto passa por aspectos relacionados à saúde física, mental
e emocional, em um ambiente acolhedor, onde cada um possa ser o que deseja, respeitando a
diversidade e promovendo a inclusão. O nosso programa está baseado nisso e tem o propósito de
apoiar o indivíduo nos diversos aspectos do bem-estar”, diz Renata.
Segundo Vander, para a Multiplan, ter os colaboradores no centro do negócio é uma forma de
garantir excelência em cada projeto realizado. “Ver os impactos positivos produzidos pelos nossos
shoppings na vida dos colaboradores, que também são clientes, é algo que nunca deixará de nos
impressionar e nos deixar orgulhosos.”

Treinamento
Para apoiar o desenvolvimento dos líderes, é necessário investir neles. A Aliansce Sonae tem o
programa DNA da Liderança que foca em experiências de aprendizagem e capacitação dos líderes através de temas essenciais da gestão e jornada dos colaboradores. O conteúdo contempla
treinamento para os novos líderes e workshops desenvolvidos em parceria com a Casa do Saber. Essas palestras reforçam os temas relacionados aos pilares estratégicos e de competências
fundamentais, como Cultura de Inovação, Comunicação e Persuasão e Negociação Avançada. A
companhia oferece ainda uma plataforma de capacitação de Ensino a Distância. Neste contexto,
todos os colaboradores têm acesso a cursos de desenvolvimento pessoal e profissional reunindo
diversos temas, tais como: gestão de tempo, planejamento de carreira e alguns de diversidade e
inclusão, com foco em vieses inconscientes e até Libras.
A Ancar Ivanhoe também tem um olhar diferenciado para
desenvolvimento profissional dos colaboradores. Existem
ações como janelas de feedbacks que acontecem sempre a cada seis meses, criando um momento de troca e de
construção dos próximos passos de carreira, a Universidade
Ancar, que oferece conteúdo de soft e hard skills, além de
parcerias com instituições acadêmicas e participação em
feiras, como, por exemplo, a Web Summit e a NRF. “Acreditamos que toda essa estrutura fornece artifícios e acompanhamentos necessários para preparar os nossos profissionais para serem protagonistas de seu desenvolvimento,
criando assim um círculo virtuoso de aprendizagem, onde
RENATA CORREA, DIRETORA EXECUTIVA
DE GENTE E PERFORMANCE, DA
ALIANSCE SONAE

líderes formam novos líderes”, enaltece a head de Recursos
Humanos da Ancar Ivanhoe.

A Iguatemi mantém uma comunicação em diferentes canais com os colaboradores, principalmente de liderança, mantendo a escuta ativa o tempo todo. “Com isso, conseguimos calibrar
quais pontos podemos intensificar, melhorar ou até mesmo modificar, levando a cultura organizacional a todos”, relata Vivian. Além disso, mantém indicadores internos de avaliação e treinamentos periódicos que ajudam nesse processo. “Cada líder nosso é um importante componente
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do negócio, que nos ajuda a levar excelência e qualidade em nossos serviços, além
de ter um papel crucial no desenvolvimento de políticas e práticas que apoiam cada
colaborador e colaboradora de forma individual”, complementa a diretora de Recursos Humanos da Iguatemi.
Nos últimos anos, a brMalls tem focado em treinamentos, especialmente para alta
liderança. “Com as mudanças de cenários, nossos líderes precisam ser cada vez mais
adaptativos, conduzindo o time para a entrega de resultados e, ao mesmo tempo,
alinhados com as transformações culturais que a empresa vem vivenciando desde
2018”, afirma a diretora de Gente e Gestão da brMalls. E esperam que, a partir da visão ampla e estratégica do negócio, os líderes também se ocupem da formação de
suas equipes, desenvolvimento e engajamento das pessoas e, acima de tudo, sejam
promotores da cultura da companhia.
Na Almeida Junior, o protagonista é o próprio líder e a companhia estimula e os treina
para ajudá-los em seus desenvolvimentos. “Temas como liderança, por exemplo, ser
hands-on, fazer acontecer, inspirar e jogar com o time, são comportamentos e fundamentos que não abrimos mão dentro das lideranças. No momento das avaliações
e desempenho, conseguimos mensurar o quanto os líderes estão comprometidos
com nosso estilo e conceito de gestão”, destaca o CEO. Com base em um feedback
bem estruturado no momento da devolutiva, cria-se um plano de desenvolvimento
individual e é feita uma mentoria para acompanhar a evolução de cada líder.
Na Multiplan, Vander diz que o maior treinamento é diretamente relacionado à experiência do cliente. “Estamos sempre atentos para antecipar tendências, aproveitar
oportunidades e aprimorar o relacionamento com consumidores, lojistas e colaboradores. Antes de tudo, os executivos precisam estar conectados com nosso público,
além de sempre alinhados às melhores práticas de inovação, governança e transformação social.”

Empregador e colaborador
Essa relação segue evoluindo conforme as demandas
das gerações mais novas. Na Aliansce Sonae, segundo dados do Censo de Diversidade e Inclusão, realizado em 2021 pela KPMG, mais de 50%
do time é formado por millennials (1980 a 1996)
e 14% nascidos após 1997. “Essas gerações chegam ao mercado de
trabalho com anseios e
demandas

diferen-
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tes. E nós precisamos nos atualizar como companhia para manter a competitividade e a atratividade. Além disso, a transformação do negócio de shopping
center e a integração do físico com o digital atuam como integradores nos dias
de hoje”, diz Renata.
Sobre essa revolução nos últimos anos, o CEO da Almeida Junior diz que as
gerações mais jovens trouxeram uma perspectiva nova sobre as relações de
trabalho, agregando outros valores. “E isso é muito positivo, ao mesmo tempo,
é importante termos líderes maduros para trazer o tempero da experiência.
Neste cenário, você tira o melhor das pessoas. Gostamos de trazer pensamentos diferentes para o ambiente de trabalho, valorizamos o jovem, mas acreditamos muito na experiência. Sabendo aproveitar essa diversidade, temos um
time mais produtivo e eficiente.”
Na relação de trabalho, houve ainda outras mudanças. De acordo com Leia,
um dos principais ganhos dos últimos anos é a proximidade e clareza de informações entre a empresa e os colaboradores. “Só assim foi possível manter a
companhia funcionando e os colaboradores engajados nos projetos ao longo
dos últimos dois anos.”
As relações também deixaram de ser puramente subordinadas e se tornaram
muito mais uma troca, em que ambos os lados estão dispostos a ouvirem um
ao outro e se ajudarem. “Vejo que essa mudança está muito alinhada ao movimento que tivemos nos últimos anos de valorização não apenas das hard
skills, mas das soft skills e do entendimento de que muitas vezes uma pessoa
tem muito mais a oferecer para o time e que cabe às lideranças identificarem
habilidades que se destacam e que podem agregar.” O vice-presidente da Multiplan também concorda que a pandemia provocou essa maior aproximação,
tornando os times mais unidos e engajados.
Bianca ainda destaca que existem mudanças referentes às novas formas de
trabalho e desenvolvimento de carreira, que vieram para ficar e exigem um
olhar mais atento. “A estrutura tradicional, conhecida de cargos e salários puramente vertical, já não é mais suficiente para que as pessoas percebam desenvolvimento e futuro dentro da empresa. Precisamos oferecer um ecossistema em que elas se sintam participantes, com autonomia na sua área
de atuação, em desafios que sejam coerentes com suas habilidades e,
principalmente, com um forte senso de propósito”, conclui.

48_SHOPPING CENTERS

_UNIVERSIDADE ABRASCE

SHOPPING CENTERS_49

A expansão
da Cellairis
Brasil no varejo
de shopping
centers
COM 26 OPERAÇÕES

De

origem

americana,

com

sede

em Atlanta (EUA) e centenas de
operações pelo mundo, a rede de

acessórios e inovação mobile, Cellairis Brasil, conta
hoje com 61 lojas, sendo 60 delas localizadas em
shopping centers de sete estados do país – RJ,
SP, MG, ES, SC, PR e MA. Das 26 inaugurações, 18
aconteceram somente em 2021, o que comprova
o foco em expansão da marca, que aterrissou no
país em 2015.
A expertise de Jonathan Benitez, CEO da Cellairis
Brasil, nesse setor e o fato do público-alvo da

INAUGURADAS EM MALLS

marca – as classes A e B – estar presente nos

APENAS NOS ÚLTIMOS DOIS

malls fizeram com que os pontos de venda em

ANOS, A REDE PREVÊ UM
CRESCIMENTO DE 23% NO
FATURAMENTO DE 2022

shoppings sempre estivessem em destaque na
estratégia dos negócios da empresa. “O mercado
de rua é diferente: você precisa dominar o lado da
calçada e as características daquela região, o que
é muito mais peculiar. O shopping center é mais

por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

planejado e previsível. Para que os riscos dos nossos
franqueados não aumentem, algo que já existe no
empreendedorismo, escolhemos trabalhar com
esse setor, que conheço bem”, relata.
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Para 2022, o projeto de expansão visa a consolidação da marca e, por isso, é mais conservador, com foco,
especialmente, no Nordeste. “Nossa expectativa de crescimento é de 23% em 2022, baseado nas expansões
e no Same Store Sale. O SSS está em 8%. Acreditamos que as aberturas concretizadas no ano passado, as
novas inaugurações previstas para esse ano e o lançamento de alguns projetos vão reverberar para esse
resultado expressivo”, enfatiza o CEO. A varejista lançará ainda um serviço de assinatura para troca de
telas de celulares e terá ainda dois licenciamentos de collab: as coleções Rock in Rio e a de produtos de
tecnologia para a marca Reserva.

Franchising
Na Cellairis, os modelos de franquias oferecidos são quiosques e lojas. Como o ponto no varejo é
determinante, Benitez relata que a empresa considera o quiosque de baixo risco pela possibilidade de
ser itinerante, caso o ponto escolhido não opere de acordo com os resultados esperados para o negócio.
O investimento neste modelo é a partir de R$ 150 mil com um tempo de retorno de até 18 meses. A loja
segue o modelo padrão do mercado de franchising. “Geralmente, escolhemos shoppings maduros e de
sucesso e implantamos as lojas após a experiência com os quiosques, pois eles servem de termômetro”,
destaca o CEO da Cellairis Brasil. O investimento gira em torno de R$ 250 mil e com um payback de até
24 meses.
Atualmente, a rede conta com 40 lojas e 21 quiosques no Brasil, que possuem uma grande variedade de
produtos desde acessórios para smartphones e itens para gamers até eletrônicos. As operações ainda são
certificadas da Apple e oferecem o serviço de assistência técnica para iPhones e iPads. A exemplo do que
acontece nos Estados Unidos, a marca tem uma academia de formação de profissionais, que, no Brasil, é
chamada de Universidade Cellairis de Técnicos. “Como outros segmentos no país, esse mercado é muito
informal e os profissionais vinham de regiões mais populares das grandes capitais. Desde que a marca
chegou ao Brasil, criamos a universidade e oferecemos um serviço premium de assistência com um
técnico formado dentro de casa com certificado e
uma diferenciação no atendimento.”
As campeãs de venda são as capas para smartphones, com cerca de 80 mil unidades comercializadas por ano. As inovações tecnológicas, como fones
de ouvido sem fio, por exemplo, também são itens
muito procurados. A linha gamer, com produtos específicos – headphone, teclado e mouse – também
teve uma alta procura na pandemia diante do crescimento de usuários. Dentro do mix, 75% dos produtos são importados da China ou desenvolvidos com
exclusividade pela Cellairis com fabricante de lá. Por
isso, há linhas que os clientes só encontram na loja.
Além disso, a marca compra ainda alguns produtos
de distribuidores locais, que não têm no mix.
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A marca oferece
assistência
técnica para
produtos iPhone
e iPad, da Apple

Aceleração digital
A Cellairis Brasil atende, em média, 25 mil pessoas por mês. Durante a pandemia, a empresa investiu ainda
mais de R$ 400 mil em plataformas digitais, já que suas vendas aconteciam exclusivamente em lojas
físicas. “Atualmente, a venda digital representa 8% do faturamento, mas chegou a corresponder a 20%,
explica Benitez. O CEO explica que a rede se voltou para entender a mudança na jornada do consumidor,
que hoje pode comprar onde e como quiser, no ponto físico ou on-line, e também pode escolher como
deseja receber – em casa ou com retirada em loja. “Só não temos ainda a alternativa de compra em uma
loja e retirada em outra operação porque é uma tecnologia que ainda
temos que implantar.”
E o resultado pode ser percebido meses após a implantação da
plataforma. “A loja virtual já tem um desempenho similar ao das 20
melhores lojas. Era inexpressivo e agora já está no top 20 de faturamento.
A ideia é que ocupe o primeiro lugar até o final do ano”, revela.

A equipe
A Cellairis é certificada pelo GPTW (Great Place To Work) como uma das
melhores empresas para se trabalhar em clima organizacional. A gestão
humanizada e de valorização da equipe é intrínseca de Benitez. Essa
cultura é passada com muita transparência a todos os colaboradores
e o engajamento social também é levado para dentro das equipes.
Em 2020, a companhia criou a Escola de Empreendedores da Cellairis
Brasil, um programa interno de capacitação que já fez com que oito
A Cellairis Brasil possui o selo RA1000
do Reclame Aqui, que reconhece as
empresas com os melhores índices de
atendimento ao consumidor
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funcionários se tornassem franqueados. A empresa é a primeira fiadora
deles, com um empréstimo que acelera a compra da franquia e ajuda
o profissional a alcançar o sonho do negócio próprio. “É muito genuíno.
O varejo mudou a minha vida e, por meio dele, estamos transformando
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a vida das pessoas também. Queremos
impactar diretamente na diminuição
da

igualdade

social.

Para

fomentar

isso ainda mais, temos a escola de
empreendedores.”
Ter uma equipe plural e diversa sempre
foi um dos pilares da marca. Não à
toa, mais de 40% dos colaboradores
se declaram como LGBTQIA+. No ano
passado, a empresa, que se preocupa
também com os marcadores identitários,
fez um processo seletivo exclusivo para
pessoas

trans.

profissionais

“Sabemos
têm

menos

que

esses

chances

dentro da comunidade e resolvemos
fazer esse processo seletivo exclusivo.
O tema diversidade é sempre trazido
nos workshops em nosso calendário de
capacitação”, destaca o CEO. Atualmente,
a Cellairis Brasil gera cerca de 200
empregos diretos.
Como forma também de incentivo às
campanhas de vacinação, a rede ainda
realizou uma ação promocional no ano
passado em que concedeu 15% de desconto em capas e películas para todos os modelos de
aparelhos aos clientes que apresentassem a carteira de vacinação com a primeira ou as duas
doses da imunização contra a Covid-19.
Em 2021, a Cellairis Brasil abraçou mais um compromisso social e se tornou embaixadora da ONG
Life Impact Brasil, que combate o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. “Conhecemos
essa ONG internacional da Tailândia e vimos que poderíamos unir forças no trabalho realizado no
Brasil. Por sermos embaixadores, somos participativos na gestão, no planejamento estratégico
e na formação. Cuidamos dos cursos profissionalizantes voltados para os jovens da Cidade de
Deus, no Rio de Janeiro (RJ), oferecidos pela ONG”, conta o CEO.

Onde tudo começou
A Cellairis Brasil foi lançada em 2015 durante a feira da Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Três anos antes, Benitez conheceu a marca durante o mesmo evento, quando ainda buscavam
interessados em tocar o projeto nacionalmente. Segundo ele, a volta do encontro presencial da
ABF, agora simultâneo à Exposhopping e ao 17º Congresso Internacional de Shopping Centers,
da Abrasce, só fomentará o empreendedorismo e o franchising. “Sou um grande apoiador
desses encontros. Que vontade de se encontrar e trocar!”, destaca.
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Explanada Puebla Malltertainment, no
México, une entretenimento, arquitetura,
compras e experiências exclusivas
PERTENCENTE AO GRUPO GICSA, O SHOPPING É RESULTADO DE ANOS
DE ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR. NÃO À TOA,
É UM DOS PRIMEIROS EMPREENDIMENTOS MEXICANOS A UTILIZAR
CRIPTOMOEDAS A PARTIR DE UMA PARCERIA INÉDITA COM A BITSO
por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

O

Grupo Gicsa é líder em desenvolvimento,

A localização é no distrito de San Pedro Cholula,

investimento e comercialização de

na capital Cholula, uma das cidades de maior

projetos imobiliários de grande escala

relevância histórica do México, que recebe

no México e, em 2018, inaugurou o Explanada

turistas das mais diversas localidades. Sendo

Puebla com o conceito Malltertainment. Após

assim,

anos de estudo sobre os novos hábitos dos

que tem no entretenimento e no lazer seus

consumidores, essa marca da companhia tem

principais

o compromisso vive de todo – viva de tudo – e

para o fortalecimento e o desenvolvimento

chegou para revolucionar os shoppings do país.

econômico da região.

Explanada

Puebla

diferenciais,

Malltertainment,

contribui

também

O empreendimento reúne entretenimento,
arquitetura icônica, oferta comercial mista,

Foram dois anos de obra em um terreno de

vanguarda tecnológica e inclusão de pequenos

150 mil m2, com quase 85 mil m2 de ABL. No

empreendedores locais.

quarto trimestre de 2021, a taxa de ocupação
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era de 91%. Com piso único, o mall possui
um estacionamento para 2 mil veículos e
quase 200 operações. Logo na entrada, o
visitante já pode ver que é lugar único: é
possível viver a experiência de voar de balão.
O voo é controlado e chega a 150 metros de
altura.
O complexo possui muitas opções de
entretenimento que vão desde o cinema
da Cinemex, paredes de escalada, circuito
de cordas, trampolins na Playtopia, pista
de gelo, uma arena com muitos games
e

realidade

virtual

até

pista

de

kart

(Contender – Go Karts) com mais de 320 m
de comprimento. Na parte externa, há ainda
o parque de diversão Barrio Frenezí que traz
desde brinquedos clássicos como carrossel
até elevador que simula uma queda livre.
Diversão

garantida!

O

complexo

veio

atender não só a comunidade da região,
mas turistas de outros estados e países.
Essas atrações são verdadeiros destinos dos
consumidores.
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O Explanada Puebla Mallternainment é
petfriendly, então, é muito comum ver
cães também aproveitando esse passeio
na companhia de seus donos e alguns dos
registros são postados nas redes sociais.
Também oferece gastronomia completa com
cafeterias, sorveterias, docerias, food hall e
restaurantes.
O cliente também encontra um mix completo
que inclui marcas internacionais como H&M,
Calvin Klein, Under Armour, Guess, Forever 21,
Tommy Hilfilger, MAC, entre outras.
O empreendimento conta ainda com uma
área dedicada para artistas e pequenos
empreendedores locais, que podem expor
e vender seus produtos. Além disso, possui
coworking,

auditório

com

capacidade

para 4 mil pessoas e um hotel integrado
ao complexo com mais de 130 quartos. A
arquitetura mescla áreas fechadas e abertas,
o que favorece a socialização e torna o passeio
ainda mais agradável.

Novidade
Recentemente, a companhia Gicsa divulgou uma parceria inédita com a Bitso, a maior plataforma de
criptomoedas da América Latina com mais de 4 milhões de usuários no México, Argentina, Brasil e
Colômbia, com a aposta de revolucionar o varejo e o entretenimento do país. Os shopping centers do
Grupo são os primeiros a aceitar criptomoedas em seus negócios de entretenimento através do aplicativo
do Bitso. Os pagamentos são realizados pela Bitso Transfer, que permite transferências sem custos e
comissões entre os usuários da plataforma.

O Explanada Puebla está entre os quatros shoppings da companhia com essa
novidade. Na primeira etapa, os clientes podem usar esse meio de pagamento
no Contender (Go Karts), ao adquirir uma corrida de kart. Qualquer pessoa pode
entrar no mundo das criptomoedas por meio do app, utilizando a partir de 50
pesos. A aliança das duas empresas tem o objetivo de posteriormente acrescentar
novos serviços e produtos que possam ser adquiridos pelas criptomoedas como
entretenimento, lojas e restaurantes. Enrico Pontecorvo Goyenechea, gerente de
marketing do Grupo Gicsa, diz que a inovação faz parte do DNA da companhia
e essa parceria mostra isso. “Essa medida segue enriquecendo a experiência dos
usuários e nos tornando pioneiros ao aceitar outro método de pagamento como
as criptomoedas em nossos shoppings e negócios de entretenimento”, reforça.
Para Goyenechea, esse é o começo dessa evolução. “Esse é somente o início de
grandes planos que temos na empresa e que continuará a nos colocar um passo
à frente na indústria.”
O Grupo Gicsa segue inovando em seus shoppings e está sempre atenta a todas
as mudanças tecnológicas e de comportamento do consumidor. Com mais de
30 anos no mercado, é uma empresa 100% mexicana que investe e desenvolve
projetos de alto impacto, que transformam as regiões onde estão inseridos,
fomentam ainda mais o turismo e geram muitos empregos. No total, são 20
empreendimentos em operação da companhia que revolucionam o setor com as
marcas como Explanada, Forum, Isla, Paseo e Grand Outlet.

SHOPPING CENTERS_57

O BeMall CRM foi desenvolvido especificamente para Shopping
Centers e atua em três frentes: Gestão de Marketing, Gestão de
Mall e Portal do Lojista.
Entregando um comportamento de aplicativo em seu smartphone
usando Web App, seu cliente participa de promoções, seu time
acompanha os números promocionais, lojistas fazem solicitações
diversas, tudo isso sem baixar um aplicativo, tornando o processo
rápido e fácil.

Tecnologia de ponta que traz
produtividade para seu Shopping.

Gestão de Marketing
Controle promocional para sorteios,
compre e ganhe, roleta premiada,
loteria federal e outros formatos,
eventos e análise da dados de compra
e comportamento.

Gestão de Mall
Direcionado para entender o
comportamento dos clientes no mall,
fará o controle dos serviços oferecidos
aos clientes e o background para as
equipes do Mall, através de registros
de ocorrências, empréstimos de
equipamentos, SAC e demais serviços.

Portal do Lojista
A comunicação definitiva entre o
shopping e a loja, ordens de serviço,
SAL, pesquisas, circulares, crachás
digitais, além de integrações com
plataformas de pagamento.

Entre em contato:
www.besistemas.com.br

© Be Sistemas 2022
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Lumine: excelência
em administração,
comercialização e
desenvolvimento de
shopping centers

A

APÓS 22 ANOS, ELE TESTA LUVAS
BIÔNICAS E VOLTA A TOCAR PIANO
COM TODOS OS DEDOS

por Solange Bassaneze | Fotos: Divulgação

Lumine foi fundada em 2005 por

toda essa expertise em busca do melhor

Cláudio Nabih Sallum que, pouco

resultado para os ativos.

tempo depois, ganhou a companhia de seu
irmão Marcelo Nabih Sallum na sociedade,

Atualmente,

ambos têm mais de 35 anos de atuação na

administração de 15 shopping centers em

indústria de shopping centers. Desde o início

seis estados – RS, SC, SP, RJ, BA, PE – mais

das atividades, a companhia foi desenvolvida

o Distrito Federal. Em entrevista à Revista

em três verticais: administração de shoppings,

Shopping Centers, Cláudio Nabih Sallum

comercialização de lojas e consultoria para

conta como essa longa experiência foi

projetos que envolvem o desenvolvimento

essencial para a aplicação das melhores

imobiliário para varejo. Além da excelência

estratégias em cada empreendimento.

nestas áreas, presta consultoria não apenas

a

empresa

atua

na

para shopping centers, mas também para

Revista Shopping Centers – Como a longa ex-

projetos de uso misto e na área de M&A

periência no setor foi importante para o

(Mergers

enfrentamento da pandemia?

clientes,

and
é

Acquisitions).

interessante

a

Para

seus

terceirização

dos trabalhos de gestão e de consultoria

Cláudio Nabih Sallum – Quem atua no merca-

e planejamento já que a Lumine aporta

do profissional há bastante tempo já passou
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por momentos bastante desafiadores. Eu comecei a trabalhar um pouco antes do Plano Cruzado, que foi
uma mudança muito difícil, depois tivemos o Plano Collor… Cada momento tem as suas particularidades e não necessariamente conseguimos utilizar determinado aprendizado
em outra situação, mas essa bagagem nos dá a capacidade de adaptação,
de enxergar novas oportunidades, de entender que a crise também oferece
espaços para o desenvolvimento e para o
crescimento. É difícil dizer que tenha existido um momento pior do que o da pandemia, contávamos nos dedos de uma
mão os dias em que os shoppings permaneceriam fechados durante um ano – dois
dias. De repente, passamos meses com os
ativos fechados, com a incerteza se seriam
abertos no dia seguinte. Ao mesmo tempo, acredito que essa crise trouxe algumas
lições importantes e um aperfeiçoamento da forma de como nos relacionarmos
com os concorrentes – que passaram a ser
parceiros – e também com os lojistas. Todos se viram em uma situação muito desafiadora e era necessário juntos encontrarmos uma solução. Não que isso tenha
sido diferente em outros momentos, mas,
mais do que nunca, foi uma oportunidade
de melhorar nossa maneira de enxergar e
aperfeiçoar o modelo relacional.

RSC – A Lumine, em parceria com a Terral Shopping Centers, investiu em um
marketplace que integra os shoppings
das duas companhias. Como está o desempenho da plataforma?

CNS – Estamos em um momento de entender essa nova realidade, de que maneira o físico e o digital vão se somar e
agregar valor um ao outro. É um processo
de construção. Hoje, temos cerca de 600
lojas integradas na plataforma que envolve 14 shoppings da Lumine e da Terral, ainda com um volume de
vendas baixo. Entramos nesse projeto com uma expectativa também bastante conservadora e no sentido
de aprender. Em todas as nossas reuniões, sempre víamos essa oportunidade como inserção dos nossos
shoppings e das nossas equipes dentro de uma nova tecnologia e forma de fazer nosso trabalho. Para
isso, está funcionando muito bem. Hoje, temos uma equipe muito mais preparada e estamos tentando de
alguma forma ajudar o nosso lojista – principalmente o pequeno varejista de cidades menores -, a poder
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participar do universo digital de uma forma acessível, simples e amigável. Esse é nosso principal desafio e
nossa meta. Não temos grandes ambições nesse primeiro momento. Queremos estar no jogo, aprender
as regras, ver o que dá certo e o que funciona. Temos uma plataforma digital robusta e, ao mesmo tempo, simples, o que nos permite trilhar a realidade da grande maioria dos shoppings do Brasil, em cidades
pequenas, lojistas pequenos e mercados onde muitas vezes o lojista não está informatizado e capacitado
para isso. Esse é o caminho que escolhemos e que estamos bastante satisfeitos com o resultado. Como
ainda estamos em uma fase de construção da estrutura, acreditamos ser um pouco precoce aumentar o
número de empreendimentos. Estamos trabalhando para melhorar a performance para que esses shoppings possam auferir bons resultados.

RSC – Quais foram os outros investimentos feitos em canais digitais?
CNS – Hoje é muito difícil de separar o físico do on-line. É indispensável que todas as nossas estratégias
de marketing e o esforço de comunicação dos shoppings aconteçam no ambiente digital, que passou a
ser a ponte com os clientes. O on-line é indissociável no nosso dia a dia, seja como uma ferramenta de
venda como o marketplace ou uma ferramenta de marketing. Os empreendimentos dependem do ambiente digital para estabelecer o correto relacionamento com seu público. Essa conversa bilateral é muito
interessante e diferente das mídias clássicas em que usávamos uma direção só. Hoje recebemos inputs,
críticas e incentivos pelas ações que o shopping faz, por exemplo. O digital permitiu que nos aproximássemos do consumidor e aperfeiçoássemos os nossos produtos e nossos serviços de maneira a ir ao encontro
da expectativa do cliente. Não dá mais para falar do que é o físico e digital, está muito misturado e isso é
bom. É um caminho inexorável.

Fachada do Shopping
SP Market, que fica na
cidade de São Paulo

_EMPREENDEDOR

Cantareira Shopping, localizado na Zona Norte,
da capital paulista

RSC – Por ser uma empresa full service, que

mento da ABL. Realmente, acredito que os sho-

atua na comercialização, administração e pla-

ppings saíram fortalecidos. Perdemos os aluguéis

nejamento e desenvolvimento, quais foram os

que deixamos de receber, então, não dá para dizer

principais desafios durante a crise e como ava-

que foi bom, mas acredito que os empreendimen-

lia o ano de 2021?

tos voltaram a um patamar de vendas e aluguel já

CNS – Ficou claro a importância de se ter uma

no último trimestre de 2021 bastante forte e com
crescimento. Se não tivermos qualquer solavanco

gestão profissional com os shoppings. Procura-

da crise sanitária daqui para frente, a tendência

mos manter o máximo possível a taxa de ocupa-

de crescimento é alta.

ção dos equipamentos e preservar a equipe de
comercialização. A partir daí, começamos a

O ano de 2021 foi de recuperação bastante

identificar que o crescimento de vendas co-

interessante com algumas surpresas baca-

meçou a acontecer em alguns mercados e

nas em alguns shoppings – em que tivemos

voltamos a uma atividade intensiva na área

resultados superiores a 2019 mesmo com os

comercial. Atualmente, estamos com uma taxa

fechamentos que ainda ocorreram no ano pas-

de ocupação em nossos 15 shoppings superior

sado. Na maioria, a performance do último trimes-

ao ano de 2019, com uma média de 94%, ou seja,

tre de 2021 foi de alta em relação a 2019. De ma-

uma vacância menor do que antes da pandemia.

neira geral, saímos de forma robusta da crise, com

Conseguimos não perder muitas lojas, fizemos

musculatura para os próximos tempos. É desafia-

um esforço enorme para negociar, de tratar cada

dor ainda com inflação e crise econômica, mas

lojista de uma forma exclusiva e diferenciada.

os shoppings mostraram que são equipamentos
muito resilientes. A diversificação de contrato e de

Isso nos permitiu ter poucas perdas de lojas e, a

tipos de lojas também nos permitiu em um deter-

partir do segundo trimestre do ano passado, co-

minado momento apostar mais em um segmen-

meçamos um trabalho intensivo de preenchi-

to do que em outro.
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RSC – Há projeto de expansão ou de greenfield em andamento?
CNS – Estamos bastante cautelosos com expansões. Acreditamos que ainda é um
momento de consolidação e fortalecimento dos equipamentos antes de partir para
esse movimento, mas existem projetos em avaliação. Esse processo leva alguns
anos, estamos sempre analisando e construindo os planos, mas sem muita pressão
para o desenvolvimento de curto prazo. Para esse ano, teremos uma expansão e o lançamento de um novo e grande projeto. O greenfield já está aprovado em todas as instâncias
e em fase de pré-lançamento, assim como a expansão. Ainda em 2022, teremos um projeto
menor – um mall no interior de São Paulo – que já está todo comercializado, com as empresas
contratadas e as obras iniciadas. Dos 15 shoppings, enxergamos poucos como potenciais de expansão, mas estamos consolidando-os de uma forma muito robusta. Estamos exterminando a
vacância e substituindo operações que não oferecem mais uma oferta de produtos atualizada
por lojas novas. É um trabalho interessante de qualificação, reposicionamento e aperfeiçoamento do mix dos shoppings.

RSC – Atualmente, como está o fluxo dos shoppings?
CNS – Semana a semana, estamos acompanhando o fluxo com melhoras e pioras. Os meses de
outubro e dezembro de 2021 foram muito bons. Com o recrudescimento da pandemia e a gripe,
houve uma mistura de preocupação com a crise sanitária e janeiro de 2022 não teve um fluxo
bom. As vendas estão crescendo em uma proporção melhor do que o tráfego. Temos um consumidor com um ticket médio mais elevado. No entanto, o número de visitantes ainda está um
pouco abaixo de 2019.

RSC – Muitas novas marcas acabaram entrando no mix dos empreendimentos, conforme o acompanhamento realizado pela Abrasce. Os shoppings administrados pela
Lumine também têm recebido novos players do mercado varejista?

CNS – De uma maneira geral, aconteceram alguns movimentos interessantes. Primeiramente, houve a aproximação da indústria com o varejo, que passou a investir em operações com marcas próprias, e também a abertura de lojas de marcas do ambiente digital. O
que vínhamos ouvindo sobre omnichannel nos eventos internacionais vêm de fato se tornando realidade. O varejista digital caminha
no sentido de construir uma operação no físico. E isso aconteceu
não só nos grandes centros, mas
também em cidades e mercados
pequenos, o que é bastante interessante e nos permite diversificar
o mix nessas localidades. A indúsCantareira Shopping, localizado na Zona Norte, da capital paulista
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Shopping Praça Rio
Grande, localizado em
Rio Grande (RS)

tria também percebeu que abrir um canal direto de comunicação e de apresentação de seu
produto para o consumidor final também é importante. Tudo isso demonstrou a importância
do equipamento shopping center não só como a primeira opção do físico antes do digital, mas
também do digital para chegar ao consumidor na loja física. Essa via de mão dupla se mostrou
bastante verdadeira e interessante.
Ao longo dos últimos anos, os shoppings vêm substituindo o mix de vestuário por outras atividades. Temos crescido, de maneira geral, em alimentação e nos segmentos de estética e
saúde, além dos serviços. A pandemia intensificou essa mudança que já vinha acontecendo.
As pessoas vão ao shopping para satisfazer suas necessidades, seja compras, lazer, entretenimento, gastronomia ou serviços. E a indústria brasileira de shopping centers sempre teve essa
competência de permanecer relevante e intensiva na vida e na agenda das pessoas. Temos
essa capacidade de nos reinventarmos e não permanecermos imóveis às oportunidades que
o mercado oferece.

RSC – Como avalia o desempenho da equipe da Lumine durante esse período?
CNS – Estamos crescendo. De alguma forma, a crise mostrou aos empreendedores de shopping a importância de uma estrutura profissional, dedicada e séria, que atua com transparência e que busca agregar valor em cada detalhe do empreendimento. Aumentamos bastante a carteira com muito trabalho. Nossa equipe é muito competente e comprometida e boa
parte está conosco há mais de 10 anos. Então, tem muito o nosso DNA e está sempre muito
próxima dos clientes. Não tem nada que substitua o cuidado, o carinho e a dedicação. É uma
satisfação ver que os nossos clientes reconhecem e valorizam isso e entendem a importância
e o valor que conseguimos agregar aos empreendimentos em que estamos presentes.
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RSC – Qual é a expectativa para os próximos meses já que estamos em um ano de eleição?
CNS – Sempre sou otimista. Os anos de eleição, historicamente, são bons para o varejo. De uma
maneira geral, é um ano em que a economia da classe média funciona melhor e as restrições
acabam sendo mais suaves. É lógico que estamos saindo de um momento muito difícil para o
país com pouca capacidade de investimento e tudo mais, mas continuo otimista. O brasileiro tem
essa necessidade de sair, encontrar e conviver e os shoppings são o lugar predileto dos jovens e
da família brasileira para fazer esses encontros. Acreditamos que 2022 terá boas vendas com
lojistas, shoppings e consumidores mais animados.

RSC – Em junho, a Abrasce volta a realizar de forma presencial o 17ª Congresso Internacional de Shopping Centers, a Exposhopping e o Prêmio Abrasce. Como avalia esse
momento de reencontro do setor?

CNS – A Lumine estará presente e, desta vez, teremos a oportunidade de estarmos com os lojistas da feira da ABF (Associação Brasileira de Franchinsing). Os dois eventos vão ao encontro das
necessidades dos nossos clientes e será uma oportunidade de transformá-los em um grande
ambiente de negociação. Participamos de todas as edições ao longo dos 15 anos da Lumine e
sempre foi muito bom. Além do encontro presencial, teremos a chance de estarmos com os lojistas, de mostrar os shoppings, apresentar o que tem de novo e como os ativos estão depois desse
momento. Talvez, seja um dos eventos mais relevantes do ano.

Villa Romana Shopping,
em Florianópolis (SC)
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Com uma trajetória
ampla na carreira
artística, Bel Kutner
sempre está pronta para
levar arte para todos

N

A PAIXÃO E A DEDICAÇÃO DA
ATRIZ E DIRETORA INSPIRAM
E ENVOLVEM O PÚBLICO HÁ
MAIS DE 30 ANOS
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

ascer em uma família que respira arte e poder vivenciar muitas experiências enriquecedoras ainda na infância. Foi assim que Bel Kutner cresceu e se tornou artista ainda na
adolescência, após estudar teatro. Filha de Paulo José e Dina Sfat, a arte era implícita

em sua vida e na das irmãs, as atrizes Ana e a diretora Clara, e mais tarde de seu irmão caçula,
o ator Paulo Henrique Caruso, fruto do relacionamento do seu pai com Beth Caruso. “Eu cresci
no meio teatral, em um set de filmagem, em uma ilha de edição, dentro de estúdio, com o
meu pai fazendo locução e, depois, contando uma história para gente com o mesmo capricho
que ele faria uma gravação. Essa é a minha vida, é a minha família, a minha família é da arte,
da cultura e do entretenimento”, destaca.
Aos 51 anos, a atriz já viveu muitas personagens e voltou às
telas para interpretar a baronesa Celestina, na novela Nos
Tempos do Imperador, da TV Globo. Segundo ela, voltar a gravar durante a pandemia foi muito importante para sua saúde mental. “Em março de 2020,
fomos obrigados a parar e retomamos as gravações em janeiro de 2021. Apesar de toda a tensão,
além da preocupação, dos cuidados e dos protocolos difíceis, isso me ajudou a me sentir produtiva porque eu teria enlouquecido ficando trancada
em casa durante um ano e meio. Ao ver algumas
cenas, penso como a gente conseguiu fazer esse
lindo trabalho. As pessoas não podem imaginar o
que foi.” O folhetim teve início em agosto de 2021
e terminou em fevereiro deste ano.
Para 2022, a diretora já tem vários projetos de
teatro em andamento. O ano começou com a
reestreia do monólogo O Prazer É Todo Nosso.
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Um texto de Beto Brown, dirigido por ela, inspirado e interpretado pela atriz Juliana Martins, que retrata os prazeres da liberdade e independência sexual de uma mulher de mais
de 40 anos após o fim do casamento de quase duas décadas. Em abril, a estreia prevista é
a da peça Lygia, com a atriz Carolyna Aguiar e baseada nos diários da artista plástica Lygia
Clark. O espetáculo entrará em cartaz em São Paulo e Bel Kutner divide a direção com
Maria Clara Mattos. Para o meio do ano, mais uma peça, mas desta vez com Bel em cena.
A atriz também gravou o audiobook
Casa Gucci, o livro que virou filme e é
baseado na história de Patrizia Reggiani,
ex-mulher de Maurizio Gucci, membro
da família fundadora e que dá nome à
marca italiana. A narrativa revela os bastidores de três décadas da família Gucci,
envolvendo histórias de glamour, cobiça
e crime. “O enredo é muito interessante
porque conta toda a trajetória deles e o
assassinato. Gosto muito de fazer a locução, então, está sendo divertido. Vou
fazer outros trabalhos, mas eu só conto
depois que termino.”

Uma jornada inspiradora
Laura, Scarlett, Eduarda, Carla, Júlia, Helena, Darlene, Marialva… Ao relembrar da
longa trajetória dedicada ao cinema, à
TV e ao teatro, Bel diz que sua carreira
foi construída com um projeto nascendo
do outro. “Sou o resultado de tudo o que
fiz, passei e vivi na minha vida pessoal
e profissional”, pontua. De 2017 a 2019,
ela teve uma experiência também enriquecedora ao fazer a direção artística da
Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ).
“Posso ressaltar como sendo um turning point da minha maneira de ver cultura. A Cidade
das Artes é um lugar com muitas possibilidades, o maior centro cultural da zona oeste do
Rio de Janeiro, uma parte da cidade que precisa muito de um espaço de encontro, de manifestação, de cultura e de educação. Foi uma experiência linda”, diz.
Ela ainda exalta o fato de ter trabalhado com André Marine nesse período. “Tive a felicidade
de tê-lo como chefe, colega e parceiro, uma pessoa que quero sempre estar junto e traba-
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lhar. Ele possui uma sabedoria enorme e uma inteligência muito acima
da média, com capacidade de gestão
humana e técnica. É o chefe que queria ter a vida inteira”, relata. Na 7ª edição do Prêmio Cesgranrio de Teatro,
realizado em janeiro de 2020, Bel ganhou o troféu na Categoria Especial
por seu desempenho na Cidade das
Artes.
De acordo com ela, o acesso à arte e
à cultura durante o período com mais
restrições foi essencial para manter a
sanidade das pessoas em todo mundo. “Mesmo trancados em casa, era
possível ouvir música, ver filmes ou
assistir um teatro virtual, ler… As pessoas tiveram tempo para voltar aos
livros, à poesia, à música. Ao vermos
um espetáculo de dança ou ouvir
uma orquestra tocando, mesmo que
gravado, foi despertada a vontade de
querer estar presencialmente nesses
eventos. Tudo isso ajudou muito a segurar a onda”, confessa.

Presente sempre
Bel traz uma vivacidade contagiante
em cada projeto e carrega muito dos ensinamentos de Dina Sfat e Paulo José. “Nem consigo
distinguir o que veio do meu pai ou da minha mãe, já que a gente aprende, principalmente,
com os pais. Com certeza, eu herdei um senso de justiça muito aguçado e a ideia da reciprocidade da minha mãe. Do meu pai, um savoir faire de lidar com as adversidades com muito senso
de humor e leveza. E isso é uma qualidade que tenho orgulho em ter, sem humildade em falar.
Eu tenho uma capacidade enorme, flexível e resiliente de lidar com as coisas de uma maneira
bem-humorada. Isso não quer dizer que eu não sofra, mas passa rápido porque a curiosidade
que está por vir é sempre maior.”

O lado materno
Bel é mãe de Davi, hoje com 16 anos, e, às vezes, mostra momentos que retratam sua relação
com o filho nas redes sociais. Davi nasceu com uma síndrome rara – esclerose tuberosa – e tem
autismo. Bel relata que, com o nascimento do filho, ficou mais próxima de questões que envolvem neurodiversidade, mas, ao mesmo tempo, se deparou com a realidade da inclusão dando

68_SHOPPING CENTERS

_PERSONALIDADE

passos ainda pequenos, além da falta de informa-

a correria de cada dia, eu conheço cada centíme-

ção e preconceito. “Apesar das leis, elas são mal-

tro de cada shopping do Rio de Janeiro e sei onde

-colocadas em prática, mas há muita gente fa-

procurar o quê e isso facilita muito a vida”, destaca.

zendo um trabalho forte e vigoroso. E a internet
ajuda demais nesse ponto, vemos que as pessoas

Os empreendimentos sempre ativam sua memó-

estão encontrando seus grupos e seus líderes, que

ria afetiva e a fazem lembrar de momentos que

falam disso e estão reeducando as pessoas para

passou com Davi nos espaços, principalmente

que possam saber como lidar, como tratar e como

quando ele corria pelos corredores quando pe-

pensar a diversidade”, relata.

queno. “É difícil para meu filho porque é lugar
com muito barulho e muita gente, mas ir ao Villa-

A atriz e diretora conta que, com a adolescência,

geMall era um programa que ele sempre adorou

Davi está em uma fase que não quer sair de casa

fazer, porque é um shopping tranquilo e chiquér-

e relembra de quando ele era menor, em que um

rimo”, conta.

dos passeios preferidos era ir à sessão azul do cinema. “Eu levei o Davi no começo em sessões azuis

Além disso, Bel ressalta ainda a importância dos

e eu amo, mais do que ele, inclusive. Mas, agora,

teatros dentro dos shoppings. “São lugares de re-

ainda mais com a pandemia, ele não quer ir para

sistência em que se pode contar uma história para

lugar nenhum e pronto, mas daqui um tempo, se

um público de 200 a 300 espectadores, que, ao

tudo der certo, estaremos de volta para todas as

meu ver, é o número ideal para fazer esse teatro

sessões, inclusive, as azuis”, conta Bel.

mais íntimo”, fala. E é essa resiliência e resistência que Bel Kutner também transmite a cada tra-

Bel assume ser uma frequentadora de shoppings

balho. São mais de 30 anos dedicados à arte. Um

e adora as facilidades que os espaços oferecem.

exemplo, uma inspiração e uma motivação para

“Moro na Barra da Tijuca que é o coração dos sho-

fazer diferente e mais todos os dias!

ppings. São lugares que quebram mil galhos, você
encontra tudo. Antes eu falava que gostava de um
lugar mais aberto, mas, hoje, com esse calor e com

os preferidos de

Bel Kutner
livro Cabala e a arte de apropriação do sexo (Nilton Bonder)
filme todos de Stanley Kubrick
autor William Shakespeare
diretor Stanley Kubrick
lugar Madri, Espanha
saudade dos amores que partiram
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E se a Reforma Trabalhista fosse revogada?
por: Gustavo Jonasson de C. Medeiros | fotos: Divulgação

No

início de janeiro de 2022, a imprensa noticiou que o ex-Presidente Lula, por meio de suas mídias sociais, teria manifestado a intenção de
“revogar a reforma trabalhista”. O pré-candidato teria feito referência aos movimentos que estariam ocorrendo na Espanha,
onde sindicatos e empresários vêm rediscutindo as alterações trabalhistas adotadas
naquele país há mais de 10 anos.
Poucos dias após, o noticiário mais uma
vez trouxe o assunto à tona. Desta vez, as
publicações davam conta que Lula teria reduzido o tom e que a intenção, na verdade, seria “revisar e não revogar” a Reforma
Trabalhista. A revisão proposta não iria, por
exemplo, restabelecer as contribuições sindicais obrigatórias ou proibir o trabalho intermitente.
O assunto rendeu debates e repercutiu
bastante, especialmente porque nas pesquisas eleitorais mais recentes, Lula seria o
favorito na corrida presidencial.
Parece-nos, porém, dif ícil acreditar que
a revogação da Reforma Trabalhista poderia ser feita com uma só canetada, ou
que a aprovação de uma nova norma pelo
Congresso Nacional, revogando a Lei nº
13.467/17, seria capaz de desfazer rapidamente as modificações ocorridas nas relações de trabalho nos últimos anos.
As coisas não são tão simples assim. A Lei
é um marco. Contudo, antes já era possível
observar movimentos políticos e jurídicos
que podem ter dado sustentação e fortale-
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ceram a criação de um clima favorável para
a reforma.
No âmbito do Poder Judiciário, por exemplo, algumas decisões proferidas pelo STF
entre os anos de 2014 a 2016, já apontavam
um novo rumo da jurisprudência. Veja, a
propósito:
(1) a suspensão da aplicação da Súmula nº
277 do TST pelo Min. Gilmar Mendes, cujo
verbete engessava as negociações coletivas e, na prática, tornavam perpétuas as
condições de trabalho estabelecidas por
tempo determinado;
(2) a liminar proferida pelo Min. Dias Toffoli,
que suspendeu os efeitos da decisão do TST
que, em substituição à TR, determinava a
aplicação do IPCA-e como índice de correção dos créditos trabalhistas e implicava na
majoração inesperada de até 30% do passivo das empresas, ou ainda;
(3) o reconhecimento da repercussão geral pelo Plenário Virtual e o consequente
sobrestamento de todos os processos nos
quais se discutia os critérios de validade da
terceirização, cujo tema era, até então, regulamentado exclusivamente pelo TST, por
meio da Súmula nº 331, cuja aplicação resultava em múltiplas conclusões, pois nunca se chegava num consenso se determinado serviço contratado tinha natureza de
atividade-fim ou de atividade-meio.
Além disso, não se pode perder na memória
que o Brasil vivenciava dramática situação
econômica, com altos índices de endivida-
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mento e desemprego galopante, cujos “ingredientes”, antes utilizados na “receita” do impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff, foram
reaproveitados para aprovação das mudanças
legislativas, as quais, conjuntamente, podem ser
sintetizadas como “Reforma Trabalhista”.
Hoje, a Reforma Trabalhista é um fenômeno
aceito em boa parte da sociedade e cuja constitucionalidade vem sendo testada e confirmada
pelo STF. É difícil, portanto, acreditar no discurso de revogação.
Imaginemos, porém, que um novo movimento
político e jurídico se estabeleça, supere os obstáculos acima apontados e imponha o retorno
forçado ao tempo anterior à reforma. As consequências, sem dúvidas, seriam preocupantes
para o setor de Shopping Centers.
De imediato, seriam retomadas aquelas discussões cansativas acerca da terceirização: o que
pode? o que não pode? quando pode? quem
define o que pode? No meio jurídico, ninguém
teria uma resposta segura, porque argumentos
haveria de lado a lado.
Além disso, toda a evolução obtida com a estipulação de contratos de trabalho
intermitente – que merece aprimoramento, é verdade – cairia
por terra e retomaríamos o tempo do debate sobre a existência
ou não de vínculo empregatício,
com as perguntas hoje já superadas: Quantas vezes pode o trabalhador atuar por mês? E por
semana? Esse tempo é suficiente para reconhecer continuidade
na prestação de serviços?

No tocante ao funcionamento aos domingos e
feriados, seria simplesmente abandonada a possibilidade de compensação do dia trabalhado e
retomadas as práticas burocráticas do passado
que atraíam risco de autuação pela Fiscalização
do Trabalho, além de ações individuais e coletivas.
Por fim, os acordos e as convenções coletivas
perderiam a preponderância em relação à lei e
tudo aquilo que foi objeto de ampla negociação
entre os sindicatos de trabalhadores e entidades
de empregadores estaria sujeito à interpretação
enviesada do Ministério Público do Trabalho
que, não raro insistindo na aplicação de teses
amparadas em princípios de aplicação genérica e abstrata, judicializava a questão, impondo
a intervenção do Estado nas relações sindicais.
Disso tudo se vê que a revogação do conjunto
de normas que consubstanciam a Reforma Trabalhista traria enorme insegurança jurídica ao
setor. Muito embora entendamos como de difícil implementação, esta é uma hipótese que não
pode ser simplesmente desprezada, o que impõe à toda a indústria de Shopping Center um
olhar vigilante aos movimentos que poderiam
dar suporte à primeira fala do ex-Presidente.

Gustavo Jonasson de C.
Medeiros é advogado, sócio
da área trabalhista de Iokoi
Advogados, Especialista em
Direito Sindical Empresarial pela
FGV-SP e Mestrando em Direito
do Trabalho pela PUC-SP.

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