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Especial | Shopping centers

Gestão Segmento exige profissionais atualizados, autônomos e com disponibilidade para mudanças

Metas e resultados ganham mais peso

D I V U LG A Ç Ã O

Ana Paula Saldanha: parcerias com instituições de ensino resultou na criação de curso com 360 horas

Adriana Rodrigues
Para o Valor, de São Paulo

O crescimento acelerado do
mercado de shopping centers
vem demandando cada vez mais
profissionais para atuar no se-
tor. E, diante desse cenário, há
um novo perfil de executivo pro-
curado pelas empresas. São pro-
fissionais atualizados, que
acompanham as tendências na-
cionais e internacionais e flexí-
veis. “O crescimento dos grupos
que atuam no segmento causou
essa mudança no perfil do exe-
c u t i v o”, afirma Adriana Colloca,
superintendente da Associação
Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce). “Essas características
até já eram procuradas nos pro-
fissionais, mas ficaram mais
acentuadas”, diz.

A expansão dos grupos que
atuam no setor, o que leva a
inaugurações de novas unidades
em diferentes Estados do país,
exige, por exemplo, disponibili-
dade do profissional para morar
em outras cidades.

Isso foi o que aconteceu com
Laura Vaz de Souza, coordena-
dora comercial do Porto Velho
Shopping, em Rondônia, admi-
nistrado pela Ancar Ivanhoe.

Na empresa desde 2006,
quando ingressou como estagiá-
ria no Pantanal Shopping, em
Cuiabá, Laura precisou mudar
de Estado recentemente. “É na-
tural na Ancar essa troca”, diz
ela. “A mobilidade promove ma-
turidade, experiência profissio-
nal, vivências em diferentes ci-
dades e relacionamentos.”

Marcello Torres, gerente da
consultoria de recrutamento
executivo Hays, afirma que o
mercado de shopping está se
profissionalizando, o que acaba
trazendo uma cultura bastante
agressiva de metas e resultados.
“E não apenas na área comer-
cial”, enfatiza ele.

Em recursos humanos, por
exemplo, exige-se a diminuição
da rotatividade dos funcioná-
rios, já no marketing, o aumento
de visitas, e assim por diante.
“Os players do mercado exigem
um alto nível de performance de

seus executivos”, diz Torres.
Diante disso, os profissionais
que atuam no setor precisam ser
pessoas que se motivam por re-
sultados e que também saibam
trabalhar com autonomia. “A
concorrência verificada no setor
fez aumentar essa agressivida-
d e”, afirma o executivo.

De qualquer forma, trabalhar
por um período no setor de
shopping centers pode gerar
frutos para a carreira, segundo
explica Torres. “Os profissionais
desenvolvem uma forte habili-
dade comercial, que é bem vista
no mercado”, afirma.

Além da flexibilidade, dispo-
nibilidade para mudanças e mo-
tivação relacionada a resultados,
o executivo dessa indústria tam-
bém precisa disponibilizar bas-
tante tempo ao emprego. “É um

setor que exige muita carga ho-
rária, inclusive envolvimento
nos fins de semana, quando há
e v e n t o s ,” diz Torres.

Já para João Paulo Camargo,
sócio-gerente regional da con-
sultoria de recrutamento A s a p, o
perfil ágil e dinâmico, atrelado à
alta carga de trabalho, exigido
de quem atua na indústria de
shopping centers, é bem seme-
lhante ao de quem trabalha no
v a r e j o.

Ele diz que a demanda maior
no segmento hoje é por gerentes
de projetos e operações, e que ela
está distribuída por todo o país.
“No Sudeste, um mercado mais
complexo, costuma-se exigir um
profissional mais sênior, já em
outras regiões, como o nordeste,
se contrata com menos tempo de
experiência, já que o mercado é

mais novo”, afirma.
Sobre a formação acadêmica,

há profissionais com os mais di-
versos títulos. Camargo diz, no
entanto, que para os cargos de
gerentes de projetos e opera-
ções, que são os mais demanda-
dos, a preferência é pelos enge-
nheiros. “São profissionais mul-
titarefa e que pensam fora da
c a i x a”, diz ele.

Torres, da Hays, afirma que o
mercado procura profissionais
bem formados, em escolas de
primeira linha e, apesar de o do-
mínio do inglês ser um diferen-
cial, o idioma não é muito usado
no trabalho do dia a dia. A pós-
graduação também não chega a
ser exigência.

O consultor destaca ainda
uma função relativamente nova,
que passou a fazer parte das

equipes que atuam no setor: a
do profissional de mídia. “Hoje,
o shopping center é visto como
um espaço de mídia e há uma
tendência em vender espaços
antes subaproveitados, como
nos elevadores e nos estaciona-
mentos, para as marcas que que-
rem atingir seu público direta-
m e n t e”, afirma.

Um levantamento recente fei-
to pela consultoria Hay Group
mostrou os salários médios pa-
gos aos executivos do setor. No
ano passado, um diretor de ope-
rações recebia cerca de R$ 30 mil
mensais. O segundo maior con-
tracheque no período foi dos ge-
rentes gerais de shopping cen-
ters: R$ 23.458.

Os gerentes financeiros das
administradoras conquistaram
o terceiro maior salário —

R$ 17.702 —, seguidos pelos ge-
rentes comerciais — R$ 13.892 —
e pelos gerentes financeiros dos
shopping centers — R$ 12.513.
As informações foram obtidas
por meio da ferramenta de re-
muneração da consultoria, a
Hay Group Paynet.

Sobre os bônus pagos no ano
passado, de acordo com o cum-
primento das metas, apenas vi-
ce-presidentes e diretores execu-
tivos conquistaram um valor
acima do objetivo. A previsão
era que esses profissionais rece-
bessem, no ano, oito salários a
mais, mas acabaram embolsan-
do 9,7 salários, na média. Todas
as outras funções analisadas pe-
lo Hay Group, entre elas as de di-
retores, gerentes e coordenado-
res, receberam uma remunera-
ção variável inferior à prevista.

Cursos de gestão atraem
profissionais de outras áreas
De São Paulo

Com o rápido crescimento e a
entrada expressiva de capital no
setor de shopping centers nos
últimos anos, as empresas dessa
área de atividade passaram a de-
mandar mais profissionais qua-
lificados, muitos deles oriundos
de outras áreas da economia. Pa-
ra familiarizá-los com o meio
shopping center, a Associação
Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce) passou a oferecer cur-
sos de educação executiva para
esses gestores. “Quem faz os cur-
sos são profissionais de outras
áreas que querem passar por
uma aculturação do setor. Tam-
bém participam desses cursos
profissionais que trabalham em
empresas familiares do interior
do país e querem se profissiona-
lizar ”, afirma Adriana Colloca,
superintendente da Abrasce.

Para oferecer tais programas,
a associação buscou parcerias
com reconhecidas instituições
de ensino do país. Juntamente
com o Insper, por exemplo, foi
desenvolvido em 2010 o “Shop -
ping Center Management Pro-
g r a m”, uma pós-graduação com
360 horas de duração, cursada
em 18 meses na cidade de São
Paulo e focada em gestão. “É um
programa desenhado a quatro
mãos”, diz Ana Paula Saldanha
Cardoso, coordenadora da edu-
cação executiva do Insper. “Tra -
balhamos juntos para ver quais
eram as habilidades necessárias
para os profissionais do setor.”

A procura por esse programa
de qualificação profissional é
crescente, segundo informa Ana
Paula. Com a procura, todas as
35 vagas são preenchidas a cada
ano. “É um mercado que deman-

da muitos profissionais e não há
pessoas preparadas para as es-
pecificidades próprias desse se-
tor ”, diz a coordenadora.

O programa do Insper, que che-
ga à quarta edição e tem as aulas
concentradas em três dias do mês –
quinta, sexta e sábado da mesma
semana para facilitar a participa-
ção de alunos de outros estados -,
foca as matérias em questões ge-
renciais, como operações e proje-
tos, estratégia corporativa e plane-
jamento, finanças, marketing e re-
cursos humanos, além de passar
por aspectos jurídicos.

O objetivo, segundo Ana Pau-
la, é desenvolver nos participan-
tes competências de gestão e as-
pectos específicos da indústria,
como gestão de shopping cen-
ter, mix de lojas e relacionamen-
to com diversos stakeholders –
lojistas, consumidor final, ór-
gãos governamentais.

Ao término do curso, os alu-
nos precisam apresentar um tra-
balho final, que consiste no le-
vantamento de um ponto de
melhora ou o lançamento de
um novo produto ou serviço.
“Eles desenvolvem esse projeto
com a orientação de um profes-
sor do I n s p e r, com base no co-
nhecimento adquirido durante
o curso”, afirma Ana Paula.

A maioria dos alunos, de acor-
do com a coordenadora, é de
profissionais que já atuam no
setor de shopping, mas demons-
tram interesse de entender me-
lhor o segmento para poder
avançar na carreira. É o caso de
Carla Mautone, superintendente
do Shopping Taboão, adminis-
trado pela Aliansce.

A executiva atua no setor há
18 anos, mas até três anos atrás
trabalhava na área jurídica. Ago-

ra, como superintendente, sen-
tiu necessidade de adquirir con-
teúdo específico sobre gestão de
shopping center e procurou a
pós do Insper. “Os demais cursos
são genéricos sobre administra-
ção de empresas. Escolhi esse
programa porque me passaria
informações sobre a gestão es-
pecífica do setor”, afirma Carla.
“O varejo, em geral, tem seme-
lhanças, mas o setor de shop-
ping tem questões atípicas em
aspectos como locação e admi-
nistração, por exemplo.”

Outra profissional que procu-
rou na sala de aula ampliar seus
conhecimentos sobre o setor de
shopping center foi Laura Vaz de
Souza. Há oito anos no grupo
Ancar Ivanhoe, ela ingressou na
empresa como estagiária do
Pantanal Shopping, em Cuiabá.
Hoje, é coordenadora comercial
do Porto Velho Shopping, na ca-
pital de Rondônia.

Laura conta que entrou nesse
setor por acaso. “Surgiu uma va-
ga de estágio para estudante de
direito no Pantanal, participei
do processo e consegui a vaga.
Na época, só pensava na carreira
jurídica, mas com o passar dos
anos fui conhecendo cada vez
mais sobre shopping e me apai-
xonei”, diz ela.

Além do conhecimento adqui-
rido com a prática, Laura sempre
busca se aperfeiçoar com cursos
específicos para o setor, segundo
informa. Foi assim que se interes-
sou pelo programa “Marketing
para Shopping Centers”, da
ESPM. “O mercado de shopping
está crescendo velozmente, fa-
zendo com que os profissionais
da área busquem cada vez mais
conhecimento e aperfeiçoamen-
t o”, diz ela, que assistiu as aulas

do programa em junho deste
ano em São Paulo. Além do curso
da ESPM, Laura também fez o
programa “Gestão de Shopping
Centers” da Escola Global do
ICSC para Desenvolvimento Pro-
fissional John T Riordan.

O curso “Marketing para Shop-
ping Centers”, da ESPM, nasceu
de uma parceria da escola com a
Abrasce há seis anos. A parceria
acaba de ser descontinuada, mas
a ESPM seguiu com o programa.
Ricardo Pastore, coordenador do
programa e do núcleo de estudos
e negócios do varejo da ESPM,
afirma que a próxima turma já
está confirmada para 2014. “Fo -
camos certos nichos no núcleo
de estudos de varejo e shopping
foi um deles devido ao cresci-

mento do segmento e a necessi-
dade de formação de gestores de
marketing”, afirma o professor.

Pastore diz que cerca de 30
alunos fazem o curso de 40 ho-
ras a cada edição, entre superin-
tendentes, gerentes e coordena-
dores que atuam na gestão de
shopping centers ou em suas ad-
ministradoras. “São profissio-
nais com interesse em aprofun-
dar certos conceitos e em se
atualizar sobre tendências e me-
lhores práticas do marketing em
shopping centers.”

A Abrasce, por sua vez, procu-
rou outro parceiro e a partir do
ano que vem vai oferecer o curso
“Gestão Estratégica de Marke-
ting em Shopping Center” junto
com a Fundação Dom Cabral em

São Paulo. Com carga horária de
32 horas, o programa é direcio-
nado a superintendentes e ges-
tores de marketing.

Adriana Colloca, da Abrasce,
diz ainda que a associação ofere-
ce outros programas menores
para profissionais do ramo. “Te -
mos uma área de educação na
Abrasce que levanta os assuntos
mais demandados pelo setor pa-
ra construir os cursos”, diz. Há,
por exemplo, programas regio-
nais, na área jurídica e para pro-
fissionais que são de fora do se-
tor, mas que querem migrar para
o segmento. “Quanto mais bem
preparado tecnicamente e bem
formado for o profissional, mais
fácil fica customizá-lo para o se-
tor ”, afirma.

D I V U LG A Ç Ã O

Marcello Torres, gerente da consultoria de recrutamento executivo Hays: “O setor de shopping centers exige muita carga horária, inclusive envolvimento nos fins de semana, quando há eventos”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 nov. 2013, Especial: Shopping Centers, p. F18.




