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editorial
Provando que o Grupo Partage não para de empreender, trazemos mais 

uma novidade em 2014. Trata-se do lançamento da primeira edição da 

Revista Partage – Seu negócio no lugar certo. Esta publicação periódica, 

que marca o início dos nossos encontros bimestrais, foi idealizada para 

ser um espaço de relacionamento mais frequente com o mercado e, 

principalmente, com os lojistas, servindo como um meio para auxiliar na 

operação dos seus negócios.

Com o crescimento exponencial da empresa e a fim de tornar mais 

fácil a familiarização com a missão e a visão do Grupo Partage, nossa 

preocupação voltou-se dia após dia para estabelecer um relacionamento 

e uma comunicação de excelência com os operadores do segmento de 

shopping centers em suas diversas áreas de atuação.

Assim nasceu a Revista Partage. Nela o lojista vai ler, por intermédio 

de reportagens especialmente desenvolvidas, novidades relevantes sobre 

novas ações estratégicas do Grupo. Além disso, a Revista, pautada em 

informações sérias e transparentes, trará assuntos considerados de suma 

importância, tais como economia, sustentabilidade e segurança. Tudo com 

uma linguagem simples, mas sofisticada, para tornar ainda mais atraente o 

universo dos malls.

Enfim, esperamos estabelecer um canal de interação entre os nossos 

lojistas e o mercado, oferecendo informes substanciais que contribuam 

para um maior conhecimento sobre a nossa administração e suas 

estratégias, facilitando cada vez mais a excelência no 

atendimento do lojista e do consumidor, difundindo 

ainda mais o compromisso da Partage.

Roberta Veloso

Diretora de Marketing

 A todos uma boa leitura e até a próxima!
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Sustentabilidade:  
um pilar do grupo Partage

Grupo aposta em ações sustentáveis 
 em seus empreendimentos

Iluminação natural e uso da água pluvial em um ambiente são algumas das precauções básicas 
na hora de colocar um shopping em funcionamento. Atualmente, investir em ações desde a 
construção que valorizem e estejam em sintonia com o meio ambiente é viável e até mesmo 
inserido dentro de um conceito maior: o da sustentabilidade.

Atualmente um dos assuntos que circundam o meio cor-
porativo é a sustentabilidade. Assim, de olho no conceito e na 
realidade, o grupo Partage investe em ações que sejam har-
mônicas com o bem estar ambiental. Iluminação natural, uso 
sustentável da água, entre outros, todas as práticas são deta-
lhadamente pensadas para que se consiga um ambiente bonito 
e ao mesmo tempo dentro de um padrão sustentável.

Prova disto foi a utilização dos “sky lights” na construção 
do Boulevard São Gonçalo, o  primeiro shopping do grupo, no 
Rio de Janeiro.  Com os “sky lights”, que são clarabóias, o sho-
pping obteve um melhor aproveitamento da iluminação exte-
rior, com redução de consumo de energia. Houve também uma 
preocupação em relação ao consumo de água, sendo inseridos 
meios para reuso  e assim evitando o desperdício. 

Seguindo o exemplo do Boulevard São Gonçalo, que inau-
gurou em 2010 com o sistema de Tanque de Termoacumulação 
(tanques para resfriar ar em grandes ambientes comerciais 
poupando o sistema de ar condicionado, reduzindo gastos com 
energia), os demais shoppings do Grupo Partage passaram a 
ter sistemas de refrigerações que preveem a redução do con-
sumo nos horários de pico. Com isso os equipamentos arma-
zenam energia em horários de menor custo para que sejam 
usadas posteriormente.

Visando à redução do consumo de iluminação interna dos 
shoppings e dos escritórios, a Partage está trocando lâmpadas 
frias por LED, que possuem alta durabilidade, baixo consumo 
de energia elétrica e não emitem calor. Essa obrigatoriedade 
será estendida aos novos empreendimentos, como os do Rio 
Grande e Criciúma, onde em contrato com as construtoras há 
uma cláusula prevendo a economia de energia. De acordo com 
o engenheiro Paulo Faria, em todos os editais é colocada a cláu-
sula que prevê a obrigatoriedade por parte da construtora de 
incluir em sua proposta o plano de responsabilidade ambiental 
discriminando todas as ações da construtora. “Minimizar o im-
pacto ambiental da obra, diminuir o desperdício de materiais 
e recursos naturais, informar e treinar todos os envolvidos no 

projeto, controlar o impacto da obra no seu entorno, gerir ade-
quadamente os resíduos e rejeitos gerados pela operação da 
obra, controlar o uso dos combustíveis fósseis, garantir a ras-
treabilidade dos registros, com o nome e dados do profissional 
responsável pelo plano.”, explica o engenheiro. 

Além das ações de economia de energia e de água, a re-
ciclagem de materiais como papel, vidros e plásticos é incen-
tivada em todos os shoppings do grupo. Para dimensionar o 
impacto ambiental que o lixo das lojas produzem, o Boulevard 
Campina Grande promoveu palestras sobre reciclagem e dis-
tribuiu cartilhas em escolas públicas da cidade ainda durante a 
implantação do projeto. “Além das palestras o shopping já re-
alizou também algumas exposições com materiais reciclados, 
tais como: jornal, granito, metal, plásticos, madeira e equipa-
mentos eletrônicos, ocupando por meses nossos corredores e 
dando enfoque na sustentabilidade”, lembra o superintenden-
te Arlindo Diniz. Ainda sobre a ação Arlindo enumera que “No 
ano de 2013, mais de 92 toneladas de papelão, 9,5 toneladas 
de plástico, 1,5 toneladas de plástico fino, 3,5 toneladas de fer-
ro e 3,8 toneladas de alumínio foram reciclados”.

No Norte Shopping Natal, o trabalho de conscientização 
também foi desenvolvido para celebrar o dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado dia 5 de junho. Em uma ação o shop-
ping  preparou um e-mail marketing para todos os comercian-
tes do mall que lembrava  sobre atitudes que poderiam tornar 
o shopping sustentável. Neste material o gerente operacional 
Wellington Souza explicava como foram realizadas as trocas 
das lâmpadas fluorescentes em todo o ambiente. “Hoje em dia, 
na contratação de qualquer empresa terceirizada, exigimos 
sempre os selos de certificações relacionados ao meio am-
biente. Desde o grosseiro lixo de construção até a separação 
refinada com lâmpadas fluorescentes que possuem mercúrio 
na sua composição, muito maléfico para a natureza. Fazemos 
o possível para estar incentivando e adotando medidas sus-
tentáveis. O Norte Shopping sempre fez questão de tomar um 
posicionamento ecologicamente consciente”, lembra Souza.

REVISTA PARTAGE
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Algumas ações são destaque nos shoppings do Grupo 
Partage, como exemplo o Boulevard São Gonçalo prepara-se 
para implementar a reciclagem do óleo de cozinha, recolhido 
nas lojas das praças de alimentação, sendo destinados à coo-
perativas que utilizam o material para produzir sabão. Já no 
Metropolitan Shopping Betim a escolha dos produtos químicos 
utilizados também é uma preocupação. A empresa de limpe-
za e conservação responsável pelo mall é certificada pelo ISO 
14001 e reconhece a preocupação ambiental na execução de 
seus serviços, utilizando apenas produtos biodegradáveis, as-
sim como são utilizados produtos biológicos nas caixas 
de gordura e esgoto do shopping.

RECONHECIMENTO
 Em 2011, o Unique Shopping Parauapebas 

conquistou Prêmio Alshop na categoria Gestão 
Social & Ambiental – na Região Norte. Esta pre-
miação foi resultado da parceria com o Senac, 
a empresa Equiproin e a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Parauapebas como subsídio de cursos 
para atuação no comércio, focando o shopping. Nes-
ta parceria, 600 alunos concluíram os cursos e se capa-
citaram para atuar no comércio, em diferentes funções. 
Destes, 65% foram aprovados para trabalhar no Unique 
Shopping.

Já em 2012, com o case Qualifica Unique Shopping foi a vez 
de conquistar a terceira colocação no Prêmio Newton Rique de 
Sustentabilidade da Associação Brasileira de Shoppings Cen-
ters (ABRASCE). O prêmio, concedido pela ABRASCE foi o reco-
nhecimento do projeto arquitetônico do Unique Shopping com 
o aproveitamento da iluminação natural (75% da área comum), 
destacando, que a maximização desta iluminação proporcio-
nou uma significativa redução nos custos de energia elétrica 
durante o período de sua utilização. Outro ponto destacado foi 
a geração de energia elétrica no horário de pico, das 18h30 às 
21h30 - com geradores que são abastecidos com biodiesel, ob-

jetivando a menor emissão de poluentes e contribuindo para a 
redução do consumo nos horários de maior demanda de rede.

Para o presidente da ABRASCE, Luiz Fernando Veiga, pen-
sar no meio ambiente e na sustentabilidade é uma tendência 
cada vez mais inserida na construção de novos shoppings. “Ao 
pensar em um novo empreendimento, os grandes grupos enal-
tecem a importância dos shoppings nos segmentos sociais, 
ambientais e econômicos, tudo para que se construam e fideli-
zem relações. Para isso, no entanto, não basta apenas delinear 
grandes estruturas, é preciso também agregar valores. Por isso, 

preocupados com a qualidade dos serviços oferecidos, 
os centros de compras investem cada vez mais em 

projetos que trazem soluções sofisticadas, rápi-
das e eficientes, sem danos ao meio ambiente”, 
observa Veiga.

Para Fabiano Facó, consultor de sustenta-
bilidade e proprietário da empresa Habitante 
Verde Planejamento e Serviços e que atuou 

junto ao Unique, o projeto de um shopping que 
aposta na tendência da sustentabilidade de-
manda um valor de 10 a 15% a mais do aspecto 
construtivo. E aos que consideram contraditório 
um ‘templo de consumo’ ser chamado de susten-

tável, o consultor afirma, “O ser humano não vai 
deixar de consumir. O que ele esta fazendo agora é 

aprendendo a consumir. É legítimo ele ter o direito de comprar 
uma camisa por que ele achou bonita. O que ele está fazendo 
é identificar a pegada de sustentabilidade dessa camisa e se o 
armário estiver muito cheio, ele vai doar a velha. O que aconte-
ce é que ao comprar um produto, cada vez mais o consumidor 
está tentando identificar a pegada de sustentabilidade ambien-
tal e social desse produto. O Shopping Center é um espaço para 
você consumir um produto, buscar um serviço, ter espaço de 
entretenimento ou de negócios. É o templo do consumo sim, 
mas vai caminhar para ser um espaço de consumo consciente e 
colaborativo”, analisa Fabiano. n

No Norte Shopping Natal 
a aposta principal está nas 
medidas de separação de lixo 
e reciclagem. Há quatro anos a 
administração do shopping faz 
a separação de papel e papelão, 
alumínio (latinhas) e, a menos 
tempo, aderiu a reciclagem de 
plásticos também. Em parceria 
com alguns lojistas, todo o lixo 
seco produzido no shopping, é 
separado, prensado e destinado a 
empresas de reciclagem. 

O óleo dispensado por algu-
mas lojas da praça de alimentação 
também não é jogado na natureza. 
Periodicamente esse óleo é recolhido 
por uma empresa específica e sofre 

reaproveitamento transformando-se em 
sabão. 

Sabemos que todo dia é dia de cuidar 
do meio ambiente e no próximo dia 05 
de junho gostaríamos de apresentar al-
gumas pequenas atitudes que podem ser 
adotadas por sua loja que vão fazer uma 
grande diferença, são elas:
•	 Adote o uso de sacolas retornáveis 

abolindo as plásticas; 
•	 Troque as lâmpadas incandescentes 

por lâmpadas econômicas; 
•	 Não descarte as lâmpadas no meio 

ambiente, elas possuem uma composi-
ção química prejudicial ao solo. 

•	 O shopping recolhe esse material e 
destina a reciclagem específica; 

•	 Incentive o uso de canecas entre os 

funcionários, isso diminuirá o consu-
mo dos copos descartáveis; 

•	 Ar condicionado: regule os aparelhos 
e troque o filtro com regularidade 
para evitar gastos com energia desne-
cessários e excessivos. Desligar o ar 
uma hora antes do final do expediente 
representa uma economia mensal de 
12% na conta;

•	 O monitor representa 80% de gasto 
do computador. Deixá-lo na proteção 
de tela gasta tanta energia quanto 
com a tela funcionando normalmente. 
Prefira desligá-lo. 
E então, já fez sua coleta seletiva?  

Além de uma alternativa limpa, pode ser 
bastante lucrativa! Procure a administra-
ção do shopping.

Cuidar do meio ambiente é um dever de todos. Você faz a sua parte? 

Empresa 
terceirizada recolhe 

resíduos até três 
vezes por dia no 
West Shopping 

Mossoró
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UM CENTRO DE LAZER 
NO CORAÇÃO DA 

ZONA NORTE
Empreendimento atrai público que 
busca diversão em espaço público

Em 2007, quando anunciada a construção do 
Norte Shopping, a ideia de abrir um grande cen-
tro comercial na região norte da cidade de Natal 
atraiu desconfianças. Afinal, haveria público para 
consumir o que um shopping center tem para ofe-
recer? A região comportaria tal empreendimen-
to? Seis anos depois a resposta, além de positiva, 
é também de grande reflexão para os que descon-
fiaram da força da região Norte da cidade. 

E foi com este mote, de “um shopping feito 
para você” e também “do lado de cá do Rio Poten-
gi” que o Norte Shopping abriu suas portas para 
os quase  400 mil moradores da área da cidade, 
que até então não contava com um centro comer-
cial de grande porte.

“A chegada de um shopping gerou expecta-
tivas e constantemente éramos questionados 
sobre as instalações como ar condicionado e 
escadas rolantes. Fomos o primeiro da região e 
quando abrimos o público percebeu que aquele 
era um espaço para eles, moradores, sem discri-
minações. Atualmente o Norte Shopping é o se-
gundo maior centro de compras da cidade”, anali-
sa o superintendente Antônio Barandas.

Além do pioneirismo, outro fator que ajudou 
a alavancar o sucesso do mall foi o crescimento 
econômico da região e do público-alvo.  

“A classe C hoje é majoritária no país, abran-
gendo 51% da população, e foi para onde ascen-
deram diversas pessoas que até poucos anos 
atrás faziam parte das classes D e E. A zona norte 
tem um potencial mensal de consumo de R$ 80 
milhões e uma disponibilidade per capita de cerca 
de R$ 2 mil a cada mês. Nós estamos vendendo 

mais de 15% do potencial de venda da região e 
isso mostra que temos mais de 80% ainda para 
crescer, sobretudo em um momento no qual o 
nosso público-alvo está se fortalecendo”, enume-
ra Barandas.

Para se ter ideia da dimensão do mall, no mês 
de dezembro circularam pelos corredores cerca 
de 980 mil pessoas, mais que 30 mil por dia. Já 
em janeiro, mês de férias, o movimento foi de 28 
mil/dia, em média. E fazer com que esses clientes 
também se divirtam no espaço, além de consumir, 
exige uma atenção especial do setor de marketing.

“Somos o único shopping e local de entreteni-
mento da região, nos tornando referência e 
ponto de encontro da população. Fazer com que 
os moradores próximos aproveitem ainda mais 
o nosso shopping é sempre desafiador, pois o 
hábito de consumo é ainda muito  voltado para a 
zona Sul”, analisa Elisângela Costa, coordenadora 
de marketing do Norte Shopping Natal. 

Um dos motivos de tamanho movimento no 
centro comercial durante esse período se expli-
ca  pela abertura do complexo de cinema Cine-
pólis. Com seis salas, sendo uma com tela para 
exibições de filmes 3D e 1.600 lugares, as salas de 
exibição do grupo mexicano abriram suas portas 
em dezembro, atendendo a um pedido dos mo-
radores que antes levavam aproximadamente 30 
minutos para se deslocar até a zona Sul. 

A nova opção de lazer atraiu em 40 dias de 
funcionamento a marca de 21 mil espectadores, 
superando as metas traçadas pelos administrado-
res das salas. Para atrair tantos clientes, as salas 
oferecem condições até então não encontradas 
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na cidade de  Natal, como 
cadeiras numeradas, ingressos 
a preços promocionais e combos 
com preços acessíveis na bombonière do 
estabelecimento. 

Com mão de obra local, o cinema emprega 
moradores e entusiastas da região, como o  ge-
rente Waldemir Júnior, que lembra o passado 
sem cinema. “Eu mesmo trabalhava na praça de 
alimentação aqui do Norte Shopping Natal e fi-
cava ansioso pela abertura de um cinema. Hoje, 
trabalho aqui, algo que nunca imaginei. E sempre 
que tenho a oportunidade trago a família para 
aproveitar”, recorda Júnior, que completa que o 
tratamento oferecido aos clientes também é um 
atrativo para muitos.

“O fato de precisarem se descolar para a zona 
Sul fazia com que muitas pessoas nunca tivessem 
ido ao cinema e estes, quando vêm, parabenizam 
pelo atendimento e serviço. Nosso objetivo é aten-
der bem para que a qualidade do nosso produto 
e nosso público  não diminua”- afirma o gerente.

Com ampla oferta de títulos nacionais e filmes 
de animação, o cinema foi o passeio escolhido 
pelo militar Leolman Roberto, de 37 anos, ao lado 
dos filhos Yuri, de 8 e Kauê, de 9 anos, que esta-
vam indo ao Cinepólis pela primeira vez. Munidos 
com óculos 3D, baldes de pipocas  e refrigerantes, 
Leolman enumerou uma série de bons motivos 
para voltar ao cinema. “Precisávamos de uma op-
ção de lazer como essa, próximo de casa. Aqui 
encontramos bons preços e bom atendimento 
também. Venho muito ao shopping com a família, 
seja para jantar ou para curtir um happy hour. A 

partir de agora o cinema está incluso em nossos 
programas também”- comemora.

Próximo ali, na praça de alimentação, quem 
também curte as opções de lazer oferecidas pelo 
Norte Shopping Natal é o trio formado pelos 

autônomos Luan Soares, de 26 anos; 
Emanuel Vieira, de 22; e pela recep-

cionista Edinalva Estevão, de 24, 
que aproveitavam para tomar um 
chope, comer petiscos e curtir o 
show da dupla Edenize e Luciano 

Viana, com canções da MPB.
“Esse deck é lindo! Então quan-

do temos uma folga, saímos da zona 
Oeste para cá. Aproveitamos para 
curtir um show, tomar um chope com 
os amigos e  comer, tudo confortavel-
mente”, resume Luan.

Com opções para todas as idades, 
o shopping oferece ainda um parque 

de diversões indoor, o Play Norte, uma 
loja com 860 metros  que atrai crianças 

de até 12 anos e lota nos fins de semana. Para 
os pequenos, a administração oferece ainda o 
Norte Alegria, nos fins de semana, com shows de 
mágicos, palhaços e recreadores infantis gratui-
tamente para os clientes. O programa criado 
em 2008 foi uma das primeiras atrações 
desenvolvidas pela administração e che-
ga a atender até 200 crianças por fim 
de semana. 

Já os adolescentes encontram op-
ções como o projeto Férias Campe-
ãs, que funciona na praça cen-
tral do centro de compras. Este 
ano, o público pôde se divertir 
com jogos em dois videoga-
mes Xbox 360, com jogos de 
futebol e danças acionados 
pelos movimentos dos jogado-
res. Quem passou por lá e apro-
veitou a novidade foram os amigos 
Lanilson Monteiro, 18 anos; Renata Souza, 15; e 
Clara Medeiros, 17.  “Olhamos no Facebook e hoje 
viemos só para jogar”- conta Lanilson enquanto 
escolhia a canção ao lado de suas duas amigas.

“Somos moradoras da área e o Norte Shop-
ping é quase uma extensão de casa, venho duas 
ou três vezes por semana. Gosto de tudo, de 
aproveitar um lanche com os amigos na praça de 
alimentação como também ir ao cinema. A ideia 
do game foi ótima. Divertimo-nos bastante”- des-
pede-se Clara, depois de alcançar a pontuação 
máxima com sua coreografia.  n

Amigos aproveitam 
happy hour musical, 
trio se diverte com 
games no projeto 
“Férias Campeãs”

O militar Leolman 
Roberto com os 

filhos Yuri e Kauê 
aproveitam  
o cinema
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GARRA E

como fórmulas 
de sucesso

CORAGEM

À frente do grupo, Ricardo Baptista consolida o 
nome Partage no mercado de Shopping Centers

Seu nome é Ricardo Baptista. Formado em direito, ele é 
um apaixonado por corridas automobilísticas e não per-
de a oportunidade de se exercitar, correndo nos finais de 
semana. 
Desde 1997, a Partage migrou para o ramo imobiliário, in-
corporando imóveis comerciais para locação. Em 2010, o 
negócio expandiu e o grupo começou a investir na imple-
mentação de shoppings centers. Hoje a Partage já possui, 
em vários estados brasileiros, seis shoppings em pleno 
funcionamento e dois em construção. 

À frente do Grupo Partage, Ricardo Baptista é um entu-
siasta. Em seu escritório, localizado em uma importante 
rua da zona sul de São Paulo, o empresário planeja a ex-
pansão do grupo em novas incorporações nos mais diver-
sos estados brasileiros. Ricardo avalia que “a Partage é 
um grupo que tanto em prédios comerciais quanto em 
shoppings centers está sempre focada em investimento 
de longo prazo.” Em entrevista para a revista do grupo, 
ele faz um balanço dos últimos anos e revela os planos da 
Partage para 2014. 

1

2

Como a Partage Empreendimentos e 
Participações começou e qual e sua 
ligação com o laboratório Aché?
Nós temos uma parte acionária do 
laboratório e após o início da gestão 
profissional, criamos em 1997 a Par-
tage visando mais um novo negócio 
para a família. O nosso business são 
edifícios comerciais de alto padrão em 
São Paulo e hoje em dia totalizamos 
200.000 m2 de área locável nos prin-
cipais endereços da capital paulista. 
Em 2008 surgiu a oportunidade em 
investirmos no mercado de shoppings 
centers e apostamos nesse segmento.
 
Como é estar à frente de uma 
empresa como a Partage?
É muito gratificante. A Partage é um 
grupo que, tanto em prédios comer-
ciais quanto em shoppings centers, 
está sempre focada em investimento 
de longo prazo. Desde 1997 crescemos 
respirando o mercado imobiliário. Esta-
mos sempre buscando inovação, exce-
lência na administração e realizar tudo 

aquilo que idealizamos e nós estamos 
conseguindo. Continuamos na cons-
trução de novos prédios corporativos, 
temos alguns projetos e vamos tocar. 
Mas, nos últimos três anos, sem dúvi-
da nenhuma, a expansão mais concisa 
foi o nicho de shoppings centers, onde 
construímos dois shoppings próprios, 
trouxemos para a carteira da Partage 
mais quatro empreendimentos em ple-
no funcionamento (e que estão sendo 
reformulados ao padrão Partage no 
quesito administração e qualidade) e 
ainda temos greenfields/incorpora-
ções que estão em construção. 

Já a Partage administração de 
shoppings centers surgiu em 
2009. Como isso se deu?
A Partage administração de shoppings 
centers nasceu junto com o nosso pri-
meiro centro comercial (Boulevard 
Shopping São Gonçalo), inaugurado 
em 2010, na cidade de São Gonçalo. 
Durante a obra, sempre surgia o ques-
tionamento de como faríamos para 

administrar o shopping, se iríamos 
terceirizar esta administração ou se 
nós mesmos seríamos os responsá-
veis pela tarefa de administração pró-
pria.  Nesta época estava havendo uma 
consolidação muito grande deste se-
tor, já que as empresas estavam abrin-
do capital. Nós não queríamos deixar 
outra empresa que pudesse atender 
outras redes de shoppings à frente da 
administração, pois poderia gerar um 
conflito de interesses. Acreditávamos 
em nosso produto, porque ele é bom e 
é importante. Então, acreditando no se-
tor e em novas aquisições de shoppings 
já em operação, achamos que a única 
forma de padronizar os nossos empre-
endimentos com qualidade de gestão 
seria a implantação de uma adminis-
tração própria, tirando assim todo o 
proveito. Identificamos que esta seria 
a melhor opção. E criamos uma admi-
nistração no padrão Partage, para que 
as coisas fossem conduzidas do nosso 
jeito. E este se tornou um dos diferen-
ciais desses shoppings centers.

3
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cidades em que somos o único shop-
ping, temos também uma grande res-
ponsabilidade social, tentando sempre 
participar de campanhas e ações vol-
tadas para o bem estar da população.

Por que os empresários devem 
levar suas marcas para os 
empreendimentos da Partage?
Com a nossa visão de longo prazo 
construímos empreendimentos moder-
nos e sustentáveis que oferecem um 
mix de lojas atrativo e um time de ânco-
ras com renome, atendendo assim a de-
manda da classe média emergente, que 
tem um tíquete médio restrito, mas está 
sempre consumindo. Nossa preocupa-
ção é mais do que construir. Queremos 
oferecer ao lojista a certeza de clientes 
em nossos empreendimentos, seja pela 
estrutura, pela beleza ou por sua varie-
dade de lojas e produtos encontrados 
em um só lugar.
 
A missão da Partage é ampliar 
oportunidades de investimentos 
em novos mercados. Explique o 
que isto significa.
A Partage não se limita a investir 
em regiões de grande e médio porte. 
Buscamos também oportunidades 
em regiões carentes deste segmento, 
construindo empreendimentos com 
qualidade e democráticos, ou seja, 
que atenda todas as classes sociais da 
região. Nosso objetivo é reunir lojas 
diversificadas para atender sempre o 
nosso público alvo.
 
Quais são os planos da Partage no 
setor de shoppings centers para 
2014?
Nossa previsão é continuarmos as 
obras dos shoppings em construção, 

 E criamos uma 
administração no padrão 

Partage, para que as 
coisas fossem conduzidas 

do nosso jeito. E este  
se tornou um dos 

diferenciais desses 
shoppings centers

Como é planejar, comercializar e 
administrar edifícios comerciais 
de alto padrão e shopping centers, 
já que são empreendimentos tão 
diversificados?
São estratégias diferentes. A estraté-
gia para os shoppings têm suas par-
ticularidades e são bem diferentes do 
que adotamos na divisão da Partage 
que se ocupa dos edifícios comerciais. 
Para os prédios contratamos empre-
sas especializadas em administração 
e comercialização e acompanhamos 
regularmente a performance. Para os 
shoppings, por ser um negócio mais 
dinâmico, se faz necessário se fazer 
presente no dia a dia do equipamento, 
seja na parte comercial, financeira ou 
operacional, buscando sempre a quali-
dade para atender cada vez melhor os 
clientes e os lojistas que fazem parte 
dos empreendimentos.

Qual é a filosofia da Partage?
Ser a melhor empresa de shoppings 
centers, principalmente em novos 
mercados. Por meio da prestação de 
serviços da mais alta qualidade, den-
tro dos mais elevados padrões éticos, 
nas mais diversas regiões do país.
 
Qual é o maior desafio encontrado 
neste segmento?
Ter empreendimentos em várias regiões 
realmente é um desafio. São públicos, 
costumes e culturas bem diferentes 
em cada cidade em que a Partage 
está empreendendo. Criamos em cada 
região equipes próprias com visão e 
valores Partage que são coordenados 
pela empresa em São Paulo, mas sem-
pre com o cuidado de preservar os há-
bitos de cada região. 

O que esses shoppings construídos 
pela Partage levam de melhoria 
para essas regiões?
Levamos qualidade, acolhimento para 
o consumidor fazer suas compras 
aliando momentos de lazer e tornan-
do-os bons para todos. Não só para o 
consumidor, que poderá usufruir do 
espaço, mas também para todos os 
lojistas, que terão maior visibilidade,  
prosperidade de negócios e conse-
quente aumento de faturamentos. Em 

localizados em Criciúma e Rio Grande. 
Além disso, queremos fazer um retrofit 
no West Shopping Mossoró (RN) e no 
Unique Shopping Parauapebas (PA), 
além das expansões previstas para o 
Norte Shopping Natal (RN) e no Bou-
levard Shopping Campina Grande (PB) 
que foram adquiridos recentemente e 
assim levar o mesmo padrão de qualida-
de que é oferecido no Boulevard Shop-
ping São Gonçalo (RJ) e no Metropolitan 
Shopping Betim (MG), que foram proje-
tos construídos pela Partage.  

E quais são as previsões da 
partage para os shoppings que já 
estão em funcionamento?
Vamos buscar através de melhorias 
estruturais e de ambientação maior 
conforto junto aos nossos clientes, 
proporcionando um local mais comple-
to sempre ofertando uma variedade 
de mix. Assim todos se beneficiam, 
principalmente os lojistas parceiros 
dos nossos empreendimentos.

Em que estes shoppings do grupo 
Partage se diferenciam dos 
outros?
A Partage tem uma visão de longo 
prazo e se preocupa em investir sem-
pre com muita qualidade, visando a 
perpetuidade do empreendimento. 
Não temos intenção de venda dos 
nossos shoppings. Isso é um fato re-
levante que faz com que os nossos lo-
jistas invistam em nossos shoppings, 
pois sabem que o nosso planejamento 
é sempre focado em atender cada vez 
melhor o consumidor.

Qual é a sua avaliação em relação 
ao mercado de shoppings centers 
no Brasil?
Acredito que o mercado se estabilizou 
neste último ano e que assim continu-
ará em 2014 por isso a profissionaliza-
ção, bem como a retenção de talentos 
é um diferencial que nós estamos dan-
do muita atenção. O importante são 
as empresas se preocuparem com o 
equipamento, ter parceria diária com 
os seus lojistas, saúde financeira e 
pensar no seu negócio a longo prazo, 
só assim você vai realmente se desta-
car nesse segmento. n
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UUm desejo de toda a população campinense 
está prestes a se tornar realidade: a expansão do 
Boulevard  Shopping Campina Grande. O anúncio, 
feito durante uma festa no espaço Quinta da Coli-
na Maison, em novembro, contou com a apresen-
tação da atriz Fernanda Paes Leme e que marcou 
o primeiro ano da Partage à frente do empreen-
dimento, foi recebido com festa também pelo em-
presariado local. As obras iniciadas em janeiro de 
2014, ano em que o empreendimento completa 15 
anos, tem sua conclusão prevista para o primeiro 
semestre de 2015.

De acordo com o superintendente do Boule-
vard Shopping Campina Grande, Arlindo Diniz, a 
expansão vai de encontro a uma necessidade de 
todos, consumidores, empresários e funcionários. 
“O Boulevard Campina é o maior shopping da re-
gião e já faz parte do cotidiano do campinense 
há 14 anos. A expansão vem reforçar o foco da 
Partage em atender às expectativas dos consumi-
dores e às exigências desse mercado em franca 
expansão”- resume. 

Os motivos para comemorar são muitos. O es-
paço físico, que atualmente é de mais de 22 m2 
de área bruta locável, passará para 43 m2 de área 
total, somando mais de 130 mil m2 de área total 
após todas as etapas da expansão. Com previsão 
de realização em três etapas, a reforma come-
çará pelo Deck Park, que irá ampliar a oferta de 
vagas de estacionamento para 1.500, em sete an-
dares, que serão destinadas a melhor atender a 
demanda. Priorizando a comodidade dos clientes, 
o shopping ganhará ainda dois elevadores e nove 
novas escadas rolantes, somando-se às duas atu-
almente em funcionamento.

Com investimento de R$ 120 milhões, a expan-
são vai gerar cerca de três mil empregos diretos e 

Um ano após assumir a administração do 
Boulevard, Partage anuncia obras de expansão

CRESCIMENTO E NOVAS 
OPORTUNIDADES EM 
CAMPINA GRANDE

indiretos e acredita-se que a expectativa é que o 
fluxo de  pessoas nos corredores aumente em até 
35%.  Traduzindo em novas lojas, serão 70 novas 
operações, totalizando pelo menos 180 opções no 
Boulevard Campina Grande.  Entre as novas ope-
rações, três âncoras, três megalojas, três operações 
de serviços e nove lojas de fast food. A captação de 
marcas está em andamento, mas já estão confirma-
das a abertura de uma loja da rede baiana Le Bis-
cuit e de duas novas âncoras, a C&A e a entrada da 
Renner no comércio de Campina Grande. Já a loja 
Riachuelo ampliará seu espaço físico.

De acordo com Rubens Gonçalves, da área 
comercial, anúncios como estes tem atraído a 
atenção dos empresários locais. “Além da moder-
nização do projeto, a obra resolve algumas anti-
gas reivindicações dos lojistas, como estaciona-
mento, que terá sua oferta quase que triplicada. 
O aumento de lojas, possibilitando a entrada de 
marcas importantes no cenário nacional, além da 
entrada de grandes âncoras, que vão aumentar 
em muito o poder de atração do shopping, são al-
guns dos motivos que têm atraído a atenção de 
todos.  Desta forma teremos um empreendimento 
completo, não havendo a necessidade de se des-
locar por diversos pontos da cidade, ou mesmo 
fora dela”- pontua Rubens, que estima que até a 
conclusão das obras a comercialização dos novos 
espaços alcance 100%. 

Outrora anunciada, mas não concretizada, 
a expansão do Boulevard, assim como qualquer 
obra, transforma a rotina do espaço. Pensando 
nos impactos provocados, como o fechamento de 
uma parte do estacionamento para a transforma-
ção em canteiro de obras, a equipe de marketing 
buscou soluções, como a locação de um terreno 
para comportar os carros.
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“O conforto do cliente está em primeiro lu-
gar para nós. Por isso, soluções simples como 
um terreno anexo ser transformado em estacio-
namento, com gratuidade e segurança, faz com 
que o período de obras não seja tão sentido pe-
los consumidores. Além disso, quando ocorrerem 
as reformas no atual espaço, os trabalhos serão 
realizados em período após o fechamento, não 
expondo ninguém ao barulho”, explica Danielly 
Damarte, gerente de marketing.

COMERCIaNTEs COMEMORaM
Inaugurado há 14 anos e com fluxo médio de 600 

mil pessoas por mês, o Boulevard Shopping Campi-
na Grande apresenta números que fazem com que 
os lojistas do centro comercial comemorem sua 
permanência no empreendimento. Em 2013 o sho-
pping apresentou crescimento de 14% em relação 
ao ano de 2012. “A nossa expectativa é de crescer 
mais 14% de nosso movimento em 2014”, analisa a 
gerente do financeiro Delma Bulcão. 

Instalado há dois anos no Boulevard Campina 
Grande, o empresário Leonardo Rodrigues, pro-
prietário do Coffee Shop São Braz, já confirmou 
sua participação na expansão. No novo espaço terá 
a oportunidade de deixar a Praça de Alimentação 
e oferecer mais conforto aos seus clientes. “Ten-
do um novo espaço, acho que posso captar novos 
clientes que buscam pela tranquilidade na hora de 
tomar um café. Oferecendo melhor atendimento e 
mais comodidade, a minha aposta é que meu fatu-
ramento dobre com a nova loja”, aposta Leonardo.

Já os empresários Taysa e Marcelo Ribeiro, 
presentes no empreendimento desde 1998, quan-
do abriram sua primeira loja no shopping, a loja de 
calçados City Shoes, tiveram a chance de crescer e 
abrir outro empreendimento antes mesmo da ex-

pansão, quando em 2009 apostaram no segmento 
de acessórios e abriram a Morana. Com o anúncio 
do novo espaço, já confirmaram a participação 
com um novo comércio, a loja de roupas Malwee.

“No começo, o shopping era uma aposta alta, 
pois refletia uma mudança cultural na maneira de 
fazer compras. Mas de 2005 para cá, com o negó-
cio consolidado, tivemos a chance de crescer, muito 
pelo resultado que a administração passava”, lem-
bra Marcelo. “Já tivemos a proposta de abrir em 
outros pontos, mas acreditamos muito no sucesso 
do Boulevard. Essa expansão era algo que há muito 
tempo esperávamos e está sendo uma realização 
poder participar dela”, completa Taysa.

Com seis empreendimentos operando no Bou-
levard, o empresário Tito Motta, que também pre-
side a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina 
Grande, já confirmou sua participação na nova área 
e analisa que os benefícios para o comércio da cida-
de vão além dos muros do empreendimento.

“Além de ampliar o conforto para os clientes 
e trazer mais opções de compras para Campina 
Grande, a expansão do Boulevard Shopping irá 
movimentar ainda mais o comércio da cidade. 
Isso será bastante benéfico não apenas para os 
lojistas com empreendimentos instalados neste 
importante centro de compras, mas também para 
a região, pois a ampliação do local irá aumentar 
os investimentos em diversos setores da nossa 
economia”, prevê Tito, que completa: “Dobrar de 
tamanho traz a reboque resultados para a cidade, 
como maior arrecadação de impostos, muito mais 
geração de empregos para a população, valoriza-
ção imobiliária, crescimento turístico e organiza-
ção do comércio local. O importante é que o con-
sumidor fique satisfeito e veja esse espaço como 
grande opção de lazer e compras”.  n

P

Projeto do 
retrofit do 
shopping 
após obras 
de expansão
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C
Considerado um dos maiores complexos co-

merciais da grande Belo Horizonte, o Metropoli-
tan Shopping Betim abriu suas portas sob expec-
tativa do público em 10 de julho de 2013. Este é 
o mais novo empreendimento do Grupo Parta-
ge e com apenas oito meses de funcionamento 
representa um marco para população de Betim 
e região. Atualmente, o Metropolitan é o maior 
shopping do entorno da capital mineira e ofere-
ce aos consumidores, diariamente, as melhores 
marcas varejistas do país, uma praça de alimen-
tação com inúmeras opções, amplo Espaço Gour-
met, além de games, entretenimento e lazer para 
toda a família. 

“Abrimos as portas para o público em julho e 
desde então muitas atividades e ações foram exe-
cutadas. Mais de 2,5 milhões de pessoas já passa-
ram pelos corredores do shopping. Estamos cada 
vez mais nos firmando como o shopping de Betim 
e região.” Afirma Rodrigo Pereira, superintenden-
te do Metropolitan Shopping.

Economicamente, Betim é uma cidade muito 
importante e destaca-se por abrigar empresas 
nos mais diversos setores, como metalurgia, alu-
mínio, mecânica, serviços e logística e precisava 
de um centro comercial verdadeiramente signifi-
cativo que contribuísse para a valorização da ci-
dade. A chegada do Metropolitan significa mais 
opções de compras e lazer de qualidade. 

UM MARCO PARA 
A POPULAÇÃO DE 
BETIM E REGIõES

O Metropolitan Shopping 
Betim com apenas oito 
meses de funcionamento já 
é um dos mais importantes 
centros comerciais de BH

O Metropolitan 
é o maior 
shopping da 
capital mineira

FOTOS: 1) HENRIQUE PIMENTEL | 2) WLADIMIR ARAÚJO
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“A todo instante ouço os clientes falarem que 
precisavam de um shopping com este porte na ci-
dade”, pontua Mônica Aparecida da Silva, gerente 
na loja de presentes de casamento La Ville.

Desde sua inauguração em 2013, o mall ofer-
tou à população da cidade várias atrações espe-
ciais. Quem esteve no shopping neste primeiro ci-
clo pode curtir diversas apresentações culturais. 
As comemorações mais expressivas começaram 
no mês de outubro, quando o Metropolitan rea-
lizou uma programação extensa com o Festival 
Kids e animou a criançada com palhaços, mala-
baristas e até uma apresentação do Espetáculo 
Pedro e o Lobo, do grupo Giramundo.

“A proposta do Metropolitan é realizar um 
evento aconchegante, informal, para que todos 
fiquem à vontade e desfrutem deste momento”, 
explica Lorena Ramos, gerente de marketing do 
Metropolitan Shopping. 

Em dezembro, uma parceria com a Disney le-
vou a fantasia para o primeiro natal do shopping, 
que se transformou em um verdadeiro bosque do 
Ursinho Pooh e seus amigos. Na ocasião, a che-
gada do Papai Noel foi outro ponto alto da deco-
ração natalina. Na praça de eventos, as crianças 
fizeram a tradicional foto com o bom velhinho. 
Para o proprietário da loja Kevingston, Cassius 
Marcellus, “O Natal foi um marco definitivo na 
maturação do shopping, pois os clientes puderam 
(em grande número) comprovar que têm agora à 
sua disposição o que há de melhor em mix de lo-
jas na região.”.

Tantas atrações refletiram positivamente nas 
vendas, que foram realizadas sem atropelos por 
conta das confortáveis dimensões dos corredo-
res. O crescimento do público no centro comercial 
é nítido e acompanha as expectativas dos lojistas. 
De acordo com a gerente da loja La Ville, Moni-
ca Aparecida, o fluxo de pessoas está crescendo. 
“Acreditamos que até o meio do ano, nos meses 
de maio, junho, julho e principalmente agosto, 
que é o mês de promoção na La Ville, as vendas 
vão melhorar muito mais.”

Ainda no primeiro ciclo do mall, em 2013, a 
marca TNG, uma das mais importantes no cenário 
da moda brasileira, foi inaugurada. Com este mix 
de lojas, os consumidores podem unir, além de 
compras, diversão e compromissos. O shopping 
conta com a Lotérica Metropolitan, que oferece  
maior comodidade na hora de pagar contas, fazer 
apostas, receber benefícios sociais e realizar ser-
viços oferecidos pelos bancos. 

O ano mal começou e  já promete grandes mu-
danças para o Metropolitan. Estão previstas para 
o primeiro semestre a inauguração do cinema, 
que será operado pela Cinemark, e de marcas de 

 A todo instAnte ouço os 

clientes fAlArem que 

precisAvAm de um shopping com 

este porte  nA cidAde  

 MôNICA APARECIDA DA SILVA,  
GERENTE NA LOJA DE  PRESENTES DE CASAMENTO LA VILLE

peso, como a Kalunga. “Grandes marcas estão em 
fase final de assinatura de contrato, o  que contri-
buirá para deixar nosso mix ainda mais completo 
e com mais opções de lazer e serviços para o con-
sumidor”, explica o superintendente Rodrigo.

Em 2014, a equipe à frente do empreendimen-
to voltará seu trabalho para reforçar o Metropo-
litan como o maior shopping de Betim e região. 
Sendo assim, espera-se trazer nos próximos me-
ses, para atender a preferência de consumidores 
de variados perfis, as melhores opções de alimen-
tação e lojas, a fim de aumentar a diversidade de 
seu mix e as operações inéditas na região.

“Assim como em 2013, procuraremos trazer 
para o shopping ações diferenciadas. Estamos 
prevendo uma campanha promocional para o 
Dia das Mães, além de ações para as datas come-
morativas do comércio, aproveitando também o 
mote da Copa do Mundo. A decoração de Natal 
será ainda mais encantadora. Sempre com olhar 
estratégico para escolher a melhor opção e deixar 
os consumidores fascinados com o que a data já 
representa,” afirma o superintendente Rodrigo. n

Chegada do 
Papai Noel no 

primeiro Natal 
do Metropolitan 
Shopping Betim
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AL
Localizado na região central, na Avenida Pre-

sidente Kennedy, uma das avenidas mais movi-
mentadas do município gonçalense, com apenas 3 
anos de vida, o Boulevard Shopping São Gonçalo 
é sem dúvida uma das áreas de lazer mais impor-
tantes da cidade. Sua infraestrutura, espalhada 
pelos 240 mil metros quadrados de área constru-
ída, oferta ao consumidor um amplo mix de lojas, 
restaurantes e opções de entretenimento. E esta 
confirmação vem de clientes, como  Leonardo Al-
mir, que frequenta o local desde sua inauguração 
em 2010. “O shopping é mais do que um espaço 
de lazer para trazer as crianças e fazer compras. 
Além de diversão, podemos  resolver todas as coi-
sas em um só lugar. Ainda tem a localização, uma 
comodidade.”

De acordo o superintende do Boulevard Shop-
ping, Sérgio Guimarães, essa empatia da popula-
ção com o empreendimento ocorre porque nos 
três últimos anos houve mudanças incisivas no 
mix de lojas e serviços, que ano após ano se tor-

nou mais convidativo, ajudando muito na con-
solidação deste empreendimento, aumen-
tando assim, o fluxo de pessoas, veículos e 
tíquete médio. 

“Nestes últimos três anos fizemos um traba-
lho para trazer novas marcas e fazer com que o 
consumidor chegue aqui e encontre um universo 
agradável com uma infraestrutura bonita, segura, 
limpa, com novas marcas, tudo como ele espera-
va”, explica Sérgio, superintendente do Boulevard.

Um lugar com lazer, localização e infraestrutu-
ra atraentes. Com tantas qualidades, o shopping 
passou a ser alvo não só da população gonçalen-
se, como também de grandes marcas que esco-
lheram o Boulervard São Gonçalo para abrir suas 
primeiras filiais. 

Em 2014, o Boulevard Shopping São Gonçalo 
passará por algumas transformações. Pensando 
na qualidade de vida do seu público, o centro co-
mercial investirá em um projeto de modernização 
da fachada, contemplando na parte superior uma 
academia com entrada independente e com ho-
rário de funcionamento diferenciado, não interfe-
rindo na rotina do mall. Outro atrativo da nova 
incorporação é a plataforma vertical para acesso 
de pessoas com necessidades especiais. Serão 
instaladas nove novas escadas rolantes em luga-
res próximos aos elevadores que levarão os fre-
quentadores do G1 ao L3. “Com estas novas insta-
lações, o consumidor terá mais opções de acesso 
aos andares do mall. Passaremos de 12 para 21 
escadas rolantes.” Afirma o superintendente.  n

Lazer com qualidade para vida 
dos gonçalenses

BOULEVARD SHOPPING 
SÃO GONÇALO

A fachada do 
shopping será 

totalmente 
modificada 

em 2014

 Nestes últimos três anos 
fizemos um trabalho para trazer 
novas marcas e fazer com que 

o consumidor chegue aqui e 
encontre um universo 

agradável com uma 
infraestrutura bonita, segura, 

limpa, com novas marcas, tudo 
como ele esperava 

 

SÉRGIO GUIMARÃES 
SUPERINTENDENTE DO BOULEVARD
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AA jovem cidade de Parauapebas, localizada a 
700 quilômetros da capital paraense Belém, fun-
dada em maio de 1988, é a segunda maior cidade 
do sudeste do Pará. Seu crescimento se justifica 
pelos investimentos da mineradora Vale, que leva 
brasileiros de diversos estados a comporem a re-
gião que conta com aproximadamente 300 mil 
moradores e não para de crescer.

Rica em minério de ferro, manganês e ouro, 
Parauapebas foi o município que mais exportou no 
ano de 2013, de acordo com o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, totalizan-
do US$ 10,079 bilhões de embarques ao exterior, 
estando a frente de cidades como São Paulo e o Rio 
Grande do Sul. Foi neste cenário próspero que, em 
maio de 2011, o Unique Shopping Parauapebas abriu 
as portas às margens da rodovia PA 275.

Com 81 lojas, 18 operações na praça de alimen-
tação, além de duas cafeterias, duas sorveterias, 
uma creperia e quatro salas de cinema, sendo uma 
com tela de 3D, o Unique começa o ano de 2014 com 
planos de crescimento. Adquirido pelo grupo Parta-
ge em novembro de 2013, o mall se prepara para 
uma nova fase de trabalho com investimentos em 
diversos setores. Em um primeiro momento, a ad-
ministração e o grupo se dedicam às contratações 
em áreas específicas do shopping e ao atendimento 
de demandas simples de consumidores e lojistas, 
como a melhoria do ar condicionado, mais equi-
pes de limpeza e segurança, entre outras. Já para 
o segundo momento, novidades como novas lojas 
e atividades de lazer estão em planejamento.

“O esforço do primeiro momento é reestrutu-
rar o shopping. Em seguida, o trabalho será de 
reposicionar o Unique junto ao consumidor final, a 
quem explica a mudança de administração e como 
isso pode melhorar o ambiente. Acredito que em 
seis meses teremos um novo produto em mãos”, 
aposta a gerente de marketing Naiani Prado.

Para o superintendente Fábio Maria, há dois 
anos no cargo e desde a inauguração atuando 

junto ao Unique, o crescimento da economia local 
e a abertura de outros shoppings na região trans-
formarão o empreendimento em uma oportuni-
dade de investimento bastante atrativa.

Com movimento diário de cerca de 20 mil 
transeuntes por dia, alcançando 500 mil visitan-
tes por mês, o Unique Shopping Parauapebas 
tem potencial de crescimento de 10% ao ano, 
tendo faturado, apenas no mês de dezembro de 
2013, cerca de R$ 19 milhões. 

“Parauapebas é uma cidade carente de bons 
serviços e restaurantes. Quem aqui investe tem 
chances de prosperar e crescer desde que tra-
balhe bastante. Quase todos os nossos lojistas 
são de fora e colheram lucros porque acredita-
ram no potencial, tanto do público, quanto eco-
nômico da região”, afirma o superintendente 
Fábio Maria. 

Quem acompanha o crescimento do shop-
ping é a unidade do magazine mato-grossense 
Avenida, que tem a unidade entre as dez que mais 
vendem da rede, que conta com 107 lojas espalha-
das entre Minas, Centro-Oeste e Norte.

“Temos um crescimento de 20% ao mês e o 
mix de lojas no Unique nos impulsiona a sempre 
oferecer o melhor aos nossos clientes. Lembro 
que a primeira impressão que tive quando che-
guei é que o movimento diário lembrava o Natal”- 
recorda o gerente André Teixeira, em Parauape-
bas há um ano e seis meses.

De olho nos investimentos futuros, o empresá-
rio franqueado do restaurante Vivenda do Cama-
rão, Roberto Viegas, que inaugurou sua loja em 
junho de 2011, já se prepara para expandir seus 
negócios no mall.

“Penso em futuramente abrir mais um novo 
estabelecimento no shopping na parte de varejo, 
aproveitando a experiência que tive no Maranhão. 
Acredito que, com novos investimentos e uma 
nova identidade para o Unique, terei boas oportu-
nidades aqui”, planeja Roberto.  n

Unique 
Shopping 

se destaca 
no cenário 

do sudoeste 
do Pará

UM OáSIS AO NORTE
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REVISTA PARTAGE

SSeguindo o exemplo do Boulevard Shopping 
São Gonçalo, o primeiro empreendimento cons-
truído pelo grupo Partage, em 2014 a região Sul 
receberá dois novos shoppings centers. O pri-
meiro, o Parque Shopping Criciúma, localizado 
no Sul do estado de Santa Catarina e o segundo, 
o Parque Shopping Rio Grande, na rodovia Rio 
Grande-Cassino e próximo a um dos principais 
balneários do Rio Grande do Sul, onde juntos re-
ceberão investimento de R$ 340 milhões.

Fruto da parceria entre os grupos Partage 
Empreendimentos e Angeloni, o Parque Shop-

ping Criciúma, começou a ser construído no 
primeiro semestre de 2013 e tem previsão 

para abrir suas portas no final de 2014. 
Com área brutal locável estimada em 42 
mil metros quadrados, a abertura de seis 

lojas-âncoras, cinema multiplex com seis salas 
de exibição, o supermercado Angeloni com 6 
mil metros quadrados, uma loja no segmento de 
home center com 6 mil metros quadrados, play 
infantil, boliche, aproximadamente 170 lojas e 
1.500 vagas de estacionamento. Estima-se que 
com a abertura do shopping sejam gerados cerca 
de três mil empregos diretos. 

“A Partage sempre busca oportunidades, 
principalmente em cidades que possuem a de-
manda reprimida deste segmento. No Rio Grande 
levamos em consideração o desenvolvimento do 
Pólo Naval e, em Criciúma, o crescimento expres-
sivo da população”, explica Alberto Kohn, diretor 
Comercial e de Novos Negócios.

Já o Parque Shopping Rio Grande fará parte 
de um complexo multiuso, tendo como vizinhos 
uma unidade do hotel da rede Ibis, um condomí-
nio comercial vertical e um condomínio residen-
cial. O projeto de 37 mil metros de área constru-
ída, sendo 24 mil destinados a comércio, contará 
com 146 lojas, estacionamento com capacidade 
para 1.143 vagas, duas magazines, um hipermer-
cado, dois restaurantes, uma área de lazer de 1 
mil metros quadrados, seis lojas âncoras, como 
Marisa, Renner e Lojas Americanas, além de seis 
salas de cinema da rede Cineflix.

“Os complexos multiusos são a nova tendên-
cia no nosso mercado. O consumidor quer cada 
vez mais encontrar tudo em um só lugar, faci-
litando o seu dia a dia. E é nisso que a Partage 
está apostando para o sucesso dos nossos novos 
empreendimentos, fazendo com que os lojistas 
priorizem os nossos projetos”, analisa Alberto.  n

NOVAS OPORTUNIDADES 
NA REGIÃO SUL
Grupo Partage constrói dois 
novos shoppings na região

Projetos dos novos 
empreendimentos - Rio 

Grande e Criciúma 
terão serviços e 

supermercados em 
seus espaço
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