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do Fórum Brasileiro
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26empreendimentos terão gastos maiores no ano
● O Carrefour incrementará o

● A segunda edição do Fórum
Brasileiro de Shopping Centers
será realizada no dia 26 de
fevereiro, no Hotel Grand Hyatt,
na capital paulista. O evento
terá como foco central o tema
“Shopping Centers no Brasil: os
desafios do crescimento”.
De acordo com Luiz Alberto
Marinho, da GS&BW –
consultoria especializada em
shopping center –, o evento
será realizado em um momento
oportuno, sendo abordados
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quantidade de shoppings, de
351 para 519, ou seja,
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Segundo dados da Associação
Brasileira de Shopping Centers
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milhões de metros quadrados
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a rede supermercadista, ao DCI.
Os produtos serão
comercializados a quilo, nas duas
unidades./ Da Redação

de calçados disponibiliza seu
portfólio de sapatos e acessórios
na loja on-line em todo o território
nacional. /Da Redação
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● A Dufry repaginou o seu site de
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presidente da Abrace, Glauco
Humai, ao DCI.

representam 1,5% do
consumo energético do País.

Ec o n o m i a
A entidade declarou também
que pretende reafirmar o histórico de comprometimento
do setor com a questão hídri-

3. Gasto.
O gasto com energia
representa de 25% a 40%
dos custos fixos da operação.

abastecimento energético. A
ideia seria a produção própria
e envolve diretamente o setor.
“Os shoppings já produzem
energia por geradores em horários de pico”, reafirmou o diretor de relações institucionais
da Associação Brasileira de Lo-

energéticos no passado, evitando assim que os gastos operacionais fiquem ainda mais
altos. “Eles usam mais a luz
natural, investem em geradores mais eficazes. Tudo isso reflete em redução de custos aos
lojistas e administradores”.

xas de vaso sanitário – o que
faz a água subir e o consumo
diminuir – no momento da
descarga”, completa.
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