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Especial | Shopping centers

Formação executiva
Alguns cursos para aprimoramento de gestores de shoppings

Insper

Curso 
Pós-graduação Management 
Program 

Descrição
Desenhado para fortalecer as 
competências de gestão dos 
profissionais que atuam em 
shopping centers

Carga-horária: 360 horas

A quem se destina
Gestores de shopping centers e 
profissionais da área de varejo

Informações
http://abrasce.insper.edu.br/

ESPM

Curso 
Marketing

Descrição
Surgiu da necessidade de oferecer aos 
profissionais uma visão dos conceitos 
de marketing aplicados ao setor

Carga-horária: 40 horas

A quem se destina
Gestores da área de marketing, 
comercial, administrativa, operacional 
e de recursos humanos de shoppings 
ou administradoras; profissionais de 
publicidade, assessorias de imprensa, 
empresas de promoções e eventos

Informações
http://www.espm.br/Candidato/Cursos
/SP/Pages/ShoppingCenters.aspx

ICSC

Curso 
Curso: Gestão - Nível 1 e 2

Descrição
Os alunos aprendem como desenvolver
com sucesso a locação, o marketing, 
a construção e a operação de um 
shopping center

Carga-horária: 40 horas cada módulo

A quem se destina
Administradores de shoppings, empreen-
dedores, executivos da área comercial, 
marketing, financeira e jurídica. 
Investidores e prestadores de serviços

Informações
http://www.portaldoshopping.com.br/
agendainterna.asp?codArea=32&codA
genda=144

FGV-EAESP

Curso
Gestão de Empresas de Varejo

Descrição
Oferecer uma visão prática e 
aplicada das tendências do setor 
e do trabalho das diversas áreas 
e operações da empresa varejista, 
proporcionando aos participantes 
modelos e técnicas consagradas 
no varejo

Carga-horária: 60 horas/aula

A quem se destina
Cursos de formação para varejistas 
e seus funcionários. Fornecedores 
de produtos e serviços para o varejo

Informações
http://cev.fgv.br/cursos

Qualificação Cursos tentam suprir
carências de formação profissional

Abrasce faz
parceria com
inst it uições
de ensino
Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Diante da demanda crescente
por mão de obra especializada,
o mercado de shoppings centers
está correndo atrás e preparan-
do seus próprios profissionais.
Uma solução têm sido os cursos
de capacitação e treinamento
promovidos pela Associação
Brasileira de Shoppings Centers
(Abrasce), em parceria com ins-
tituições de ensino. Os cursos
vão desde encontros de um dia,
seminários de uma semana, a
módulos de pós-graduação que
se estendem por 18 meses. As
classes misturam profissionais
com alguma experiência em
shoppings e interessados que
chegam de outros setores. A área
de educação da Abrasce foi cria-
da em 2008.

“De dois anos para cá, esta-
mos observando um crescimen-
to importante do mercado e
uma carência de mão de obra
gerencial muito acentuada”, diz
Adriana Colloca, superintenden-
te da Abrasce. “O setor hoje cap-
ta muitos profissionais da in-
dústria financeira, do varejo, da
hotelaria, e até da indústria far-
macêutica. Há uma demanda
forte por especialização na área
de shopping center”, afirma.

Realizado em parceria com o
I n s p e r, o programa de pós gra-

duação foi iniciado em 2009 e
está na quarta turma, com 110
participantes. “O objetivo do
programa é dar uma visão de
negócios para os executivos, fo-
cada na gestão de shoppings
centers, além de permitir um
contato maior dos participantes
entre eles, levando-os a refletir
sobre diferentes realidades”, diz
Ana Paula Cardoso, coordenado-
ra da área de Educação Executi-
va do Insper. “São profissionais
que querem ampliar seus conhe-
cimentos em busca de novos
cargos, porque as possibilidades
de crescimento profissional são
grandes”, afirma.

Dentro da mesma parceria,
Abrasce e Insper realizam seminá-
rios com executivos do setor, dis-
cutindo problemas e tendências.
“Temos disciplinas que vão da aná-
lise de cenário econômico, buscan-
do saber como se encaixa o setor
de shopping, o que se pode esperar
desse mercado, até disciplinas co-
mo estratégias e excelências em
serviços”, diz Ana Paula.

Um novo curso que está volta-
do para o Direito aplicado para
o shopping center e intitulado
“Aspectos Jurídicos em Shop-
ping Center” começa no próxi-
mo semestre. O programa, orga-
nizado pelas duas instituições,
tem duração de cinco dias, carga
de 40 horas, e o propósito é ana-
lisar os aspectos jurídicos envol-

vendo shopping center.
“O mercado de shopping ain-

da pode ser considerado novo e,
por isso, não há profissionais su-
ficientes para atuar nesse am-
biente de negócio”, diz a coorde-
nadora do Insper. “Há vários
gaps que precisam ser preenchi-
dos, que vão desde gestão de
operação até aspectos jurídicos”,
diz Ana Paula. São conhecimen-
tos às vezes complicados para
quem não é advogado, mas ne-
cessários para quem trabalha em
shopping”, afirma.

Os profissionais que interessa-
dos nesses cursos têm, em geral,
dois perfis diferentes. Alguns são
executivos que já atuam na área
de shoppings e querem se espe-
cializar. Outros são procedentes
de outros setores de atividade,
muitos sem formação em admi-
nistração, nem com bagagem de
gestão de negócios. Segundo o
Insper, um profissional muito
procurado é o superintendente
de shopping. “Com o curso, aca-
bam ganhando uma bagagem
maior para conseguir alcançar
novos cargos. Às vezes é uma pes-
soa que está em início de carreira
dentro do shopping e deseja
crescimento e aprofundamento
nesse setor”, diz Ana Paula.

Os alunos de pós-graduação,
principalmente, vêm de diversas
regiões do país, sobretudo do
Norte e Nordeste, onde os shop-

pings estão em grande expan-
são. “A estrutura do curso foi
pensada para atender esses pro-
fissionais, com aulas em dias
concentrados uma vez por mês,
somando 360 horas”, diz a coor-
denadora do Insper.

A Abrasce também tem cursos
em parceria com a International
Council of Shopping Centers
(ICSC). Um deles é o de Gestão
de Shopping Center, que tem a
duração de uma semana e é feito
já há seis anos. O curso, que tem
entre 50 e 60 alunos por sala, é
realizado em dois níveis e terá
um terceiro, mais avançado, já
no próximo ano. “O objetivo do
programa é preparar gestores
que venham de outras áreas e es-
tão se preparando para traba-
lhar na área de shopping. Os
professores são profissionais da
indústria de shoppings”, diz a
superintendente da Abrasce.

Em outra parceria com a ICSC,
a Abrasce promove, a cada 2
anos, o Congresso Internacional
de Shopping Centers e a Confe-
rência das Américas. Maior
evento do setor na América Lati-
na, o Congresso é realizado si-
multaneamente à ExpoShop-
ping. Em dois dias de formação,
o Congresso apresenta palestras
e debates com especialistas do
Brasil e do exterior. Tendências
do mercado, gestão, economia,
comunicação, comportamento,

marketing e branding são al-
guns dos temas abordados. de
shopping center.

A Abrasce também realiza
cursos sobre marketing em par-
ceria com a Escola Superior de
Propaganda e Marketing
(ESPM). O principal programa,
que tem 40 horas e toma uma
semana, acontece uma vez por
ano e está na quinta turma. “O
curso, que já formou 250 alunos,
aprofunda temas como pesquisa
de mercado, planejamento es-
tratégico, comunicação. Todos
os professores têm experiência
no mercado de shopping”, diz
Ricardo Pastore, Coordenador
do Núcleo de Estudos e Negó-
cios de varejo da ESPM.

O perfil do aluno desse curso
é o de gerente de marketing, su-
perintendentes de shoppings e,
em menor número, coordena-
dores de marketing. “São profis-
sionais que já atuam na área e
buscam uma qualificação me-
lhor ”, afirma Pastore. Os temas
do curso estão indo além do
marketing de varejo, incluindo
gestão de crise e neuro ciência.

Ainda dentro das ações de sua
área de educação, a Abrasce rea-
liza entre 8 a 10 eventos anuais
por todo o país, abordando te-
mas de interesse dos profissio-
nais do setor. A associação tam-
bém promove viagens ao exte-
rior levando superintendentes

para conhecer cerca de dez
shoppings nos Estados Unidos,
com o propósito de conhecer
novas boas práticas.

Para os shoppings que estão
ocupando espaços no interior e
em regiões fora do eixo São Pau-
lo-Rio, o desafio de encontrar
mão de obra especializada é
maior ainda. “Em São Paulo é
bem mais fácil recrutar um exe-
cutivo com o perfil adequado,
porque estão sempre se especia-
lizando, e são mais ambiciosos.
Já no interior há muita dificul-
d a d e”, diz Simone Fante, gerente
de RH da Lumine, empresa espe-
cializada em planejamento e co-
mercialização de shoppings. “A
maioria dos shoppings adminis-
trados pela Lumine estão no in-
terior de São Paulo onde há uma
maior escassez de mão de obra
e s p e c i a l i z a d a”, afirma.

Para compensar essa deficiên-
cia, a Lumine promove palestras
e treinamentos para os profis-
sionais do seus próprios shop-
pings. “Acabamos contratando
pessoas que têm perfis inovado-
res, que pensam diferente, às ve-
zes profissionais de outros seg-
mentos. São profissionais que
demoram mais para aprender
sobre o negócio, mas por outro
lado trazem outras sugestões, o
que é importante também para
quem já está dentro do negó-
c i o”, diz Simone.

Lojistas inovam para formar linha de frente no balcão
De São Paulo

Por trás do exuberante cresci-
mento das vendas nos shoppings
centers, há um verdadeiro arsenal
de táticas para treinar equipes e
atrair profissionais que formam a
linha de frente dos balcões. Ma-
quiagem, cor do esmalte, pentea-
do e, sobretudo, postura diante do
cliente. Nada disso escapa mais ao
crivo das chefias. Algumas lojas se
valem de técnicas de teatro para
tornar o vendedor mais comunica-
tivo. Uma franquia criou seu pró-
prio “centro de capacitação e trei-
namento profissional”, com espa-
ço próprio para hospedar e treinar
colaboradores de todo o país.

Todas essas ações fazem parte
de um esforço para responder a
uma queixa comum: a escassez
de pessoas dispostas a trabalhar
como vendedores e gerentes. “Os
cargos mais difíceis de serem
preenchidos são aqueles que exi-
gem contato direto com o clien-
te, que são os vendedores e ge-
rentes”, explica Luis Augusto Il-
defonso, diretor de Relações Ins-
titucional da Associação Brasilei-
ra dos Lojistas de Shoppings
(Alshop). O faturamento desse
setor em 2012 alcançou R$ 119,5
bilhões e a estimativa para este
ano é crescer mais 12%.

Até 2010, e nos cinco anos an-
teriores, a Alshop ministrou cur-
sos de capacitação que treinou e
habilitou 150 mil colaborado-
res. De lá para cá, os empresários
passaram a se agir por conta
própria para treinar suas equi-
pes, buscando novas técnicas
com foco, sobretudo, na quali-
dade do atendimento. Com a
proximidade da Copa 2014 e
Olimpíadas 2016, a entidade de-
cidiu retomar o processo de trei-
namento só que, desta vez, mais
ampliado. A capacitação, que no
passado se restringia a funcio-
nários de São Paulo e redonde-
zas e com presença obrigatória,
agora será um mix entre aulas
presenciais e à distância, atin-
gindo um público pelo menos
cinco vezes maior. O novo siste-

ma de capacitação terá início em
janeiro de 2014 e atenderá do
Rio Grande do Sul ao Amazonas.

“Estamos retomando esse pro-
jeto e elaborando todo um siste-
ma de treinamento em parceria
com empresas especializadas. O
novo formato de curso abrange-
rá vários temas para que a equipe
de frente de lojas possa partici-
par e melhorar sua capacitação”,
explica Ildefonso. Segundo o di-
retor, salvo algumas exceções, é
comum as lojas colocarem à
frente do treinamento um ven-
dedor ou vendedora considera-
dos como modelo para os de-
mais. “Esse recurso é uma pseudo
capacitação. Pois, normalmente,
a melhor vendedora da loja tam-
bém traz vícios que não foram
corrigidos e são perpetuados e
passados adiante. Os eventos es-
portivos estão aí e, se os empresá-
rios tiverem agilidade de treina-
mento, capacitação lógica, efeti-

va e produtiva, seguramente te-
rão uma evolução de vendas na-
tural e tranquila”, resume.

Rogério Gama, diretor de de-
senvolvimento da MegaMatte,
franquia do setor de alimentação,
defende que, embora o treinamen-
to da equipe possa ter um custo al-
to, o preço de não treinar é sempre
muito maior. Por conta disso, o di-
retor montou um centro de treina-
mento que funciona o tempo todo.
“Desenvolvemos um treinamento
com técnicas de teatro para poder
despertar em nossos atendentes e
caixas uma atitude mais comuni-
cativa e interativa com o cliente.
Dentro do Programa de Excelência
em Atendimento também são ofe-
recidos treinamentos ao longo do
ano, com destaque para o de alta
p e r f o r m a n c e”, diz. Desafios como
lidar com objeções e situações ad-
versas no atendimento também
fazem parte da lista de temas de-
senvolvidos dentro do programa

de capacitação da MegaMatte.
“O programa oferece também

curso de gestão voltado para ge-
rente e franqueado, mas a gran-
de questão tem sido a escassez de
mão de obra”, diz. De acordo com
o executivo, os cargos mais difí-
ceis de serem preenchidos são de
balconista a caixa. “Há uma com-
petição acirrada no mercado por
esse tipo de mão de obra, por
conta do bom momento econô-
mico do país.

O caminho que a MegaMatte
adota é o da premiação, gratifica-
ção e salário variável de acordo
com o desempenho do funcioná-
rio. Isso acaba proporcionando
um nível de retenção bom”, afir-
ma o diretor. A empresa conta
hoje com 103 lojas franqueadas
no país, com maior concentração
no eixo Rio São Paulo.

Como muitos outros lojistas, a
rede de lavanderia 5àsec atraves -
sa um ótimo momento, mas se

queixa da falta de mão de obra.
“As dificuldades são muito pare-
cidas com as de outros setores
da economia, que também sen-
tem a falta de mão de obra qua-
lificada. Por mais que pareça que
lavar e passar roupas sejam tare-
fas fáceis, encontramos muita
dificuldade para contratar pro-
fissionais nessas funções”, la-
menta Sérgio de Souza Carvalho
Júnior, diretor de marketing da
rede 5àsec. “Nossa grande ques-
tão é preencher o cargo de pas-
s a d e i r a”, completa.

A franqueadora francesa op-
tou por montar um treinamento
presencial denominado Centro
de Capacitação e Treinamento
Profissional, no bairro do Ipiran-
ga, em São Paulo. “São várias sa-
las de aula equipadas com má-
quinas, onde nossos colaborado-
res aprendem a lavar e passar. Te-
mos ainda um auditório para pa-
lestras, com um pequeno hotel e
refeitório. Nossos profissionais
ficam entre três e quatro dias
nesse treinamento e se hospe-
dam aqui. Recebemos colabora-
dores de todo Brasil”, diz.

Por lá já passaram, segundo
Carvalho Júnior, mais de três mil
pessoas desde a chegada da com-
panhia no Brasil, 18 anos atrás.”
Hoje temos 400 lojas em todo o
país, 33 delas dentro de shop-
pings. Para 2013 abriremos mais
40 lojas, e a meta é atingir 500 no
próximo ano , 50 delas dentro
dos shoppings”, afirma.

A primeira lição que as vende-
doras contratadas pelas Lojas Va-
lisère recebem são aulas de boa
apresentação: como se vestir, se
pentear, maquiar e usar esmaltes
adequados. A Valisère é uma rede
de lojas que atua no ramo de mo-
da íntima. Em um segundo mo-
mento, as aulas são dadas por um
estilista da empresa, que detalha
todo processo de produção das
peças, da matéria-prima até a
confecção do produto final.

“É importante que o vendedor
entenda em detalhes o processo
de produção da moda íntima pa-
ra poder informar sobre a quali-

dade e até mesmo justificar o
preço do produto”, informa Carla
Pontes, supervisora e gerente das
Lojas Valisère. A rotina dessas
vendedoras é um pouco diferen-
te das demais. Todos os dias, an-
tes de iniciar as vendas, há uma
reciclagem de informações. “É
uma preparação diária, um mini-
treinamento para saber quais pe-
ças foram mudadas na vitrine de
um dia para o outro, os produtos
que estão em promoção e quais
as novidades que acabaram de
chegar da confecção”, diz Carla.
“Só depois é que se inicia o conta-
to com os clientes.”

Duas vezes por ano, a Valisère
faz um treinamento mais apro-
fundado. “As vendedoras apren-
dem técnicas de como abordar o
cliente quando entra na loja, co-
mo sondar para saber o que está
procurando, se é um presente ou
não, enfim, aprendem a conduzir
melhor a venda”, diz a superviso-
ra. Outro foco importante do
treinamento é saber como con-
tornar a objeção. “O cliente gosta
do produto, mas acha caro. Então
a vendedora tem de ter na ponta
da língua as características, van-
tagens e benefícios para justifi-
car o preço e convencer o cliente”,
explica.

Com 29 lojas das quais 24 ins-
taladas em shoppings, a Valisère
não sabe mais o que fazer para
preencher o quadro de vendedo-
ras. “Todos os cargos estão difí-
ceis de serem ocupados. Agora
mesmo selecionei 15 currículos e
apenas quatro pessoas compare-
ceram na entrevista. Há uns cinco
anos era possível escolher vende-
doras. Hoje estamos correndo
atrás e não achamos”, reclama
Carla, que tem duas vagas aber-
tas que precisam ser preenchidas
com urgência. “Já anunciei até
em redes sociais. Agora estou até
pensando em roubar colabora-
doras de outras lojas”, brinca. Os
lojistas também contam com o
banco de currículos da adminis-
tradora de cada shopping. “Mas
também lá não encontramos na-
d a”, afirma. (RC)

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Ildefonso, da Alshop: “Cargos mais difíceis de serem preenchidos são os que exigem contato direto com o cliente”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 jun. 2013, Especial: Shopping centers, p. F16.




