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C
hegamos a mais um encon
tro. E ressalto que produzir 
a 11ª edição da Revista 
Partage foi muito praze
roso, pois ela contempla, 
em especial, um assunto 

que se tornou de suma importância para 
qualquer empresário que queira se enve
redar no mundo virtual, seja para vender, 
negociar e, é claro, para se comunicar 
com clientes: as redes sociais.

Na realidade, no mundo dos negó
cios, essas plataformas, que há tempos 
revolucionam o modelo de comunicação, 
causam um impacto positivo e estabele
cem para a marca um fator competitivo, 

onde postar é o mesmo que estar 
presente on time e full time na rotina 
do seu consumidor.

E nesse gigantesco mercado va
rejista, conhecer as funcionalidades 
dessas ferramentas significa esta
belecer um canal de socialização 
dos produtos ou dos serviços com o 
seu públicoalvo. Por isso, falar des
se assunto é imprescindível, tendo 
em vista a aproximação do último 
trimestre de 2016, que traz na ba
gagem meses significativos para o 
varejo e, em con sequência, para o 
nosso segmento.

Por fim, espero que depois dessa 
leitura, você, nosso leitor, possa am
pliar as diretrizes que os guiem para 
novos rumos em relação a este desa
fiador ambiente de negócios.

Até a próxima!
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EXPANSÃO A TODO 
VAPOR NO PARTAGE 
SHOPPING CAMPINA 
GRANDE

P
lanejada há aproximadamente 
dois anos e meio, a expansão 
do Partage Shopping Campi
na Grande  que ganhará novo 
layout  está perto de se tornar 

realidade. O projeto, idealizado por meio 
de pensamento estratégico e pesquisa, 
evidenciou a necessidade de ampliação, 
para dessa forma, atender melhor os 
consumidores da cidade e da região. Em 
setembro, foi entregue a primeira fase da 
expansão.

Para o superintendente Arlindo Diniz, 
ao longo desse tempo, o empreendimento 
avançou e demonstrou, com a expansão, 
não ser apenas um espaço para lazer ou 
serviços, mas também um local de gera
ção de empregos.

“Nesse momento, em que muitos em
preendedores pararam de injetar capital, 
o Partage Shopping investiu para tornar a 
expansão uma realidade, acreditando no 
potencial da cidade, do empreendimento, 
e gerando mais de 1500 empregos dire
tos e indiretos”, afirma Arlindo.

O centro de compras, que conta hoje com 
aproximadamente 21 mil metros quadrados, pas
sará a ter 34 mil metros quadrados de Área Bruta 
Locável (ABL). A principal novidade da primeira 
fase foi a inauguração do piso Brasília, com lo
jas confirmadas como: ExtraFarma, Onildo Haute 
Coiffure e Pit Stop, além dos quiosques “Loucos 
por Coxinha” e “Oi”. 

Já para a segunda fase, inaugura da em outu
bro, a boa notícia ficou por conta da nova Praça de 
Alimentação, com mais 1200 lugares e 23 restau
rantes entre os quais: Burger King, Bob´s, Cama
rão e Cia e Mercado 153. Além disso, nes ta fase o 
piso Otacílio trouxe a nova Riachuelo, mais ampla 
e atual, e grandes marcas para o mix do mall como 
a âncora Renner e as lojas Mr. Cat, Chilli Beans, 
Balonè e Puket. Esta eta pa também incluiu o novo 
cinema, mais moderno e confortável.

E a terceira fase, que será entregue em abril 
de 2017,  contará com a abertura da Livraria Lei
tura e das lojas SpeedRunner, Adidas, CS Club, 
Samsung e Lez a Lez. Atualmente, o público já 
pode conferir um pouco do retrofit do shopping 
com o teto e o piso totalmente revitalizado.

A expectativa é de que, após a abertura das 
fases da expansão, o Partage Shopping, que con
ta hoje com cerca de 600 mil pessoas circulando 
por mês, tenha um incremento no fluxo de 25%. 
Com um novo conceito de arquitetura e paisagis
mo, o empreendimento vai dispor ainda de um 
projeto sustentável. 

Isso porque, os novos corredores da expan
são trarão um sistema de reuso de água para ser 
utilizado na jardinagem, nos banheiros e na limpeza 
do centro de compras. E até a água para o ar con
dicionado será usada de forma ecológica, sendo 
dispensada a frequência de sua reposição.

Enfim, inaugurado há 17 anos, o novo Partage 
Campina Grande reforça com a expansão o seu com
prometimento com a população campinense, ofere
cendo um shopping mais completo tanto em seu mix 
de lojas, quanto em suas dependências.  

Com a expansão,
o novo Partage
Campina Grande
reforça o seu
comprometimento
com a população
campinense,
oferecendo um
shopping mais
completo

P
Novo corredor

Nova Praça de Alimentação
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MAIS OPÇÕES DE COMPRAS É NO 
PARTAGE SHOPPING MOSSORÓ 

A
o completar seus 9 anos de atividades, o Par
tage Shopping Mossoró se consolida como 
um dos empreendimentos mais completos e 
conceituados do Rio Grande do Norte. Des
de o início de 2016, visando ampliar cada 

vez mais as possibilidades de compras e entretenimen
to, foram inauguradas diversas lojas dos segmentos de 
moda, alimentação e artigos em geral. Isso, sem contar 
com as atrações inéditas que ocorreram dentro e fora 
do mall. 

Em agosto foi inaugurada a loja D’Cell que é espe
cializada em consertos de celulares. E no mês de se
tembro,  a Adidas se uniu às marcas existentes no sho
pping. Até o fim do ano, a Bunny’s, moda jovem unissex, 
e Casamento de Brigadeiro, com suas deliciosas tortas 
e doces, ampliam o mix do Partage Mossoró. De acordo 
com o superintendente, Charles Santiago, as novidades 
beneficiam o aumento do fluxo de pessoas no centro de 
compras, pois representam mais opções para os clientes.

“O cliente sempre está à procura de novidades e dis
posto a consumir se a proposta for boa. Dessa forma, fica 
sempre o nosso compromisso de trazer operações que 
agreguem ao mix”, finaliza. A

Do dia 7 de Julho a 27 de agosto, o Par
tage Shopping Mossoró estava em festa. Isso 
porque, esta foi a temporada de comemora
ção dos 9 anos de operação do mall. E para 
celebrar, a equipe desenvolveu uma ação dife
rente, com foco no compromisso social. Para 
isso, o centro comercial convidou a Asso
ciação de Apoio aos Pacientes com Câncer 
de Mossoró e Região (AAPCMR) para que 
utilizasse um dos espaços comerciais do 
shopping de forma gratuita para a venda de 
produtos.

Na comemoração dos 9 anos a reciprocidade marca a história do shopping

Lojistas e clientes receberam de braços abertos a iniciativa 
amplamente difundida pelas redes sociais do shopping. Prova 
disso foi que, durante todo o mês de comemoração, o empreen
dimento apresentou um crescimento de vendas de 2%. O proje
to também contou com o apoio do McDonald’s, que tem a única 
unidade da cidade, localizada no Partage Shopping. 

“Não é de hoje que a Casa de Apoio realiza em parceria 
com McDonald’s, o McDia Feliz. Então pensamos em criar um 
ponto fixo para vendas dos tickets no período de divulgação 
da campanha do fast food. A ideia acabou evoluindo para a 
criação da “Loja Solidária, onde os trabalhos realizados pelas 
mães das crianças atendidas puderam ser comercializados em 
prol da instituição”, completa a gerente de marketing, Larissa 
Gabrielle.

A loja funcionou até 27 de agosto, dia da realização do 
McDia Feliz. A quantia arrecadada pela ação, promovida en
tre Partage Mossoró, McDonald’s e entidade foi revertida para 
ajudar os pacientes da associação.

“Os recursos arrecadados, tanto com os tickets quanto com 
os produtos da loja, ajudarão na aparelhagem do Hospital do 
Cân cer e em melhorias da casa de apoio aos pacientes que pas
sam por tratamento”, explica o superintendente Charles. 
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riar e manter um canal aberto e íntimo com 
o consumidor tornouse indispensável. Até 
porque, a internet  com o advento das redes 
sociais  fez com que o conceito de contato, 
e até mesmo de tempo, se transformasse. 
Nesse contexto, o ramo de negócios teve 

que seguir esse crescimento e se reinventar frente a essa 
revolução. O foco, há tempos ligados ao mundo offline, 
passou a estar atrelado a cultivar relacionamentos e pro
pagar a marca por meio das ondas da internet.  E, quando 
o assunto está direcionado ao segmento varejista, o ato 
de vender encontrase muito adiante do produto ou ser
viço, e tem a ver com a visibilidade de sua marca junto ao 
públicoalvo em meio a uma onda gigantesca de opções. 

Em alguns shopping centers, por sua vez, a vantagem 
de estar no mundo virtual é visto como uma maneira para 
atingir um público segmentado e que tenha relação com 
o seu negócio. No caso dos malls administrados pelo 
Grupo Partage, basta acessar qualquer rede social para 
acompanhar as programações, promoções ou serviços 
que os centros de compras oferecem. Isso não só amplia 
a visibilidade da marca, como também faz com que haja 
um estreitamento no relacionamento com os comprado
res ativos e, ainda, estimula os consumidores eventuais, 
transformando os dois perfis em clientes fiéis.

Para o especialista em marketing, comunicação e 
métricas, Bruno Coelho, hoje, quem não pensa em re
des sociais  permitindo que os usuários acessem todo 
o conteúdo  perde negócios e, sobretudo, a capacidade 
de estar próximo ao seu público. No entanto, ele adianta 
que alguns gestores de shoppings estão tendenciosos a 
investir em diferentes mídias sociais ao mesmo tempo, o 
que é errado. 

“Os gestores acham que posts resumem sua logística, 
mas não é assim. É preciso entender quais são as mídias 
adequadas ao perfil do consumidor. E para dar certo e 
evitar frustrações, é necessário entender a estratégia da 
mídia escolhida e não apenas o modo de fazer”, diz. 

No Brasil, segundo Coelho, a maior tendência e vitrine 
com o maior número de usuário são o Instagram e o Fa-
cebook. Entretanto, o Snapchat, por sua vez, dia após dia, 
ganha adeptos e por isso deve ser trabalhado como um 
canal direto de comunicação se estiver dentro do perfil de 
retenção de clientes. 

Isto é, para o especialista, a utilização das plataformas, 
de forma correta, é essencial para realizar o diálogo com 
o consumidor. E para tanto, o profissional precisa ser ágil, 
ter visão holística, gostar de ler, ter boa capacidade de 
texto, análise e adaptação. 

“Apesar do custo ser menor, investir em tudo pode ser 
'um tiro no pé'.  A divulgação dos produtos, serviços e pro
moções precisa ser analisada em todos os âmbitos para 
que o resultado final seja positivo. Nesse caso, o interes
sante é fazer com que todas as plataformas de comuni
cação tenham uma administração adequada, com regula

ridade, relevância e resposta. A consequência certamente 
será o aumento nas vendas”, afirma Coelho. 

Naturalmente, nas redes sociais o leque é gigantesco 
para quem deseja vender a sua marca. E apesar de suas 
maravilhas, a concorrência neste ambiente é muito maior. 
Sem contar que os usuários são exigentes. Mas mesmo 
assim é possível, por exemplo, definir uma estratégia para 
personalizar a comunicação com o cliente, oferecendo 
facilidades de acordo com os diferentes perfis ou grupos 
de interesse. 

Através dos compartilhamentos e dos comentários, as 
pessoas conhecem as empresas e começam a frequentar 
o ambiente. Além disso, podem fazer críticas, sugestões 
ou até mesmo uma reclamação que ajuda na melhoria do 
produto/serviço.  Em outras palavras, no ambiente virtual, 
o feedback é uma ferramenta valorosa, pois possibilita a 
marca alcançar a excelência em seu atendimento. 

Com isso, não basta investir em todas as mídias so
ciais sem fazer um planejamento. Eis a palavra chave! 
Para alcançar as metas desejadas, de acordo com Coe
lho, o segredo do sucesso está alicerçado a três pilares: 
tempo (no profissional e na página), dinheiro e esforço.

“Geralmente as mídias começam a dar um retorno de
pois de algum tempo (um ano ao menos). Podemos ver 
antes, mas são exceções. É preciso saber o que impulsio
nar e ainda fazer as pessoas acessarem às páginas. Logo, 
algum investimento (em dinheiro) só vai ajudar. No entan
to, é necessária uma dedicação diária e, se conseguir, o 
ideal é contratar um profissional qualificado para ter foco. 
Se não houver verba, o melhor é avaliar as possibilidades 
antes de pôr as mãos na massa”, finaliza Coelho. 

Vale frisar que compartilhar conteúdo na rede é, sem 
dúvida, uma das formas mais eficientes para conquistar 
e estimular a clientela. No entanto, nesse ambiente, é 
imprescindível a preocupação e o zelo para a qualidade 
do conteúdo postado. Diante desse cenário, percebese 
que as possibilidades de crescimento são inúmeras para 
quem entender que hoje o consumidor está por trás da 
tela do computador e que o botão “curtir” é a chave da 
conquista para esse novo consumidor virtual.  

C
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“Compartilhar conteúdo na rede 
é, sem dúvida, uma das formas 

mais eficientes para conquistar e 
estimular a clientela. No entanto, 
nesse ambiente, é imprescindível 

a preocupação e o zelo para a 
qualidade do conteúdo postado”
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PARTAGE SHOPPING SÃO GONÇALO ONDE 
O PRAZER E A ALEGRIA SE ENCONTRAM

S
empre que pensamos em 
shopping center, as pala
vras diversão e descontra
ção aparecem como uma 
espécie de sinônimos.  

Isso porque, dentro de um centro co
mercial, até as tarefas mais árduas, 
como o pagamento de contas, ficam 
mais leves. E, por natureza, é exata
mente esse clima que é encontrado 
no Partage Shopping São Gonçalo, 
pois desde sua inauguração, em 
2010, o mall busca criar esse am
biente onde a valorização dos clien
tes está em primeiro lugar.

Parques de diversões, circos, ba
res de gelo, apresentações teatrais, 
casas do terror, piscinas de boli
nhas, patinação, infláveis, feirões di
versos, camas elásticas, encontros de 
foodtrucks, nossa! A lista de atrações 
é enorme.  Entretanto, o que muitos 
não sabem é que por trás de tantas 
opções, está o trabalho incansável 
de um setor que usa sua versatilida
de constante para transformar es
paços pouco utilizados em favor do 
bemestar e diversão dos frequenta
dores. A área de Mall e Mídia. 

Esse setor, dentro do universo de 
um shopping, é responsável em cum
prir a tarefa de suprir as necessidades 
dos públicos que entendem este am
biente como um local além de centro 
de compras. 

"A relação dos clientes com seus 
malls não é mais uma relação me
ramente de consumo. Há no público 
uma expectativa quanto ao próxi
mo evento que encontrará no local. 
Através das locações de Mall e Mí
dia, os shoppings, além de centro 
comercial, vêm assumindo o papel 
de centro de lazer e cultura, o que 
atrai ainda mais os clientes", com
pleta o responsável pelo portfólio de 
Mall e Mídia nas regiões Sul e Su
deste, Bruno Azeredo.

O lucro desse trabalho não é ob
tido apenas pelos clientes, pois essas 
ações influenciam no tempo de per
manência, impactando positivamente 
a experiência de compras no shop
ping. Segundo Bruno, as ações do 
departamento de Mall e Mídia fazem 
com que os clientes, ao chegarem 
no shopping sintam vontade de ficar 
e não somente comprar determinado 
produto e, em seguida, irem embora.

"Quando os clientes chegam ao 
centro de compras e encontram um 
feirão de carros, um Bar de Gelo ou 
uma piscina gigante de bolinhas, 
mesmo que a primeira necessida
de tenha sido resolvida, por ter tido 
sua curiosidade aguçada, ele acaba 
ficando para desfrutar das atrações. 
Com isso, a permanência no shop
ping já será maior e outras compras, 
não programadas, podem acontecer", 
explica.

Até o momento, o Partage Shop
ping encantou os gonçalenses com 
uma diversificada grade de atrações. 
Entre elas estavam: a Feira de Bebê 
e Gestante, o Bar de Gelo, o Paint-
ball, o Kart, a Mega Cama Elástica e 
o Castelo de Bolinhas, todas exclusi
vas na região. Com isso, a aceitação 
do público foi extremamente positiva 
e demonstrada, principalmente, por 
meio das mídias sociais do centro 
comercial. 

"Tivemos um retorno muito po
sitivo dos clientes, principalmente 
através das redes sociais. Uma pos
tagem sobre a Mega Cama Elástica 
rendeu 90 mil visualizações e 2.500 
comentários no Facebook, em ape
nas 3 dias", conta Bruno.

E até o fim de 2016, os usuários 
do shopping ainda irão curtir muitas 
atrações, como a 2ª edição da Feira 
de Bebê e Gestante, a Feira de Noi
vas, a Feira Internacional do Artesana
to e a Feira de Filhotes. 

S Castelo gigante  
de bolinhas

Matéria para TV Record 
com Amin Khader

Pista de Kart

Bar de Gelo
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P
rovando mais uma vez o seu comprometi
mento com as boas práticas ambientais, eco
nômicas e sociais, o Partage Shopping Betim 
renova seu projeto de iluminação. A iniciativa, 
que substituiu todas as lâmpadas por luminá
rias de LED, visa à valorização e o destaque 

das marcas que fazem parte do mix do mall, aliado ao con
sumo consciente da energia elétrica. E quem lucra com 
isso é o lojista que, em um ambiente mais sustentável e 
agradável, conquista a satisfação de seus clientes. 

“Este projeto alterou consideravelmente a opera
ção do shopping, uma vez que modernizou toda sua in
fraestrutura de iluminação, trazendoa para níveis de 
eficiência comparados às melhores estruturas de hos-
pitality mundiais. Com a iluminação LED, o público está 
exposto a uma iluminação mais confortável, que permite 
uma maior percepção de cores e detalhes, pois tem níveis 
de emissão de raios UV extremamente reduzidas”, afirma 
o superintendente, Rodrigo Pereira. 

As Lighting Emitted Diodes, popularmente conhecidas 
como LED, chegaram ao mercado como uma opção  de 
economia e de durabilidade, pois, em geral, essas lâm
padas possuem duração de mais de 70 mil horas e po
dem chegar até 80% de redução de energia por conta 
do acendimento instantâneo, que, digase de passagem, 
evita desperdícios. E como se não bastasse, de acordo 
com o gerente de operações, Leandro Botelho, esse pro
jeto de renovação da rede de iluminação do mall ainda 
traz outra vantagem, todo projeto é pago pela economia 
gerada.

“Uma das características mais interessantes do proje
to é o fato de não haver nenhum desembolso de caixa na 
implantação, sendo o projeto pago pela economia gera

P
PARTAGE SHOPPING BETIM

A solidariedade também  
fez parte do projeto

Para evitar o descarte no meio ambiente, todo o 
material retirado das instalações do Partage Shopping 
Betim foi doado para a entidade filantrópica Cidade 
dos Meninos São Vicente de Paulo, pertencente ao 
Sistema Divina Providência. 

A instituição, que é gestora de 40 obras sociais, 
recebeu dez mil lâmpadas. A iniciativa do mall contri
buiu para uma significativa economia aos cofres da 
entidade, já que o material será utilizado por aproxi
madamente três anos.

“Os equipamentos que estamos recebendo do 
Partage Shopping Betim e da CE Clean Enregy são 
mais eficientes e econômicos do que os utilizados 
atualmente. Isso vai reduzir nosso consumo de R$ 9 
para R$ 3 por lâmpada a cada mês”, diz o presidente 
da Associação de Promoção Humana Divina Provi
dência, Mário Cenni. 

 

da, com o fornecedor e parceiro assumindo todo o custo 
de projeto, produtos e implantação, além da solução para 
destinação do material utilizado”, explica Leandro.

O conceito arrojado do projeto trouxe benefícios, tam
bém para Betim, ao reduzir o impacto ambiental da ope
ração do shopping. É claro que outros benefícios estão 
sendo percebidos pelo município, pois a nova iluminação 
do centro comercial favorece a rede de transformação e 
distribuição, amenizando a gestão da prefeitura no pro
cesso de descarte deste tipo de lixo.   

Sofisticado, inovador, moderno 
e muito mais econômico
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LUGAR DE 
GENTE FELIZ É 
NO PARTAGE 
SHOPPING  
RIO GRANDE
“Buscamos sempre realizar as ações nos 
horários de fim de tarde, que é quando 
os consumidores saem do trabalho. 
Dessa forma, o cliente curte as atrações 
e aproveita a visita para fazer compras”, 
Michelle Rossettini

empre focado em projetos de entreteni
mento e lazer, o Partage Shopping não 
mediu esforços e mostrou mais uma vez 
o porquê do mall ser tão frequentado e 
ser a melhor opção de compras e de di
versão em Rio Grande. E no mês onde 

o amor é celebrado, junho, os riograndinos foram 
convidados para participar de diversas atrações, que, 
digase de passagem, foi sucesso garantido em toda 
a região. 

Para tornar o momento inesquecível para os clien
tes apaixonados, a atração principal do Dia dos Namo
rados ficou por conta da cantora e vocalista da banda 
gaúcha Chimarruts, Tati Portella, com o projeto “Noutra 
Direção”. Com um repertório que passeou entre o samba, 
os blues clássicos e as releituras de jovem guarda, Tati 
levou o público a uma viagem musical. E não parou 
por aí. Para fechar a noite, o Partage Shopping contou 
com uma linda decoração para os casais jantarem na 
Praça de Alimentação e terminarem o dia “esquen
tando o clima de vez”, como insinuou o slogan.

Também em junho, outra atração que fez sucesso 
no mall foi o lançamento da exposição “O que era 
sonho, tornouse realidade” pelas lentes da fotógrafa 
Rita Martins, na galeria de arte do centro de compras. 
O evento contou com um coquetel especial, com a 
presença de diversos profissionais do ramo de festas. 
Na mostra, Rita mostrou como as imagens falam por 
si quando misturadas por luz, sombra e sentimentos. 

S
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Lebes chega ao Partage Shopping Rio Grande
Com quase 60 anos de história, uma das maiores redes varejistas do Rio 

Grande do Sul chega ao Partage Shopping Rio Grande. A empresa  que 
levará as melhores marcas de vestuário, móveis, eletrodomésticos e eletro
eletrônicos  ficará em ponto estratégico. A previsão de inauguração é para 
novembro de 2016, mês de aniversário do shopping. 

De acordo com o superintenden
te do Partage Shopping Rio Grande, 
Celso Couto, a chegada dessa ân
cora tem o intuito de agregar ainda 
mais o mix do empreendimento. 

“Estamos sempre buscando mar
cas consagradas para diversificar a 
opção de escolha dos nossos clien
tes e, ao mesmo tempo, reforçar 
nosso objetivo de ser um centro de 
compras completo para a região 
sul”, diz.  

Para a gerente de marketing do Partage Shopping, 
Michelle Rossettini, a soma das atrações fez com que o 
mall vivenciasse uma experiência extremamente positiva.

“Tivemos experiências muito positivas com os shows 
que realizamos em nossa Praça de Alimentação, já que 
os clientes apreciam a atração acompanhada por um 
belo prato ou petisco, que fazem parte do cardápio 
das operações. Além disso, outro ponto importante 
é a questão do horário. Buscamos sempre realizar 
as ações nos horários de fim de tarde, que é quando 
os consumidores saem do trabalho. Dessa forma, o 
cliente curte as atrações e aproveita a visita para fazer 
compras”, diz Rossettini.

Outro ponto chave do shopping foi a exposição 
“Barbie Terras Distantes”, na Praça de Eventos. Com 
mais de 200 bonecas expostas, em malas de luxo, elas 
homenageavam a riqueza cultural dos cinco continen
tes. A atração contou ainda com um backdrop, no for
mato de um avião, e dois painéis para fotos, nos quais 
as crianças faziam registros da visita com “selfies”, 
além da participação de três barbies reais, distribuição 
de algodãodoce e animação de um DJ. Durante todo 
o período da exposição, o centro comercial recolheu 
brinquedos para serem doados para o Orfanato Maria 
Carmem. 

A alegria da criançada foi marcada também pela 
brinquedoteca. No local, esteve localizado o “Team Hot 
Wheels”, e foi montada uma superpista de corrida para 
os meninos se divertirem. Segundo Rossetini, a atra
ção completa o calendário de eventos do shopping, 
com uma opção de lazer gratuita para toda a família. 

“Buscamos a exposição pela grande receptivida
de em outros lugares do Brasil e, principalmente, por 

despertar a curiosidade e por relembrar o passado de 
algumas pessoas por meio da boneca mais famosa do 
mundo, além de um espaço interativo para os meninos, 
atendendo a todos os públicos. Rio Grande merece ati
vidades assim”, comenta.  

No mês em que se comemora o Dia dos Pais, agos
to, o Partage Shopping preparou mais um show espe
cial. Dessa vez, a apresentação ficou a cargo da dupla 
gaúcha Claus e Vanessa. Com 12 anos de carreira, as 
cantoras colecionam sucessos e histórias ao longo do 
tempo, entre eles estão: “Teu cheiro” e “Medo de Amar”. 
Na noite do dia 13 de agosto, o público pôde curtir esses 
e outros sucessos da dupla.

Repetindo o sucesso da primeira edição, em agosto 
foi realizado o 2º Moto Rock, dessa vez em parceria com 
a Rádio Oceano FM. O evento contou com a exposição 
de vários modelos de motos e com shows musicais. Além 
disso, os pais puderam curtir o Moto Rock com o tradi
cional chimarrão, pois foi distribuído erva mate e água 
quente. 



14     Revista Partage

ulho, o mês de férias escolares, o Partage Sho
pping Parauapebas preparou uma programa
ção especial para as crianças. E até os pais, que 
acreditavam que somente os filhos iriam se di
vertir, também entraram no clima. Desde atra

ções diversificadas, até as educativas, a ideia foi trans
formar o shopping em um lugar de escolha de férias das 
famílias. 

E, sem dúvida, quem participou, aprovou. Durante todo 
o mês de julho, a criançada contou com o espaço Partage 
Kids. Nele, monitoria especializada, brincadeiras educati
vas como pintura facial, escultura com balões, desenhos 
para colorir, além de brincadeiras e contação de histórias 
fizeram a alegria dos pequeninos. Ao todo, passaram no 
espaço 3 mil crianças.

Mas, as brincadeiras não pararam por aí. Outra atração 
que movimentou o centro de compras, durante todos os do
mingos, foi o “Show Magia e Alegria”. Pais e filhos ficaram 
envolvidos do início ao fim com a apresentação do palhaço 
Faísca, que demonstrou números de mágica inteligentes, lú
dicos e de fácil compreensão para os mais jovens, além de 
teatro de fantoches e brincadeiras circenses.

E para alcançar esse resultado positivo, o superinten
dente do Partage Shopping, Eugênio Costa, comentou 

que houve um planejamento e formatação de estratégias, 
além de seleção dos melhores fornecedores e materiais 
para que não houvesse nenhum imprevisto, e se tornasse 
uma experiência encantadora e inesquecível para pais e 
filhos. 

“Somos o shopping da família, queremos ser a esco
lha das famílias de Parauapebas. Para isso, planejamos 
ações, campanhas e eventos que encantem e proporcio
nem uma experiência completa e agradável para nossos 
clientes. Todas as ações permitem a participação ativa dos 
papais e mamães. Eles participam de competições e brin
cadeiras junto de seus pequenos e ainda garantem brin
des. A ideia é reforçar o laço e proporcionar opções de la
zer, onde a família possa aproveitar estando todos juntos”, 
afirmou Eugênio.

E, para se despedir das férias com “chave de ouro”, as 
crianças foram contempladas com o Grande Show Bye 
Bye Férias. Com participação de mil pessoas, o lugar foi 
invadido pelos personagens dos desenhos mais queridos 
da atualidade. A emoção tomou conta do mall quando ne
vou na Praça de Eventos.

Agora, depois de um evento tão bem arquitetado, só 
aguardando os próximos capítulos para as próximas fé
rias.  E aí, você está preparado? 

PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS,  
DIVERSÃO GARANTIDA

J
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“Queremos ser a escolha das 
famílias de Parauapebas. 
Para isso, planejamos ações, 
campanhas e eventos que 
encantem e proporcionem uma 
experiência completa e agradável 
para nossos clientes. (...) A ideia
é reforçar o laço e proporcionar
opções de lazer, onde a família
possa aproveitar estando todos
juntos”, Eugênio Costa
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No entanto, mais importante do que 
descrever todos os ideais que norteiam 
a atuação do grupo, no segmento de ad
ministração e construção de centros de 
compras, é mostrar que a empresa não 
mede esforços para oferecer aos consu
midores e lojistas o melhor em entreteni
mento, lazer, serviços e compras. 

Tanta seriedade e compromisso em 
quesitos como qualidade e conforto não 
poderiam resultar em outra coisa senão 
shoppings totalmente atraentes, confor
táveis e donos de um mix de lojas e ser
viços sem igual.  De fato, para o Grupo 
Partage, ser apenas um centro de com
pras não é o bastante, pois suas equipes 
trabalham para que esses empreendi
mentos transformem cidades e pessoas, 
impactando a vida, por meio da diversão, 
e a economia, pela geração de empre
gos.  E esse desejo de ser um agente 
transformador tão implícito nos valores 
da empresa é facilmente refletido pelo 
trabalho dos colaboradores e funcioná
rios que formam o time Partage. 

“Na prática, o valor ‘respeito ao ser 
humano’, por exemplo, pode ser traduzido 
na relação positiva com os funcionários 
no dia a dia, refletindo no tratamento com 
nossos clientes e fornecedores. O valor 
‘visão a longo prazo’ pode ser refletido no 
sentimento de deixar um legado para as 
próximas gerações e atuar na cultura do 
planejamento. A postura ética evidencia 
o fortalecimento da identidade da em
presa perante a sua rede de relacio
namento. O valor ‘cooperação’ auxilia 
diretamente no trabalho em conjunto,  
ou seja,  saber trabalhar em equipe para 
alcançar e superar metas, além de poder 
auxiliar o outro em suas metas”, reforça a 
gerente do Departamento de Recursos 
Humanos, Tatiana Brito.

Enfim, os valores são fundamentos e 
diretrizes que orientam o comportamento 
ético no mundo cooperativo e são de suma 
importância para a formação de uma cul
tura positiva conduzindo a forma de gerir 
pessoas. E é esse trabalho que a empresa 
se empenha em realizar, uma vez que, acre
dita que as atitudes e os posicionamentos 
construtivos de agora, irão refletir mais for
temente tanto hoje, quanto amanhã. Talvez 
por isso, o Grupo Partage, dia após dia, 
venha consolidando seus valores e cultura 
nesse mercado de gigantes. 

er feliz, respeito ao ser humano, ter hones-
tidade e integridade, postura ética e coope-
ração, qualidade, disciplina, determinação, 
melhoria contínua, simplicidade na execução; 
superar as expectativas no atendimento e 

no relacionamento e ter visão de longo prazo, além de 
oportunidades, retorno justo e  responsabilidade socio-
ambiental. Esses são alguns princípios que orientam os 
comportamentos no cumprimento da visão e missão do 
Grupo Partage.  

S

POR ISSO SOMOS 

PARTAGE
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QUEM DITA A REGRA  
DA BOA GESTÃO EMPRESARIAL

Nos shoppings a 
controladoria visa o 

suporte na tomada de 
decisões que garantam 
a maximização do valor 

da empresa, assim 
como sua perpetuidade 

e crescimento 
constante para todos  

os stakeholders

“

ma área onde a metodologia é embasada no 
controle, por meio de padrões de qualidade, com 
foco no planejamento e orçamento definidos 
pela organização. Neste momento, você, leitor, já 
deve ter uma ideia do ramo que tem essas pre
missas por definição. Não? Estamos falando da 
controladoria, que, dentro da empresa, exerce o 
papel de órgão administrativo. 

No mundo moderno, as empresas, para sua sobrevivência, mos
tram zelo principalmente quando o assunto está ligado à gestão 
econômica. E nesse novo cenário, surge este órgão interno que tem 
seus princípios, função e missão conduzidos pela logística organi
zacional da companhia. 

Essa função e responsabilidade de conduzir esse barco no Gru
po Partage são do Gerente de Controladoria, João Paulo.  Com uma 
expertise de 17 anos na área, João Paulo  dono de um currículo 
invejável e prestes a concluir seu 2ª MBA, agora, executivo com 
extensão internacional  há dois anos atua como controller e é res
ponsável pela contabilidade, controladoria, fiscal e compliance do 
grupo.  Em entrevista, João Paulo fala sobre a controladoria e seu 
papel dentro de uma organização. 

Revista Partage - A Controladoria 
é um segmento da Contabilidade 
e da Administração. Como elas 
operam na prática? E qual é a 
importância de cada uma dentro 
de uma organização?

João Paulo - A contabilidade é 
um organismo que valida, registra e 
mede os eventos financeiros de uma 
empresa, sendo capaz de demons
trar sua saúde econômica e diagnos
ticar financeiramente quando a mes
ma está boa ou ruim, bem como servir 
de instrumento e bússola para toma
da de decisão. Por outro lado, a admi
nistração gera e influencia os eventos 
financeiros, utilizando as informações 
contábeis como suporte das decisões, 
criando uma interconexão entre as 
áreas, vital para qualquer boa gestão 
empresarial e chave para um futuro 
consistente e duradouro.

U



www.partageshopping.com.br 17www.partageshopping.com.br 17

Revista Partage - E qual seria o papel da controladoria
junto aos shoppings?

João Paulo - Nos shoppings a controladoria visa o suporte 
na tomada de decisões que garantam a maximização do valor da 
empresa, assim como sua perpetuidade e crescimento constante 
para todos os stakeholders (acionista, colaboradores, clientes, for
necedores, comunidade, governo e outros). Provendo aos gesto
res do grupo informações financeiras, tanto quantitativas como 
qualitativas, que norteiem as ações visando aumentar o retorno 
e diminuir o risco do negócio. Além de assessorar no processo 
decisório, a controladoria também atua fortemente nos controles 
internos do Grupo Partage, buscando sempre as melhores práti
cas do mercado, zelando pelo cumprimento das leis e pela gestão 
eficaz dos recursos financeiros. Enfim, a nossa missão é manter o 
grupo saudável e o crescimento sustentável no longo prazo.

Revista Partage -  Estar diretamente integrada com todas 
as áreas de organização ajuda a controladoria cumprir o 
seu objetivo?  

João Paulo -  Este é um ponto crucial para a controlado
ria, já foi o tempo em que o controller passava mais tempo em 
seu departamento tentando analisar os dados de uma forma 
fria e sem interação. Com a atual dinâmica de mercado, onde 
um planejamento estratégico de 2 anos se tornou uma grande 
incerteza devido à velocidade das mudanças, às quais tem sido 
disruptivas e levando grandes empresas a fecharem as portas.
Estar presente no dia a dia de todas as áreas permite que a con
troladoria não só faça melhor a sua função, mas principalmente 
auxilie as demais áreas viabilizando projetos e contribuindo para 
que a empresa possa evoluir e se manter competitiva no longo 
prazo.

Revista Partage - Como medir o desempenho da empresa?
João Paulo - O desempenho de uma empresa pode ser 

medido de diversas formas, dependendo do seu objetivo, as prin
cipais medidas de desempenho econômico e financeiro que uma 
empresa deve monitorar são: Fluxo de Caixa, Retorno sobre o 
Ativo e Retorno sobre Patrimônio Líquido. Esses indicadores aju
dam a medir a pressão arterial da empresa e direcionam as ações 
preventivas e corretivas que devem ser tomadas para uma condi
ção financeira saudável. 

Mais importante do que medir a empresa apenas sob o pon
to de vista financeiro, é saber como alcançar a alta performance 
nos negócios, onde eu poderia destacar as cinco principais di
mensões para a maximização do valor de empresa:
F Crescimento através da expansão da receita;
F Rentabilidade, operação eficiente e eficaz para melhorar a 

margem e a competitividade;
F Posicionamento para o futuro, sempre em compasso com 

as necessidades do mercado;
F Longevidade, ações assertivas que garantam não só o cur

to, mas o longo prazo;
F Consistência (crescimento, rentabilidade, posicionamento).

Revista Partage - O que um controller pre-
cisa ter para que a empresa tenha um pro-
cesso de gestão bem desenvolvido?

João Paulo - Liderança e valores inegociá
veis (honestidade, postura ética e excelência de 
resultados). Estamos vivendo num cenário polí
tico e econômico onde a ausência desses valo
res é a causa raiz da atual crise na qual o Brasil 
se encontra. Traçando esse paralelo, mas em 
proporções menores, para uma gestão bem 
desenvolvida e de longo prazo, o controller pre
cisa ser competente, deve sempre estar atua
lizado e utilizando os mais sofisticados instru
mentos de avaliação, inclusive o chamado big 
data e business analytics, ferramentas que per
mitem a análise de dados em massa e auxiliam 
no processo decisório. Honestidade significa 
agir com ética nos negócios, fazendo sempre 
a coisa certa, respeitando as leis, pessoas e o 
mercado. Esses atributos vão ao encontro dos 
valores da Partage, e, em minha visão, são es
senciais para a condução e sucesso de qual
quer negócio independentemente do tamanho 
ou do ramo.

Revista Partage - Diante do aumento da 
competitividade e a crescente exigência 
dos consumidores, houve uma mudança 
no paradigma das empresas. Nesse con-
texto, de que forma entra o papel da con-
troladoria?

João Paulo - Controladoria tem um papel 
fundamental de assessorar na adaptação e 
transformação da empresa para implementa
ção das mudanças necessárias para continuar 
competindo no mercado. A forma mais eficaz 
de fazer isso é avaliando o fator retorno versus 
o risco, respondendo as seguintes perguntas: 
haverá um retorno sustentável ao se adaptar 
às novas exigências do mercado? O risco de 
se adaptar pode ser suportado financeiramen
te pela empresa? Respondendo estas pergun
tas é que a controladoria assessora e ajuda a 
posicionar a empresa estrategicamente para o 
futuro.

Revista Partage -  Qual é o maior desafio 
do Departamento de Controladoria, ten-
do em vista que uma das suas principais 
missões é garantir a eficácia gerencial que 
assegure a continuidade do negócio da 
empresa?

João Paulo - Disseminar conhecimento e 
agregar rigor financeiro em todas as decisões 
da empresa. 
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N
a contramão das proje
ções pessimistas para 
2016, o Partage Norte 
Shopping Natal segue a 
todo vapor e comemora a 

chegada de novas marcas, apresen
tando evolução e qualificação nas 
suas operações. Os consumidores 
que visitam o mall podem desfrutar 
de um mix diversificado, que com
preende lojas dos setores tecnológi
cos, passando por saúde, bemestar, 
moda feminina, masculina e infantil e, 
é claro, gastronomia. 

Para renovar e impulsionar a tem
porada de compras, que marca o úl
timo trimestre do ano, as novidades 
do mix estarão por conta das lojas 
Coffee Shop São Braz, Óticas Diniz, 
Le Biscuit, Le Postiche, Claro, Via 
Direta Moda Feminina, Bunny’s, Divi
no Fogão, Empreendimentos Celina 
Guimarães, Setemares, A Maré Man
sa Calçados e A Maré Mansa Kids. 
O superintendente do Partage Norte 
Shopping Natal, Fábio Maria, pon
tuou que a chegada dessas novas 
operações é importante para manter 
o crescimento do empreendimento. 

“A diversificação do mix, que vem 
se reinventando continuamente, tra
zendo marcas de peso, assim como 
novidades que tornam o shopping 
sempre atrativo, faz com que o con
sumidor encontre tudo o que procu
ra, sem a necessidade de se deslo
car para outros centros de compras”, 
completou.  

Afinal, não é de hoje que o centro 
comercial se preocupa com todos os 
aspectos, sobretudo, com os ligados 
à qualidade dos serviços oferecidos 
ao seu cliente. Para alcançar esse 
objetivo, a administração do mall, ao 
longo desses anos, investiu em qua
lificação de pessoal e serviços para 
atender todas as necessidades do 
público. 

“Todos os meses temos cerca 
750 mil pessoas circulando pelo 
shopping, desfrutando de uma infra
estrutura pioneira, que busca valori
zar as qualidades naturais da cidade. 
Além disso, procuramos estreitar re
lacionamento com os órgãos munici
pais, a fim de promover melhorias na 
mobilidade urbana da região, como, 
a inserção de uma nova linha urba
na interligando a cidade de Extremoz 
com a zona norte da capital”, comple
ta o superintendente.

Localizado na região que mais 
cresce em Natal e com 8 anos de 
história, o Partage Norte Shopping 
passou por mudanças físicas e con
ceituais, desde a adoção do novo 
nome com a Partage, à preocupa
ção em atender sempre a deman
da dos seus clientes, aproximando 
o público do empreendimento, um 
ponto crucial para tornálo cada vez 
mais atrativo. 

PARTAGE NORTE SHOPPING 
NATAL MANTÉM CRESCIMENTO 
E COMEMORA A CHEGADA DE 
NOVAS LOJAS

N
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SÃO GONÇALO

SEMPRE MELHOR PRA VOCÊ!

ADMINISTRAÇÃO:

partagesaogoncalo.com.br
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Partage Rio Grande
Partage Betim

Partage Campina Grande
Partage Parauapebas

Partage Mossoró
Partage Norte Shopping Natal

Partage São Gonçalo

NOSSOS SHOPPINGS
EM SEU CELULAR. 

NOSSOS
APLICATIVOS

v2
0

.c
om

.b
r

Baixe os nossos 
aplicativos e tenha 

acesso a facilidades 
exclusivas como:

Guia de Lojas, 
Gastronomia, 

Estacionamento, 
Cinema, 

Entretenimento, 
Serviços.

E ainda:
Vitrine Virtual,

Meus Favoritos,
Social Feed,

Fique por Dentro
e Fale Conosco.
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