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ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL GANHA CADA
VEZ MAIS DESTAQUE E ADEPTOS
Não é de hoje que os brasileiros estão
em busca de um estilo de vida mais
saudável, com atividades que
garantam o prazer, com
a adoção de rotinas
que garantam mais
qualidade de vida
e com o consumo
de alimentos mais
saudáveis.
Mas, nos últimos
anos, essa tendência
vem se acentuando e
cada vez aumenta
mais a preocupação
com a saúde e o meio ambiente, o que também vem sendo concretamente refletido nas estratégias dos produtores rurais, da indústria e
do varejo. O Brascan Century Plaza garante essa condição de qualidade de vida aos frequentadores desde sua concepção. Com construção
inovadora e um projeto único, o empreendimento conta com uma
praça completamente arborizada que interliga todo o complexo. É
nesta praça que estão localizados os restaurantes do Brascan Open
Mall, contribuindo para que os frequentadores possam ficam num
ambiente aberto e com total segurança enquanto desfrutam de uma
refeição ou fazem compras.

Também os restaurantes estão alinhados com esta proposta e apresentam menus diversificados e com diversas opções de consumo para
quem deseja alimentos saudáveis e sustentáveis.
No Salada Moderna, por exemplo, que tem um cardápio recheado de
pratos para refeições saudáveis, com muitos legumes, verduras e
proteínas magras. Basta fazer o pedido e se surpreender com os
sabores frescos e deliciosos.
Também no Mall o Le Manjue Café – que nasceu em 2018 justamente
com a proposta de levar a gastronomia orgânica e funcional para além
de seus restaurantes – o menu, assinado pelo chef Renato Caleffi,
apresenta uma variedade de bebidas e comidas saudáveis e todas as
delícias são testadas e aprovadas desde que a primeira casa da rede
entrou em operação.
Já o Restaurante Madero conta com menu variado e aposta em opções
vegetarianas e veganas, que atendem também quem tem restrições
alimentares como intolerância à lactose, glúten e ovos. Para atender
a demanda crescente do público que busca se alimentar de forma
saudável, o restaurante possui versões de burgers e pratos que apresentam releituras, com substituições de itens tradicionais, como a
maionese, que dá lugar ao creme de palmito. O Burger Madero vegetariano encabeça a lista, e é feito com cogumelo Paris, feijão rosinha,
grão-de-brico, arroz integral, proteína de ervilha, temperos e
especiarias.
Além dos sanduíches, os pratos principais também possuem versões
especiais, como o strogonoff vegetariano, com cogumelos, azeitonas
e abobrinha. Até a moqueca ganhou uma versão vegana, com leite de
coco, palmito, abóbora, pimentões, cebola, alho, tomate, cenoura,
coentro e pimentas de cheiro e dedo-de-moça.
Essas e muitas outras opções se juntam ao já famoso palmito assado
e diversas saladas.
Para quem quer uma vida saudável, opções de alimentos não faltam.
Basta escolher o que mais se encaixa em cada rotina alimentar.
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E D I TO R I A L

DIA DAS MULHERES. INÍCIO DO OUTONO. DIA
DO CONSUMIDOR. O MÊS DE MARÇO CHEGA
PARA MARCAR DIVERSAS COMEMORAÇÕES
Tradicionalmente, o mês de março é marcado por diversas
comemorações, mas também é o mês em que os brasileiros se
despedem temporariamente dos dias mais quentes do verão
para começar a ver os termômetros marcarem temperaturas
mais baixas com a chegada do outono. Esse ano, as datas
comemorativas estão mais intimistas por conta da pandemia
mundial, mas carregam o mesmo grau de importância e
devem ser celebradas em todos os seus aspectos. Como o
Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março,
que marca a luta das mulheres para garantirem equidade
na sociedade e seus direitos respeitados. O Brascan Century
Plaza faz uma homenagem às mulheres e enaltece seu
valor. Esse ano a comemoração será evidenciar a essência
da luta das mulheres. O Brascan News também aponta a
importância da comemoração do Dia do Consumidor, que é a
mola propulsora da economia e deve ter seu valor garantido
em todos os segmentos de negócios. Para completar o
Brascan News também traz uma matéria sobre estilo de vida
saudável, especialmente na alimentação, que ganha cada
vez mais destaque na busca por saúde.
Esperamos que tenham um bom mês de março.
E boa leitura!
Cláudio César Costa
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I N T E R N AC I O N A L
D A M U L H E R

MARÇO É O MÊS DE RENDER
HOMENAGENS ÀS MULHERES

A pandemia da Covid-19
no mundo fortaleceu o
papel das mulheres em
diversos campos, especialmente no científico e
da saúde. Para homenageá-las neste dia 8 de
março, quando se comemora o Dia Internacional
da Mulher, a Organização
das Nações Unidas (ONU)
escolheu como tema para
2021 “Mulheres na liderança: Alcançando um
futuro igual em um mundo
de Covid19”, lembrando
especialmente as que estão na linha de frente da pandemia,
como profissionais de saúde, cuidadoras, inovadoras, organizadoras comunitárias e algumas das líderes mais exemplares e eficazes no combate à doença.
O reconhecimento da ONU também destaca que a crise
colocou as mulheres tanto na centralidade de suas contribuições quanto com os fardos desproporcionais que carregam. O tema celebra os enormes esforços de mulheres e
meninas em todo o mundo na construção de um futuro mais
igualitário e na recuperação da saúde de todos.

4 | BRASCAN NEWS | Março/2021

O tema também está alinhado com a prioridade da
65ª sessão da Comissão sobre o Status da Mulher,
que precisa ter participação plena e efetiva na
tomada de decisões na vida pública, bem como a eliminação da violência, para alcançar a igualdade de gênero e o
empoderamento de todas as mulheres.
Segundo a ONU, mulheres líderes e organizações de mulheres demonstraram suas habilidades, conhecimentos e redes
para liderar efetivamente os esforços de resposta e recuperação da Covid-19. Tanto que a maioria dos países de maior
sucesso no combate à onda da pandemia e na resposta à
sua saúde e aos impactos socioeconômicos mais amplos é
chefiado por mulheres, como por exemplo na Dinamarca,
Etiópia, Finlândia, Alemanha, Islândia, Nova Zelândia e
Eslováquia. Estas chefes de governo foram amplamente
reconhecidas pela rapidez, determinação e eficácia de suas
respostas à doença, bem como na comunicação compassiva
de informações de saúde pública baseadas em fatos.
Ao mesmo tempo que as mulheres ganharam notoriedade
em diversas áreas no combate à Covid-19, outro dado ficou
ainda mais evidente com a pandemia. As mulheres estão
enfrentando o aumento da violência doméstica, de tarefas
de cuidado não remuneradas, desemprego e pobreza em
todo o mundo.
Comemoração no dia 8 de março
Por conta dos desafios enfrentados neste último ano, a
comemoração do Dia das Mulheres em 2021 será ainda mais
representativa por reivindicações femininas em prol de
melhores condições trabalhistas, sociais e políticas.
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D O

CO N S U M I D O R

CONSUMIDOR GANHA FORÇA NA ECONOMIA E
MERECE HOMENAGENS NO DIA 15 DE MARÇO
O Dia do Consumidor é celebrado no dia 15 de março
e é uma oportunidade perfeita para os lojistas fidelizarem seus clientes e até venderem mais, oferecendo boas promoções. A data, criada em 1962 pelo
ex-presidente norte-americano John Kennedy
começou a ganhar visibilidade no Brasil principalmente a partir de 2014, mas está cada vez mais relevante no mercado. A campanha do Dia do Consumidor
já é considerada a Black Friday do primeiro semestre por conta do alto potencial de consumo.
Não é à toa que diversos segmentos têm aproveitado o dia para oferecer bons descontos ao público e
ganhar credibilidade. No Brascan Open Mall cada
lojista vai preparar uma ação com promoções aos
seus clientes, porque além de atrair um novo público
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para o estabelecimento, a data também aumenta a
taxa de conversão das compras, estimula o ticket
médio e estreita o relacionamento com os
consumidores.
Se ainda está faltando algum incentivo para oferecer vantagens aos clientes, saiba que os resultados
das edições anteriores do Dia do consumidor falam
por si só e dão uma ideia do potencial da data. Em
2019, por exemplo, a Semana do Consumidor gerou
um faturamento superior a R$1 bilhão para o varejo
brasileiro, de acordo com dados da Ebit/Nielsen. O
crescimento em 2020 foi na casa dos 10% e só não
foi maior por causa do início da pandemia de Covid19. Além disso, o Dia do Consumidor teve um volume
de vendas 81% maior do que a média registrada
durante o primeiro bimestre do ano e o ticket médio
de compras em geral foi de R$ 475,56.
É claro que os consumidores também fizeram
pesquisas com antecedência para confirmarem as
ofertas e realizarem as compras no dia 15 de março.
E por isso, torna-se ainda mais relevante desenvol-
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ver boas ações para turbinar as vendas durante a
data, como selecionar produtos em tendência e
competitivos, que realmente despertem o interesse
do público. Para isso, basta fazer buscas para descobrir os produtos que estão entre os mais buscados
pelo público.
Além disso, no Dia do Consumidor há uma lista de
categorias mais compradas: beleza e saúde, informática, moda, multicategorias, hotéis e viagens,
móveis, bebidas, bebês e eletrodomésticos.
Portanto, para uma campanha bem-sucedida, é
importante oferecer ofertas que sejam realmente
vantajosas para os clientes.
Para finalizar, cada um deve usar e abusar da criatividade das promoções e investir na divulgação. Mais
do que isso, o lojista deve aproveitar para fidelizar
os clientes e estabelecer com eles um relacionamento de longo prazo. Para isso, proporcionar experiências de compras memoráveis é fundamental, e
nesse contexto o mais importante é dar um atendimento que cative o consumidor.
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I N Í C I O D O
O U TO N O

OUTONO COMEÇA NO BRASIL
NO DIA 20 DE MARÇO
As previsões dos meteorologistas para o ano de
2021 são de que o fenômeno climático La Niña no
Oceano Pacífico atuará para que as temperaturas
caiam em relação a 2020 em todo o mundo. Isso
já indica que o melhor é se preparar, pois nesse
mês de março tem início o outono no hemisfério
Sul. E com isso, as temperaturas já ficarão mais
baixas, pois é o período de transição entre
o verão e o inverno, com redução da luz solar
diariamente ao longo de sua duração.
O La Niña é um fenômeno que se desenvolve
quando fortes ventos sopram as águas quentes
da superfície do Pacífico para longe da América
do Sul e em direção às Filipinas. O resultado
disso é que as águas mais frias do fundo do
oceano acabam vindo para a superfície
do mar e reduzindo as temperaturas.
O que pode atrapalhar a sensação de
frio é um outro fenômeno, provocado
pelo home: os gases causadores do
efeito estufa continuarão sendo o
maior fator de influência do clima
global. E não é novidade que o planeta
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já registra 1°C a mais do que na era pré-industrial e 2021 será o sétimo ano consecutivo que a Terra terá temperaturas
próximas ou acima da média.
A atuação do La Niña será no sentido
de evitar recordes de alta temperatura
na primavera e no verão. Portanto, espera-se que o fenômeno provoque uma queda
de 1°C a 2°C, o que provavelmente será o
suficiente para neutralizar o aquecimento
global nesse ano.
Agenda
O outono no hemisfério Sul vai até o dia 21 de
junho às 00h32, quando entrará o inverno.
Como uma das principais características do
outono é a redução da luz solar diariamente
ao longo dos próximos meses, os dias também
passam a durar menos que as noites. Há ainda
uma maior incidência de nevoeiros pela
manhã, queda das folhas das árvores devido
à mudança de clima, e diminuição da
umidade do ar. Frentes frias passarão a ser
mais comuns a partir do dia
20 de março.
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VENHA AO
CINEMA!
Diversão com segurança
para você e sua família.
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SOLUÇÕES EM CÂMBIO
PARA VOCÊ E PARA
A SUA EMPRESA
• Consultoria em câmbio
• Moeda em espécie
• Cartão pré-pago internacional
• Seguro viagem
• Remessas internacionais e ordem a receber
- Importação e exportação
- Aporte de capital
- Remessas de lucros
- Encomendas internacionais

Administração Geral:

Rua Joaquim Floriano, 466
Itaim Bibi • São Paulo/SP
(11) 2165-8212

O MAIOR
GRUPO DE
CÂMBIO DO
BRASIL
ESTÁ AQUI!

(11) 93002-5865

Pessoas com deficiência precisam de uma vaga um
pouco maior para que possam ter acessibilidade.
Lembre-se disso quando estacionar.
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Um gesto que pode
mudar o mundo
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