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Mais que transformação,
evolução!
É sob esta verdade que estamos construindo e, ao mesmo tempo,
evoluindo, diariamente, o nosso setor.
Não ao acaso, é também o tema do nosso 17º Congresso
Internacional de Shopping Centers e, se agora você está com
a versão impressa desta edição especial da Revista Shopping
Centers, é porque pode ver ao vivo o nosso evento. E que alegria
poder voltar aos nossos encontros presenciais após um período
tão turbulento, que deixou marcas e experiências no nosso setor.
Retomar com nosso tradicional Congresso Internacional
de Shoppings Centers, trazendo conteúdos diversificados e
inspiradores, e realizar o Prêmio Abrasce 2022, reconhecendo os
principais cases que fizeram a diferença para nosso setor seguir
como seu marco de inovação, criatividade e resiliência é motivo
de celebração. E, claro, promover a Exposhopping, reunindo
os principais fornecedores de shopping center para fomentar
negócios em uma parceria inédita com a ABF (Associação
Brasileira de Franchising), é motivo de muito orgulho.
De fato, é um ano para comemoramos. Por isso, esta edição
traz temáticas tão importantes: dos planejamentos e projetos
de expansão e revitalização dos equipamentos ao pagamento
de compras com criptomoedas, assuntos que direcionam o
nosso olhar para o futuro – não tão distante, vale ressaltar. Na
matéria de capa, trazemos um olhar importante e necessário
junto com uma profunda análise de perfil das gerações Z e Alpha
combinado à uma avaliação feita por experts sobre como elas
vão ditar os rumos do varejo mundial e, acredite, esse movimento
já começou. Sem hesitar, digo que o melhor tempo para nos
prepararmos para isso é agora.
Aliás, em entrevista exclusiva para a Revista, José Isaac Peres,
fundador e CEO da Multiplan é um empreendedor que
sempre esteve à frente de seu tempo e
fala, justamente, sobre como o espírito
vanguardista é inerente ao setor de
shoppings centers e como o aprimoramento
contínuo é um dos princípios que ele aplica
em seus negócios.
A edição está imperdível.
Boa leitura
Glauco Humai,
presidente da Abrasce
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M-BOX

Monitoramento de energia elétrica em nuvem
Junto com a inovação da Internet das Coisas e Indústria 4.0,
a Kron criou uma linha de multimedidores dedicados a

KS-3000

KONECT

soluções IoT com protocolo MQTT, apresentando
informações e configurações a qualquer hora e em qualquer
lugar através de celulares, tabletes, plataformas Web,
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computadores ou outros meios conectados à Internet.

Conheça também o
plano de assinatura
mensal e monitore a
energia de sua loja
sem comprar medidor!

KRON Instrumentos Elétricos Ltda.
R. Alexandre de Gusmão, 278 - São Paulo, SP - Brazil
Tel.: +55 (11) 5525-2000 | Fax: +55 (11) 5525-2016
vendas@kron.com.br
KRON.COM.BR

Multimedidores (IoT)
• Velocidade e disponibilidade de Informação
• Protocolo MQTT
• Geração de Banco de Dados, para
análise e estatísticas em nuvem
• Eficiência Energética e Gestão de
Consumo de Energia
• Integração com diversas plataformas e nuvens
• Facilidade e praticidade no rateio de energia
• Segurança
• Avisos e Alarmes

NÓS_EQUIPE

Presidente
GLAUCO HUMAI
Gerente de Planejamento Estratégico
GABRIELLA OLIVEIRA

Rua Castilho, 392 - 19 andar
Brooklin Paulista
São Paulo - SP - CEP: 04568-010
Tel. 11 3506 8300
www.abrasce.com.br

Conselho Editorial
GLAUCO HUMAI
GABRIELLA OLIVEIRA
MARIANA ALVES
Gerente Comercial
KELY VASCONCELLOS
kely.vasconcellos@abrasce.com.br
11 3506 8300

Projeto Gráfico

Conteúdo

A Revista Shopping Centers é uma publicação de periodicidade bimestral. Permitida a reprodução de matéria
publicada, desde que citada a fonte. Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Livro B-3, sob o número 2904. Nota: as
declarações substanciadas em artigos assinados não são de responsabilidade da Abrasce.

_ÍNDICE

12

_FILIADOS
Conﬁra os recém-ﬁliados
à entidade

14

_DEFESA DO SETOR
Os campeões do Prêmio
Abrasce 2022

24

_CAPA

32

_EMPREENDEDOR

O impacto das gerações
Z e Alpha no varejo

Sob o comando do visionário
fundador e CEO José Isaac Peres,
Multiplan tem gestão sólida,
ágil e inovadora

38

_INOVAÇÃO
Criptomoedas conquistam
mais espaço no mercado

44

_GESTÃO E OPERAÇÃO
Expansão e revitalização
de shopping centers

_ÍNDICE

50
56
62

_VAREJISTA
Cacau Show expande sua rede

_SUSTENTABILIDADE
Shoppings colaboram com a
coleta de lixo eletrônico

_INTERNACIONAL
Galerías Pacíﬁco, um
ícone argentino

66

_UNIVERSIDADE ABRASCE

70

_PERSONALIDADE

74

_ARTIGO JURÍDICO

Palestras gratuitas organizadas
pela Abrasce em áreas
exclusivas da Exposhopping

Conheça Paulo Borges,
criador do SPFW

A pandemia não corroeu a
força obrigatória dos contratos

shopping centers

life centers
rua oscar freire, 379
jardins - são paulo
cep 01426-900
55-11-3062-2885
55-11-3085-3933
www.jlm.arq.br
contato@jlm.arq.br
youtube channel: jayme lago mestieri

multiusos

_FILIADOS

Novos Filiados e Renovação Abrasce
por Redação | fotos: Divulgação

Novos Filiados

G4S

Innovate Brazil

Renovação da Filiação

CBRE Group Inc.

Ferreira Engenharia e Construções

Goulart e Colepicolo Advogados

Grupo Brasanitas

Group Software

Indigo

NEPOS

Grupo PareBem

Perto

Renner

Studio VS

12_SHOPPING CENTERS

GARDEN OUTLET
O L Í M P I A






A Ferreira Mall criou o Garden
Outlet, o primeiro conceito
Leisure Outlet do Brasil.
Para a realização desse novo
conceito, foi escolhida a cidade
de Olímpia, o polo turístico que
mais cresce no país.
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OS CAMPEÕES DO PRÊMIO ABRASCE 2022
A EDIÇÃO HISTÓRICA DO PRÊMIO ABRASCE TEVE RECORDE DE INSCRITOS – 285 CASES - E PREMIOU
COM OURO, PRATA E BRONZE 45 PROJETOS PLANEJADOS E EXECUTADOS PELOS SHOPPINGS
BRASILEIROS. UMA CELEBRAÇÃO ESPECIAL DA INOVAÇÃO, RESILIÊNCIA E CRIATIVIDADE DO SETOR
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

celebração do Prêmio Abrasce 2022 foi especial, com mais de 500 convidados, no Expo Center
Norte, em São Paulo (SP) para acompanhar a revelação dos grandes vencedores. Dos 157 cases de
shoppings associados finalistas, com iniciativas realizadas entre julho de 2019 a fevereiro de 2022,

45 receberam os cobiçados troféus. Segundo Glauco Humai, presidente da associação, foi uma alegria
retomar os eventos físicos, em especial o Prêmio Abrasce. “Esse é um importante reconhecimento às melhores práticas e projetos inovadores e realmente merecia uma comemoração presencial para ressaltar
esse trabalho impecável realizado pelos shoppings.”
Para Humai, a grande participação dos empreendimentos na edição deste ano tem motivo. “A dedicação
dos shoppings em sempre inovar criou não apenas novas dinâmicas para fortalecer o setor, mas expertises que precisam ser compartilhadas. Por isso, tivemos um número recorde de cases, o que reforça
importância dessa indústria como um agente transformador da realidade social e econômica do país”,
diz. De acordo com Mônica Vianna, gerente de Relacionamento e Insights da Abrasce, o recorde coroa o
momento de retomada do setor. “O número de inscritos foi uma surpresa para todos e mostra como os
shoppings têm se reinventado e buscado alternativas e soluções cada vez melhores para atender o consumidor e os lojistas”, diz.
Essa é uma das edições mais marcantes ao longo de mais de 30 anos de
história do Prêmio Abrasce. “O setor passou por grandes desafios nos
últimos anos, transformou-se e ficou ainda mais forte e robusto.
Cada associado da Abrasce tem lutado incessantemente por um
varejo mais inclusivo, inovador e alinhado com uma experiência
de compra que só pode ser oferecida nos shopping centers”,
destaca o presidente da entidade.
Conheça os detalhes do Prêmio Destaque e das iniciativas
Ouro e ainda os cases vencedores Prata e Bronze. Lembrando
que o Prêmio Destaque indicará uma instituição para receber
até 5% do valor arrecadado nesse evento.

Prêmio Destaque
ALCÂNTARA LUZ
UM NATAL DE TRANSFORMAÇÕES
PÁTIO ALCÂNTARA | ALIANSCE SONAE
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Categoria Eventos e Promoções de Natal - mais de 30 mil m² de ABL

Ouro
WHATSAPP DO NOEL | NORTE SUL PLAZA | ARGO
Para ajudar a estimular as visitas no estande do Papai Noel e fomentar o Natal, o Norte Sul Plaza criou, em 2020, uma alternativa de atendimento virtual, personalizado e individual, dando a opção ao
cliente em fazer chamadas de vídeo ao vivo agendadas, receber vídeos
personalizados e áudios gravados pelo Papai Noel sem custo algum. Não
foi utilizado sistema de chatbot e toda a operação foi orgânica com a
equipe de promotoria. Com isso, 1.594 chamadas de áudio e vídeo foram
atendidas e 8.985 mensagens foram respondidas, oriundas de 20 estados brasileiros, da Bolívia e do Paraguai. Todos os contatos obtiveram retorno até às 18 horas do dia 24 de
dezembro. No estande, foram vendidas quase 5 mil fotos. A ação não teve custo extra para o FPP e estreitou o relacionamento com clientes, gerando memória afetiva em um momento de grande sensibilidade.
Mesmo o shopping operando com 70% da capacidade máxima, o fluxo geral foi equivalente a 2019. A ação
gerou bons resultados para o shopping, consequentemente, alavancando a venda do lojista em um dos
cenários mais desafiadores na história do varejo e de shoppings centers.
Prata

Bronze

- NATAL PRA BRILHAR

- MUNDO BITA E O GRANDE NATAL

TIVOLI SHOPPING

RECREIO SHOPPING | ALIANSCE SONAE

AD SHOPPING
- UM NATAL PARA TODOS COM SORRISO NOS OLHOS
CARIRI GARDEN SHOPPING GRUPO TENCO

Categoria Eventos e Promoções de Natal - até 30 mil m² de ABL

Ouro
ALCÂNTARA LUZ – UM NATAL DE TRANSFORMAÇÕES PÁTIO
ALCÂNTARA | ALIANSCE SONAE
Situado em polo comercial popular com calçadão e ruas paralelas com inúmeros ambulantes, fios elétricos expostos e lixo ao final do dia
no bairro de Alcântara, em São Gonçalo (RJ), o Pátio Alcântara resgatou o
sentimento de pertencimento da população com o projeto Natal Alcântara Luz. O grande túnel de led com 165 metros de extensão – do Prédio
do Relógio ao Pátio Alcântara – trouxe não só beleza, mas melhorias para
região, impactando atores públicos, fomentando investimentos e cumprindo o papel social do empreendimento. Com iluminação acesa diariamente por mais de um mês, das 18 às 22 horas, aumentou-se a sen-
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sação de segurança e o comércio local estendeu o horário de atendimento, gerando mais fluxo de pessoas
nas ruas e no shopping. Em dezembro de 2021, o Pátio Alcântara obteve um crescimento de 81% no fluxo
e 8% nas vendas comparado a 2020. Além de ficar na memória dos gonçalenses, o projeto acelerou um
processo de mudanças estruturais: a prefeitura migrou os ambulantes para um espaço próprio, planejou
o aterramento dos fios elétricos e se comprometeu a realizar todos os anos a decoração natalina.

Prata

Bronze

- ERA UMA VEZ, POR CLIENTES MUELLER

- NATAL DO BEM | SHOPPING CENTER

SHOPPING MUELLER | SOIFER

IGUATEMI PORTO ALEGRE

- SHOW DE NATAL: FÁBRICA DE

- ESPETÁCULOS SONHOS DE NATAL

BRINQUEDOS DO PAPAI NOEL

SALVADOR SHOPPING | GRUPO JCPM

SHOPPING CONTAGEM SOUL MALLS

Categoria Eventos e Promoções - mais de 30 mil m² de ABL

Ouro
SHOPPING ABC APRESENTA DESFILE DE MODA TRAZENDO
A DIVERSIDADE COMO TENDÊNCIA | SHOPPING ABC
AD SHOPPING
O Shopping ABC promoveu a primeira edição do ABC Fashion Show em
setembro de 2019 e teve como mote a “Moda Para Todos”. A programação apresentou tendências de moda, bem-estar e inclusão, promoveu
talks interativos e teve um desfile desconstruído na presença de convidados especiais. O evento defendeu a urgência para uma moda integral em
todos os moldes e o desfile trabalhou com a inclusão, trazendo modelos
fora dos ‘padrões’ e sem primeiras-filas, em um lounge elaborado com pallets reaproveitados. Os corredores do mall viraram passarela, buscando atingir em massa seu público e provocando a conscientização
em torno da diversidade. Sandra Teschner, chief happines officer, conduziu toda a ativação, o que deu
mais credibilidade ao evento. O ABC Fashion Show foi um marco para a história do empreendimento
por defender um tema atual e de interesse universal. Além de contar com um fluxo maior em 23,6% no
período do evento e pós-evento, se comparado ao ano anterior, o Shopping ABC conquistou repercussão
na imprensa regional e nas redes sociais, alcançando mais de 2 milhões de pessoas. O evento consolidou
experiências, representatividade e desenvolvimento sustentável.

Prata

Bronze

- EVENTO JK NA LAJE

- FLAMBOYANT GARDEN FESTIVAL – 2019

JK SHOPPING & TOWER

FLAMBOYANT SHOPPING CENTER

PAULOOCTAVIO
- MOTO RABBIT – PÁSCOA PALLADIUM SHOPPING
PALLADIUM CURITIBA | TACLA SHOPPING
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Categoria Eventos e Promoções - até 30 mil m² de ABL

Ouro
PROJETO DE INCLUSÃO – SALA DO AFETO | SHOPPING JARDIM
ORIENTE | AD SHOPPING
De acordo com dados da Prefeitura de São José dos Campos (SP),
há 1.500 pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro
Autismo (TEA) no município. Para atender e incluir essa parcela da população, o Shopping Jardim Oriente criou a Sala do Afeto, exclusiva para
que o familiar ou acompanhante de uma pessoa com TEA possa utilizá-la
como uma zona calma em momentos de estresse. O espaço multissensorial é equipado com objetos interativos e acolhedores e fica em uma área estratégica do mall. Antes da
inauguração, os colaboradores do shopping e de empresas terceirizadas receberam treinamento para
receber esse público. O empreendimento virou referência em inclusão na cidade, recebendo constantes
visitações de instituições sociais de atendimento no segmento, autoridades vizinhas, além do perceptível
crescimento do público-alvo prioritário de alcance. A Sala do Afeto recebe semanalmente uma média de
40 pessoas para uso, incluindo familiares. A Sala do Afeto vai ao encontro de outras iniciativas inclusivas já
aplicadas, como vagas prioritárias de estacionamento, caixas exclusivos em lojas e mesas exclusivas para
este público.
Prata

Bronze

- DRIVE – IN CIENTÍFICO DO CLUBINHO | BOULEVARD

- CASARÃO DAS LENDAS

SHOPPING CAMPOS | ALIANSCE SONAE

PLAZA SHOPPING CASA
FORTE

- CARIRI GARDEN É O PRIMEIRO SHOPPING
DO BRASIL A TER UM POSTO DO CENTRO DE
VALORIZAÇÃO A VIDA | CARIRI GARDEN SHOPPING
GRUPO TENCO

Categoria Campanhas Institucionais - mais de 30 mil m² de ABL

Ouro
AJUDE A NÃO DEIXAR NENHUM ESTUDANTE PARA TRÁS
SHOPPING PRAÇA DA MOÇA | AD SHOPPING
Ao notar a dificuldade de estudantes em acessar e participar
das aulas on-line durante a pandemia, um professor da rede pública da
cidade de Diadema (SP) pediu ajuda ao Shopping Praça da Moça para
arrecadar aparelhos eletrônicos, pois muitos alunos não tinham acesso
à internet e parte deles não tinha um dispositivo para assistir as aulas
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remotas ou precisava revezar com os demais membros da família um único equipamento. O empreendimento entrou no projeto para auxiliar o professor Milton Pereira de Barros na arrecadação de celulares,
tablets e notebooks e pediu ao artista Maurici Caruso para criar uma caixa personalizada, que se destacasse no mall para receber possíveis doações. Ele garimpou alguns itens no depósito do departamento
de marketing e desenvolveu um coletor sem custo. O projeto “Ajude a não deixar nenhum estudante para
trás”, que inicialmente era um esforço isolado do professor Milton Pereira de Barros, ganhou corpo e o
apoio da mídia local e impactou os clientes. Ao todo foram arrecadados seis tablets e 17 smartphones. Foi
inovador na cidade de Diadema e destaque na região do Grande ABC (SP).

Prata

Bronze

- TERRAÇO DO BARRA – A EXPERIÊNCIA DO

- PRIMEIRA TESTAGEM EM MASSA

CLIENTE COM A QUALIDADE ELEVADA AO

GRATUITA PARA COVID-19 NO

TOPO | SHOPPING BARRA | ENASHOPP

BRASIL | SHOPPING SP MARKET
LUMINE

Categoria Campanhas Institucionais - até 30 mil m² de ABL

Ouro
ORGULHO AUTISTA | FELICITTÀ SHOPPING
Com a inauguração das Clínicas Interação e Neuromaster Infantil|Specially, especializadas em terapias para síndromes ocultas
com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Felicittà Shopping
se deparou com um aumento significativo no número de frequentadores que buscavam atendimento especializado. Em parceria com elas, lançou a Campanha Orgulho Autista, mobilizando colaboradores orgânicos e
terceirizados, lojistas, clientes e toda a comunidade. O movimento previu
uma mudança comportamental e também estrutural, englobando a preparação do ambiente para melhor atender a esse público. Com isso, o empreendimento passou a realizar
uma série de ações e iniciativas com parceiros da campanha, entidades e lojistas. A Campanha Orgulho
Autista passou a parte do calendário anual do shopping e seu sucesso incentivou ainda mais a criação
de programas de envolvimento com os clientes. Hoje, o shopping se tornou referência e é procurado por
realizar eventos e ações diferenciadas, com total cuidado e carinho pelas famílias que participam.

Prata
- MÃE, AMOR QUE ENSINA A VOAR
SHOPPING PIRATAS
- DIA DOS PAIS – PELA
RESPONSABILIDADE DE SER PAI |
BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE
SANTANA ALIANSCE SONAE
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- ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS
SHOPPING ALEGRIA
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Categoria Tecnologia e Inovação
Ouro
SISTEMA INTELIGENTE DE COLETA DE RESÍDUOS À VÁCUO
SHOPPING PARQUE DA CIDADE | ENASHOPP
Shopping Parque da Cidade já nasceu sustentável e busca sempre
reduzir os impactos negativos causados ao meio ambiente por meio da implementação de soluções tecnológicas. Um exemplo disso é que o sistema
ENVAC, tecnologia pioneira que permite a coleta automatizada de resíduos
sólidos a vácuo. Eles são encaminhados por dutos subterrâneos a uma velocidade 70km/h para uma central que os direciona para descarte, evitando
contaminação. Apenas no primeiro semestre com o sistema em funcionamento, foi evitado o descarte incorreto de mais de 220 toneladas de resíduos, com cerca de 45 toneladas
de lixo recicladas, e 130 toneladas de orgânicos que viraram compostagem para o telhado verde e demais
áreas de jardim do complexo, reduzindo em mais de 75% a quantidade de rejeitos que seriam encaminhados para os aterros. Com investimento de R$ 3,5 milhões, a tecnologia gera uma enorme redução no gasto
com água, levando a economia financeira, sendo uma questão de tempo para que relação entre custo e
benefício seja equilibrada.

Prata
- ASSISTENTE DE COMPRAS | NORTE SUL
PLAZA | ARGO
- PODCAST: ‘DE LOJISTA PARA LOJISTA’
SHOPPING METRÔ ITAQUERA
ANCAR IVANHOE

Bronze
- ALIANSCE SONAE E REPASSA
JUNTAS NO INCENTIVO À MODA
CIRCULAR E À SUSTENTABILIDADE
ALIANSCE SONAE

Categoria Projetos Virtuais

Ouro
ALUGUEON – O MARKETPLACE DA LOCAÇÃO | AD SHOPPING
Com mais de 30 anos atuando no planejamento, administração e
comercialização de espaços comerciais de shoppings, a AD Shopping lançou a AlugueOn em janeiro de 2021. A plataforma de marketplace,
voltada para locação de lojas, quiosques e mídias, conta com 41 empreendimentos no portfólio, incluindo ativos que não pertencem ao Grupo AD. Entre
os grandes diferenciais, destaca-se a consultoria especializada em varejo e
shopping center. Por meio desta abordagem, direciona os potenciais investidores para o melhor negócio. Além disso, tem parceria com grandes empresas, como Inter, Porto Seguro e
Banco do Brasil, facilitando o acesso ao crédito e a garantias de locação. Também é parceira de várias das
maiores franquias do país. Com um pouco mais de um ano de atuação, a plataforma responde por 15%
das locações do Grupo AD. Foram mais de 180 mil acessos no site e negócios fechados em diversas regiões
do Brasil, incluindo lojas, quiosques e mídia, de grandes marcas. As campanhas direcionadas ao público
geraram mais de 10 milhões de impressões. A resposta positiva da chegada da AlugueOn ao mercado,
confirma o quanto esse setor está aberto a transformações e busca por inovações.
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Prata
- ROBÔ NOEL | HIPERSHOPPING
PETRÓPOLIS
- BIANCA, O BI DA ANCAR
ANCAR IVANHOE

Bronze
- SHOPPING ONLINE – A EVOLUÇÃO DO
FÍGITAL NA ALIANSCE SONAE | ALIANSCE
SONAE
- QDIG: OS QUERIDINHOS DO INSTA NO
QUERIDINHO DA PAULISTA | SHOPPING
CIDADE SÃO PAULO | SYN PROP & TECH

Categoria Expansão e Revitalização

Ouro
BARRACADABRA – A EXPERIÊNCIA EXPANDIDA
BARRASHOPPINGSUL | MULTIPLAN
O BarraShoppingSul ganhou primeira expansão vivencial do país: o
Barracadabra, um parque de vivências e aprendizagens multissensoriais, inteiramente pensado, concebido e desenvolvido para crianças de 0 a 13 anos. É
uma extensão externa e permanente do shopping que alia criatividade e inovação às funcionalidades do empreendimento em uma área 2,5 mil m², com capacidade para receber 500 crianças e 1 mil visitantes simultaneamente. Nesse
espaço estão 39 instalações lúdicas, inéditas e exclusivas, desenhadas sob medida para o empreendimento, que envolvem movimento, equilíbrio, altura, aromas, texturas e luzes. Conta com oito deques contemplativos, espelho d’água e chafariz aliado ao projeto paisagístico. O espaço reposicionou o relacionamento do empreendimento com os clientes e se mostrou estratégico em um momento de tantos desafios
impostos pela pandemia. Além disso, faz parte da estratégia de aproximação com as novas gerações de
consumidores. Desde a inauguração, em março de 2019, mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo espaço, impulsionando também as vendas. O BarraCadabra também tem apoiado estratégia digital, sendo
responsável por mais de 25 mil cadastros no aplicativo MULTI.
Prata
- TERRAÇO DO PAN | PANTANAL SHOPPING
ANCAR IVANHOE
- ESPAÇO QUINTAL DO BAN SHOPPING PARQUE
DAS BANDEIRAS | ANCAR IVANHOE

Bronze
- NBA STORE ARENA – A MAIOR
NBA STORE DA AMÉRICA LATINA
MORUMBI TOWN SHOPPING
GAZIT BRASIL

Categoria Newton Rique de Sustentabilidade | ESG

Ouro
UM SHOPPING COM PROPÓSITO
MARINGÁ PARK SHOPPING CENTER
Ao cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da
Organização das Nações Unidas (ONU), o Maringá Park atingiu a certificação
ouro, a mais alta, no Selo ODS, promovido pelo Instituto ACIM (Instituto de
Responsabilidade Social da Associação Comercial e Empresarial de Maringá).
Antes, o shopping participou de treinamento, auditoria e certificação para a
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validação das práticas sustentáveis e os impactos positivos de suas iniciativas. As 17 ODS são pautadas em
realização de palestras, campanhas de sensibilização com colaboradores, lojistas e clientes, captação de
voluntariado para os projetos, apoio a iniciativas de inclusão, organização de campanhas de sociais, apoio
à cultura, ações sustentáveis e participação ativa junto à política pública local e entidades de organização civil. Os resultados são a forma concreta de que o empreendimento tem alcançado os objetivos. A
certificação máxima atesta a efetividade das práticas, que envolvem dezenas de colaboradores e lojistas,
impactando diretamente clientes e entidades sociais.
Prata
- DE RESÍDUO A RECURSO: ULTRAFILTRAÇÃO
PARA AMPLIAR O REÚSO E MELHORAR O
EFLUENTE FINAL | PARQUE D. PEDRO SHOPPING
| ALIANSCE SONAE
- BEGREEN E ALSO – UMA PARCERIA PARA
CUIDAR DO PLANETA E DA SAÚDE DAS PESSOAS
| ALIANSCE SONAE

Bronze
- EXPRESSO – UMA VIDA COM
AFETO | CANTAREIRA NORTE
SHOPPING |LUMINE
- PARKJACAREPAGUÁ:
UM SHOPPING INTEIRO
DE SUSTENTABILIDADE |
PARKJACAREPAGUÁ | MULTIPLAN

Categoria Gestão de Pessoas

Ouro
UAI LOJISTA: CRIANDO CONEXÕES VERDADEIRAS COM
OS NOSSOS PARCEIROS | ANCAR IVANHOE
Lançada em 2021, a UAI - Universidade do Lojista Ancar Ivanhoe
é uma plataforma digital de aprendizagem, que oferece cursos de capacitação e aperfeiçoamento aos times de lojas dos 24 shoppings da companhia espalhados pelo Brasil. Nasceu com o objetivo de democratizar o
acesso ao conhecimento e fortalecer as relações com a rede de lojistas.
Os conteúdos englobam temas voltados para o varejo, priorizam o fácil
acesso, proporcionam uma experiência interativa e transformam a realidade dos lojistas, inserindo-os nas principais pautas e tendências do
mercado mundial. A UAI Lojista se apresenta como um hub de soluções que busca ampliar o mindset dos
mais de 4.500 lojistas, por meio de conhecimento, relacionamento e efetivação de negócios onde crescer
e inspirar seja possível. Em 2022, os conteúdos e arquitetura da plataforma foram atualizados com base na
aprendizagem do piloto e cocriação com os lojistas. Nesse ano, após abertura das inscrições, houve cerca
de 3.500 inscritos entre proprietários, gerentes de loja e vendedores.

Prata
- DNA DA LIDERANÇA, UM PROGRAMA
DE TREINAMENTO QUE É UMA AULA
DE CULTURA | ALIANSCE SONAE

Bronze
- GRUPO ALMEIDA JUNIOR: PIONEIRO EM
SANTA CATARINA NO ATENDIMENTO E
ABORDAGEM À PESSOA COM AUTISMO
ALMEIDA JUNIOR
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O impacto
das gerações

CONECTADOS, TECNOLÓGICOS E, AO
MESMO TEMPO, IMERSOS NAS QUESTÕES
SOCIOAMBIENTAIS DO MUNDO, OS
NATIVOS DESSAS GERAÇÕES VÃO
REPRESENTAR, EM 2030, 50% DOS
CONSUMIDORES GLOBAIS. MAS, NÃO SE
ENGANE, ELES AFETAM O CONSUMO, O
VAREJO E OS NEGÓCIOS DESDE JÁ
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Os

traços geracionais no comportamento

aproveita oportunidades em todas as suas esferas

humano, seja nas relações interpesso-

de crescimento”, explica.

ais ou comerciais, não têm fronteiras sociais, econômicas e nem físicas, já que nosso mundo é glo-

Ao mesmo tempo, é preciso incluir os adultos, pois

balizado. Além disso, não têm a ver com um país

também são afetados pelo cenário global e pau-

ou classe social porque podem ser observados em

tam boa parte de suas atitudes em seus papéis de

todas as culturas, em todo o planeta. Segundo

mãe, pai e avôs a partir destes acontecimentos, in-

Fernanda Furia, fundadora da Playground da Ino-

fluências e inputs dessa linha geracional. A alpha

vação – consultoria de Inovação em Psicologia e

tem exigido dos mais velhos uma transformação

Educação, ao se debater sobre a geração alpha, se

de mentalidade e uma desconstrução de antigos

coloca uma lupa na infância. “Podemos focar em

paradigmas com relação à educação, ao brincar, à

pesquisas, desenvolvimento de produtos, serviços

saúde mental, aos formatos de trabalho e aos es-

e estratégias em diferentes setores da sociedade

tilos de vida. “Precisamos impulsionar novas práti-

para contribuir na formação ética, social e emo-

cas educacionais mais condizentes com a realida-

cional desta geração. Uma sociedade que investe

de e com as perspectivas de futuro.

nesta fase da vida previne inúmeros problemas e
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Quem é a geração de vidro, das telas,
da inteligência artificial?
Os alphas são gamers nativos e nasceram a partir do ano de lançamento do iPad em 2010. Eles crescem
em meio a equipamentos inteligentes e portáteis e entendem o mundo on-line e off-line como um só,
transitando facilmente entre os dois. “Adultos acima de 20 anos serão os últimos que vão falar da divisão
físico e presencial, a geração alpha só vê um mundo. E isso já estava acelerado e foi ainda mais intensificado na pandemia”, diz Beia Cardoso, presidente da Five Years From Now e palestrante futurista.
O uso de smartphones, tablets, assistentes de voz, brinquedos conectados à internet e tecnologias imersivas vem moldando a formação cerebral, social e psicológica desta geração. “A experiência digital deles é
bastante ativa, construtora e sociável e as plataformas mais acessadas como TikTok, YouTube, jogos como
Minecraft, Roblox e Fortnite estão definindo crianças e adolescentes como cocriadores ativos. Eles mostram uma maior necessidade de escolher e de tomar decisões no seu dia a dia. Na internet, escolhem e
decidem o tempo todo, enquanto na vida presencial dificilmente os adultos lhes dão a chance de tomar
decisões”, destaca Fernanda.
Além disso, enquanto as gerações anteriores – millennial e a geração X – aprendiam em casa ou na escola,
eles utilizam as redes sociais, o que gera, inclusive, influência de consumo. “E isso é caminho sem volta:
97% dos alphas são influenciados pelas redes sociais. Por isso, a ausência de uma marca nos ambientes de
conteúdo e de interação com esse grupo geracional trará uma ausência de percepção, num futuro bem
próximo, já impactando agora o consumo”, afirma Guga Schifino, head of digital na DX.CO – grupo 4all e
sócio e curador da FFX.
Os mais novos da geração Z e os alphas como um todo já entraram na escola com muito conhecimento,
por isso, Beia afirma que, ao idealizar um projeto para eles, é preciso que o varejo os envolva porque eles
pensam diferente. É essencial trocar ‘o’ para por ‘junto com’ e somar a diversidade geracional. É pensar em
todo mundo, em todas idades.
Eles também têm uma relação diferente com o dinheiro. “Enquanto a geração Y gasta, a Z
economiza. E os mais velhos da alpha, hoje com 12 anos, parecem viver em um mundo
que vai acabar, que é mais finito do que nunca. Então, essa relação da economia é
muito presente, tanto que eles têm uma educação financeira melhor, especialmente em países de primeiro mundo, em que esse componente faz parte do ensino
desde os primeiros anos escolares há muito tempo”, relata a palestrante futurista.
Além disso, os alphas exercem uma atitude empreendedora natural. “Desde
cedo, criam, negociam, calculam, pagam com tokens, vendem e trocam dentro
dos videogames. Fora isso, é provável que confiem mais nas novas tecnologias
dos que as gerações anteriores, se relacionem com elas de maneira cada vez
mais emocional e sintam-se cada vez mais atraídos por experiências
mais imersivas e interativas”,
destaca Fernanda.
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O agora e o amanhã

Por isso, existe uma atenção do

Em 2030, os alphas e os Z serão

que entende que precisa melho-

varejo on-line de forma geral,
rar a experiência para se tornar

50% dos consumidores e represen-

mais atrativo. “Os alphas utilizam

tarão boa parte da força de trabalho,

tecnologia de ponta nos games e,

mas, desde já influenciam diretamen-

quando entram em um e-commer-

te o consumo das famílias. Então, ter

Guga Schifino, head

que falar sobre eles, vai além de uma

of digital na DX.CO –

ce que só quer vender e nada mais,

projeção de futuro, mas é também

grupo 4all e sócio e

ainda se deparam com uma tecno-

curador da FFX

logia arcaica. Ainda se está muito

focar no presente. De acordo com
Schifino, atualmente, são mais de 3

bilhões de pessoas com menos de 20 anos no
mundo, que equivalem a 36% da população
mundial, mas já correspondem por metade do
consumo. Mas como alguém com essa idade e
com pouca renda pode estar representando a
metade da decisão de consumo? “Embora não
tenham renda própria, eles definem o destino
dos recursos das famílias e isso é no mundo
inteiro. Qualquer consumo acaba sendo fortemente impactado pelos mais jovens, inclusive,
em compras de bens mais duráveis como um

longe do que buscam”, diz Beia. E as
empresas que não forem geradoras de conteúdo terão ainda mais dificuldades. Ela elucida
com um exemplo: “Ao entrar em uma farmácia,
por exemplo, o cliente tem uma experiência de
shopping, há todo o envolvimento com outras
seções como de cuidados com o bebê e beleza,
mas esse encantamento ainda não está nos sites de vendas.”
Para tentar se adequar a essa rápida transformação no comportamento de consumo, o vare-

carro, por exemplo”, explica.

jo está modernizando seus canais e valorizando

Beia concorda e reforça que geração Z que, tem

mente, marcas se aproximando de games in-

hoje entre 13 e 25 anos, já é consumidora assim
como a alpha por dois motivos: porque de fato
efetuaram uma transação comercial própria ou
porque influenciaram nas decisões da família.
“As crianças e os adolescentes têm uma influência que, talvez, seja uma das maiores que já
existiram. Por isso, quanto mais se coloca os alpha como consumidores no futuro, menos, se

a criação de conteúdo próprio. “Vemos, globalfantis, por exemplo, Animal Crossing ou Minecraft, porque é onde esse consumidor passa as
suas horas e acaba sendo o principal ponto de
formação de marca no mundo híbrido. Como
querem uma experiência imersiva, com menos
fricção e mais simples, utilizam muito o comando de voz, o varejo no mundo inteiro está tentando se adaptar a isso”, conta o head of digital

toma providências porque eles já são.”

na DX.CO – grupo 4all.

Eles também são app first, ou seja, nasceram

Apesar da pandemia ter trazido uma acelera-

com a prática e o conhecimento de que aplicativos podem ajudar a resolver suas demandas.
“Acham muito chato comprar em e-commerces tradicionais e 70% não aceitam a
possibilidade de ligar para fazer um
pedido”, relata Schifino.
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ção na maturidade digital dos consumidores,
que descobriram novas formas de consumir, se
informar, se comunicar, se relacionar com o varejo e obrigaram as empresas a darem um salto, destravando muitos processos de inovação,
novas mudanças ainda vão acontecer. “Esse
legado da crise sanitária vai ficar e se incorpo-
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rar às rotinas de consumo e do varejo. Mas é preciso ser
mais ágil, descentralizado, colaborativo, colocar o cliente
e seus dados no centro e ter uma agenda de inovação
permanente. Diria que ninguém está e nunca estará
pronto, porque estamos em um ambiente de crescente instabilidade, incerteza e velocidade de mudanças”, destaca Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail.
Como esse jovem consumidor é ávido ainda por saber de quem
está comprando e entender o propósito da compra, as empresas também precisam ter esse olhar. De acordo com Schifino,
e nas palavras dele, “é uma geração que está mais preocupada com o final do mundo do que com o final do mês”. Esse
novo público exige que o varejista seja transparente com seu
propósito, efetivamente rápido, já que são muito ansiosos
devido ao vários inputs permanentes, e que entregue uma
boa resposta de valor na relação custo x benefício.
Nos shopping centers, a transformação de oferecer o retailment, misto de varejo e entretenimento,
tem sido a maneira de se adaptar e é um movimento crescente e mais relevante do que no passado.
Essa ressignificação pode ser vista em centros de consumo do mundo inteiro, com ambientes muito
mais voltados a serviços e entretenimento do que simplesmente o varejo.
As lojas físicas também ganham outro significado e precisam ser reinterpretadas. “Ampliam seu papel e passam a ter uma função determinante na captura, manutenção, ativação e engajamento de
clientes, gerando dados. Operam como hub logístico, de serviços e experiências e tudo isso também
passa pelo shopping center. O cenário brasileiro é totalmente diferente do americano, o shopping é
um equipamento urbano, metropolitano, conveniente, seguro, próximo do cliente, funciona muito
no entorno e em suas áreas primárias e secundárias. Ele transformou seu mix, incorporando serviços,
soluções, educação, saúde… O shopping pode se tornar um grande ponto de relacionamento e de
consumo, mas também de serviços, conveniência, de hub logístico, e, claro, de lazer e entretenimento”, afirma Serrentino.
No varejo físico, há ainda a evolução de algumas lojas temáticas com experiências mais imersivas.
Como não há dissolução entre o físico e o digital, é preciso entender as linguagens e usar as redes
sociais, por exemplo, para gerar conhecimento e aproximação. “É lenta a adaptação do mercado para
esses ambientes que geram mais interesse dessa geração. O consumo presencial é muito relevante e
a pesquisa do reconhecimento da marca acontece nas redes sociais. O físico traz com clareza a bandeira de uma empresa, mas é preciso ter presença no digital. Eles são muito complementares”, conta
Schifino. Mas experiência on-line precisa estar equiparada ao presencial. “A ideia é passar de um para
o outro sem perceber. Se o canal digital é muito diferente do físico mostra que a empresa não está
bem. O entendimento do valor do on-line é uma questão de mindset”, menciona a palestrante Beia.
Segundo Fernanda, como há uma transformação em todas as camadas da sociedade, as iniciati-
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vas do varejo devem envolver pontos como o

imaginar num varejo que só vendem os pro-

senso de responsabilidade em parceria com

dutos. Nesse novo momento, é preciso ser um

famílias e escolas, a busca do equilíbrio entre

consultor do que está ofertando para a socie-

tecnologias imersivas e iniciativas presenciais,

dade porque senão dificilmente terá relevân-

criatividade na comunicação, transparência,

cia”, diz o sócio e fundador da FFX. As lojas

uso das lojas físicas como espaços de conexão

com mais crescimento e respeito dos alphas

e de senso de comunidade, oportunidades

são aquelas que têm vendedores preparados

com in-game marketing, entre outros pontos.

para falar a verdade, inclusive, dizendo quando o produto não é adequado para determi-

E faz uma provocação: “O varejo precisa assu-

nada demanda.

mir um papel ativo de responsabilidade social
e coeducação das novas gerações. Incentivar

Essa geração vai incorporar esse mundo mais

consumo consciente, vaidade sem exagero,

imersivo, conectado e com mais experiências

autoestima saudável e saúde mental se faz

virtuais de forma nativa. “O metaverso invadi-

cada vez mais necessário. Precisamos mudar o

rá a educação, o conteúdo, o entretenimento

foco de uma cultura predadora- que vê a nova

e a mídia, tendo uma convivência com exten-

geração como uma presa a ser entendida e

são para consumo e varejo muito mais natu-

controlada para consumir mais – para uma

ral para os alphas e para os mais novos da ge-

cultura cuidadora – que enxerga as crianças e

ração Z. E isso acontecerá conforme eles vão

adolescentes como uma população que preci-

crescendo e vivenciando, por exemplo, a inter-

sa ser cuidada e orientada.”

net ultrarrápida do 5G e a gameficação dentro
do próprio universo virtual”, diz Serrentino.

Metaverso e web 3.0

Mas como as marcas podem se posicionar
“O impacto da web 3.0 no consumo é seme-

dentro do metaverso de forma inteligente,

lhante ao que tivemos com o surgimento da

cautelosa e ética para contribuir para a for-

energia elétrica.” Com essa defesa, Schifino

mação das novas gerações? Com base nes-

mostra o quanto esse recurso mudará a inte-

se questionamento, Fernanda acredita que é

ratividade entre as pessoas, já que é um am-

possível aproveitar para criar uma cultura nova

biente descentralizado que democratizará

para o varejo, pautada no ‘cuidar e orientar’ as

ainda mais a utilização das plataformas.

crianças. “Senso de comunidade, inte-

No entanto, isso acontecerá aos pou-

ração constante, construção ativa e

cos já que ainda é muito incipiente

troca social são elementos mar-

no mundo, apesar de já ter surgido

cantes dentro de jogos como

conceitualmente com blockchain.

Roblox, Fortnite e Minecraft e
podem ser caminhos potentes

“Hoje, as plataformas que domi-

para as marcas interagirem com

nam estão nas mãos de big techs

a geração alpha”, sugere.

e o desejo é que seja mais pulverizado e surjam outras oportunidades
das sociedades se organizarem,
que não dependam dessas organizações. Mas o mais importante é
que a web 3.0 realmente valoriza o
conteudista. Não é mais possível se
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Fernanda Furia,
fundadora da Playground
da Inovação – consultoria
de Inovação em
Psicologia e Educação

Pilares fundamentais
O ESG (Environmental, Social and
Governance), que inclui também
os temas de diversidade, equidade e inclusão, é o bilhete de

perspectiva artística da fachada

S H O P P I N G

Imagem ilustrativa

No cinema, grandes histórias sempre têm grandes continuações.
Por isso, o novo Shopping Patteo Urupema homenageia o Cine Urupema, antigo
cinema que marcou época em Mogi das Cruzes e região.
O empreendimento onde as melhores marcas estarão em cartaz será parada
obrigatória na consolidada avenida dos bancos, principal polo comercial e de
serviços de Mogi e região. Seja lojista e faça parte desse elenco de sucesso.

@mestracomunicacao

SHOPPING PATTEO URUPEMA

Central de Comercialização

Av. Voluntário Fernando Pinheiro

(11) 4727-4249

Franco, 515 - Centro - Mogi das Cruzes

atendimento@hbrrealty.com.br

Realização
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entrada para esse mundo híbrido. Não é uma

pras não necessariamente estão preocupados

questão que possa ser negociada e, mesmo

com ética, mas muito por valor percebido”,

que a maior parte das empresas do mundo

pontua o fundador da Varese Retail.

sejam lideradas por pessoas com mais de 55
anos, que pensam diferente dessa geração

Outro comportamento latente da geração al-

que está impactando fortemente o consumo,

pha é o ativismo climático, tendo a jovem Greta

esses líderes têm que fazer com que o ESG seja

Thunberg, ativista socioambiental sueca, hoje,

uma realidade. “Em geral, as equipes são mui-

com 19 anos, como espelho. “A questão é sobre

to semelhantes ao líder e não ao mundo e à

o mundo existir ou não. Eles querem lutar pe-

comunidade em que estão inseridas. Então, a

las questões ambientais, conversar com quem

recomendação é que as companhias formem

discute e apoia iniciativas de sustentabilidade.

times diversos que pensem diferente, para ser

Isso é muito profundo”, esclarece Beia.

possível entender qual é o melhor momento
de se comunicar. Quem não tiver uma equi-

Segundo o sócio e curador da FFX, a transfor-

pe que consiga enxergar toda a diversidade e

mação acontece em muitas esferas, não só no

inclusão que o mundo exige, provavelmente,

varejo, mas no ensino, no entretenimento e no

será cancelado e isso será mais rápido do que

serviço. “Temos convicção de que o que nos

se imagina”, afirma Schifino.

trouxe até aqui não é suficiente para nos levar
daqui para frente. Talvez, seja importante colo-

De acordo com Serrentino, a agenda ESG tam-

carmos a sandália da humildade e se dedicar a

bém foi tracionada pela pandemia, se popula-

estudar sobre essa nova maneira de ver o mun-

rizando e se tornando central. “Essa consciên-

do. Assim como as anteriores, a alpha e a Z têm

cia socioambiental e de boa governança tem

muitas imperfeições, dificuldades e ansieda-

que caminhar integrada com essa visão estra-

des. Então, é hora de ajudá-los e aprender com

tégica. O mercado de investimentos passou

eles o que é novo para nós”, finaliza Schifino.

a identificar uma correlação de boas práticas
de ESG a mais valor a longo prazo porque gera
empresas mais perenes, saudáveis e sustentáveis”, afirma o fundador da Varese Retail.
As gerações mais novas têm ainda um nível de
consciência, vigilância e preocupação com esses temas maiores. Existe a tendência que elas
sejam mais conscientes, empurrem
as empresas para comportamentos
mais transparentes, e isso deve ser
muito positivo para sociedade como
um todo e para os negócios. “São
mais sensíveis, mas não significa que
isso já seja um fato discriminante. Ao
vermos o comportamento de com-
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SOB O COMANDO DO VISIONÁRIO FUNDADOR E
CEO JOSÉ ISAAC PERES, MULTIPLAN TEM GESTÃO
SÓLIDA, ÁGIL E INOVADORA
A COMPANHIA CELEBRA OS BONS FRUTOS COLHIDOS AO LONGO DOS QUASE 50 ANOS DE
HISTÓRIA E OS RESULTADOS MUITO POSITIVOS DE 2022, JÁ ACIMA DOS NÍVEIS DE PRÉ-PANDEMIA
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

C

om a máxima de que o segredo do sucesso é fazer bem-feito, a Multiplan, a maior empresa do setor de shopping centers em valor de mercado, tem como marcas o pioneirismo, a inovação e uma

gestão de excelência focada no longo prazo e claramente reconhecida pela trajetória de quase 50 anos da
companhia. Estes pilares garantiram o enfrentamento da crise gerada pelo Covid-19 com resiliência, agilidade e solidez e os resultados já podem ser vistos. A empresa começou o ano de 2022 com ótimo desempenho operacional e financeiro, superando as expectativas e projeções. No primeiro trimestre, as vendas
totais dos lojistas tiveram alta de 13,5% comparado com o mesmo período de 2019. O portfólio apresentou
uma taxa de ocupação média de 94,8%, sendo que 14 empreendimentos tiveram o índice acima de 95% e
cinco destes apresentaram taxa igual ou superior a 98%. Os shoppings da Multiplan recebem anualmente
cerca de R$ 190 milhões de visitas, somam quase 876 mil m e contam com mais de 6 mil lojistas.
Sempre à frente de seu tempo, José Isaac Peres, fundador e CEO da Multiplan, um dos mais respeitados
empresários do mercado imobiliário e do setor de shopping centers, considera que a demanda reprimida
é o principal ponto para o crescimento. Em entrevista exclusiva à Revista Shopping Centers, ele fala sobre
o momento atual, a inauguração do ParkJacarepaguá, no Rio de Janeiro, o projeto inédito MultiSer, focado
em bem-estar e saúde, o investimento no Golden Lake – o maior projeto imobiliário residencial da história
da Multiplan –, e o aprimoramento contínuo realizado nos empreendimentos. Além das estratégias dos
negócios, Peres ressalta o quanto é importante o trabalho permanente com muito amor envolvido para
que cada shopping seja em um local de encontro e festividade e desperte os sentimentos dos clientes.
Revista Shopping Centers – Como avalia o primeiro trimestre de 2022 e a perspectiva para os próximos meses já que é ano de eleição e o cenário macroeconômico é delicado?
José Isaac Peres – O primeiro trimestre de 2022 foi
muito bom, acima do que prevíamos para este ano
e bem superior a 2019. Quando comparado com os
anos de 2020 e 2021, é muito mais porque estávamos prejudicados devido ao fechamento do co-

José Isaac Peres, fundador
e CEO da Multiplan
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mércio. Com relação à pandemia, acredito que

JIP – Eu já pensava há muito tempo

já é passado. Para o futuro, o que nos traz uma

em ajudar as pessoas com proble-

preocupação é até onde temos liberdade nesse

mas emocionais porque oferece-

país. A questão central que estamos vivendo é a

mos lazer, segurança, ambientes bons,

de que, ocasionalmente e em determinados mo-

lojas, restaurantes, mas, não tínhamos esse

mentos, a nossa Constituição, nossa lei maior, não

produto para oferecer. Já era um pensamento an-

está sendo respeitada. Devemos pensar na demo-

tigo e nasceu após uma conversa com psiquiatra

cracia, que significa liberdade acima de tudo. Te-

Augusto Cury, que disse que era uma excelente

mos visto uma ingerência do Poder Judiciário e

ideia. O MultiSer é um Centro de Gestão da Emo-

até mesmo do Congresso Nacional. No Executivo

ção, administrado pela Multiplan, sob a direção de

também temos visto isso, o que nos preocupa. É

Augusto Cury. Estamos cumprindo nossa função

preciso ter uma atenção porque a segurança ju-

como empresários, mas também uma função so-

rídica é um pilar fundamental. Sabemos que sem

cial de atender quem está em um momento de

justiça não existe segurança e sem segurança não

conflito emocional.

existe liberdade.
RSC – Trazer o segmento de saúde para o shoRSC – Em sua análise, quais pontos foram es-

pping com os Centros Médicos do BarraSho-

senciais e colaboraram para a Multiplan alcan-

ppping e depois do Ribeirão Shopping foi uma

çar esses resultados extremamente positivos

quebra de paradigma na época. Eles geram flu-

nos últimos meses?

xo e, consequentemente, vendas?

JIP – Claramente, foi a demanda reprimida de

JIP – O Centro Médico BarraShopping foi um pro-

pessoas que ficaram dois anos ‘presas’ em casa.

jeto inovador, tornando-se o primeiro centro mé-

Fato que também gerou consequências sérias do

dico dentro de um shopping center. Nele são re-

ponto de vista de outras áreas, como a da saúde.

alizados 300 mil exames e consultas, o que traz,

Tivemos uma série de efeitos colaterais e a eco-

pelo menos, 50 mil pessoas por mês. O BarraSho-

nomia sofreu muito porque ficamos praticamen-

pping recebe cerca 2,5 milhões de visitantes men-

te parados. Hoje vemos que a inflação está no

salmente, quando se fala em 50 mil parece pouco,

mundo todo por uma razão simples: a oferta de

mas, para qualquer shopping, que tenha um trá-

produtos diminui, se parou de produzir e, em cer-

fego muito intenso, é representativo.

tos países, existe a dificuldade de contratar mão
de obra porque há àqueles que se acostumaram

RSC – No ano passado, a companhia inaugurou

com o auxílio dos governos. Precisamos vencer

ParkJacarepaguá. O que esse empreendimento

esse trauma que a Covid-19 trouxe.

traz do conceito de shopping do futuro?

RSC – O RibeirãoShopping

JIP – Trouxemos um shopping com aproveita-

recebeu o espaço Multi-

mento da luz natural, criamos terraços interativos,

Ser, um Centro de Gestão

voltados para o bem-estar. Há um parque infan-

da Emoção. A pandemia

til fantástico, demos muito valor à ambientação,

acelerou a realização desse

natureza, jardins, criamos área dos pets. Interna-

projeto visionário?

mente, ele tem uma arquitetura belíssima, diria,
talvez, que é um dos shoppings mais bonitos do
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país. Para implantar esse projeto assim
como todos os outros shoppings da Multiplan, estudamos o entorno como vias, asfaltamento, iluminação e sinalização. Com
isso, investimos cerca de R$ 60 milhões publicamente e o viário da região melhorou
muito após o ParkJacarepaguá. Um shopping consegue regenerar uma região.
RSC - E essa mudança do entorno após a
implantação de um shopping aconteceu
já nos primeiros empreendimentos da Multiplan?
JIP - Fui pioneiro, provavelmente, nos cinco primeiros shoppings que eu
construí pela Multiplan. O BH Shopping (1979), por exemplo, era no entroncamento viário com Nova Lima. Na época, o prefeito me questionou
se eu não estava errado em construir o shopping do lado oposto da cidade. Hoje, Belvedere é um dos
bairros mais importantes, modernos e crescentes da capital mineira. Depois, em Ribeirão Preto (SP),
compramos parte de uma fazenda de açúcar e construímos o RibeirãoShopping (1981), em tempo recorde – um ano. Existe a cidade de Ribeirão Preto antes e após o empreendimento. Em São Paulo, onde
fica o MorumbiShopping (1982), adquiri o terreno com as fundações e construí o shopping. Na época, foi
muito difícil emplacá-lo porque era periférico, hoje, já é uma grande região e no futuro será maior ainda.
Nós mesmos construímos duas torres comerciais e temos escritório em uma delas.
RSC – Os empreendimentos da Multiplan, mesmo que construídos há duas, três, quatro décadas,
são muitos atuais. Existe essa preocupação da companhia de que todos os shoppings acompanhem a evolução do setor?
JIP – Conservar é uma virtude e nossa conservação não é para manter o que existe, mas para acrescentar também. Quando fazemos expansões, aproveitamos e reformamos o shopping, deixando-o novo.
Até mesmo as fachadas são modificadas. É aquela velha máxima: quem não se adapta não sobrevive.
Conhecemos o comportamento social e sabemos que os hábitos de consumo mudam. Me lembro que,
durante a primeira visita que fiz aos shoppings nos Estados Unidos, o cinema era do lado de fora. Eu já
fiz o meu primeiro shopping com cinema dentro. Somos uma sociedade latina com uma característica
diferente. Os anglo-saxões são mais objetivos, menos emotivos nessas decisões. Nós sempre queremos
transformar os shoppings em um ambiente festivo. Por isso, a manutenção é muito importante. Em
uma determinada data, me recordo que decidi reformar todos os banheiros. O shopping center é público, mas ele é privado, tem dono e quem zele pela
manutenção. Nossos shoppings recebem aproximadamente quase um Brasil por ano. E isso evidentemente é muito gratificante, mas também envolve
uma responsabilidade social. Temos uma seguran34_SHOPPING CENTERS
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ça eficaz e, no Brasil, mesmo com toda a
eficácia, não conseguimos inibir todos os
casos de assaltos. Nos preocupamos em nos
antecipar e fazer sempre bem e melhor, se superando permanentemente. Costumo dizer que se não
temos um parâmetro, criamos o nosso – temos um
concorrente imaginário.
RSC – O senhor sempre diz que o segredo do sucesso é fazer bem-feito e é essencial gostar do que
se faz para que seja possível se atentar aos detalhes.
JIP - A vida não tem sentido sem amor e tratamos
as pessoas com amor. Quando comecei, era apenas
um estudante de uma faculdade de economia. Tornei-me empresário muito cedo, com 22 anos. Naquela época, fiz diversos de empreendimentos imobiliários. Quando entramos no segmento de shopping
center, em 1977, começamos a pensar em como
atrair as pessoas. Nos primeiros anos, era movido por
uma espécie de uma filosofia de Maquiavel de que
nem sempre a necessidade move o homem, mas o
medo obriga. O medo que eu tinha de não dar certo
fazia com que acabasse dando certo. Depois de muitos anos, eu compreendi que o maior impulso era a
gratidão. Daí, incluí uma máxima que o segredo do
sucesso é fazer bem-feito, mas para ser assim é preciso amar o que se faz. Se olhar um shopping como
um edifício diferente do outro, as diferenças não mexem com seus sentimentos, mas os detalhes sim. À
medida que toca no sentimento humano, você já
está meio vitorioso. Hoje, a filosofia da Multiplan é
tornar a realidade maior do que o sonho.
RSC – Gostaria que o senhor falasse sobre o Golden Lake, o maior projeto imobiliário residencial
da Multiplan.
JIP – Golden Lake é uma réplica do Golden Green,
da Barra da Tijuca, só que ainda mais sofisticado e
melhor, porque essa é a característica da Multiplan:
o último shopping tem sempre que ser o melhor do
que todos, possivelmente, sempre acrescentando al
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guma inovação. Em uma área de 170 mil m², em frente ao Guaíba, estamos fazendo em Porto Alegre o
que o BarraShopping fez para a Barra da Tijuca. Primeiramente, fizemos o BarraShoppingSul e agora estamos fazendo um condomínio fantástico.
RSC – As gerações Z e alpha representarão 50% dos consumidores em 2030. Como a Multiplan analisa
esse cenário?
JIP – Coincidentemente, o Augusto Cury me disse que as pessoas são gregárias, não vivem isoladas. O
ser humano quer compartilhar e agregar. Há milhares de anos os nossos impulsos continuam sendo os
mesmos. Nós mudamos, mas os nossos sentimentos não mudaram. Não é porque a tecnologia te dá mais
poder que você vai deixar de ser humano. Por exemplo, vi uma fila enorme na inauguração da Shein (fast-fashion chinesa que abriu sua primeira loja física no Brasil no VillageMall). O que estamos vendo hoje é
que nosso sucesso se chama demanda reprimida, desejo de consumir em primeiro lugar. E qual é o maior
espetáculo dentro do shopping? São as pessoas. Por isso, temos que fazer um empreendimento festivo e
dar mais do que elas esperam.
RSC – Por que os eventos da Abrasce que retornam ao formato
presencial são tão significativos para todo o setor?
JIP – Os eventos da Abrasce deste ano devem mostrar não só às
pessoas interessadas, aos concorrentes, a quem for, mas, sobretudo ao governo, como somos importantes em cada cidade. Se os
601 shoppings fechassem, o caos urbano estaria instalado. Somos
o interventor, não o problema, mas a solução. E isso as autoridades precisam entender.
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CRIPTOMOEDAS
AVANÇAM NO MERCADO
A ADESÃO À MOEDA AUMENTOU NOS ÚLTIMOS ANOS, ESPECIALMENTE
DURANTE A PANDEMIA PORQUE PROMOVE UM MEIO DE PAGAMENTO RÁPIDO
E SEGURO, ALÉM DE INVESTIMENTOS LUCRATIVOS
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

penas no Brasil a criptoeconomia movimentou cerca de U$150 bilhões no ano passado o que aponta para um futuro próximo em que mais essa moeda fará parte da

nossa realidade. Com o mercado em crescimento, no final de abril de 2022, o Senado aprovou o texto sobre a regulamentação de criptomoedas no país, que, além de trazer diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais, que não se enquadram
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cria o Cadastro Nacional
de Pessoas Expostas. Agora, o Projeto de Lei seguiu para a votação
na Câmara dos Deputados.
Mercado Bitcoin, OWS Brasil, Zro Bank, Foxbit e bitblue são
algumas das muitas empresas de criptoativos atuantes no
Brasil. Esse número crescente levou à fundação, em 2017, da
Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto), que reúne os diversos players do mundo, fazendo a interlocução com o
poder público e executando ações em prol do desenvolvimento
tecnológico.
Quando primeira moeda digital surgiu em
2008, a Bitcoin, o principal objetivo era

Humberto Andrade,
trader do Mercado Bitcoin

que fosse utilizada como meio seguro e ágil de pagamento na internet. Isso aconteceu
primeiramente em países da Europa e nos Estados
Unidos. Pelo perfil mais conservador do brasileiro, no
início, o ativo foi visto mais como um investimento
por sua valorização e crescimento. Não demorou
muito para surgirem outros criptoativos e a adesão
tem sido cada vez mais rápida. Segundo Humberto
Andrade, trader do Mercado Bitcoin, esse crescimento se deve porque se percebeu que existem empresas
sérias que geram empregos e pagam impostos no país,
aumentando a confiança. “Começamos 2018 com 1 milhão
de clientes, chegamos a 3 milhões em setembro de 2021 e esse
38_SHOPPING CENTERS
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número já saltou para 3,4 milhões em março des-

uma parceria com Grupo Carrefour Brasil e está

te ano”, explica. Existe uma evolução também do

implantando ATM nos hipermercados da rede em

uso como meio de pagamento.

que os clientes podem comprar ou vender criptoativos utilizando dinheiro em espécie. O primeiro

E a aceleração digital da pandemia refletiu nesse

caixa eletrônico de criptomoedas foi instalado no

mercado. Segundo Bernardo Srur, diretor da AB-

Jardim Pamplona Shopping, em São Paulo.

Cripto, foi a partir de 2019, que o comércio brasileiro se tornou mais receptivo a receber cripto como
meio de pagamento, devido à ascensão e à entrada de novos players, ao mesmo tempo em que

VANTAGENS
De acordo com Srur, essa economia digital oferece uma série de benefícios, entre eles, se

houve a queda do mercado de capitais.

destacam a garantia da escassez, a

Houve um movimento global de

segurança por não ser duplicável,

aceitação, inclusive também para

o baixo custo, a rapidez da tran-

fazer reservas de valor. “Em 2020,

sação e a irreversibilidade das

a MicroStrategy, por exemplo,

operações. “Aceitar cripto é es-

faz sua primeira aquisição de

tar aberto ao mundo, que está

US$ 1 bilhão em criptomoedas

cada vez mais digital. O lojis-

para compor sua estratégia de

ta que está inserido nisso está

tesouraria. O Elon Musk, cofun-

criando uma possibilidade de

dador da Tesla, também passou

receita a mais”, fala o diretor da

a comprar e, depois, receber com

ABCripto.

cripto. Um movimento massivo desses players institucionais refletiu no
comércio brasileiro, que começou

Bernardo Srur,

também a expressar apreço. No

diretor da ABCripto

fim de 2020 e início de 2021, algumas incorporadoras de imóveis, revenda de automóveis e outros comércios já estavam aceitando
criptoativos como meio pagamento.”
O Mercado Bitcoin, que transacionou pouco mais
de R$ 64 bilhões apenas em Bitcoins no Brasil,
firmou uma parceria com a concessionária digital NetCarros, uma startup do Grupo DNR. “Desde
22 de março, os pagamentos já estão sendo feitos com todas as moedas listadas pelo Mercado
Bitcoin, inclusive BTC (Bitcoin) e ETH (Ethereum)”,
relata o trader. Ainda é possível definir a porcentagem da transação a ser paga com criptomoedas,
podendo mesclar com reais.
A Via, antiga Via Varejo, fez aportes na startup
byebnk, que atua em gestão de investimentos

O varejo ainda está em fase de aprendizagem sobre às moedas digitais e uma
das principais dificuldades é a precificação. “Aos poucos, observamos a criação

de metodologias para precificar e receber algo
em cripto, inclusive, com liquidações automáticas.
Ou seja, o cliente paga com cripto e o comerciante recebe automaticamente em reais”, explica Andrade. “A rede Buddha Spa, por exemplo, lançará
o próprio token, em que o cliente compra cripto e
pode usar em qualquer unidade”, continua.
De acordo com Srur, os debates regulatórios aumentam a cada dia oferecendo mais segurança
jurídica para o setor operar como um todo, além
de uma perspectiva muito positiva para a adesão
ao recebimento de cripto. “Por ser um setor novo,
com apenas 10 anos no Brasil, a regulação define
as regras de responsabilidades, controles e obrigações”, explica.

de criptomoedas. O Coin Cloud também firmou
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REAL DIGITAL
A CBCC (Central Bank Digital Currency), em português, moeda
digital de banco central, é debatida globalmente e a maioria
dos países analisa o quanto elas podem melhorar o mercado
de pagamentos de varejo e promover a competição e a inclusão financeira para a população ainda inadequadamente atendida por serviços bancários. Por isso, o Banco Central
vem realizando um estudo sobre a emissão de moeda digital
pela instituição e isso pode impulsionar ainda mais o mercado
de criptomoedas. De acordo com Andrade, essa é uma iniciativa
muito válida porque busca quem mais entende do setor. “O real
digital pode impulsionar os criptoativos no Brasil porque está sendo
desenvolvido por um órgão regulador de mercado e pertencente ao Estado brasileiro e isso tem tudo para dar mais segurança ao investidor”, destaca.
Segundo Srur, o real digital será a validação que faltava e que também ajudará no entendimento da população. “A diferença de uma cripto para o real digital é o Estado que está presente.” As CBCC vêm sendo estudadas por diversos países do mundo, mas Srur frisa que todos
os meios de pagamento continuarão existindo e esse será mais um a ser integrado ao sistema
financeiro nacional.

LGPD E IMPOSTOS
A Lei Geral de Proteção de Dados em relação ao blockchain continua sendo aplicada. É importante dizer que tudo deverá acontecer nos mesmos moldes que a LGPD delimita. Os dados
dos clientes, no caso de utilização de um protocolo já desenvolvido, não serão compartilhados
com os estabelecimentos. Exceto a wallet de transação e os hashs, que são como os extratos
das transações”, relata Andrade.
Além disso, esses ativos digitais devem ser declarados no imposto de renda, uma exigência
da Receita Federal desde 2019 e as regras sobre isenção e tributação podem ser consultadas
no site do órgão. Em 2021, os brasileiros declararam R$ 200,6 bilhões em operações com criptomoedas.

METAVERSO
A tentativa de criação do metaverso sempre esbarrava no ponto da integração de uma economia entre o mundo físico e virtual. E isso é superado com a criação da criptomoeda. Várias
empresas já estão desenvolvendo seus tokens não fungível, NFT - cuja sigla vem do inglês
non-fungible tokens - , dando a possibilidade de adquirir seus produtos no ambiente que o
cliente preferir, virtual ou físico. E isso ajuda o metaverso a se estabilizar porque a cripto é tão
importante para esse momento porque ela navega no real e no virtual. “O lojista aceitar cripto
dá opção para esse público que está inserido nesse mundo tecnológico. É preciso ter um olhar
para o futuro”, finaliza Bernardo.
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SHOPPINGS EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
DE ÁREAS DE TRANSIÇÃO INTEGRADAS À CIDADE ATÉ A INTEGRAÇÃO DE COMPLEXOS
MULTIUSOS. OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS
ENVOLVEM MUDANÇAS BASEADAS NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, NAS
TENDÊNCIAS PARA O FUTURO E NO CRESCIMENTO DAS REGIÕES
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Os

shoppings se transformam constante-

mudanças nas legislações, os terrenos ganham

mente, acompanhando as tendências

edificabilidade e potencial construtivo”, explica.

do mundo contemporâneo, do comportamento

O resultado são empreendimentos que agre-

humano e a evolução dos consumidores. Muito

gam edifícios comerciais, residenciais, centros

dessa transformação se vê nos projetos de ex-

educacionais e de saúde, entre outros.

pansão e revitalização dos empreendimentos,
além, claro, dos projetos dos novos malls. Assim,

A análise feita pelo arquiteto já pode ser vis-

toda a indústria se mantém atual, ao mesmo

ta aplicada no Brasil. Mais do que centros de

tempo em que aponta o caminho para o futuro.

compras, alguns shoppings hoje já se mostram
como espaços de transição com a cidade. “Eles

Segundo Fabio Aurichio, diretor da Acia Arqui-

passam a ser um indutor para o desenvolvimen-

tetos e sócio do estúdio espanhol L35 Arquitetos

to imobiliário e urbanístico”, destaca Aurichio.

no Brasil, as áreas de desenvolvimento do setor
de shopping centers passaram a ter um novo

Em Minas Gerais

olhar para os projetos: a busca é por explorar

Com três décadas de história, o Center Shopping

o espaço para outros usos. “Existia o caminho

Uberlândia inaugurou, em abril, o novo Center

de qualificar a ABL e isso ligado à revitalização

Convention e o Center Office, parte do projeto

com melhoria das áreas comuns requalifican-

de ampliação do empreendimento. “Em 2019, o

do ou reposicionando o empreendimento. Ago-

Grupo Arcom de-

ra, existe a diversificação imobiliária dentro do

cidiu

empreendimento, transformando o shopping

atuação na área de

center em um complexo de uso misto. Com as

negócios

expandir

a

corpo-
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rativos e, juntamente com a brMalls, decidiu também pela revitalização do
Center Shopping, obra que ainda segue sendo executada”, explica Jonathan
Palmer Almeida Honório, superintendente do Center Shopping Uberlândia.
A projeção de finalização é em 2023.
Essas grandes transformações tornarão o empreendimento ainda mais moderno e alinhado às novas tendências. Honório ressalta que o projeto é fruto
do acompanhamento constante do comportamento do consumidor somado às pesquisas feitas pela empresa. “Entre as principais mudanças estão a
implantação de um conceito de boulevard, apresentando áreas de convivência ao ar livre e um paisagismo surpreendente, a troca de piso em diversas
áreas e a completa reformulação da fachada”, diz. O ponto de partida da
reforma, foi o retrofit da praça de alimentação do piso 1, que trouxe, entre

Jonathan Palmer
Almeida Honório,
superintendente do
Center Shopping
Uberlândia

outros pontos, a conexão vertical entre os pavimentos feita por escadas rolantes. No total, o Center Office ampliará em 9 mil m² a área de negócios corporativos no complexo, o
que causa um grande impacto no fluxo de pessoas do Center Shopping.

Pelo Brasil
Desde o ano passado a Ancar
Ivanhoe tem explorado a área
externa de alguns de seus ativos,
criando novas experiências para
os clientes. Os mais recentes desenvolvimentos nesta área são
no Parque das Bandeiras Shopping, no Pantanal Shopping e
Shopping Boulevard, que ganhaEvandro Ferrer, CEO da
Ancar Ivanhoe

ram, respectivamente, o Quintal
do Ban, o Terraço do Pan e a Va-

randa Boulevard. “Começamos a perceber que as praças
de alimentação atendem a uma necessidade de conveniência e que a gastronomia está conectada com momentos de lazer, entretenimento e recordações. A partir disso,
criamos espaços que remetem à extensão da casa”, diz
Evandro Ferrer, CEO da Ancar Ivanhoe.
Os projetos apostam na gastronomia local, com marcas
exclusivas, nas áreas de entretenimento, nos cenários instagramáveis e em espaços pet e kids. Tudo, claro, pautado pelas novas demandas dos consumidores. Segundo Ferrer, as
relações foram ressignificadas na pandemia, inclusive, entre

Com investimento de R$ 8 milhões, o
Terraço do Pan, localizado no rooftop do
Pantanal Shopping, é um dos projetos da
Ancar Ivanhoe com conceito de integração
com o f requentador

o consumidor e o shopping. “O nosso compromisso é estar cada vez mais conectado com o nosso
público, tanto fisicamente quanto emocionalmente.” Para o segundo semestre, estão previstas áreas
com esse conceito no Botafogo Praia Shopping, Natal Shopping e Quintal do Jóquei.
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Imagens 3D de como ficará a área
externa do Shopping Praça da Moça

No ABC paulista
Vencedor do Prêmio Destaque da Abrasce em 2021, o Shopping Praça da Moça, do Grupo AD
Shopping, em Diadema (SP), já iniciou o projeto de retrofit e as melhorias estão voltadas para praça de
alimentação, com o objetivo de torná-la mais ampla, aconchegante, moderna e iluminada. A reforma
abrange também o Play do Praça, área de playground ao ar livre, e o espaço externo integrado ao
restaurante Mania de Churrasco.
Segundo Messias Mattos, coordenador de administração geral do Grupo AD Shopping, essa revitalização já fazia parte de um plano traçado antes mesmo da pandemia. Com investimento estimado em
R$ 2,6 milhões, o desenvolvimento do conceito foi realizado pelo escritório DFA, do arquiteto Carlos
Dominguez. Tudo isso para somar forças aos bons resultados já atingidos em 2021, quando o empreendimento teve 37 novas operações e apenas 0,52% de vacância. Explorar as áreas de convivência e
espaços verdes têm sido um pedido de clientes em todo o mundo. “Nosso investimento nessas melhorias vai refletir em um desempenho ainda melhor porque está alinhado às principais tendências
globais pedidas pelos consumidores”, aponta Mattos.
O Shopping Praça da Moça recebe mensalmente uma média de 800 mil visitantes, de classes
B e C e, atualmente, tem atingido uma parcela da classe A da região. “Nosso
bom desempenho e plano de expansão e de qualificação do mix têm trazido novas marcas. Investir no retrofit para ampliar e melhorar nossas áreas é
nosso compromisso com consumidores”, destaca Renata Paes, gerente geral
do Shopping Praça da Moça.

Plano geral
Nos últimos dois anos, a Aliansce Sonae trabalhou em diversos projetos de
retrofit, redevelopment e expansão, tendo já iniciado cinco obras: Carioca
Shopping, Shopping Leblon, Franca Shopping, Parque D. Pedro Shopping
e Shopping da Bahia. “E mais alguns projetos se encontram em aprovação
municipal”, completa Mario Oliveira, diretor de Desenvolvimento de Novos
Negócios, da Aliansce Sonae.
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Mario Oliveira, diretor
de Desenvolvimento
de Novos Negócios, da
Aliansce Sonae

_GESTÃO E OPERAÇÃO

Esses investimentos estão alinhados ao compromisso de oferecer shoppings modernos, funcionais,
com espaços que atendam às diferentes demandas do cotidiano e do consumidor ‘figital’, que quer
ser atendido com conveniência e experiência. “Os shoppings são muito mais do que apenas centro
de compras, são lifecenters. Os projetos de revitalização têm como objetivo criar espaços cada vez
mais acolhedores e modernos, que atendam às novas demandas como a conexão com a natureza nas
áreas internas, praças de alimentação e jardins mais amplos, espaços infantis com atrações
e experiências imersivas e que fujam do comum”, explica Oliveira.
Para comemorar seus 20 anos, o Parque D. Pedro Shopping vai ganhar uma nova roupagem: as obras foram iniciadas em novembro do ano passado e têm previsão de término
em três anos. “Essa reestruturação trará um novo olhar sobre a proposta original do shopping: ser um parque onde prevalece a luz natural e com áreas verdes, com implementação de novo paisagismo. A inspiração vem da própria história do Parque D. Pedro e contará com linhas
de grafismo contemporâneas, design e funcionalidade. Todo projeto de iluminação será renovado”,
declara Marcelo Zaffalon, superintendente do Parque D. Pedro Shopping.
As obras seguem um cronograma, iniciando pelo Corredor das Flores e depois seguindo para o Corredor das Árvores, que vão ganhar paisagismo e lounges internos e externos. A praça de alimentação se transformará em um
grande parque, oferecendo um espaço de convergência e de uso múltiplo. O
projeto está sendo coordenado pela equipe de Arquitetura da Aliansce Sonae
junto com escritórios terceirizados.
“Os investimentos e as ações buscam manter o Parque D. Pedro Shopping
como o shopping mais lembrado da Região Metropolitana de Campinas
e aprimora o nosso compromisso de proporcionar, aos nossos visitantes,
experiências excelentes de entretenimento, gastronomia e convivência,
criando momentos memoráveis.”
A construção de um hotel de uma rede internacional também está nos planos e o complexo imobiliário do Parque D. Pedro Shopping – com um po-

Perspectiva 3D da área
interna, que ganhará
lounges e mais
iluminação natural

Marcelo Zaffalon,
superintendente do
Parque D. Pedro Shopping
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tencial construtivo de 420 mil m²
– já está aprovado pela Prefeitura
de Campinas e começa a sair do
papel com uma parceria robusta. “O
novo conceito de bairro, que agregará valor ao município, trazendo qualidade de vida e bem-estar aos moradores da região e frequentadores do
centro de compras, tem seu primeiro
empreendimento definido: um hotel
da bandeira francesa B&B, companhia do setor hoteleiro investida pelo
grupo Goldman Sachs na Europa. Iniciamos os nossos próximos 20 anos
Hotel da rede B&B trará
ainda mais fluxo para o
Parque D. Pedro Shopping

recebendo esse novo complexo, oferecendo ao público uma experiência ainda mais completa e nos consolidando como o principal empreendimento do segmento no interior de
São Paulo”, explica. O hotel seguirá o padrão internacional e funcional da

rede, com conceito “econo-chique” com 224 quartos, construídos em uma área de mais de 4 mil m².
Além de servir e incrementar o fluxo de turismo de Campinas e região, o hotel, automaticamente,
também levará mais público para o shopping. “Para os turistas de lazer ou negócio, a proximidade do
empreendimento é também mais um atrativo e facilitador. Nesse contexto, todos saem ganhando,
desde o público até os lojistas, que terão um fluxo ainda maior de pessoas circulando no shopping,
que hoje já recebe 1,6 milhões de pessoas por mês”, destaca Zaffalon.
No Rio de Janeiro, o Carioca Shopping vai ganhar uma nova portaria de
acesso, com remodelação completa do espaço interno, proporcionando a
interligação de corredores e o aumento de ABL. Já o estacionamento terá
novos elevadores em deckparking e áreas destinadas às práticas de atividades ao ar livre, além de acessos de pedestre revitalizados e bicicletário.
“Está projetada ainda a criação de um grande boulevard equipado com
operações outdoor”, destaca Oliveira.
O Shopping da Bahia também prevê
a revitalização completa das áreas de
malls e praças, além de um ambicioso
projeto de um complexo multiuso, com
torres residenciais e corporativas que
trarão um novo conceito internacional
de convivência e funcionalidade.
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As áreas de convivência
oferecem bem-estar,
conveniência e conforto,
tudo pensado de forma
sustentável e tecnológica
no projeto de expansão do
Parque D. Pedro Shopping

BENDITO CACAU
DEPOIS DA MELHOR PÁSCOA DA HISTÓRIA, A CACAU
SHOW DOBRA A META E EXPANDE SUA REDE COM A
ABERTURA DE MIL LOJAS SOMENTE NESTE ANO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação
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matéria-prima na produção.

capital disponível entre R$ 100 mil e R$ 120 mil,
preservando o payback de 18 meses. Para concre-
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tizar esse modelo, a Cacau Show
investiu nos ativos, comprando
os módulos, os dois aparelhos
de ar-condicionado e o conjunto de móveis para que o franqueado pudesse locar essa solução ao custo R$ 399 por mês.
O investimento do franqueado é
direcionado à taxa de adesão, estoque inicial, entre outros itens.
De 2020 para 2021, a Cacau Show fechou
com o menor índice de repasse da história, o que significa que as lojas
colocadas para venda corresponderam a 2,5% da base, quando o índice, normalmente, é de 5 a 6%. Para que esse modelo de negócio tivesse todo esse sucesso, houve um trabalho minucioso da Inteligência de
Negócio. “A nossa área responsável saiu de um número de 28 pessoas
em um ano para quase 60. E isso virou um grande objetivo da empresa.
Esse ano muito feliz fez com que não tirássemos o pé para 2022 e a meta
é fazer 1 mil novas lojas”, fala Arlan Roque, gerente de expansão da Cacau
Show.
No primeiro quadrimestre de 2022, a rede somava um acréscimo de 427 lojas (entre inauguradas e implementação), mais do que o dobro do mesmo período do ano passado, quando atingiu a marca de 194.
“Enxergamos que é possível atingir a meta desse ano e que existe um alicerce para isso formado pela
pesquisa, Inteligência de mercado, clareza do potencial de consumo de chocolate por cada município e
estrutura interna”, diz Roque. No ano passado, a companhia faturou R$ 2,9 bilhões.

No Brasil todo
Até o final de abril de 2022, a marca estava com 2.955 lojas, sendo 250 próprias – destas 35 são superstores
ou megastores, com espaços de 250 a 600 m², localizadas em shopping centers. A presença nos empreendimentos, aliás, é expressiva com 596 operações.
Segundo Roque, operar em shopping traz benefícios como a segurança, o fluxo, horário
de funcionamento e as próprias campanhas do empreendimento. “O consumidor se sente
muito seguro e confortável em transitar e fazer as compras aliando conveniência. Além disso, em torno de 60% das nossas vendas são para presente, e como esses centros de compras
são polos de consumo, serviço e entretenimento, há uma concentração muito grande de
pessoas em datas comemorativas. Fora isso, temos a compra por impulso, que corresponde
aos outros 40%. O faturamento da operação nos malls é de 30 a 40% maior do que nas lojas
de rua”, relata.
A megastore do MorumbiShopping (SP), inaugurada em 2018 e a primeira no circuito comercial, seguiu o conceito da loja, construída em Itapevi (SP), às margens da Castelo Branco, junto ao escritório e uma das fábricas da companhia. “No primeiro ano de operação da
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A megastore do MorumbiShopping,
em São Paulo (SP)

unidade Itapevi, a venda foi de R$ 12 milhões, muito acima da nossa expectativa. E nessa época, recebemos a visita da
superintendente do MorumbiShopping
para conhecer o escritório. Ela propôs
fazermos abrirmos uma megastore lá e
sempre foi um sonho ter uma flagship no
MorumbiShopping. Após essa conversa durante o passeio, o negócio se viabilizou.”
A megastore de chocolate passou, então, a ser um atrativo
para os shoppings. Os projetos envolvem muito mais experiências para
o cliente, como o que acontece na unidade do Bourbon Shopping São Paulo,
que conta um projeto piloto de atendimento mais personalizado e exclusivo.
“A megastore nos ajudou em transmitir um pouco sobre a Cacau Show porque
conseguimos oferecer um mix de serviços e de produtos diferenciados”, reforça.
Com exceção da unidade Shopping União de Osasco (SP), todas as outras neste
formato são próprias.
O gerente de expansão complementa reforçando que todas as redes de shoppings são parceiras da marca. “Os centros de consumo, conveniência e serviço são importantes para a companhia, seja por essa amplitude que oferecem
ao consumidor de vivenciar esse momento ou seja por permitir que tenhamos
modelos diferentes de loja.”
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Arlan Roque,
gerente de expansão
da Cacau Show

Os modelos de negócio para os franqueados são quiosques com ou sem serviço (café), loja container, smart e loja convencional. “A smart tem faturamento anual estimado em até R$ 1,2 milhão
e aplicamos as lojas convencionais em locais com resultado superior a este. Em todos, temos um
planejamento de investimento pautado em um payback de 18 a 24 meses”, explica Roque. Em
2022, a marca também iniciará seu processo de internacionalização e a Colômbia foi o país escolhido para receber a primeira operação da Cacau Show fora do Brasil.

Canais digitais
Assim como o varejo como um todo, a Cacau Show passou por uma aceleração digital e precisou
agir muito rápido porque o fechamento do comércio durante a pandemia aconteceu três semanas antes da Páscoa de 2020. “Em 10 dias, direcionamos toda a força para o e-commerce funcionar
e plugamos toda a rede com o iFood. Também trabalhamos a venda direta nos canais digitais porque as lojas estavam abarrotadas de ovos. Com isso, no ano de 2021, a receita com o digital foi bem
significativa, cerca de 12% do faturamento. Para esse ano, ficamos 10% abaixo da meta prevista,
mas o consumidor estava ansioso para voltar à loja”, explica.

Compromisso social
Desde 2002, a Cacau Show promove a Páscoa do Bem, anteriormente intitulada Páscoa Solidária,
em que ovos são doados para instituições cadastradas pelos franqueados. “Para selecioná-las, os
franqueados, inclusive, fazem visitas aos locais. A iniciativa começou com 100 mil unidades e foi
aumentando gradativamente”, conta. Em 2020, atingiu a marca de 1 milhão de ovos, número que
se manteve nos anos seguintes. A última ação teve investimento de R$ 20 milhões.
A companhia também mantém o Instituto Cacau Show, fundado em 2009, que oferece gratuitamente atividades educacionais, esportivas, culturais e de formação para 3 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Ao longo dos anos, muitos deles se juntaram à empresa como menores
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aprendizes, alguns, inclusive, encerrando o ciclo
com a efetivação. “Temos alguns que ascenderam na carreira e, hoje, ocupam cargo de coordenadores”, relata Roque.

Para uma experiência mais
imersiva
No ano passado, a fabricante de chocolates inaugurou o Bendito Cacao Resort
& Spa, em Campos do Jordão (SP), com

From tree to bar
Localizada em Linhares (ES), a Fazenda Dedo de
Deus foi preparada para que a companhia pudesse conhecer mais sobre o cultivo do cacau
e assim dividir esse conhecimento com outros
produtores. São 53 mil pés de cacau e a primeira
colheita foi realizada no ano passado, com uma
produtividade de 1,7 mil quilos por hectare.
O lugar também faz com que a marca seja uma
criadora de tecnologias produtivas. Ali é produzido o cacau do tipo Trinitário, utilizado na linha
exclusiva da marca, a Bendito Cacao. Além disso,
há um jardim clonal com mais de 50 variedades
de cacau. Na cidade de Linhares, a Cacau Show
também mantém uma planta fabril.
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um investimento de R$25 milhões apenas
para reforma do lugar, onde antes funcionava
um hotel. Para poder oferecer uma experiência única, a operação e a gestão são feitas pelo
Grupo Txai, que tem expertise no atendimento
exclusivo de hóspedes também no Txai Resort
& Spa Itacaré (BA). As experiências com cacau
podem ser vivenciadas desde a gastronomia até
nas massagens do Spa. O hotel também tem o
espaço inspirado no reality Masterchef, do qual a
marca é patrocinadora. O fundador e CEO da Cacau Show, Alexandre Costa, costuma estar por lá
aos finais de semana e, em algumas noites, aproveita para mostrar seu lado artístico na música,
tocando e descontraindo os hóspedes. Na cidade serrana, a marca também tem uma fábrica de
menor porte, anexa à loja.

_SUSTENTABILIDADE

Shoppings
colaboram com a
coleta de lixo
eletrônico
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

PARA AJUDAR NA CONSCIENTIZAÇÃO
DO PÚBLICO PARA O DESCARTE
CORRETO DESTES MATERIAIS, MUITOS
SHOPPINGS TÊM DISPONIBILIZADO
PONTOS DE COLETA ADEQUADOS, UMA
AÇÃO QUE IMPACTA DIRETAMENTE NA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

De

acordo com o relatório da Green Eletron, gestora para logística reversa
de eletrônicos sem fins-lucrativos, realizado pela Radar Pesquisas, 87%

da população já ouviu falar em lixo eletrônico, mas não tem clareza sobre seu
significado, 33% confundem com lixo digital e 25% nunca fez o descarte em um
ponto de coleta. O resultado deste estudo vai ao encontro dos dados divulgados
pela Universidade das Nações Unidas que mostram que o Brasil é atualmente
o quinto maior gerador de resíduos eletrônicos do mundo, com uma taxa de
reciclagem de menos de 3%.
O Acordo Setorial de Logística Reversa de Eletroeletrônicos, firmado em 2019, e
o Decreto nº 10.240/2020 instituíram as mesmas regras de responsabilidade de
pós-consumo para as empresas que comercializam itens eletrônicos, o que foi
um grande avanço para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já que estipula
metas anuais e crescentes, prazos e ações concretas. Para 2022, a meta é 3% e
cresce paulatinamente até chegar a 17% em 2025.
O ano de 2021 foi um marco para a Green Eletron, que conseguiu bater o recorde
de reciclagem total com 878 toneladas de pilhas e eletroeletrônicos. Apenas com
este último, a meta estabelecida com entidades de todo o setor e o Ministério do
Meio Ambiente era de 600 e a empresa coletou 715 toneladas no período, o que
corresponde a um acréscimo de 19%.
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Ponto de coleta nos shoppings
Muitos players do setor também vêm aderindo ao movimento Eletrônico
não é Lixo. O Shopping RioMar Recife foi o primeiro empreendimento
do Nordeste a receber um coletor de e-lixo, com capacidade para 200
kg, no início desse ano. Segundo Jussara de Paula, analista ambiental
do RioMar Recife, o equipamento tem grande preocupação com a
sustentabilidade e, constantemente, promove ações e conteúdo que
estimulam a reciclagem e a logística reversa. Com a instalação do Ponto de
Entrega Voluntária, ficou mais simples o cliente efetuar o descarte seguro e
responsável dos eletrônicos. “Desde a instalação no início do ano até meados
de abril, contabilizamos pouco mais de 1 tonelada de resíduos coletados,

Jussara de
Paula, analista
ambiental do
RioMar Recife

provenientes tanto da gestão interna do shopping (lojistas e administração)
quanto dos clientes”, conta Jussara.
Levar esse projeto para outros empreendimentos do Grupo JCPM é uma possibilidade ainda
em estudo, de acordo com a Thayara Paschoal, gerente de sustentabilidade da companhia.
“A cadeia de reciclagem tem crescido e se profissionalizado a cada dia e temos certeza de
que soluções adequadas serão encontradas para todos os cenários”.
Outro parceiro da Green Eletron é o Cantareira Norte Shopping. De acordo com Elizabete
Henriques, gerente de marketing do empreendimento, a motivação partiu pelo incentivo
à prática consciente em benefício do meio ambiente. “Sabemos da extrema importância
do descarte consciente desses tipos de materiais, assim como entendemos que muitos
consumidores acabam não praticando por falta de informação ou de local próximo”, diz. O
PEV fica local bem visível, onde há grande fluxo, e as ações de divulgação nas redes sociais
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Coletor de e-lixo
do RioMar Recife

têm uma interação muito positiva.
De acordo com Larissa Santos, analista
de sustentabilidade da Green Eletron, nesse período, já
foram coletados e destinados o volume de 838 kg com
o ponto de coleta do Cantareira Norte Shopping. “O
coletor deles é o segundo maior tamanho disponível com
capacidade para receber aproximadamente 250 kg de
lixo eletrônico”.
O Santana Parque Shopping, um empreendimento que
já nasceu com a filosofia de iniciativas sustentáveis desde
sua fundação, em 2007, também adotou essa prática
através da parceria com a Green Eletron. “Queremos
sempre ser o melhor vizinho para nossos clientes e
ser também um ponto de incentivo para o descarte
responsável de e-lixo”, afirma Amanda Tavela, gerente de
operações do Santana Parque Shopping. E a aderência dos clientes aumenta
a cada ano, o que demonstra a preocupação com o futuro. “O advento
do home office também fez com que as pessoas procurassem destino
certo para eletrônicos como computadores, monitores,
mouse, pilhas, entre outros”, relata Amanda.
A maior parte dos shoppings da Multiplan conta
com pontos de coleta de resíduos eletrônicos. “Temos
Amanda Tavela,

algumas lojas parceiras, que fazem o processo de

gerente de

coleta e também são responsáveis pelo descarte.

operações do

Nos

Santana Parque

empresas especializadas em logística reversa de

Shopping

resíduos eletrônicos. Essas iniciativas reforçam nosso

pontos

próprios,

mantemos

parcerias

com

compromisso de fazer de nossos

Vander Giordano,
vice-presidente
Institucional da

shoppings verdadeiros hubs sociais,

Multiplan

onde é possível resolver tudo em um só local”, conta
Vander Giordano, vice-presidente Institucional da
Multiplan.
No São Bernardo Plaza Shopping, há um espaço de
Ecoponto para todos os recicláveis, inclusive, e-lixo,
na entrada principal. “Os eletrônicos geram muitas
dúvidas, então, não deixamos de incluir esse item. A
No PEV do Santana Parque Shopping, é possível
descartar eletrônicos como notebooks, CPUs, monitores,
impressoras, celulares, tablets, cabos, carregadores,
entre outros, exceto cartuchos de impressora
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SE VOCÊ TRABALHA NA ÁREA JURÍDICA DO SETOR
DE SHOPPING CENTERS OU QUER ENTENDER UM POUCO
MAIS DESSE UNIVERSO, ANOTE NA SUA AGENDA:

SEMANA JURÍDICA
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E M S H O P P I N G C E NTE R S
26 A 29 DE SETEMBRO DE 2022

SEMINÁRIO JURÍDICO
30 DE SETEMBRO DE 2022

LOCAL:

SÃO PAULO

AULAS MINISTRADAS POR

ABORDANDO ASSUNTOS

UM MOMENTO ÚNICO PARA TROCAR

ESPECIALISTAS E GRANDES

COMO LGPD EM SHOPPING

IDEIAS E DISCUTIR SOBRE OS ASPECTOS

JURISTAS DE MERCADO.

CENTERS, ESG, CRECHES E

JURÍDICOS QUE INFLUENCIAM TANTO

REFORMA TRIBUTÁRIA.

EM NOSSO SETOR!

Invista em você.
www.abrasce.com.br

O Ecoponto do São
Bernardo Plaza
Shopping também faz
a coleta de e-lixo

nossa coleta vem aumentando a cada dia, principalmente, de celulares
sem uso, quebrados, carregadores e cabos. É a partir de pequenas ações
de cada um, por menores que sejam, que conseguiremos transformar
a realidade do setor de reciclagem de e-lixo”, afirma Monica Dalostto,
gerente de marketing do São Bernardo Plaza Shopping.
Para a coleta de todos os recicláveis, o São Bernardo Plaza Shopping
Monica Dalostto,
gerente de
marketing do São
Bernardo Plaza
Shopping

tem como parceiros a Cooperluz, que separa os materiais, e a Koleta
Ambiental, responsável pela descaracterização dos materiais e devido
descarte.

De adubo à coleta de recicláveis
A Ecoloja no Shopping ABC, inaugurada no final de 2019, tem o
objetivo de distribuir aos clientes adubo feito a partir do lixo orgânico

da Praça de Alimentação . “Até o momento, foram mais de 304 toneladas de reaproveitamento
de alimentos descartados e mais de 40 mil pacotes (400g) retirados pelos clientes na Ecoloja.
O empreendimento transforma cerca de 36% do lixo orgânico em adubo”, diz Joelmir Oliveira,
gerente de Operações do Shopping ABC.
Diante do sucesso dessa iniciativa, o local passou a ser ponto de descarte
para muitos itens. “Percebemos que o público, depois de conhecer melhor
a Ecoloja, colocou na rotina esse processo de descarte consciente. Isso vai
além do que estamos acostumados a reciclar, ou seja, muita coisa pode
ser reutilizada se for direcionada da forma correta”, conta Oliveira.
A coleta mensal passa por triagem, segregação, destino correto e certificação
dos resíduos destinados. Todo o material é recolhido pela empresa parceira
Matarazzo & Associados Administração Comércio e Serviços.
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Joelmir Oliveira,
gerente de
operações do
Shopping ABC

Cuidamos do shopping para
você focar no que mais importa:
a experiência do cliente.

SECURITY
SERVICES
Da vigilância patrimonial ao
controle de acesso, a garantia
de segurança em todas as áreas.

CORPORATE
RISK SERVICES
Experiência global em investigação
e análise de riscos para proteção
de dados e patrimônio.

FACILITY
MANAGEMENT
Padrões internacionais de qualidade
em serviços de limpeza, jardinagem
e manutenção predial.

ELECTRONIC
SECURITY SYSTEMS
As mais avançadas tecnologias
em monitoramento, segurança
e automação predial.

Experiência global, conhecimento local: G4S é uma empresa
do Grupo Allied Universal, líder global em segurança e facilities, presente
em mais de 85 países e com mais de 18 mil colaboradores no Brasil.
+55 11 4560-6000

comercial@br.g4s.com
g4s.com/pt-br

Galerías Pacífico, um ícone argentino
O PRÉDIO HISTÓRICO CARREGA A ELEGÂNCIA E O CHARME DE BUENOS AIRES,
TORNANDO-SE LOCAL BELÍSSIMO PARA PASSEIO E UM CENTRO DE LUXO PARA COMPRAS
por Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

A

flexibilização da entrada de estrangeiros no país e o maior número de voos partindo daqui
fizeram com que os brasileiros voltassem a viajar para a Argentina. Buenos Aires, claro, continua sendo um dos destinos preferidos. Essa retomada ainda caminha de forma gradativa,

distante ainda dos índices de pré-pandemia, mas com uma expectativa muito boa para 2022. Mesmo para quem já conhece a capital, alguns pontos turísticos sempre entram no roteiro e o centro
comercial Galerias Pacífico é um deles.
Localizado em uma das esquinas mais tradicionais da cidade, na Rua Florida com a Avenida Córdoba, o shopping inspira elegância. O combo formado pela arquitetura neoclássica, com cúpulas
e amplas galerias, e a diversidade de marcas de luxo – Chanel, Tommy Hilfiger, Lacoste, MAC, Swaroski, Swatch, Samsonite, por exemplo – fazem o destino ser um dos mais procurados pelos turistas
e ser ponto de encontro para os portenhos. “Declarado monumento histórico, o prédio possui murais na cúpula realizados por artistas de prestígio e está cercado por inúmeros hotéis que abrigam
tanto turistas locais quanto estrangeiros. Ao mesmo tempo, tem uma acessibilidade muito boa,
já que uma grande quantidade de meios de transporte converge na área”, declara Gustavo López
Baasch, gerente financeiro da Galerías Pacífico.
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EMPREENDEDOR_SÁ
_INTERNACIONAL CAVALCANTE

Não foi ao acaso que o prédio foi declarado Monumento Histórico Nacional. A construção, datada do final
do século 19, leva assinatura de Francisco Seebe e Emílio Bunge e foi inspirada no parisiense Le Bon Marché
para também seguir a mesma linha comercial com itens de luxo. Por isso, a construção tem pátio central e
corredores bem-marcados por portais com arcos e capitéis. Em 1945, a reforma, conduzida por Jorge Aslan e
Héctor Ezcurra, trouxe a separação da ala de escritórios da ferrovia Buenos Aires al Pacífico do setor comercial
e, posteriormente, também os 12 afrescos, grande atrativo do shopping, para a cúpula central. É inevitável estar no centro comercial e não registrar os grandes murais com área de 450 m² assinados pelos artistas Berni,
Castagnino, Colmeiro, Spilimbergo, Urruchúa. Na década de 1990, junto com a renovação comandada pelo
escritório Juan Carlos Lopez e Associados, mais quatro obras foram incorporadas, desta vez criadas por Romulo Maccio, Josefina Robirosa, Guillermo Roux e Carlos Alonso.

Fluxo e vendas
Com mais 41 mil m² de área construída e quase 13 mil m² de ABL, a Galerías Pacífico recebia antes da pandemia entre 600 mil e 700 mil visitantes por mês, com uma alta taxa de estrangeiros, o que correspondia entre
30 e 35%. “Durante 2021, a média mensal foi de 165 mil visitantes e, nos últimos meses, o fluxo está próximo
de 300 mil. Quanto à origem dos turistas, em primeiro lugar, recebemos visitantes do Brasil, seguido de Chile,
Paraguai, Estados Unidos e Europa em menor volume”, explica.
O shopping tem 127 lojas e 41 quiosques, com um mix diverso de lojas e marcas. Com as restrições mais severas estabelecidas pelo governo argentino, a taxa de vacância subiu e exigiu mais esforços do mall durante a
reabertura. “Durante a pandemia, acompanhamos nossos lojistas com medidas econômicas concretas. Com
a reabertura, os acordos de pagamento foram feitos exclusivamente com base na porcentagem das vendas,
mantendo o aluguel contido no valor mais baixo possível. Na maioria dos casos, ele continua a ser pago com
um valor menor até julho de 2022”, destaca Baasch.
Para 2022, o gerente financeiro diz que, embora as incertezas permaneçam, devido a questões de saúde e
conflitos externos, a estimativa é de que o desempenho melhore gradualmente.

Uma área especial
A Galerías Pacífico abriga ainda o magnífico Centro Cultural Borges, onde acontecem exposições, espetáculos, conferências, entre outros eventos. Segundo Baasch, ele ficou fechado no ano passado para obras de melhorias realizadas pelo Governo Nacional e foi reaberto em abril desse
ano. O espaço dedicado às artes foi
inaugurado em 1995 e ocupa mais
de 10 mil m² dentro do mall. Tem
ainda um cinema e sempre recebe
mostras itinerantes. É a união de arquitetura, arte, compras e lazer.

Os murais, pintados em 1946 por cinco grandes
artistas, recobrem uma superfície de 450 m² e
registram uma grande quantidade de situações,
alegorias e mensagens universais
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Há 25 anos, o Colinas Shopping contribui para o crescimento
do setor de shopping centers no Brasil, especialmente no Vale
do Paraíba, com sua principal marca: o pioneirismo. Aqui,
assinamos o primeiro contrato da rede Cinemark no país,
investimos no nosso entorno para criar a região mais nobre de
São José dos Campos. Expandimos nossa operação para
erguer o principal complexo multiuso do eixo Rio-SP
composto por um moderno centro de compras, uma
imponente torre corporativa Triple A e hotel de alto padrão.
Uma trajetória de inovação e empreendedorismo realizada por
pessoas que compartilharam seus sonhos e se dedicaram
junto com a gente para construir mais do que uma história de
sucesso. Porque aqui, juntos, construímos um legado.
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PALESTRAS
GRATUITAS
ORGANIZADAS
PELA ABRASCE EM
ÁREAS EXCLUSIVAS
DA EXPOSHOPPING

A

ÀS TARDES DE 22 A 24 DE JUNHO
SERÃO MARCADAS PELA TROCA
DE CONHECIMENTO E MUITA
EXPERIMENTAÇÃO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Universidade Abrasce é a grande pro-

para um número limitado de pessoas, ape-

tagonista no planejamento e na reali-

nas 30 lugares. As palestras são mais curtas,

zação do conteúdo de eventos organizados

com duração de até 60 minutos, no período

pela Abrasce. Além de estar à frente da ges-

da tarde, de 22 a 24 de junho, e tratam de te-

tão do 17º Congresso Internacional de Sho-

mas mais práticos do dia a dia dos shoppings.

pping Centers, esse pilar da entidade conta

“Apenas congressistas e convidados pode-

com uma área exclusiva dentro da Exposho-

rão participar”, ressalta Mônica, que também

pping 2022, levando ainda mais conhecimen-

destaca a necessidade de cadastro prévio nos

to aos participantes.

dias do evento para participação.

Segundo Mônica Vianna, gerente de Rela-

Além disso, acontecem talks mais específicos

cionamento e Insights da Abrasce, o espaço

no Espaço de Insights & Tendências by Abras-

segue o storytelling Mais que Transformação,

ceLab. “É papel da Universidade da Abrasce

Evolução e traz um conteúdo inédito, exclusi-

oferecer treinamento e capacitação com mui-

vo e inovador. “Serão momentos para o con-

ta experimentação. Por isso, traremos conte-

gressista ter uma experiência fluida com uma

údos que atendem as demandas dos nossos

troca maior com os palestrantes sobre temas

associados e em um espaço agradável.”

complementares às grandes sessões inspiracionais, que acontecerão na

Fabio Aurichio, diretor da Acia Ar-

plenária do Congresso.”

quitetos e sócio do estúdio espanhol L35 Arquitetos no Brasil, res-

Para isso, a Abrasce organi-

ponsável pelo projeto do Espaço

zou uma área aconchegan-

Insights & Tendências, conta que o

te e intimista com um palco

lugar foi desenhado sob o concei-

MÔNICA VIANNA, GERENTE
DE RELACIONAMENTO E
INSIGHTS DA ABRASCE
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Espaço de Insights &
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Tendências, projetado
pela Acia Arquitetos
para a Abrasce

to de humanização, algo que foi acelerado pela pandemia e vem sendo
inserido nos shoppings por meio da criação de ambientes mais abertos
integrados ao paisagismo e com uso de luz natural. Essa tendência do
presente e do futuro aparece no ambiente, que conta ainda com diversas
ativações. “Tem praça com boulevard, vegetação e mobiliário, se tornando um ponto de encontro do evento e também o local para a Abrasce
promover esses talks mais informais”, conta Fabio. O espaço remete, inclusive, ao papel de hub social que os shoppings exercem e que precisam ser cada vez mais vistos pelos desenvolvedores por ser um pedido
frequente entre os consumidores. Afinal, o shopping ser a centralidade
urbana é a tendência de hoje e do futuro. Para ficar por dentro de tudo o
que acontecerá nos eventos e também nesses dois
espaços, acompanhe os canais oficiais da entidade
nas redes sociais.

Fabio Aurichio, diretor da
Acia Arquitetos e sócio
do estúdio espanhol L35
Arquitetos no Brasil
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Passarela
sem fronteira
A ESCUTA ATIVA E O OLHAR PARA AS
PESSOAS FIZERAM COM QUE PAULO
BORGES, CRIADOR E FUNDADOR DA SÃO
PAULO FASHION WEEK, ROMPESSE TODAS
AS BARREIRAS E TRANSFORMASSE O EVENTO
EM UM DOS MAIORES E MAIS INFLUENTES
DAS SEMANAS DE MODA DO MUNDO
por: Solange Bassaneze | fotos: Divulgação

Aos 18

anos, o criador e fundador do São Paulo

Fashion Week (SPFW), Paulo Borges, saiu de

sua cidade natal, São José do Rio Preto (SP), para estudar Ciências da Computação e Comércio Exterior na
capital paulista. Dois anos depois, em 1982, ele ajudou
um amigo a fazer um desfile, mas, como bom ariano, acabou capitaneando o evento. A partir desse
dia, sua conexão com a moda teve início, sem ele mesmo saber. Um casal de amigos viu em Paulo
Borges tudo o que, à época, a diretora da Vogue, Regina Guerreiro, buscava em um assistente. Eles
o indicaram e a entrevista aconteceu.
Ele recorda que foram mais de duas horas de conversa, ou melhor, interrogatório, mas que o deixou
completamente fascinado por ela e pela paixão que Regina tinha por seu trabalho. “Era mais do que
uma profissão, era uma religião. E aquilo me pegou: queria ser louco por alguma coisa como ela.
Aceitei o trabalho por ela e não pela moda. Ser assistente de uma diretora da Vogue me chamou
a atenção. Eu tinha uma bíblia de ensinamentos para seguir. Fiquei três anos com ela, que foram
maravilhosos”, relembra o idealizador do SFPW.
Entre os ensinamentos compartilhados, a jornalista dizia que era preciso não somente ser apaixonado, mas ter a moda como única coisa da vida. Não existia família, namorado… “Como eu não sabia
quem era a Regina Guerreiro e o que ela significava, achava aquilo muito desafiador, mas em nada
amedrontador. Depois de 3 meses, percebi que as pessoas tinham pânico dela, era uma relação de
amor e ódio porque ela sempre foi uma pessoa muito difícil”, fala. Apesar de ter tomado a decisão
de se demitir para encarar novos desafios, que se tornaram gigantescos, até hoje, ele tem gratidão
por tudo o que aprendeu no início da carreira.
Por isso, até hoje, Borges sempre pergunta para quem quer fazer moda se é isso que realmente
desejam. “Moda é algo para se pensar para a vida. É tanta energia que se tem que colocar, é uma
escolha muito grande e forte e, se você não tiver totalmente entregue a isso, não irá fazer direito.
Realmente é um sacerdócio. É algo para um olhar incansavelmente curioso.”
70_SHOPPING CENTERS

_PERSONALIDADE

Parceria transformadora
Antes de criar o São Paulo Fashion Week nos
anos 2001, ele viveu suas primeiras experiências com desfile em 1994 ao lado da empresária Cristiana Arcangeli, organizando Phytoervas
Fashion, por seis edições. Em seguida, em 1996,
deu origem ao Morumbi Fashion Week, em parceria com o MorumbiShopping, que trouxe um
movimento muito importante para todo o setor

Paulo Fashion Week, essa descentralização de
uma visão única de moda que era Paris, Londres,
Milão e depois Nova York”, reforça. Atualmente,
o SPFW gera em torno de 12 mil empregos diretos e indiretos apenas nos dias do evento.
Além disso, a sistematização mexeu com todo o
ecossistema de profissionais e empresas envolvidos. Agências, modelos, cabeleireiros, maquia-

de shoppings no Brasil.

dores, editores, estilistas, fotógrafos, arquitetos,

“Foi uma oportunidade para todo o mercado de

saram por grandes transformações após a con-

shoppings construir uma cultura de moda para
o país, com mais valor, marca, escala e resultado. Ter um parceiro inicial como o MorumbiShopping foi fundamental para o SPFW assim como
foi essencial para os shoppings terem um parceiro como uma semana de moda”, relata.
E a relação com setor de shopping centers também sempre esteve muito presente na vida pessoal. “Eu sempre preferi ir a um shopping a ficar
na rua. Para mim, era mais objetivo. Mas teve
um momento que deixaram de ser apenas objetivos para trazer experiências como restaurantes, cinemas, teatros… E nessa cadeia orgânica,
cada loja começou também a criar os seus modelos de experiência. Meu filho estuda em Barueri (SP) e frequento o Iguatemi de Alphaville.
Entro e saio para buscá-lo já que os amigos dele
estão ali. Eu resolvo muito minha vida dentro de
shopping, principalmente, agora no pós-home
office, em que é possível fazer várias reuniões na

diretores de arte, entre outros profissionais, passolidação do SPFW. “As pessoas veem as barreiras que desfiz, de levar a moda para lugares que
ninguém acreditava que fosse possível no Brasil.
Eu achava absurdo dizerem que não tinha moda
no Brasil.”
E fala sobre esse momento enigmático das passarelas. “A emoção de um desfile ao vivo é única
e não vai se repetir nunca mais. Essa é a magia
que a moda me dá, inclusive, essa inquietude
tem a ver com meu signo, Áries com ascendente e lua em Áries. Eu praticamente não sei o que
eu almocei ontem. Estou o tempo todo vivendo
agora e amanhã. E isso é um aprendizado para
lidar com efetivamente aquilo que possa ser
novo em algo como a moda”, diz.

Sempre as pessoas
Para poder gerir um evento dessa magnitude e
influência, a primeira lição que Borges traz é sobre a escuta ativa e a importância de se colocar

mesa de um café e de um restaurante.”

as pessoas no centro. “A riqueza da moda é ouvir

SPFW

erências e suas diversidades. Moda é algo feito

Em 2001, houve a institucionalização do SPFW,
que passou a ter repercussão global, tornando-se uma das semanas de moda que mais
influenciam os novos mercados de moda do
mundo. “Não é que influenciou o Brasil, Milão ou
Londres. Influenciou todas as semanas de moda
no mundo para que elas tivessem essa preparação para esse mundo que vem se construindo. O
circuito de global fashion veio por causa do São

e saber gostar das pessoas em todas suas incopor pessoas para pessoas. Eu percebi que a escuta deveria ser o meu método de conhecimento.
Num lugar em que todo mundo gosta de falar e
ter opinião, o que eu trouxe é a capacidade de
ouvir. Cada pessoa que eu conheço, eu ouço e
vou aprendendo e somando. Eu sou especialista
em pessoas e não em moda. Tem essa observação que para a moda é fundamental no sentido
de trabalho, resultado e inovação”, reforça.
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lhança muito grande de movimento e as duas
Por isso, seu mergulho é na questão humana

têm como ponto de convergência o ser humano.

e, desde 2001, pode trazer essa revolução para

Por isso, é natural ver uma pessoa do subúrbio

dentro do mundo moda com a internet, a sus-

americano, preta, influenciando a alta costura e

tentabilidade, a diversidade e a inclusão. “O

as marcas de luxo”, reflete.

SPFW é a única semana de moda do mundo
que tem como regra a equidade racial nas pas-

Borges relembra ainda do momento do país no

sarelas desde 2020, mas trabalha a questão de

início de sua carreira e o quanto a redemocra-

cotas há cerca de 15 anos. Falo que viemos para

tização do país, a estabilização da economia e

botar o dedo na ferida, no bom sentido. E isso

mercado aberto mobilizaram a população. “Exis-

me anima: ver que um mundo novo está se co-

tia uma energia muito grande nos anos 1990 de

locando diante das pessoas, dessa construção,

construção, de se botar energia para escrever a

desse novo século e milênio. A gente está, defi-

história. Para mim, estamos de volta ao final da

nitivamente, construindo um novo plano.”

década de 1980 em todos os aspectos políticos e
econômicos. Temos uma sociedade totalmente

O idealizador do SPFW também reforça a im-

vulnerável e uma inflação que pode que chegar

portância dos profissionais envolvidos de terem

a uma hiperinflação. A pandemia só acelerou

consciência que a moda também tem malefícios

questões que estavam ali para acontecer e, ao

e distorções. “Até pouco tempo atrás a moda era

mesmo tempo em que trouxe uma grande refle-

para a elite, branca, racista e classista. Isso está

xão, fez ajustes de consumo, mas, reforço, para

sendo desfeito. Hoje, a sociedade é muito mais

as classes menores”.

plural e orgânica, benef ícios que a internet e as
redes sociais trouxeram”, fala.

O mundo em mudança

Raízes
Mesmo após ter vindo para São Paulo, Borges
sempre fez questão de manter contato com a

Segundo Borges, o metaverso trará muitos be-

natureza. O sítio que ele tem na cidade de São

nefícios para o mundo da moda. “A questão

Roque (SP) há pouco mais de uma década se

comportamental é grande dínamo de comple-

tornou sua residência fixa. Além disso, tem uma

mento da moda, que exerce um poder compor-

ligação muito forte com o mar e especialmente

tamental. Por isso, a moda cria rupturas de com-

com a Bahia. Aliás, adotou seu filho, Henrique

portamento e traz inovações. É uma expressão

(16), em terras soteropolitanas quando ele tinha

artística e cultural e define as transformações e

apenas 2 anos. Das suas raízes familiares, tam-

as influências da sociedade”, define ele.

bém carrega com muito afinco os valores transmitidos pelos seus pais. “Eu estou me descobrin-

Com a globalidade da informação, existe uma

do um pai bastante careta, fico pensando muito

disruptura mundial de comportamento. Tudo

na maneira como fui educado. Qual é a herança

aquilo que está acontecendo no Planeta vai in-

que eu tenho? A herança que tenho com meu

fluenciar de uma maneira sistêmica. “Por isso,

filho não é econômica, é de valor. Temos uma

as gerações jovens são categorizadas por con-

sintonia muito profunda em que sabemos o que

ceito de comportamento e não por região. To-

estamos dizendo um ao outro só pelo olhar.”

das estão conectadas pelas tecnologias e acabam tendo uma mudança de comportamento

Esse conhecimento profundo das pessoas, fami-

global. Daí, nascem os movimentos contrários

liares ou não, faz com que Paulo Borges conti-

e surgem sistemas diferenciados. Por exemplo,

nue desbravando novos caminhos e enfrentan-

tivemos o fast-food, fast-fashion, slow fashion e

do todas as adversidades em prol de construir o

o slow food. A comida e a roupa têm uma seme-

novo para o mundo todo.
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A PANDEMIA NÃO CORROEU A FORÇA
OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS
por José-Ricardo Pereira Lira e Sérgio Vieira | fotos: Divulgação

Em 22/04/2022, foi publicada no Diário Oficial da
União a Portaria GM/MS nº
913, do Ministro da Saúde,
com a declaração do encerramento da Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Covid-19, e a revogação da Portaria GM/MS
nº 188, de 03.02.2020, que
declarara dita ESPIN.
Sem dúvida, vivemos anos inauditos, com a paralisação das cidades nos períodos agudos da crise
sanitária, conjugada com uma aceleração inusitada da revolução digital, que consagrou o home office, as jornadas híbridas, os negócios a distância,
ferramentas como Zoom e Teams, entre outras
novidades de impacto.
Como todos, os shoppings experimentaram dias
de tensão, com momentos críticos em que 100%
dos empreendimentos tiveram suas portas cerradas ao público pelas autoridades. Logo no início
da pandemia, a Abrasce, rédeas em punho, instou
os players à negociação, para a construção de soluções que viabilizassem as operações, com a preservação dos compromissos de ambos os polos
contratantes.
O desafio era vencer o dilúvio com medidas que
aliassem a conservação de mais de 600 shoppings
à redução do custo de ocupação de 110 mil lojas,
iniciativa que se mostrou decisiva para a preserva-

ção da esmagadora maioria das locações do setor,
em 17 milhões/m², sem intervenção do Judiciário.
A judicialização de contratos, naturalmente,
não pôde ser de todo evitada. Alguns lojistas,
sem razão, tentaram jogar sobre os ombros dos
empreendedores o peso integral da pandemia.
Suspensão de contribuições para o rateio de
despesas e para o fundo de promoções, eliminação
de aluguéis mínimos, entre outras quebras
contratuais, foram reivindicadas à Justiça.
Reconhecendo que em contratos empresariais
paritários a intervenção judicial é excepcionalíssima e que os empreendedores deram a devida
cota de sacrifício com as medidas adotadas nos
meses mais difíceis, o Judiciário vem rejeitando
pleitos da espécie, com base no princípio da força
obrigatória dos contratos e com a reiterada recusa
à aplicação da teoria da imprevisão, que teria por
pressuposto a obtenção de vantagem extrema
por uma das partes contratantes, situação incompatível com uma crise que a todos prejudicou.
Enfim, acredita-se que, ao
fim, a mensagem da pandemia será: compete aos
empresários, com boa-fé e
lealdade, a solução de turbulências na execução de
negócios privados, sendo
impróprio transferir ao Judiciário essa responsabilidade.

José-Ricardo Pereira Lira, sócio do escritório Lobo&Lira, é advogado há mais de 30 anos. Sua atuação é centrada
na advocacia consultiva, na estruturação de negócios e formulação de contratos empresariais, assim como em contencioso judicial, administrativo e arbitral. No plano institucional, integra o Conselho da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional do Rio de Janeiro, desde 2007. É membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e Diretor Estadual
– RJ do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário – IBRADIM.
Sérgio Vieira é sócio do escritório Lobo&Lira, conferencista, professor convidado do Instituto de Ensino e Pesquisa
(INSPER/ São Paulo) e palestrante da Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce e do Instituto Panthéon
Jurídico. Membro da Comissão de Shopping Centers do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário – IBRADIM.
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SHOPPINGS PAULOOCTAVIO
25 ANOS DE PARCERIA COM O VAREJO

HÁ 25 ANOS, A OUSADIA ESTÉTICA DOS TRAÇOS DE RUY OHTAKE MARCOU A PAISAGEM DE BRASÍLIA.
NAQUELE 21 DE ABRIL DE 1997, FOI INAUGURADO O BRASÍLIA SHOPPING E, COM ELE, NASCEU O NÚCLEO
DE SHOPPINGS DAS ORGANIZAÇÕES PAULOOCTAVIO. UMA HISTÓRIA QUE SE MULTIPLICOU EM OUTROS
TRÊS SHOPPINGS, UMA PARCERIA COM O IGUATEMI E AGORA TEMOS A ALEGRIA DE ANUNCIAR A
CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CENTRO DE COMPRAS EM ÁGUAS CLARAS. JUNTOS, O BRASÍLIA SHOPPING,
O TERRAÇO, O TAGUATINGA, O JK E O MANHATTAN SÃO A EXPRESSÃO DA CONFIANÇA DO NOSSO
GRUPO NA ECONOMIA DO DF. HOJE, ESTAMOS PRESENTES NA ASA NORTE, SUDOESTE, LAGO NORTE,
TAGUATINGA, CEILÂNDIA E, EM BREVE, EM ÁGUAS CLARAS, OFERECENDO OPÇÕES EM COMPRAS DE
QUALIDADE, CONFORTO, SEGURANÇA E UMA AMPLA GAMA DE LAZER E DIVERSÃO. JUNTOS, NOSSOS
SHOPPINGS SOMAM MAIS DE 800 OPERAÇÕES, GERAM 8.800 EMPREGOS E TÊM UM FATURAMENTO
ANUAL DE R$ 2 BI. SÃO 25 ANOS LEVANDO DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA PARA AS
ÁREAS ONDE ATUAM. SOMOS O MAIOR GRUPO DE SHOPPING CENTERS DO DISTRITO FEDERAL E
CELEBRAMOS COM ALEGRIA UMA BEM-SUCEDIDA HISTÓRIA DE PARCERIA COM OS NOSSOS LOJISTAS.
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