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Acreditando que o setor varejista é um propulsor da eco-

nomia no país, o Grupo Partage chega ao 2º semestre de 2015 

com grandes realizações. Estamos em plena fase de crescimen-

to e maturação dos nossos empreendimentos e sempre man-

tendo a atuação discreta e low profile de nossa gestão organi-

zacional avançamos com os trabalhos para padronização, com os 

retrofits das áreas físicas dos nossos malls em operação. 

Paralelo a isto, anunciamos a inauguração, na região Sul, do 

Partage Shopping Rio Grande e, também, iniciamos o planejamen-

to para as obras de construção do Partage Shopping Divinópolis, 

no estado de Minas Gerais, e do Partage Shopping Rio Sierra, em 

Campina Grande, na Paraíba. 

E não vamos parar por aí! O nosso objetivo vai muito além do que 

já conseguimos realizar. Na verdade, o Grupo Partage espera - além 

da  amplitude das negociações e a otimização das operações – investir 

em oportunidade para estreitar, de fato, os laços com lojista e consumi-

dor, oferecendo mais do que estratégias voltadas ao universo dos negó-

cios alicerçado no potencial de consumo. 

O ponto central de ação do grupo é fazer com que os Shoppings 

Partage sejam reconhecidos como uma nova oferta de cultura, serviços, 

entretenimento e lazer. Alinhados à palavra partilhar, que dá significado 

ao nome Partage, vamos seguir “transformando cidades e pessoas”, dei-

xando evidente nosso comprometimento com as regiões onde atuamos. 

Acreditamos que este, além de ser um caminho para se destacar e encontrar 

soluções, é a fórmula para levar o melhor do segmento de shopping e varejo 

para os quatro cantos do Brasil.

A todos uma excelente leitura e até a próxima!
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Com as obras de construção em estágio 
avançado, o Partage Shopping Rio Grande reali-
zou, em suas dependências, a Festa da Cumeeira. 
Na ocasião, cerca de quatrocentas pessoas, en-
tre lojistas, convidados, empresários e entidades 
da região, prestigiaram o evento. Tradicional no 
segmento varejista, a festa celebrou a conclusão 
de 100% da cobertura do centro comercial, e ofi-
cializou a entrega das chaves e dos capacetes 
aos locatários.

Além de marcar o encerramento de uma 
etapa importante da construção, o evento deu 
início à contagem regressiva para a inauguração 
do shopping, prevista para 30 de setembro. “O 
painel instalado na Rodovia Rio Grande-Cassino 
mostra o compromisso que temos com prazos e, 
sobretudo, com a comunidade riograndina e re-
gião sul”, afirmou o superintendente do centro 
de compras, Renato Machado.

Pensando em potenciais investidores, o gru-
po aproveitou a ocasião para anunciar uma novi-

DE OLHO NA CHEGADA  
DO PARTAGE SHOPPING  

RIO GRANDE

dade no mercado, a Partage Franquias. Este pro-
jeto, que é  uma consultoria especializada, com 
mais de 50 marcas que estão no portfólio do gru-
po, vai auxiliar novos lojistas na aquisição de uma 
franquia. Entre as marcas apresentadas, desta-
que para Arezzo, Carmen Steffens, Clube Melissa, 
Havaianas, Mr. Cat, Colcci, Hering Store, Lilica e 
Tigor, Puket, entre outras. “A Partage Franquias é 
uma inovação no segmento de shopping centers, 
resultado de um novo olhar. Precisamos incentivar 
o sistema de franquias, que já avançou nos shop-
pings do Rio Grande do Sul, mas o crescimento é 
tímido em comparação com outros Estados”, de-
clarou Renato.

O evento contou, também, com o espaço 
“Parceiro de Negócios”, do qual participaram 
mais de 30 fornecedores, entre empresas espe-
cializadas em gerenciamento de obras, ar con-
dicionado, instalações, arquitetura e mezanino, 
interessados em atuar como suporte aos lojistas, 
na instalação de suas lojas.

Começa a contagem regressiva para a inauguração do mall

Tais Barreto, Andreia Baltazar e Andre GuerraRicardo Baptista, Carlos Pavão Xavier e Eduardo Lawson 
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RIO GRANDE

Com um mix de lazer, alimentação e lojas de 
marcas renomadas, o Partage Shopping Rio Grande 
apresenta-se como um centro de compras comple-
to, projetado para atender com excelência o pú-
blico mais exigente. Serão 160 lojas, um complexo 
multiuso com um hotel da Rede Ibis, condomínio 
comercial vertical e um residencial da Cipasa, além 
de estacionamento com 1.143 vagas.

INCENTIVANDO O EMPREENDEDORISMO  
EM RIO GRANDE

Entre os dias 5 e 8 de maio, a cidade de Rio 
Grande sediou o 2º Seminário de Empreendedorismo, 
encontro que integra a Semana Acadêmica de Ciên-
cias Econômicas, Administrativas e Contábeis da 
Universidade Federal de Rio Grande (Furg). O even-
to foi promovido pela CDL, Fundação Universidade 
de Rio Grande, Instituto de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis (Iceac) e Prefeitura 
Municipal e contou, pelo segundo ano consecutivo, 
com o apoio do Partage Shopping Rio Grande.

Na cerimônia de abertura, foi lançado o 
Programa Empreende Rio Grande, que tem como 
objetivo fomentar o empreendedorismo na região. 
A programação do encontro incluiu palestras de 
renomados profissionais da área do empreende-
dorismo empresarial e social, além de oficinas dire-
cionadas a diversas temáticas ligadas ao tema prin-
cipal: o empreendedorismo. O superintendente do 
Partage Shopping Rio Grande, Renato Machado, foi 
um dos palestrantes. Com 31 anos de experiência no 
segmento, abordou, no primeiro dia do seminário, 
o empreendedorismo em shopping centers. 

O mall também marcou presença  no    evento 
com o espaço Partage Franquias, voltado a jovens 
empreendedores interessados no mais novo shop-
ping da cidade e região. O público presente no se-
minário teve a oportunidade de conhecer, em um 
espaço devidamente planejado para a ocasião, as 
mais de 50 marcas que estão no portfólio do gru-
po e as boas oportunidades de negócio para quem 
deseja ser parceiro do shopping.  n

Vinícios, Renata e Virginia Perazzo Alvaro De Bortoli, Thiago e Diogo Nader
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DIA DAS MÃES EM 
GRANDE ESTILO 

NO METROPOLITAN 
SHOPPING BETIM

A campanha “Metropolitan, a tendência para 
todos os estilos de mães” deixou o segundo Dia 
das Mães do Metropolitan Shopping Betim no 
auge da moda. Isso porque, com a produção 
da Agência Imago Design e Moda e assinatu-
ra do produtor de moda e diretor de arte, Rick 
Cavalcanti, o centro de compras celebrou a data 
com elaboração de um catálogo que apresentou 
algumas tendências para o outono e inverno, con-
feccionados com produtos encontrados em seu 
mix de lojas. “Neste trabalho, meu papel foi tradu-
zir para o público as principais tendências da es-

tação. Isto se deu atra-
vés da composição de 
looks, que mostraram 
um mix de produtos 
encontrados nas lojas 
do Shopping. Afinal, o 
Metropolitan é um im-
portante polo de moda na 

região de Betim.”, explicou 
Cavalcanti. 

Além de agradar os di-
versos tipos de mães, da 
mais clássica à moderna e, 
até a extravagante, com prin-
cipais megatendências para 
o inverno e suas aplicações 
no dia a dia, o material procu-

rou enfatizar a diversidade e 
a qualidade do mix de lojas do 
Metropolitan. De acordo com a 
gerente de marketing do shop-
ping, Lorena Ramos, “o objetivo 
foi apresentar uma campanha 
que valorizasse as opções de com-
pras encontradas aqui, por meio de 

um catálogo que apresenta looks 
totalmente produzidos com com-
binações de produtos de diversas 

lojas do shopping, 
sempre com foco 
em potencializar as 
vendas”. 

A ação ganhou 
destaque também nos 
corredores do centro 
de compras, que con-
tou com a exposição de banners que ilustravam os 
diferentes looks apresentados no catálogo. Com 
conceitos voltados para o segmento de moda, a 
iniciativa provou que é possível realizar uma cam-
panha para valorizar as opções de compra do mall 
e a diversidade de estilos de seu público. Para 
Cavalcanti, este cuidado foi o grande diferencial 
para atrair e inspirar as mulheres, que puderam se 
sentir inseridas nas tendências do mundo fashion. 
“Procuramos fugir do senso comum, que sempre 
trabalha com imagens emotivas em campanhas 
do Dia das Mães. Mostramos um dia de lazer e 
compras, onde mãe e filha se tornaram "top mo-
dels" dentro de uma grande vitrine: o Metropolitan 
Shopping Betim”. 

Com tiragem de 30 mil exemplares, a fim de 
disseminar, ainda mais, a campanha e aumentar 
o fluxo de pessoas no mall, o catálogo ultrapas-
sou os limites do Metropolitan, sendo distribu-
ído em cerca de 20 cidades adjacentes. Com 
campanha realizada para celebrar a segunda 
data do ano mais importante para o faturamen-
to do comércio varejista, o shopping potenciali-
zou as vendas, principalmente no período que 
antecedeu o Dia das Mães. “O retorno dos lojis-
tas indicou que as peças apresentadas no catá-
logo tiveram ótima vendagem. Mas, até agora, o 
principal resultado foi o estímulo por parte dos 
lojistas, que têm se preocupado mais com a pro-
dução de moda e principalmente com a vitrine 
das lojas”, completou a gerente de marketing do 
centro comercial.  n
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O MAIOR SÃO JOÃO 
ESTÁ NO PARTAGE 
SHOPPING CAMPINA 
GRANDE

O mall prepara 
grandes atrações 
para a data que é 
considerada a mais 
importante, depois 
do Natal

O arraiá do mall contará 
com apresentações de 
trios de forró diariamente 
na Praça de Alimentação

O São João é uma importante festa brasileira, 
que costuma atrair um grande público com diver-
sas comidas típicas e muita dança. Em Campina 
Grande, essa época de festas desempenha um 
significativo papel econômico e cultural. E é por 
entender a importância desta época que o Par-
tage Shopping Campina Grande sempre realiza 
programações especiais e muito animadas para 
seus clientes e lojistas. E, em 2015, o arraiá do 
mall será realizado durante todo o mês de junho, 
sendo iniciado no dia 1º e encerrado no dia 30. 
Todos os dias contam com apresentação de trios 
de forró, na Praça de Alimentação, e uma semana 
especial terá ainda quadrilhas e danças folclóri-
cas realizadas por escolas de Campina Grande. 

E as ações do shopping não são encerradas 
por aí! O Partage Shopping Campina Grande en-
trará no clima da popular Festa Junina, com uma 
decoração inspirada na cultura do interior nor-
destino, que contará com peças que espelham 
os elementos figurativos, costumes e arquitetura 
desses ambientes. A Praça de Eventos trará em 
sua decoração toda a beleza das típicas vilas, com 
suas edificações de linhas retas e cores vivas, 
além de praças, catedral e a Rádio Difusora.  Alia-

dos a esse cenário, uma fogueira de 5 metros 
como figura de destaque e chapéus de pa-

lha gigantes pendurados no teto dos 
corredores prometem figurar os 

festejos juninos.

De acordo 
com  a Coorde-
nadora de Marke-
ting do shopping, Cás-
sia Dantas, os festejos de 
São João têm se consolida-
do como o segundo Natal do 
mall. “O clima da cidade, museus, 
a existência do Parque do Povo, o pe-
ríodo de trinta dias de forró, o trem do 
forró, shows   e outras programações para-
lelas são opções que atraem turistas de todo o 
Brasil e do mundo para Campina Grande. O shop-
ping encampa o evento: executa uma decoração 
específica, tem apresentação de quadrilhas na 
Praça de Eventos e  um trio de forró na 
Praça de Alimentação, e dá ao clien-
te a sensação de desfrutar de 
tudo o que a cidade ofe-
rece no mesmo lugar 
em que efetua 
suas com-
pras e ne-
cessidades”, 
contou.

O superinten-
dente do shopping, 
Arlindo Diniz, afirma que 
a expectativa das progra-
mações para esse ano, mesmo 
com todo o cenário do varejo para 
2015, é a melhor possível. “Embora o 
shopping esteja passando por obras e a 
cidade esteja enfrentando uma crise hídri-
ca, esta ocasião tem se consolidado como a se-
gunda mais importante para o Partage Shopping 
Campina Grande. A força da festa junina tem sido 
um indutor determinante para o sucesso de ven-
das no período”, finalizou. n 
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CConhecido nacionalmente pelos grandes in-
vestimentos que realiza – principalmente na área 
de shopping centers – o grupo Partage tem bus-
cado expandir o seu nome cada vez mais, focando 
nos públicos B e C. Acreditando que o setor va-
rejista é o que movimenta a economia, e visando 
aproximar investidores e marcas, a empresa – que 
possui seis shoppings em operação localizados 
nas quatro regiões do Brasil, e três em fase de 
planejamento e construção – tem crescido e apre-
sentado ótimos resultados.

Sempre preocupados com o desenvolvimen-
to das cidades em que estão inseridos, todos os 
empreendimentos geram uma significativa quan-
tidade de empregos, além de oferecer maior va-
riedade de locais para compras, lazer e entrete-
nimento. Consequentemente, os investimentos 
realizados pelo grupo movimentam a economia e 
a cultura das regiões. 

GRUPO PARTAGE INVESTE R$ 200 MM EM 
SHOPPINGS EM OPERAÇÃO 

Com o objetivo de trazer sempre melho-
rias para seus clientes, os shoppings do Grupo 
Partage passam por diversas mudanças, tanto 
no seu interior quanto exterior. Com isso, o grupo 
busca atender todas as questões que envolvem 
acessibilidade, segurança e conforto, além de ten-
tar padronizar todos os empreendimentos per-
tencentes à empresa. 

Dos shoppings em operação estão: Boulevard 
Shopping São Gonçalo (RJ), Partage Shopping 
Mossoró (RN), Partage Norte Shopping Natal 
(RN), Partage Shopping Campina Grande (PB), 
Metropolitan Shopping Betim (MG) e Partage 
Shopping Parauapebas (PA). E estão em fase de 
planejamento e construção três novos empre-
endimentos: Partage Shopping Rio Grande (RS), 
Partage Shopping Divinópolis (MG) e Partage 
Shopping Rio Sierra (PB). Abaixo você confere as 
principais mudanças.

• Partage Shopping Parauapebas: O Shopping 
realizou a revitalização dos sanitários – que rece-
beram novos acabamentos e acessórios, além de 
um novo fraldário – e da Praça de Alimentação, 
onde foram trocados os mobiliários, o piso, e foi 
apresentado um novo paisagismo. A fachada do 
mall também passará por modificação, com um 
fechamento parcial de vidro, e um novo forro com 
iluminação interna de LED será instalado. 

• Boulevard Shopping São Gonçalo: O Shopping 
teve mudanças em sua fachada, que passou a ser 
mais clara, com aproveitamento de luz natural e 

Investindo em cidades 
para transformar pessoas

Grupo 
Partage 

REVISTA PARTAGE

10



11www.partageshopping.com.br

GRUPO PARTAGE CHEGA AO SEGUNDO SEMESTRE 
COM GRANDES NOVIDADES

Com o objetivo de oferecer empreendimentos com perfis de-
mocráticos, o grupo avança com o planejamento e construção 
de novos malls.  Para alcançá-lo, a empresa anuncia os seus mais 
recentes investimentos: a construção do Partage Shopping Rio 
Sierra, segundo shopping da Partage em Campina Grande, e a 
inauguração do tão esperado Partage Shopping Rio Grande, na 
cidade gaúcha.  

Em parceria com as empresas Rio do Peixe e Rocha 
Cavalcante, o Partage Shopping Rio Sierra conta com 
um investimento de aproximadamente R$ 300 mi-
lhões – entre terreno, obra e instalações de ope-
rações – e deve gerar cerca de 3.500 empregos. 
O projeto do novo empreendimento, localizado a 
1,5 km do centro da cidade, e com cerca de 30 
mil m² de área bruta locável, conta com 179 lojas 
satélites, sete lojas âncoras, megalojas, cinemas, 
hipermercado e games. A expectativa é que o mall 
fique pronto no primeiro semestre de 2018. 

Em Rio Grande do Sul, o grupo investe no Partage 
Shopping Rio Grande. Situado na rodovia Rio Grande-Cassino, o 
centro comercial contará com 160 lojas, estacionamento com ca-
pacidade para 1.143 vagas, magazines, play, restaurantes, área de 
lazer, lojas âncora, e cinema. O Partage Shopping Rio Grande será 
parte integrante de um complexo de múltiplo uso, contando com 
um hotel da rede Ibis, um condomínio comercial vertical e um con-
domínio residencial. 

Em Minas Gerais, o grupo investe no Partage Shopping 
Divinópolis, que está em fase de planejamento e deverá ter as 
obras iniciadas no começo de 2016. 

• Partage Shopping Campina Grande: O mall 
passa, atualmente, por obras de expansão e re-
vitalização. O primeiro passo foi a construção 
do deck park, que ampliou o estacionamento do 
shopping. Em seguida, será realizado o retrofit 
do piso e do teto. O antigo estacionamento será 
destinado para locação das novas lojas, e a Praça 
de Alimentação será realocada. A expansão con-
ta ainda com dois novos elevadores e mais nove 
escadas rolantes.

• Partage Shopping Mossoró: O shopping reali-
zou mudanças no piso da Praça de Alimentação 
e irá inserir novo forro com iluminação de LED, 
além de apresentar um novo paisagismo interno e 
externo. A fachada foi modificada, com nova pin-
tura e cobertura de ligação entre os acessos de 
pedestres e a entrada principal. n

redução térmica. O mall também 
passou por mudanças voltadas 
à acessibilidade: os sanitários 
foram adaptados, e uma cadeira 
para evacuação de ambientes para 
pessoas com mobilidade reduzida 
(conhecida como Evac Chair) tam-
bém foi inserida no shopping para 
situações emergenciais. O grupo in-
vestiu em mais escadas rolantes, pas-
sando de 12 para 21, e em tecnologias 
de segurança, como: troca de câmeras 
de segurança; implantação de veículos 
de locomoção individual em cada piso 
para seguranças; ampliação de alarmes 
para áreas externas; instalação de pro-
grama de rede para detecção de incên-
dios e válvulas solenóides nos sistemas 
de gás; criação de sistemas de botões de 
pânico nas lojas; e sistema de gerenciamen-
to de imagens com análise comportamental. 
Além das melhorias, o shopping conta agora 
com a Smart Fit, maior rede de academias da 
América Latina, buscando um mix cada vez 
mais completo para o seu consumidor.

• Metropolitan Shopping Betim: O Metropolitan 
Shopping Betim vai receber a rede Super Luna – que 
há três anos recebe prêmio destaque na Associação 
Mineira de Supermercados (Amis) – no seu primei-
ro piso. Além disso, o mall se prepara para receber 
a academia Self Fit, em uma área com mais de 
1.000 m2. A elaboração dos projetos já está com-
pleta, e as obras serão iniciadas em breve, com 
previsão de inauguração no segundo semestre 
de 2015. O Grupo Partage também investiu nas 
obras de construção do novo acesso viário, que 
promete trazer mais conforto e agilidade para os 
clientes do Metropolitan. O projeto contempla a 
construção de uma trincheira com pista de mão 
dupla em ambos os sentidos, facilitando o acesso 
ao empreendimento de quem vem da direção de 
Belo Horizonte e Contagem, e pra quem sairá do 
shopping em direção ao centro de Betim e outras 
cidades do entorno.

• Partage Norte Shopping Natal: O shopping 
passou por mudanças na Praça de Alimentação, 
que recebeu o espaço Norte Alegria, destinado às 
crianças, além de novo mobiliário, paisagismo e 
comunicação visual interna e externa, e teve um 
aumento de 18% na sua capacidade total, com 
150 novos lugares. Também foi realizada a cons-
trução de um deck, para que os clientes possam 
relaxar e curtir a vista. 

FOTO: GUGA W
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Inaugurado em dezembro de 2007, o Partage 
Norte Shopping Natal é o único empreendimento 
da zona norte da cidade, região que mais cresce 
em Natal. Além das opções de lazer, compras e 
serviços oferecidos para seus clientes, através de 
um imenso paredão de vidro, estrategicamente 
instalado na Praça de Alimentação, o centro de 
compras contempla uma das mais belas vistas da 
cidade, a do Rio Potengi. 

Sob a administração do Grupo Partage desde 
2012, o shopping encerra o primeiro semes-

tre de 2015 com sucesso. Só neste ano, 
foram inauguradas 10 novas lojas, resul-
tando em um crescimento de 12% em 
relação ao número de operações no fi-
nal do primeiro semestre de 2014. “Este 
resultado positivo se deve a um conjun-
to de fatores. Começa pela localização 

ímpar do shopping, construído em uma 
área que concentra 48% da população na-

talense, até o recém-investimento no 
retrofit. Somados, esses fatores 

aumentam o fluxo do mall 
e chamam outras opera-

ções”, avaliou o supe-
rintendente do mall, 
Fábio Maria. 

Entre as novas lo-
jas inauguradas des-

de janeiro, estão: Open 
Cell, D’Freitas Prima, Del 

Rayssa Lingerie, Esparzir 

Perfumaria, Zeny Doces e Salgados, Fantasia e 
Missi Madah, com destaque para grandes marcas 
do varejo nacional: Burger King, Mundo Verde, 
Chocolates Cacau Brasil e TIM. “Todos os segmen-
tos do shopping receberam uma marca, então, é 
um grande incremento para o mix. Com as novas 
operações, resultando da melhoria do empreendi-
mento, estamos consolidando o shopping como o 
principal centro de compras para as mais de 750 
mil pessoas que frequentam, mensalmente, nos-
sos corredores”, frisou Fábio Maria. 

Atualmente, o mall conta com 99 lojas, tendo 
como âncoras a C&A, Marisa, Insinuante e o hiper-
mercado Carrefour. De acordo com Fábio Maria, 
as expectativas para o segundo semestre do ano, 
época mais movimentada para os shoppings, são 
as melhores. “O mall está mais ocupado, o que gera 
uma melhor imagem junto aos clientes e aumenta o 
fluxo de pessoas. Fora isso, na segunda metade do 
ano, temos datas importantes para o varejo, como o 
Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças 
e, claro, o Natal. Então, o cenário é mais positivo em 
termos de vendas do que o primeiro semestre”. 

O Partage Norte Shopping Natal está em fase 
de trâmites legais junto à Prefeitura e Órgãos de 
liberação, para que a expansão do shopping seja 
inaugurada em 2018. “Estou aqui para unir forças. 
Somos um time que está se esforçando ao máxi-
mo para que as coisas aconteçam. Continuaremos 
a trabalhar para a melhoria do shopping, para co-
meçar a comercializar a expansão e receber in-
vestimentos”, finalizou o superintendente. n

PARTAGE NORTE 
SHOPPING 
NATAL ENCERRA 
PRIMEIRO 
SEMESTRE 
DE 2015 COM 
SUCESSO
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O Partage Shopping Mossoró investiu em um 
dia das mães diferenciado neste ano, com a pro-
dução de uma revista que trouxe um pouco de 
seus estilos, gostos e rotinas de diversas mães 
clientes que frequentam o shopping. A produção 
da revista foi uma ação inédita realizada pelo 
empreendimento, e tinha como objetivo mostrar 
que todos os estilos de presentes poderiam ser 
encontrados em um só lugar, independentemente 
da idade e do padrão de consumo. 

Diferente de todos os catálogos que são rea-
lizados, a revista provava, através de depoimen-
tos realizados pelas clientes entrevistadas, que o 
Partage Shopping Mossoró atende desde os es-
tilos mais despojados aos mais elegantes. Tudo 
isso foi feito de forma descontraída, através das 
histórias pessoais compartilhadas pelas mães 
mossoroenses, e de dicas de produtos, preços 
e presentes que serviam tanto para a ocasião, 
quanto para qualquer outra data comemorativa. 

O lançamento da revista – assim como o início 
da distribuição para os clientes do shopping - foi re-
alizado no dia 30 de abril, e contou com a presen-
ça das mães que foram modelos na revista e seus 
familiares, além de colaboradores e parceiros. Os 
clientes que não receberam a revista puderam 
conferir seu conteúdo online, no site do Partage 
Shopping Mossoró, juntamente com vídeos de 
making off. No final, a revista, aliada à campanha 
visual que esteve presente na cidade, apresentou 
um saldo positivo em todos os sentidos: desde a 
ampla participação dos clientes às boas vendas 
para a data. 

CLIENTES PARTICIPANTES FALAM SOBRE A 
EXPERIÊNCIA

Três mães que participaram da revista com-
partilharam um pouco da experiência e o re-
sultado de suas histórias. Com filhos de idades 
diferentes, rotinas e estilos variados, todas de-
monstraram satisfação em serem clientes e de 

DIAS DAS MÃES 
COM TODOS OS 
ESTILOS NO PARTAGE 
SHOPPING MOSSORÓ

participarem deste pro-
jeto do Partage Shopping 
Mossoró. 

A farmacêutica Roberta 
Rosado, mãe de Giovana, 6 
anos, e Bernardo, 3 anos, por 
exemplo, contou que, para 
ela, a revista foi uma ótima 
oportunidade de compartilhar 
um pouco do amor que sen-
te pelos filhos, e mostrar para 
as outras mães que o segredo 
para a felicidade é saber conci-
liar o tempo para os seus filhos 
e marido, fazer atribuições de 
dona de casa e ainda ter tem-
po para se cuidar e fazer o que 
gosta. “Acho que a matéria mos-
trou bem como sou e o que penso, 
além de dar dicas maravilhosas 
de estilo que dão vontade de ir às 
compras”, contou aos risos. 

A produtora de TV, Graicy Cunha, 
mãe do pequeno Benjamin, de apenas 
1 ano, contou que para ela a revista 
teve um efeito positivo maior do que 
esperava. “Não achava que teria tanta 
repercussão. A matéria da qual parti-
cipei foi muito leve e foi possível captar 
perfeitamente as minhas dicas de estilo 
que adoto no dia a dia e a forma como trato o meu 
filho”, disse. 

Já Anastácia Di Pace, mãe de Daniel, 30 anos, 
e Luca, 28 anos, conta que muitas vezes é preciso 
abdicar dos seus horários de bem-estar e lazer 
para cuidar dos filhos. No entanto, ela afirma que 
ainda assim é extremamente prazeroso ser mãe. 
“Achei ótima a ideia e o resultado foi de extremo 
bom gosto, fidedigna às informações. Fiquei mui-
to orgulhosa com a repercussão que teve e com 
os elogios declarados”, finalizou. n

A farmacêutica Roberta Rosado, mãe de 
Giovana, 6 anos, e Bernardo, 3 anos

A produtora de TV, Graicy Cunha 
e seu filho Benjamin

Anastácia Di Pace, mãe de Daniel, 
30 anos, e Luca, 28 anos
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O primeiro semestre de 2015 foi marcado por 
grandes eventos realizados no Partage Shopping 
Parauapebas. Todos os meses - de janeiro a junho - 
contaram com uma programação variada para os clien-
tes do mall, e mostraram a nova cara do shopping, 
que recentemente teve mudança em toda a sua 
gestão: superintendência, operacional e marketing.  
Com o objetivo de se posicionar no mercado cada 
vez mais como a primeira lembrança do público, 
tanto como opção de compra, como de lazer, pas-
seio e moda, o shopping realizou diversas ações e 
eventos, que apresentaram resultados significati-
vos e variados.

De acordo com a coordenadora de marketing do 
Partage Parauapebas, Tábita de Moraes, cada ação 
tinha um objetivo diferente. "Das ações realizadas, 
tivemos diversos resultados, como a interação com 
o público, por exemplo, criando uma identificação 
com o shopping. Queremos estimular o varejo e 
até mesmo a responsabilidade social. No entanto, 
não podemos negar que nossas ações têm sempre 
como meta principal aumentar o fluxo de pessoas 
no centro de compras, despertando necessidades e 
estabelecendo um relacionamento mais próximo e 
familiar", contou.

Os eventos foram iniciados com atrações infan-
tis, visto que os meses de janeiro e fevereiro são 
marcados pelo período de férias. Os clientes do 
shopping puderam levar seus filhos para desfruta-
rem de duas atrações especiais de lazer e entrete-
nimento: o Acquabol e o Space Jump. O Acquabol 
animou as crianças. A atividade de água, realizada 
na piscina, pôde fazer as crianças pularem, corre-
rem e saltarem dentro de uma bola inflável, garan-
tindo a diversão sem se molhar. O Space Jump foi 
pura adrenalina, em que os corajosos e os que não 
tinham medo de altura puderam experimentar a 
sensação de estarem livres no espaço com um úni-
co salto. O lazer foi garantido para a criançada!

No mês de março, a atração foi voltada para o 
Dia Internacional da Mulher. No domingo em que 

PARTAGE SHOPPING 
PARAUAPEBAS COM O 
FOCO NAS AÇÕES DE 
MARKETING

REVISTA PARTAGE

Grandes eventos 
marcaram o primeiro 
semestre do Partage 

Shopping
Parauapebas

Scooby-Doo 
e sua turma 
invadiram 

o  centro de 
compras
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se comemorou a data (08), o shopping preparou o 
Partage Spa Day Mulher, que ofereceu serviços de 
maquiagem, cabeleireiro, massagem, esmaltação, 
consultoria com podóloga e nutricionista, além de 
uma esteticista que atendeu as participantes, tiran-
do dúvidas a respeito dos cuidados com a pele. Foi 
um dia um tanto especial para as clientes do sho-
pping. O Spa Day Mulher foi realizado em parceria 
com lojistas e empresas da cidade. Ainda no mês da 
mulher, uma exposição fotográfica exaltou a beleza 
feminina por meio de elementos típicos do Pará. A 
ação trouxe para o mall parte da cultura da região, 
aproximando o empreendimento aos traços cultu-
rais paraenses.

Do dia 1º ao dia 30 do mês de abril, o Scooby-
Doo e sua turma invadiram o Partage Shopping 
Parauapebas para divertir ainda mais as crianças 
que frequentam o estabelecimento. O evento ofere-
ceu um circuito com brincadeiras interativas com os 
personagens, e foi uma das ações que teve o resulta-
do mais positivo neste primeiro semestre, contando 
com a participação de quase 4 mil crianças.

Em maio, duas ações especiais movimentaram o 
fluxo de pessoas do shopping. A primeira ação foi a 
I Feira de Flores do Partage Shopping Parauapebas, 
que trouxe para o shopping a beleza, o perfume e 
a delicadeza das flores para comemorar o Dia das 
Mães.

Em seguida, para comemorar os quatro anos do 
shopping, o Partage Parauapebas reuniu fãs apai-
xonados pelos Beatles com uma exposição inédita 
na região, a BeatleWeek. A abertura da exposição 
foi realizada no dia 15 de maio, com a apresentação 
da Escola de Dança Arte Vida. No dia 18, um super 
show com a banda Yer Blues marcou os quatro anos 
do shopping. As atrações musicais não pararam por 
aí! O encerramento da exposição foi um sucesso e 
contou com uma grande apresentação musical com 
uma banda cover dos Beatles. Além das atrações 
musicais, os clientes puderam conferir o acervo da 
exposição – com discos, fotos originais, bonecos em 
miniaturas, réplicas de roupas e outros objetos – até 
o dia 1º de junho.

A coordenadora de marketing do shopping res-
saltou que as ações sempre são planejadas con-
ciliando o calendário do varejo com o calendário 
comemorativo, aproveitando as oportunidades de 
atrações que possam ser interessantes para a re-
gião. "Acreditamos que esses eventos qualificam o 
empreendimento, trazendo para o mall um público 
que não frequentava o shopping. Para o segundo 
semestre, estamos trabalhando em novas parcerias, 
novos eventos, novas ações, pensando sempre em 
inovar e nos aproximar do público. Posso adiantar que 
virão por aí muitas surpresas", finalizou Tábita. n
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Revista Partage - Quais são os maio-
res desafios enfrentados pelos CFO’s 
hoje?
Clayton – Os desafios são os mesmos 
desde sempre, isto é, criar valor e garantir 
a perpetuidade da empresa. O que mudou 
muito e não para de mudar é o cenário 
em que temos que atingir esses desafios. 
A globalização da economia, a revolução 
tecnológica e particularmente o aumento 
da velocidade no compartilhamento das 
informações, exige decisões muito mais 
rápidas e ás vezes intuitivas, apesar de 
toda a informação disponível.

Revista Partage – E como você faz 
para atingi-los?
Clayton – Em primeiro lugar  , amplian-
do a capacidade de nossa diretoria de dar 
suporte a presidência e as demais áreas 

da empresa. Isso  a gente só consegue 
com as pessoas pessoas certas, treina-
das  e motivadas. Com essa filosofia e as 
pessoas, temos como CFO´s que executar 
bem as seguintes atividades: 
l Alinhamento Estratégico;
l Gerenciamento da Performance; 
l Desenvolvimento das capacidades fi-
nanceiras na equipe e no negócio;
l Otimização dos processos;
l Aumento do uso da Tecnologia da 
Informação como um capacitador da efi-
ciência.

Revista Partage - Na gestão técnica, 
qual é o papel das áreas: financeira, 
controladoria, IT e recursos humanos?
Clayton – De uma forma mais geral, a 
área de Finanças tem como missão ma-
ximizar o valor da empresa para os acio-

OS DESAFIOS 
DA ÁREA 
FINANCEIRA 
NO GRUPO 
PARTAGE

No mundo corporativo, a cada dia a figura dos CFOs - sigla 
em inglês para chief financial officers - tem se tornado cada vez 
mais importante. Afinal, é desses executivos a responsabilidade 
de lidar com a complexidade dos negócios e realizar mudanças 
alinhadas à estratégia, oferecendo alternativas seguras para o 
crescimento rentável da empresa.

No Grupo Partage, quem está à frente desta modelagem fi-
nanceira é o executivo Clayton Nogueira, que tem formação em 
Administração de Empresas e Mestrado em Finanças pela FEA-
USP e MBA em Marketing pela ESPM. Hoje, com mais de 30 anos 

de dedicação à área financeira, Nogueira já atuou em grupos 
nacionais e multinacionais, com culturas e modelos de gestão 
de diversas origens.

Clayton Nogueira chegou ao Grupo Partage em 2014 
para ajudar no processo de integração dos negócios - Lajes 
Corporativas, Shopping Centers e Holding - no projeto de expan-
são dos malls do grupo. Em entrevista para a Revista Partage, 
o executivo fala um pouco sobre suas atuais responsabilida-
des, que incluem as áreas de Recursos Humanos, Finanças, 
Controladoria e Tecnologia da Informação da companhia.  

nistas, clientes, funcionários, comunidade 
e governo. Em nossa visão, procuramos 
fazer isso trabalhando em cima de três 
pilares ou conjunto de atividades: ativida-
des transacionais, atividades que buscam 
conformidade e, por último, atividades 
que adicionam valor ao processo deci-
sório. Nas atividades transacionais pro-
curamos automatizar tarefas rotineiras 
e com isso reduzir o tempo do processo 
e os custos inerentes. Nas atividades de 
conformidade procuramos disseminar os 
princípios éticos e os valores da Partage, 
através do código de conduta e das nor-
mas e procedimentos. Por último, pro-
curamos levar o rigor financeiro a todas 
as decisões de negócio, de forma a criar 
valor econômico, que é o único caminho 
da sobrevivência e do crescimento em-
presarial.
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A área de Tec-
nologia de Infor-
mação é, cada vez 
mais, o meio pelo 
qual aperfeiçoamos 

todos os processos 
empresariais, propor-

cionando mais rapidez 
na tomada de decisão, 
mais tempo livre para 
inovar e melhorar nossas 
rotinas e atender melhor 
nossos clientes internos e 
externos.

Quanto a Recursos Hu-
manos, costumo dizer que, 
atrás de capital, processos e 
tecnologia, tem gente e gente 
boa, é o recurso mais escasso 
na economia. Assim, a área 
em que tenho mais atuado é a 
de RH, buscando atrair e reter 
os melhores recursos humanos, 

única forma de vantagem competi-
tiva duradoura. 

Revista Partage - Que conheci-
mentos e competências você teve 
que desenvolver no grupo?
Clayton – Estamos junto com o RH, 
desenhando um Modelo de gestão 
por competências que esteja alinha-
do com a estratégia, as crenças e 
valores do grupo. Apesar de haver 
Competências comuns a todas as 
áreas (Desenvolvimento de equipes, 
comunicação, foco em resultado, 
atendimento ao cliente, etc.), exis-
tem aquelas especificas e necessá-
rias em cada área.  

Revista Partage - Administrar a 
área financeira de diversos sho-
ppings não deve ser uma tarefa 
fácil. Como é feita a divisão do 
trabalho de acordo com os shop-
pings? De que forma você mantém 
a excelência que o Grupo Partage 
possui?
Clayton – O negócio de Shopping 
Centers é vibrante e desafiador e 
graças à competência de nossas 
equipes em cada Shopping, apoia-
das pela direção da Partage Admi-
nistração e pelas funções centrais 
da Holding, é que conseguimos 

conduzir os negócios de forma otimiza-
da, enfrentando aquelas variáveis polí-
ticas, econômicas, sociais, tecnológicas, 
ambientais e regulatórias cada vez mais 
restritivas. Procuramos atuar na Partage 
Adm e na Holding como especialistas em 
cada função, apoiando o time de linha de 
cada Shopping Center liderado pelo Su-
perintendente.

Revista Partage - Fale um pouco 
sobre como funcionam os sistemas 
implantados na parte financeira, 
recursos humanos e IT e que hoje 
ajudam no processo de expansão da 
Partage Shopping Centers?
Clayton – Estamos, nesse momento, re-
avaliando nossa Arquitetura de Sistemas 
e isso envolve decidir sobre o grau de 
padronização dos processos e de integra-
ção das informações. Cada negócio (lem-
bro que o grupo além de Shopping Centers 
tem outros negócios) tem que redesenhar 
cada processo de negócio, buscar o “best 
in class” daquele processo e só aí buscar 
os sistemas que melhor se alinhem ao pro-
cesso respectivo. Estamos no começo, mas 
andando a passos largos.

Revista Partage - Quais são os campos 
prioritários da Direção Administrativa e 
Financeira?
Clayton – Discutimos com a Presidência e 
a Diretoria a Estratégia do Negócio, isto é, 
quais seriam as prioridades para o Grupo 
no longo prazo. Uma vez entendida, passa-
mos a avaliar os recursos existentes e os 
necessários para executarmos essa estra-
tégia. O alinhamento das competências e 
dos processos de forma a  alcançar os obje-

tivos  estratégicos  é o terceiro ,  mais longo 
e difícil passo. 

Revista Partage - O modelo de gestão 
organizacional adotado pela Partage 
busca o fortalecimento contínuo de suas 
diretrizes. De seu ponto de vista, o que 
isso significa?
Clayton – Nossa Visão é ser a melhor 
empresa de Shopping Centers nos merca-
dos em que atuamos e decidirmos atuar, 
e vamos chegar lá prestando serviços de 
alta qualidade, dentro dos mais elevados 
padrões éticos, oferecendo alternativas de 
entretenimento e consumo aos consumido-
res finais, um negócio viável para nossos 
parceiros lojistas, oportunidades de cres-
cimento para nossos funcionários e desen-
volvendo a região onde atuamos.

Revista Partage - Em um ano difícil 
economicamente como 2015, em sua 
opinião, como as soluções de IT e finan-
ceira conseguem otimizar e melhorar os 
custos da empresa?
Clayton – Esse país já passou por várias 
crises com graus diferentes de gravidade. 
Correndo o risco de ser acadêmico demais, 
eu diria que para nós, da Partage, as crises 
funcionam como ciclos que sobem e des-
cem em torno de uma linha de tendência 
que é de crescimento por muitos e muitos 
anos.  Estamos num grande país, com re-
cursos naturais abundantes e de qualidade, 
necessidades básicas de educação, mora-
dia e saneamento não satisfeitas e muita 
gente boa  com vontade de trabalhar e de 
melhorar na vida. Como gestores públicos e 
privados, temos obrigação de entregar um 
país melhor do que aquele que recebemos 
para nossos filhos, e eu acredito que com 
trabalho sério e dedicação conseguiremos.

Revista Partage - Para o futuro, quais 
são as suas expectativas? Algum pro-
jeto especial que queira implantar na 
Partage?
Clayton – Costumo dizer (e talvez eu tenha 
lido isso em algum lugar!) que se você quer 
ir rápido, vá sozinho; mas se quer ir longe, vá 
em grupo. Estamos formando na Partage um 
grupo que trabalha junto, quer ir longe e tem 
um monte de oportunidades proporcionadas 
por um grande país. Não temos apenas um 
projeto especial, temos muitos. Não tenho 
dúvida de que chegaremos lá.  n
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B
Buscando levar mais requinte 

e sofisticação e reforçar o padrão 
de qualidade e a excelência em aten-
dimento característicos da Partage, 
o Boulevard, primeiro shopping do grupo, 
inaugurado em 2010, está de cara nova. Para 
marcar essa mudança, uma nova fachada, ainda 
mais clean, moderna e funcional, foi inaugurada. 
Durante os oito meses de obras, mais de duzentas 
pessoas trabalharam direta e indiretamente para 
concluir esse objetivo. 

O elegante projeto apresenta ao consumidor 
a grandiosidade que o empreendimento possui 
atualmente. Além da fachada, a recém-inaugurada 
Smart Fit, maior rede de academias da América 
Latina, também simboliza essa nova era. “A Smart 
Fit está sendo um sucesso, desde o seu primeiro 
dia. A relação custo-benefício e o ambiente des-
contraído têm agradado em cheio os frequenta-
dores. O feedback que temos dos responsáveis é 
o melhor possível. A previsão é de que a unidade 
venha a atender cinco mil alunos, tornando-se a 
segunda maior operação da rede”, afirmou o su-
perintendente do shopping, Sergio Guimarães.

Cientes de que um shopping deve ofere-
cer excelentes opções de serviços, em breve, o 
Boulevard ganhará um instituto Beleza Natural 
com mais de 500 m2 de área construída, além 
de uma clínica odontológica Implante Rio e 

uma ótica da rede Carol. “A marca 
Beleza Natural possui grande ape-

lo entre mulheres de todas as idades. 
Continuaremos com a loja para venda dos 

produtos para manutenção dos cabelos e, no 
instituto, a cliente terá acesso aos tratamentos 
reconhecidos por sua eficácia”, reforçou o supe-
rintendente. 

Além dessas novas marcas, somente nes-
te ano, o Boulevard Shopping São Gonçalo já 
inaugurou uma unidade dos quiosques Spa das 
Sobrancelhas e NailsBeauty; a expansão da loja 
Kik Calçados; e recebeu quase duzentas mil pes-
soas na edição da feira Baby SG, a primeira re-
alizada na cidade para comercialização de pro-
dutos para gestante, bebê e criança. Mas não 
para por aí. Ainda há muita novidade para 2015. 
“Todas as mudanças foram parte de um projeto 
do nosso shopping, junto à administradora, para 
valorizar ainda mais a cidade e um espaço que 
foi criado para o gonçalense. Nosso cliente me-
rece o que há de melhor. O nome e o slogan da 
Partage já refletem que esta proposta nasceu 
junto com a concepção da marca. Com o slogan 
‘Transformando cidades e pessoas’, o objetivo 
do Boulevard Shopping São Gonçalo e do Grupo 
Partage é, cada vez mais, serem referências em 
excelência e qualidade de atendimento”, finalizou 
o superintendente. n

PREPAREM-SE PARA O NOVO 
BOULEVARD SHOPPING SÃO GONÇALO 

O novo 
destino de 
compras 
e lazer da 

região
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