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Especial | Shopping centers
D I V U LG A Ç Ã O

Danilo Alvarenga, da Michael Page: com muitas oportunidades longe das capitais, profissional precisa avaliar com cuidado os reflexos na carreira

Maria Carolina Nomura
Para o Valor, de São Paulo

Com a inauguração de um nú-
mero recorde de centros de com-
pras em 2013 em todo o Brasil, de
acordo com a Associação Brasileira
de Shopping Centers (Abrasce),
consultores na área de recursos
humanos são unânimes em afir-
mar que a carreira de gestor de
shopping está em alta e oferece
bons salários. Mas, a atividade exi-
ge o perfil de alguém que seja mul-
titarefas e com jogo de cintura não
só para lidar com os diversos pú-
blicos que o shopping agrega co-
mo lojistas, investidores e clientes,
além de ter flexibilidade para se
adaptar a diferentes realidades.

Grande parte da expansão do
mercado de shopping se dá fora
dos grandes centros e capitais. Ca-
be ao profissional do setor avaliar
se tal mudança geográfica é com-
patível com seu momento de vida
e carreira, avaliam Zuca Palladino,
gerente das divisões de marketing
e varejo e Danilo Alvarenga, con-
sultor sênior da divisão de varejo
da consultoria Michael Page.

“Existem muitas demandas
para cidades de interior dos Esta-
dos de São Paulo e Minas Gerais e
principalmente contratações pa-
ra as regiões do Centro-Oeste e
Norte. Isso faz com que as opor-
tunidades nas capitais sejam
concorridas”, acrescenta Daniela
Ribeiro, gerente sênior das divi-
sões de vendas & marketing e en-
genharia da consultoria Robert

Half. Assim, alguns profissionais
optam por passar um período
longe dos grandes centros para
adquirir experiência e retornam
quando há uma vaga nessas capi-
tais, explica. “As oportunidades
de trabalho brotam também do
investimento de empresas tradi-
cionais de real estate, iniciando
operações de gestão de shop-
pings centers de terceiros”, diz.

Um reflexo do crescimento po-
de ser medido pelo surgimento
de cursos de especialização na
área em faculdades de renome.
Para Ana Paula Cardoso, coorde-
nadora da área de educação exe-
cutiva do Insper, que tem cursos
de gestão de shopping center
desde 2010 em parceria com a
Abrasce e formou cerca de 90
alunos, os programas de ensino
proporcionam uma visão estra-
tégica do negócio. “O mercado
de shopping cresceu muito nos
últimos anos, impulsionado pelo
crédito fácil e ascensão das clas-
ses B e C. Além disso, o brasileiro
tem uma capacidade empreen-
dedora grande de atuar nessa
área. Mas, é importante saber li-
dar com investidores e gerenciar
os recursos humanos de forma
e s t r a t é g i c a .”

Outras instituições como a Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) também mi-
nistram aulas nesse sentido. “Per -
cebemos uma forte mudança de
comportamento no setor, uma
vez que, anteriormente, a gestão
desses grandes empreendimen-

tos era familiar. Hoje, requer-se
um profissional que tenha não só
experiência em varejo, mas saiba
se relacionar com diversos públi-
cos como lojistas, investidores e
tenha domínio de outras disci-
plinas com finanças, marketing e
gerenciamento de crises”, afirma
Ricardo Pastore, coordenador do
núcleo de estudos e negócios de
varejo da ESPM, que tem um pro-
grama especial de marketing pa-
ra esse público há cinco anos e
formou mais de 300 alunos.

Pastore diz que como os cursos
são customizados, um tema re-
corrente nos últimos tempos foi
a gestão de crises, inspirado pe-
las situações peculiares vividas
por alguns empreendimentos. O
Shopping JK Iguatemi, por exem-
plo, teve sua inauguração adiada
por mais de dois meses por pen-
dências com a Prefeitura de São
Paulo neste ano e o Center Norte
amargurou dois dias de interdi-
ção por conta da suspeita de va-
zamento de gás e risco de explo-
são, em 2011. Outros shoppings
como o Pátio Paulista e o Higie-
nópolis também tiveram suas li-
cenças cassadas pelo Ministério

Público por apresentarem docu-
mentação irregular, mas funcio-
nam normalmente por liminar.

“Nesses casos, o superinten-
dente precisa estabelecer um
plano de ação rápido em conjun-
to com a assessoria de imprensa e
outros órgãos internos como o
próprio marketing e o departa-
mento jurídico para minimizar
os impactos que essas ocorrên-
cias podem ter na imagem do
shopping”, diz Pastore.

Além disso, saber negociar
com os órgãos públicos é essen-
cial para um gestor, segundo Car-
los Eduardo de Souza Cardoso,
superintendente do Shopping
Costa Dourada, em Recife (PE). “O
perfil desses grandes empreendi-
mentos está mudando. Atual-
mente, os complexos são multi-
funcionais, com hotelaria e até
prédios residenciais. Por isso, é
muito importante saber conver-
sar, ter conhecimentos jurídicos e
de mercado”, diz Cardoso que é
aluno do curso de pós-graduação
em gestão de shopping do Insper
em parceria com a Abrasce.

Colecionar habilidades como
ter grande capacidade de análise,

facilidade com planilhas e nú-
meros para os cálculos do valor
do condomínio, aluguel, contro-
les de despesas do shopping,
controle do fluxo de pessoas, lu-
cratividade das lojas, retorno das
campanhas de marketing nos pi-
cos de mercado são também ou-
tros diferenciais que o profissio-
nal que atua nesse segmento de-
ve ter, segundo os especialistas
da Robert Half e Michael Page.

“Outra característica impor-
tante é o profissional ter o olhar
de dono junto com a disponibili-
dade de ser mão na massa. Esse
perfil de pessoa não pode ser al-
guém que fique no escritório.
Tem que rodar o shopping intei-
ro buscando melhorias e ideias,
não deixar nada para depois e na
falta de mão de obra, ter a flexibi-
lidade de topar qualquer tipo de
t a r e f a”, ressalta Daniela Ribeiro,
da Robert Half.

Além dos desafios da profissão
em si, o grande atrativo para li-
dar com pressões de todos os la-
dos — governos, lojistas, investi-
dores e clientes — é a remunera-
ção. De acordo com a Robert
Half, o gestor de shopping ou su-

perintendente de operações re-
cebe entre R$ 15 mil (para um
profissional com até cinco anos
de experiência) a R$ 25 mil (para
profissionais com dez anos de ex-
periência). Segundo a Michael
Page, o diretor comercial de
grandes empreendimentos no
interior de São Paulo pode ga-
nhar entre R$ 20 mil e R$ 30 mil e
também na faixa dos R$ 30 mil
em Minas Gerais e regiões do
Centro-Oeste e Nordeste.

“Para cidades como São Paulo
ou Rio de Janeiro, onde os pré-re-
quisitos são maiores, existem
profissionais ganhando algo em
torno de R$ 30 mil, se os mesmos
forem formados em engenharia
ou direito e tiverem inglês fluen-
te. O idioma inglês tem sido um
requisito mandatório para em-
preendimentos AAA devido aos
grandes grupos varejistas e buti-
ques virem com diretorias es-
trangeiras. Em cidades menores,
o idioma deixa de ser um dife-
rencial e a disponibilidade de
mudanças de cidades com a fa-
mília e uma pós-graduação con-
tam mais para a contratação des-
se profissional”, diz Daniela.

Vendedor precisa
estabelecer laços
De São Paulo

“Oi, qual é o seu nome? Fique à
vontade. Qualquer coisa, meu no-
me é Fulana.” “Ah, essa blusa é lin-
da e está com um preço ótimo,
quer que eu pegue seu tamanho?”
As frases, decoradas, parecem ser a
saudação obrigatória de vendedo-
res que atuam no varejo, de um
modo geral. Apesar de fatigantes e
repetitivas, têm a sua razão de exis-
tir, afirmam especialistas.

Perguntar o nome é uma das
formas de estreitar o relaciona-
mento com o cliente. Porém, o
mais importante é entender as ra-
zões de fazer isso, quando e como
fazê-lo, diz Fernando Lucena, pre-
sidente do Grupo Friedman, con-
sultoria especializada em treina-
mento em varejo. O problema, diz
Lucena, é que muitas vezes os pro-
gramas de treinamento ensinam
“receitas de bolo” para a equipe e
acabam por robotizar o comporta-
mento dos vendedores. “A maneira
de simplesmente perguntar o no-
me, por exemplo, pode soar de for-
ma negativa. Até um sorriso pode
ter um efeito péssimo se mal em-
pregado. O atendimento deve ser
conduzido com naturalidade, pro-
fissionalismo, seguir passos lógi-
cos, e, acima de tudo, deixar uma
ótima impressão no cliente.”

Assim, não basta ensinar o ven-
dedor como tratar o cliente, é pre-
ciso envolvê-lo em todo o processo
de compra e encantá-lo, diz Flávia
Ghisi, professora de pós-gradua-
ção em gestão de vendas e nego-
ciação da Fundação Instituto de
Administração (FIA). “Hoje, as ven-
das são mais complexas porque
exigem um forte conhecimento de
mercado para que o vendedor pos-
sa orientar o cliente. Ele não é só
um vendedor, mas um consultor
de vendas. Por isso, espera-se que
saiba qual é o produto que se ade-
qua melhor ao perfil do consumi-

dor, principalmente, em setores
como computação, linha branca e
automóveis. E o melhor investi-
mento para qualificar esse vende-
dor é o treinamento.”

Entre os principais erros come-
tidos pelos profissionais, segundo
Flávia, estão discursos decorados e
fixos, tentar vender alguma coisa e
se esquecer de ouvir o que o cliente
quer. “Outro pecado comum é o
vender por vender. Mesmo que a
peça não tenha ficado boa, o pro-
fissional diz que está com um cai-
mento ótimo. Essa falsidade, que
decorre da ânsia de vender, nin-
guém aguenta mais. É preciso se
ajustar à necessidade do cliente.”

Algumas lojas compreende-
ram essa mensagem e, por isso,
apostam alto no treinamento de
seus colaboradores. A Sunglass
Hut, que vende óculos de sol no
segmento de luxo investe cerca
de 15% do budget de marketing e
recursos humanos em treina-
mento e faz uma imersão dos
vendedores durante três dias, no
show room, em São Paulo.

“Toda vez que uma loja Sun-
glass Hut é aberta, toda a equipe,
independentemente do nível de
responsabilidade, viaja para a
matriz em São Paulo para que
possa respirar o DNA da marca
durante o período e estar imbuí-
da da paixão e energia necessá-
rios para poder vender os nossos
produtos. Durante o período, os
profissionais recebem informa-
ções sobre o conceito de luxo e
experiência, produto, KPI’s (indi-
cadores-chave de performance,
na sigla em inglês) e processos.
Para manutenção destes concei-
tos, existe uma plataforma on-li-
ne, na qual o vendedor pode tes-
tar seus conhecimentos sobre as
marcas”, diz Ana Carolina Carri-
ço Mendes Cardoso, gerente de
marketing da Sunglass Hut na
America Latina. (MCN)

Até o fim do ano, serão criados mais
de 151 mil empregos temporários
De São Paulo

Aos 23 anos, a estudante An-
dressa Machado encara os desa-
fios do primeiro emprego, como
assistente comercial temporária
em uma loja de artigos esportivos
de um shopping center, em São
Paulo. “Apesar de estudar ciências
biológicas na Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp) quero
ganhar minha própria renda e ser
e f e t i v a d a .” Ela integra o contin-
gente dos mais de 151 mil traba-
lhadores temporários que shop-
pings de todo o país deverão con-
tratar para atuar nas vendas de
fim de ano, segundo dados da As-
sociação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop).

Luis Augusto Ildefonso da Silva,
diretor de relações institucionais
da Alshop, diz que é esperado um
aumento de 7% do número de con-
tratações em relação a 2011. “Con -
tabilizamos os shoppings novos,
além de outras lojas que iam abrir.
Já é sabido que as regiões que mais
empregam são o Sudeste (77 mil
pessoas), seguida do Sul (25 mil),
Nordeste (24 mil), Centro-Oeste
(14 mil) e Norte (10 mil). Em rela-
ção ao Sudeste, 50% das vagas es-
tão no Estado de São Paulo, sendo
13 mil só na capital.”

Das vagas de trabalho temporá-
rio, os shoppings abocanham um
bom pedaço. A Associação Brasi-
leira das Empresas de Serviços Ter-
ceirizáveis e de Trabalho Temporá-
rio (Asserttem) estima que cerca
de 157 mil pessoas terão emprego
de fim de ano, sendo 75% no vare-
jo. Nas Lojas Americanas, das cinco
mil vagas extras para o Natal, 50%
são para atuar nos shoppings. A
empresa tem 677 lojas em 25 Esta-
dos e Distrito Federal.

Outra justificativa para o alto
volume de contratações nesta épo-
ca é que o fluxo de pessoas nos
shoppings dobra em relação à mé-

dia de todo o ano. “Assim, para evi-
tar a reclamação dos trabalhado-
res de uma jornada de trabalho ex-
cessiva, muitas lojas reforçam seu
time de vendedores. Os salários, na
faixa dos R$ 800 a R$ 900 obedece-
ram aos reajustes da inflação.”

Segundo empresas de contrata-
ção de temporários, o varejo de
vestuário é um dos setores que
mais empregam nesta época. Na
Allisexistem dez mil vagas, 70% de-
las para atuar nesse segmento. “Em
relação a 2011, percebemos que os
varejistas estão mais otimistas,
muitas redes anteciparam suas de-
mandas e as contratações ocorre-
ram em média 15 dias mais cedo
do que em 2011. O número de va-
gas aumentou, porque alguns de
nossos clientes expandiram seus

negócios e a abertura das lojas
aconteceu agora no fim do ano”,
diz Marcelo Carreira, gerente de
marketing e produtos da Allis.

O diretor comercial do Man -
p o w e r G r o u p, Sean Hutchinson,
diz que as vagas no varejo para
shopping center são as mais de-
mandadas. “O perfil buscado pe-
las empresas é de pessoas com en-
sino médio completo, disponibi-
lidade de horário e, para algumas
posições, é exigida experiência
anterior na função.”

Apesar de ser importante, a ex-
periência profissional não é requi-
sito essencial no trabalho tempo-
rário, porque a maioria das vagas é
para posições operacionais, diz
Carreira. “Para cerca de 60% dos
trabalhadores este é o primeiro

emprego. São pessoas na faixa de
18 a 25 anos. O que percebemos é
que o nível de instrução dos candi-
datos melhorou. Em 2012, cerca de
20% dos candidatos estão cursan-
do ou já possuem curso superior.
Nos anos anteriores, esse indica-
dor não chegava a 5%”.

Além de porta de entrada para
o primeiro emprego, o trabalho
temporário é também a oportu-
nidade de retorno ao mercado.
Fátima Cristina Silva Oliveira, de
30 anos, que estava desemprega-
da havia um mês, conseguiu um
posto temporário como assisten-
te de crédito em uma grande re-
de de varejo e celebra o fato de
que terá renda no final de ano e
espera continuar no posto em
2013. (MCN)
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Carreira, gerente da Allis: varejo de vestuário é um dos segmentos que mais empregam temporários nesta época

Tra ba l h o Salário de administrador
chega a R$ 30 mil em SP e Minas

Gestor deve
ter perfil
mult itarefa
e ser flexível

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Shopping centers, p. F2.




