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Partage Shopping mais acessível 
até na hora de estacionar

ParauaPePas

Partage Norte Shopping a melhor 
opção de compras e lazer da região

Natal

Conheça a importância das 
plataformas de entretenimento 

na fidelização dos clientes

entreter 
para fidelizar



2     Revista Partage

UM NOVO PARTAGE
SHOPPING CAMPINA GRANDE
ESTÁ NASCENDO. E COM ELE,

MUITAS NOVIDADES.

• Cerca de 70 operações serão incorporadas,
   no total de 180 lojas.
• 3 âncoras, 3 megalojas e mais 9 lojas de fast food.
• Mais de 130 mil m de área total após a expansão.

partagecampina.com.br partagecampina

NOVAS LOJAS FECHADAS PARA A EXPANSÃO
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hegamos a mais uma edi-
ção da Revista Partage e 
com ela marcamos um ci-
clo que já completa nove 
encontros. Por meio des-
te veículo, nós, do Grupo 

Partage, procuramos bimestralmente 
estabelecer com você, nosso leitor, uma 
comunicação que tornasse mais fácil a 
exposição de nossa missão, visão e atu-
ação neste segmento, além de conteú-
dos relevantes para o sucesso do seu 
negócio.

 E assim fizemos. Durante todas as 
edições, por intermédio de matérias 
especialmente desenvolvidas, trouxe-
mos um pouco de nossas histórias e 
conquistas. Entretanto, para obter este 
rendimento, foi fundamental contar com 
uma equipe qualificada e, acima de tudo, 
engajada.

 Juntos, com muito trabalho, gar-
ra e vontade de mudar, nossa equipe 
formada por colaboradores, parceiros, 
lojistas e, porque não dizer, consumi-
dores, pôde colher, até o momento, 
muitos saldos positivos. Todos resul-
tados de muito empenho e dedicação. 
Dessa forma, a cada dia, passamos a 
exercer um papel representativo mui-
to mais abrangente do que um sim-
ples ponto de comercialização.

 Estabelecemos com a população 
das regiões onde estão nossos shop-
pings um relacionamento de respeito e 
parceria. Em poucas palavras, deixo 
claro, que além da sensação de de-
ver cumprido, tanta dedicação só me 
faz acreditar que estamos no cami-
nho certo. Tenho certeza de que a 
união do time Partage tem o poder 
de realizar sonhos verdadeiramente 
grandiosos.

 Um forte abraço e até a próxima!

C
A receita do sucesso

editorial

exPedieNte

Ricardo Baptista
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M
ais do que um local de consumo. Os shopping centers têm se tornado em 
verdadeiros polos de entretenimento e socialização. Por trás do encanto 
das vitrines, o que tem motivado os brasileiros a gastarem mais tempo 
nos centros de compras são os serviços e o lazer. Com isso, as ações 
de entretenimento desenvolvidas pelos malls transformam, por meio da 
comodidade de encontrar tudo em um só lugar, os espaços em mais 
democráticos. 

Uma pesquisa realizada em 2015, pela Associação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce), mostrou que a cada visita os consumidores brasileiros passam, em média, 76 
minutos em um centro de compras. O mesmo estudo apontou, ainda, que apenas 60% 
deles não vão fazer compras e permanecem no mall para desfrutar da farta oferta de lazer 
e, é claro, de serviços. Comprovando, assim, que toda ação de contato que gera interação e 
envolvimento tende a ter mais eficácia.

ENTRETER  
PARA FIDELIZAR

Logo, diferente dos Estados Unidos e da China – 
onde os shoppings foram pensados somente como 
ambientes para compras –, o Brasil está um passo 
à frente. E neste contexto, reforçando os dados que 
comprovam que os malls precisam ser acolhedores, 
encontram-se os shoppings do Grupo Partage. Do-
nos de uma arquitetura humanizada e menos corpo-
rativa, os centros de compras do grupo fazem com 
que o consumidor se sinta em casa.

Para a coordenadora do laboratório de Comuni-
cação Integrada (Vitamina) da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Lilian Ribeiro, os shoppings equi-
valem a um bairro concentrado e exercem, atualmente, 
o papel de facilitador no dia a dia da sociedade.

“Hoje, os shoppings concentram muitos serviços, 
mas o diferencial foi a entrada das grandes redes 
de cinema. A partir deste momento, o programa se 
tornou da família, onde todos podem ir e se separar 
conforme o gosto. E, por outro lado, a segurança 
nas áreas de conveniência facilita este comporta-
mento em relação aos adolescentes”, diz Lilian.

E até mesmo para fidelizar um cliente, os re-
cursos de lazer/entretenimento são as estratégias 
mais recomendadas pelos especialistas do ramo, 
fazendo com que as pessoas passem mais tempo 
no shopping e até mesmo façam compras sem sen-
tirem obrigadas a isso. 

M
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Isso significa, em sua concepção, que 
os shoppings irão, cada vez mais, criar es-
paços - levando em conta características 
facilitadoras tais como: localização estraté-
gica, conforto e segurança - propícios para 
encontros em grupos de várias faixas etá-
rias. Dados da mesma pesquisa Abrasce 
revelam, também, que o número de pessoas 
que iam sozinhas aos shoppings equivale a 
menos de 40%. Ou seja, os centros de com-
pras tendem a ser espaços de compartilha-
mento, mesmo em um recinto delimitado e 
privado.

Pensando nisso, os malls já estão com 
projetos voltados para o target (público-alvo), 
o apelo experimental de marcas e serviços, 
o share of mind (busca de novos recursos 
e ideias inovadoras que atraiam o consumi-
dor) e o likeability (amabilidade), que podem 
aumentar o fluxo, criando assim interações 
benéficas para clientes e consumidores. 

“As ações tradicionais tendem a ter um alcance maior e, 
pela natureza, uma dispersão maior também. O envolvimento 
é dificultado pela passividade. Ativação das marcas via experi-
mentação, aproximação e envolvimento tem menor alcance, no 
entanto, maior aderência. As palavras chaves são equilíbrio e 
estratégia”, analisa Lilian.

Sendo assim, essa estratégia pode estar relacionada a pro-
jetos voltados para ações sociais e que tenham uma interação 
maior com o cliente. Promoções especiais, ações temáticas – 
atreladas ou não às grandes datas do varejo -, atividades dirigi-
das ao público infantil e adulto. Vale tudo para chamar a atenção 
do consumidor e fazer com que ele se sinta parte desse projeto 
chamado: shopping center.

No entanto, é notório que o perfil do consumidor não é o 
mesmo. A revolução tecnológica mudou a forma de o cliente 
interagir e perceber um determinado produto/serviço e suas 
vantagens. Afinal, é fundamental entreter e motivar. Para tanto, 
a utilização das bases da teoria da diversão como elementos de 
uma nova proposta de relacionamento - que possibilite que as 
pessoas vejam coisas boas serem propagadas de maneira leve 
e com bom humor - torna-se um diferencial.

“O que difere nos dias de hoje é um trabalho constante e re-
gular. Nesse contexto, a palavra chave será sempre informação, 
saber ouvir e, a partir daí, desenvolver estratégias. Porém, acredi-
to que para atrair o consumidor, apesar de ser uma prática pouco 
utilizada nos shopping centers, é a parceria com o próprio cliente, 
com exposição de fotos enviadas pelos consumidores, workshop 
de gastronomia e buscar incluir o frequentador”, afirma.

Nesse sentido, para fidelizar um cliente é preciso desenvol-
ver o planejamento estratégico da empresa nos quatro pilares 
da comunicação: informar, ensinar, entreter e motivar. Comuni-
cação é relacionamento e, no caso dos shopping centers, signi-
fica reciprocidade.   

O que difere nos dias 
de hoje é um trabalho 

constante e regular. Nesse 
contexto, a palavra chave 
será sempre informação, 
saber ouvir e, a partir daí, 
desenvolver estratégias”

Lilian Ribeiro

“
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o  
Partage Shopping Mossoró inicia 
2016 com novas operações que 
incrementam ainda mais o mix de 
lojas, trazendo para os mossoroen-
ses variedades de moda masculi-

na, feminina, infantil, artigos para casa e servi-
ços. Entre as novas lojas em operação estão as 
marcas: Christian Salvatory, Bebêtenkite, WLF, 
San Lorenzo, Carmen Steffens Club, Polishop, 
Avatim, Extrafarma e Lupo. 

O empreendimento, que é referência de 
compra e lazer no município, conta com um mix 
completo, qualificado e atrativo no mall - com seis 
âncoras, cinco mega-lojas, 70 satélites e mais de 
1000 vagas de estacionamento coberto - que 
chama a atenção dos consumidores e transforma 
o centro de compras em referência para a realiza-
ção de novos negócios. 

De acordo com o superintendente do Partage 
Mossoró, Charles Santiago, as novas operações 
trouxeram um crescimento para o centro de com-
pras. Ele afirma, ainda, que com relação ao mo-
vimento, fazendo um comparativo com o ano de 
2015, a expectativa é de que haja, neste primeiro 
trimestre, um incremento no fluxo de pessoas de 
aproximadamente 8%. E em relação às vendas, 
estima-se um aumento em torno de 5%. 

"O Partage Shopping Mossoró possui 32 
marcas regionais, uma internacional e 44 na-
cionais. Temos aqui franquias de marcas con-
solidadas, como Mahogany, Mundo Verde, 
Imaginarium, City Shoes, Lupo, WLF, Mmartan, 
Hering, Saraiva. Essas operações tornam o shop-
ping um espaço privilegiado para os clientes - que 
encontram aqui seus produtos preferidos -  e 
para os empresários instalarem suas lojas", res-
salta Charles. 

Com a chegada das novas marcas, o Par-
tage Mossoró comprova o seu engajamento 
enquanto empreendimento que busca oferecer 
marcas de excelência aos seus clientes, visan-
do sempre conforto, praticidade e segurança. 

Entretanto, este não é o único compromisso do shopping. Afinal, 
criar um ambiente propício para a comercialização dos lojistas 
também é um dos objetivos da administração do mall. 

A Avatim chega ao Partage Shopping Mossoró com uma pro-
posta de levar harmonia ao corpo e à mente através de suas fra-
grâncias. O proprietário da loja, Dorival Dias, comemora a recepti-
vidade do público do centro comercial.

"Os mossoroenses estão simplesmente amando e abraçando 
a nossa loja. Esta receptividade é vista por nós como uma expe-
riência ímpar e extremamente calorosa. Só tenho que agradecer 
esse imenso carinho", diz alegremente Dorival. 

E além da Avatim, a Bebêtenkitê também festeja sua chegada 
ao Partage Shopping. 

"A Bebêtenkitê tem como objetivo levar aos seus clientes co-
modidade e produtos de qualidade com preço acessível. Foi pen-
sando nisso e atendendo a muitos pedidos dos nossos clientes de 
Mossoró, que decidimos expandir para outro estado e vir para o 
Partage Shopping. Fomos recebidos com muito carinho e de bra-
ços abertos, tanto pelos clientes do shopping quanto pela equipe 
administrativa", salienta a analista de marketing da loja, Karinne 
Capistrano.

E para somar a estas novidades, o superintendente Charles 
Santiago anuncia a inauguração ainda para este trimestre das 
marcas: Waynes, Buteco Grill, Adidas e uma academia que está 
em negociação.

"O Partage Mossoró está empenhado em trazer marcas que 
possam ser diferenciais para atrair os clientes de toda a região", 
conclui Santiago.   

PARTAGE SHOPPING 
MOSSORÓ: MAIS LOJAS,  
MAIS OPÇÕES DE 
COMPRAS E LAZER

com as novas 
operações que 
incrementaram o 
mix de lojas, o mall 
trará mais opções 
de moda masculina, 
feminina, infantil, 
artigos para casa  
e serviços

Bebêtenkitê

Polishop

avatim
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planejamento é essencial em qualquer empreen-
dimento. No Partage Shopping Campina Grande, 
este planejamento está relacionado à atenção nas 
mudanças do mercado varejista e do consumidor, 
fazendo com que o mall desenvolva ações para al-

cançar os objetivos. Logo, para 2016, o centro de compras já 
tem planos. A aposta é em ações diversificadas para entreter o 
público e, consequentemente, fomentar as vendas.  

Nos próximos meses, o shopping contará com shows infan-
tis, apresentações musicais, culturais e sociais, mostrando, as-
sim, que oferecer opções de entretenimento influencia a opção 
do consumidor na hora da escolha do mall para realizar as suas 
compras e buscar lazer.

Segundo a gerente de marketing, Roberta Barros, o plane-
jamento do Partage Shopping Campina Grande está interligado 
em alcançar, através de ações de entretenimento e de varejo, a 
perfeita conexão emocional e racional com os clientes.

"Desde o início, o conceito "shopping center" foi concebido 
para proporcionar várias opções de compras e lazer, com se-
gurança, estacionamento e conforto. Após 50 anos, o conceito 
básico original pouco mudou. Porém, a mudança da nossa socie-
dade, a força da tecnologia e suas ferramentas alteraram a forma 
de consumo e entretenimento. Temos que ficar atentos a essas 
mudanças para atendermos às novas expectativas”, diz.

Deste modo, cumprindo o planejamento estratégico estabe-
lecido em 2015, o centro de compras contou com eventos para 
todas as faixas etárias, sempre com a missão de oportunizar mo-
mentos de lazer para todos os públicos. Para as crianças, teve 
show de mágica, pista de autorama, show da Frozen, Peppa e a 
Máquina do Tempo com os desenhos Flintstones e os Jetsons. 

Para os pais, exposição de motos antigas 
com show de rock, show de humor, campeo-
nato de xadrez e, ainda, a exposição da Taça 
da Copa do Nordeste e o campeonato de 
futebol de botão. Já para as mamães, duas 
feiras de artesanato, espaço bem estar com 
massagem, limpeza de pele, entre outras ati-
vidades.

Em paralelo às ações de entretenimento, 
a preocupação com o social também provou, 
mais uma vez, o porquê do mall ser consi-
derado referência de qualidade na cidade. 
O shopping realizou campanhas sociais di-
vulgando informações sobre autismo, impor-
tância da amamentação, doação de medula 
óssea, laserterapia, materiais em braile, ma-
nuseio de fogos de artifício, vacinação contra 
a gripe, Outubro Rosa, conscientização sobre 
direção segura e renovação de cartões para 
idosos e deficientes para as vagas especiais.

Além disso, o centro de compras conse-
guiu a arrecadação de mais de 400 quilos 
de alimentos, fruto de doações dos clientes 
através de inscrições para os shows infan-
tis. Todo o material arrecadado foi destina-
do para instituições carentes. Já no Natal, 
61 crianças foram beneficiadas por meio do 
projeto "Padrinhos de Natal", com doação de 
presente e roupas.

E em 2016, o trabalho não para. Roberta 
ressalta que novos projetos já estão traçados. E 
adiantou, ainda, que a revitalização do shopping 
está em fase final e a expansão em ótimo ritmo. 
O mall dobrará de tamanho e trará marcas que 
somarão ao mix.

"Vamos trabalhar o conceito de várias 
ações para os diversos públicos, pois os nos-
sos clientes vêm assiduamente ao shopping. 
Nosso desejo é proporcionar sempre projetos 
que os divirtam e os encantem. Com isso espe-
ramos alcançar nosso objetivo”, finaliza.  

o

PARTAGE SHOPPING 
CAMPINA GRANDE A 
TODO VAPOR EM 2016
o mall que investe em entretenimento 
sem descuidar do social promete realizar 
mais ações especiais em 2016
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Revista Partage - Quais são os maiores desafios enfrentados 
por um gerente de engenharia no segmento de shoppings?
Paulo Faria - A maior dificuldade está no controle dos contratados 
durante o desenvolvimento das obras, pois temos que manter a di-
retriz de execução dentro dos padrões de qualidade, preço e prazo 
exigidos. Historicamente, empreiteiros de obras são muito “manho-
sos” e sempre atentos a reivindicações e solicitações adicionais aos 
contratos, elevando significativamente os custos de implantação dos 
empreendimentos. As atenções começam ainda na fase de convite 
para participação do processo licitatório, pois temos que preparar um 
edital e um caderno de encargos bastante rigoroso, evitando inter-
pretações equivocadas do objeto, limitando e impondo regras de con-
dução das obras de forma a minimizar as tão onerosas reivindicações.

Revista Partage - De quais projetos de construção de shoppings 
para o Grupo Partage você participou?
Paulo - Dos projetos de shoppings novos (greenfields), participei de 
todos. Por ordem cronológica: Partage Shopping São Gonçalo (novem-
bro 2010); Partage Shopping Betim (agosto 2013); Partage Shopping 
Rio Grande (novembro 2015). Atualmente estamos desenvolvendo a 
ampliação e retrofit do Partage Shopping Campina Grande.

SHOPPINGS PARTAGE: 

projeto de um mall requer grande investimento em 
funcionalidade e conforto. Além de contemplar espa-
ços para lojas e serviços, é necessário pensar, já no 
planejamento, em entretenimento e na qualidade do 
que se deseja oferecer ao seu público. Neste contexto, 
esses critérios, o Grupo Partage tem investido pesado 
para se tornar a melhor empresa de shopping centers, 

principalmente em novos mercados. 
Considerada uma área primordial para a empresa, a engenharia tem 

contribuído com o suporte, controle e fiscalização das várias obras, 
desde sua fase de concepção e orçamento até a execução. Definindo 
assim as diretrizes e a atuação no setor a equipe de engenharia busca 
oferecer o melhor para os empreendimentos, considerando os critérios 
de sustentabilidade valorizados pela empresa.

Responsável pela gestão das obras de manutenção, correção e re-
vitalização dos shoppings da rede, Paulo Faria procura traduzir em seus 
projetos esses ideais. Engenheiro Civil e pós-graduado em Macrodrena-
gem Urbana pela Universidade Federal de São Carlos, Paulo está desde 
1980 no mercado e trabalha para o grupo desde 2008, quando começou 
a desenvolver o primeiro Shopping Partage, inaugurado na cidade de 
São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 

"Comecei a trabalhar para o Grupo Partage para planejar e fiscali-
zar as obras do primeiro shopping da Partage", destaca Paulo. 

O Revista Partage - O que é preciso para 
realizar um bom gerenciamento no 
campo da engenharia voltada para os 
shoppings?
Paulo - Basicamente, é necessária uma 
vasta experiência na área da Construção 
Civil, principalmente na construção de 
obras de vulto e multidisciplinares. Requer 
também sólidos conhecimentos de PPC – 
Planejamento, Programação e Controle de 
Obras.

Revista Partage - Com centros de 
compras em quatro regiões do país - 
levando em conta diferenças culturais 
e econômicas -  quais são as princi-
pais diferenças técnicas e especifica-
ções organizacionais dos projetos do 
grupo?
Paulo - Os projetos dos nossos shoppings 
levam em consideração, na sua concep-
ção, as condições da região no que tange 
ao clima, população, localização e peculia-
ridades. Estas considerações são impor-
tantes para que tenhamos uma condição 
de execução das obras mais adequada, 
assim como de operação e manutenção do 
shopping.

Revista Partage - O que podemos des-
tacar nos projetos de engenharia de-
senvolvidos para os shoppings Parta-
ge que os diferencia dos demais?
Paulo - Os projetos desenvolvidos para a 
Partage procuram focar a funcionalidade 
e o baixo custo, sem prejuízo da qualidade 
e aliada a uma bela arquitetura. Para tan-
to, são contratados alguns dos melhores 
escritórios de projeto de São Paulo, que 
desenvolvem suas atividades em conso-
nância com os profissionais da Partage. 
Assim, com uma atuação efetiva junto aos 
fornecedores, tanto de material como de 
serviços, o custo unitário de construção de 
nossos shoppings fica abaixo da maioria 
dos outros grupos do ramo.

reSPoNSaBilidade aSSUMida CoM o ClieNte  
deSde a CoNCePÇÃo atÉ a exeCUÇÃo
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Os projetos desenvolvidos para 
a Partage procuram focar a 
funcionalidade e o baixo custo, sem 
prejuízo da qualidade e aliada a uma 
bela arquitetura”, PAULO FARIA

“
Revista Partage - Nos processos de construção, mon-
tagem e manutenção dos shoppings são consideradas 
questões de sustentabilidade?
Paulo - Já há algum tempo, as questões de sustentabilidade es-
tão em pauta no desenvolvimento dos projetos e na condução das 
obras. Buscamos a aquisição de materiais de boa qualidade e du-
rabilidade para aplicação nas obras, assim como fazer a gestão da 
geração de resíduos, aproveitamento de fontes renováveis como o 
reuso da água, preocupação com conforto térmico na escolha no 
vidro adequado, preocupação com luminosidade, procurando utilizá-la 
da forma natural e maior permeabilidade possíveis, dentre outras.

Revista Partage - Na hora de pensar nas especificações 
de um projeto para a construção de um mall, quais são 
os principais pontos a serem considerados no planeja-
mento?
Paulo - Esta questão envolve mais diretamente a área de Arqui-
tetura, mas o projeto deve atender principalmente às diretrizes dos 
estudos iniciais da estrutura analítica do empreendimento, ou seja, 
deve levar em consideração, basicamente, o tipo de público que 
a área de influência do shopping vai operar, a disponibilidade de 
materiais e mão de obra da região, o regime climático da região 
e o prazo de execução desejado. O que interfere diretamente no 
sistema construtivo do shopping, pois para prazos menores pode-
mos lançar mão de estruturas pré-moldadas que, apesar de serem 
mais onerosas, permitem prazos significativamente menores. Por 
fim, o orçamento da obra, que deve ser adequado aos objetivos do 
empreendimento.

Revista Partage - Como os projetos de construção podem 
contribuir atraindo o público para esses grandes centros de 
compras e entretenimento?
Paulo - Nos dias atuais, a segurança é um fator de preocupação 
geral, independentemente do local. O ambiente de um shopping cen-
ter proporciona este quesito e, aliados a este fator, os projetos procu-
ram oferecer um ambiente bonito, advindo da arquitetura, paisagismo, 
mobiliário confortável e também pelas instalações elétricas, lumino-
técnica e ar condicionado. Outros fatores que também se buscam nos 
projetos são a facilidade de acesso e estacionamento adequado. O 
agrupamento destas características, aliado à diversidade de oferta 
para as compras, torna os shoppings locais cada vez mais procura-
dos pela população local.

Revista Partage - Como os projetos dos 
shoppings Partage buscam atender a crité-
rios de mobilidade e acessibilidade?
Paulo - Para esta questão de mobilidade e 
acessibilidade, recentemente regulamentada 
pelos órgãos governamentais, a Partage con-
trata empresas especializadas nesta disciplina 
para desenvolver os projetos específicos e que 
são implantados durante a execução das obras.

Revista Partage - Como o entorno de um 
shopping pode influenciar o projeto?
Paulo - O desenvolvimento de um shopping 
obedece a uma estrutura de procedimentos 
previamente definida, que contempla desde a 
disponibilidade do terreno e passa por uma sé-
rie de etapas de viabilidades técnicas, jurídicas 
e comerciais, para então iniciar o desenvolvi-
mento do projeto propriamente dito. Nestas 
etapas, a localização do shopping é um tópico 
de análise e, dependendo das dificuldades e 
exigências dos órgãos reguladores e fiscaliza-
dores, principalmente quanto ao acesso, pode 
acarretar na inviabilidade do projeto.

Revista Partage - Nos projetos desenvol-
vidos para o Grupo Partage, quais meca-
nismos são utilizados para a redução de 
custos? 
Paulo - A redução de custos de obra sempre 
foi um dos principais objetivos da engenharia, 
mas não utilizamos mecanismos específicos 
para isso. Valemo-nos da experiência em 
obras similares para otimizar os processos 
construtivos e a mão de obra empregada, evi-
tando ociosidade de pessoal e equipamentos, 
através de um planejamento eficaz e acompa-
nhamento do desenvolvimento da obra, com 
medidas corretivas imediatas para o caso de 
desvios. Procuramos, também, fornecedores 
que historicamente oferecem materiais e 
equipamentos a preços honestos.  
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tualmente, um fato não se pode ignorar: os con-
sumidores não são mais os mesmos. Estão sem-
pre à procura de novidades e, principalmente, 
nos espaços de um shopping, o desejo de com-
prar abriu espaço também à vontade de viver 
uma experiência que os levem além da grati-

ficação de uma compra. E foi pensando nisso que o Partage 
Shopping São Gonçalo promove, neste início de ano, o evento 
“Férias Radicais”. 

"Após uma intensa pesquisa do departamento de Mall e 
Mídia, percebeu-se que este seria um evento diferenciado 
que agradaria clientes de todas as idades. É a primeira vez 
que uma ação deste tipo acontece em um shopping de São 
Gonçalo", explica Bruno Azeredo, Portfólio de Mall e Mídia da 
Partage Administradora no Sul e Sudeste do Brasil.

A atração, que conta com um circuito de arvorismo, na 
Praça de Eventos, e uma arena de paintball, no piso G3, leva 
muita ação, aventura, exploração e surpresas para o público 
jovem e infantil do Partage Shopping São Gonçalo. O desta-
que da ação fica por parte do arvorismo, que com seu trampo-
lim e cama elástica, diverte os frequentadores em um combo 
com as três atividades. O resultado do evento foi tão positivo 
que a repercussão ultrapassou os espaços do centro de com-
pras e ganhou as redes sociais.  

"Temos tido grande procura de jovens e crianças pelo cir-
cuito de arvorismo e de grupos de amigos no paintball. Nas 
redes sociais há muitos comentários positivos e o movimento 
tem sido bom, principalmente aos fins de semana", ressalta 
Azeredo.

No entanto, de acordo com Bruno, o sucesso do evento 
junto ao público gonçalense já se transformou em uma marca 
do mall na cidade, pois o Partage Shopping busca sempre 
alcançar seu público com ações diferenciadas e completas. 
Assim, o shopping, tem se tornado uma referência de lazer, 
não só por seu mix atrativo, mas também por sua oferta de 
atividades de Mall e Mídia. 

"O shopping trabalha incessantemente para ser mais do 
que um local de compras. Por isso procuramos fazer do mall 
um local de lazer, trazendo ações singulares com as quais o 
público se identifique" completa.

Tanta dedicação por parte da administração e ainda quali-
dades como localização estratégica, priorizando o conforto e 
a segurança e uma ampla área de lazer só poderiam render 
resultados positivos. Prova disso é que desde que o evento 
“Férias Radicais” chegou no shopping foi registrado um au-
mento, em média, de 20% no fluxo de pessoas em relação ao 
mesmo período em 2015.  

PARTAGE SHOPPING 
SÃO GONÇALO, A TRILHA 
CERTA DA AVENTURA

no evento Férias Radicais do shopping 
o  circuito de arvorismo é sucesso 
garantido entre a criançada

a

e para quem gosta de 
diversão em grupo, o 
paintball é uma boa dica
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inovação

esde a inauguração do Partage Shopping São 
Gonçalo, em 2010, o Grupo Partage consoli-
dou sua marca na construção de malls sobre 
os critérios de qualidade e administração. In-
vestindo em modernidade, inovação e susten-

tabilidade, hoje a empresa soma na divisão de shopping cen-
ters, sete centros comerciais em operação, além de três em 
planejamento e construção, totalizando 290.000 m² de ABL.

Como resultado deste empenho, em especial, o ano de 
2015 foi marcado por realizações. Além de implantar o con-
ceito Partage de gestão e operação em suas unidades, foram 
promovidas melhorias, avanços e inaugurações nas regiões 
do Brasil em que a empresa opera. Desta maneira, com o ob-
jetivo de dar identidade e credibilidade a seus shoppings, o 
Grupo Partage passou a assinar seus empreendimentos dan-
do o próprio nome aos malls. 

"Nosso intuito é dar um elevado padrão de qualidade aos 
serviços prestados aos nossos clientes e nada melhor do que 
“batizar” todos os nossos shoppings com o nome do grupo. 
Isto mostra a disposição de manter e cuidar de todo o portfó-
lio sempre com um elevado padrão de funcionamento", des-
taca Julio Macedo, diretor Comercial e de Novos Negócios 
da Partage.

Refletindo a preocupação com a qualidade, alguns retro-
fits foram necessários para que todos os empreendimentos 
pudessem ser batizados com a marca Partage, garantindo, 
assim, os atributos valorizados pelo grupo. Passado o período 
de assimilação, a receptividade para as mudanças tem sido 
grande, principalmente por esta nova identidade permitir sa-
ber com quem se está tratando. Em Betim, a preocupação do 
grupo foi em oferecer mais mobilidade para os clientes. No 
local foi construída uma trincheira, favorecendo o acesso ao 
Partage Shopping. 

"Todo o entorno foi beneficiado, ficando mui-
to mais fácil, rápido e seguro circular pela região. 
Além disso, a obra permite agora um pleno funcio-
namento do Terminal Rodoviário, construído pelos 
empreendedores do shopping e doado para o poder 
público", enfatiza o diretor. 

Para fechar o ano de 2015 com chave de ouro, 
a cidade de Rio Grande, recebeu o mais novo Parta-
ge Shopping, inaugurado em 05 de novembro. Ofe-
recendo lazer, compras, serviços e entretenimento, 
o centro de compras já conquistou a população da 
região e de seu entorno. Além de estar próximo à 
Praia do Cassino, o shopping encontra-se em um 
grande polo cercado por um hotel e dois condomí-
nios. Com tantas opções, além de atrair os mora-
dores da região, cidades do entorno, como Pelotas, 
também estão adotando o shopping como centro 
comercial e de lazer.

"A população rio-grandina adotou o nosso shop-
ping, principalmente pela qualidade do equipamen-
to e pelo mix de lojas. Além disso, está num local 
privilegiado, tanto pelo acesso quanto pela qualida-
de de vida que a região proporciona", destaca Julio.

Além de investir no conforto e na segurança 
de todos os malls, em 2016, o Partage Shopping 
Campina Grande passará por ampliações, agre-
gando tanto novidades quanto retrofits. E se o ano 
que passou foi marcado por importantes avanços 
em relação à qualidade da oferta de cultura, lazer 
e serviços de seus empreendimentos, neste ano 
o Grupo Partage promete trazer, ainda mais, de-
senvolvimento, qualidade e geração de empregos 
diretos e indiretos.  

GRUPO PARTAGE SEMPRE 
INVESTINDO EM MODERNIDADE, 
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

d
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entre tantas particularidades dentro 
de um shopping center, ter um esta-
cionamento que ofereça boa mobi-
lidade para os veículos faz toda a di-
ferença quando uma família opta por 
passear ou realizar as compras no 

mall. Caso contrário, muitas pessoas até desistem 
de frequentar o espaço, em virtude da ausência de 
uma área compatível com todas as lojas existentes 
no empreendimento.

Dessa maneira, atento a essa crescente movimen-
tação de clientes, o Partage Shopping Parauapebas 
realizou intervenções no estacionamento, a fim de fa-
cilitar a fluidez nas vias que dão acesso ao shopping. 
Se antes o acesso de entrada ao estacionamento era 
estreito – com capacidade de entrada de apenas um 
carro por vez – agora, com o aumento, dois carros con-
seguem entrar com facilidade e segurança. 

Outra mudança importante está ligada às duas 
cancelas de saída, pois ambas convergiam para uma 
via de espaço reduzido com mão para apenas um 
carro. Isso dificultava o acesso ao empreendimento 
e, nos dias de grande fluxo, causava certo transtor-
no para entrar e sair do shopping. 

Mas, agora o cenário é outro. As novas interven-
ções aplicadas em diversos setores, como mudan-
ças de ilhas (entradas e saídas), remanejamento 
das cancelas, aumento da via de entrada e criação 
de um retorno na via de saída tornaram o passeio 
ao centro de compras muito mais fácil. O fluxo foi 
otimizado com mais vias de acesso ao shopping. 
Internamente, as mudanças também facilitaram o 

trânsito e o fluxo de veículos. E quem lucrou com isso foi o 
consumidor.

Para o cliente do Partage Shopping Parauapebas, Edu-
ardo Marques, as intervenções geraram uma melhor mobili-
dade de veículos dentro do mall.

“A facilidade de se movimentar dentro do estacionamento 
ficou melhor, pois o fluxo ficou mais rápido, sem a necessidade 
de fazer manobras”, diz.

Além disso, tais intervenções trouxeram benefícios para 
o centro da cidade, já que o shopping está localizado às mar-
gens da principal via de entrada de Parauapebas (PA 275), 
por onde ocorrem o escoamento e a chegada de produtos 
para suprir o comércio e a indústria de mineração.

“A saída também foi bem planejada, com a abertura de 
acesso no canteiro central da avenida. Agora, os moradores 
dos bairros Alvorá, Amazônia e WTorre não precisam mais pas-
sar pela rotatória da rodovia PA”, lembra Eduardo.

Já para o superintendente, Carlos Curione, o mall sempre 
busca alternativas para proporcionar o melhor ao cliente.

“Estamos sempre em busca de melhorias. As intervenções 
no estacionamento são permanentes e oferecerão ao clien-
te maior facilidade na mobilidade dos veículos no shopping”, 
afirma.  

SINAL VERDE NO PARTAGE 
SHOPPING PARAUAPEBAS 

d as novas intervenções aplicadas em diversos 
setores tornaram o passeio ao centro de compras 
muito mais fácil. o fluxo foi otimizado com mais 
vias de acesso ao shopping. e quem lucrou com 
isso foi o consumidor
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empre pensando em ofe-
recer para seus clientes 
o melhor, desde as com-
pras até o lazer, o Partage 
Shopping Betim, em mais 

um ano da Campanha de Populariza-
ção do Teatro e Dança, reafirma seu 
compromisso com a cultura e com a 
valorização da arte no Estado.  Prova 
disso é que entre os dias 9 de janei-
ro e 6 de março de 2016, o mall se 
transformará em palco para mais de 
40 espetáculos teatrais e de dança. 

"Desde o primeiro ano, a campa-
nha teve ótima aceitação, recebendo 
cerca de 10 mil pessoas para assistir 
aos espetáculos da grade de progra-
mação. Com isso, o Partage Shop-
ping está inserindo Betim no cenário 
cultural. E neste ano a programação 
conta com espetáculos teatrais re-
nomados, como 'Meu Tio é...Tia!', 'As 
Barbeiras', 'O Melhor do Ceguinho' 
e 'Tudo que você sempre quis saber 
sobre sexo, está na hora de pergun-
tar", enfatiza a gerente de marketing 
do shopping, Lorena Ramos.

Com tantas atrações de qualida-
de, além de agradar os adultos e a 
criançada, o shopping visa propor-
cionar, por meio de uma programação 
diversificada e democrática, o acesso 
da população de Betim e dos demais 
municípios da região ao teatro. As 
apresentações acontecem em dias di-
versificados e os ingressos para qual-
quer espetáculo são vendidos a preços 
populares. A gerente de marketing 

afirma que a aposta nessas apresentações surgiu a partir da observação 
do centro de compras de inserir a população neste universo de apresenta-
ções culturais de teatro e dança.

"Ao trazer a campanha, nosso objetivo era aproximar a população do 
teatro e de uma opção de lazer cultural com um custo mais acessível. Essa 
era, inclusive, uma carência da população local. O retorno do público des-
de então foi extremamente positivo, o que ressalta o sucesso da ação" 
explica.

No entanto, não são só os consumidores que ganham com a ação do 
mall. Afinal, com ela, o shopping aumenta sua credibilidade e, consequen-
temente, se fortalece como uma referência de boas opções de lazer, o que 
também favorece lojistas de diversos segmentos. 

"A ação contribui para aumento de fluxo, não só pela presença nos espe-
táculos, mas também por conta da venda de ingressos" finaliza Lorena. 

DIVERSÃO E CULTURA 
MORAM NO PARTAGE 
SHOPPING BETIM

S
Com tantas atrações de qualidade, além de agradar 
adultos e crianças, o shopping proporciona, por meio 
de uma programação diversificada e democrática, 
o acesso da população de Betim e dos demais 
municípios da região ao teatro

No ano em que completa três 
anos de sucesso, o Metropolitan 
Shopping Betim passará a se 
chamar Partage Shopping Betim. 
Atualmente, o centro de compras 
possui um mix de 240 lojas - en-
tre as quais 10 são âncoras e 8 
são megalojas -  e a cada dia se 
firma como uma referência de 
compra e lazer na cidade. 

De acordo com a gerente de 
marketing do mall, Lorena Ra-
mos, a inserção da marca Parta-
ge ao nome do shopping é con-
siderada um marco para o centro 
de compras, por significar tam-
bém um novo posicionamento. 

“O novo nome será um gran-
de marco para o shopping. En-

tendendo isso, adotamos o slo-
gan ‘Grande como a vida tem 
que ser’, que enfatiza os atributos 
do mall que impressionam, não 
só pelo tamanho e mix de lojas, 
mas também, pela proporção dos 
projetos e atrações de lazer e en-
tretenimento.

 A mudança da marca pas-
sa a valer a partir do dia 15 de 
fevereiro e segue o conceito do 
grupo de padronização da iden-
tidade dos Shoppings Partage, 
fortalecendo a imagem sólida da 
empresa.  A campanha de divul-
gação da nova marca contará, 
entre outras coisas, com comer-
ciais nos principais meios de co-
municação.  

PARTAGe SHOPPinG BeTiM.
O nOMe MUdOU, MAS A QUALidAde cOnTinUA A MeSMA!



Nesse sentido, logo no início deste ano, no 
dia 14 de janeiro, o empreendimento divulgou o re-
sultado da sua primeira promoção de Natal “Para 
começar 2016 em outro clima, um Mitsubishi novi-
nho”. A ganhadora foi a professora da Rede Muni-
cipal de Ensino, Marleci Born. A cliente, que reali-
zou as compras no dia 26 de dezembro de 2015 
e colocou sete cupons na urna, disse que nunca 
tinha participado de uma promoção como essa 
anteriormente e que o shopping é um grande 
presente para a cidade.  

“Foi maravilhoso, fiquei muito emocionada 
com esse prêmio e a ficha ainda não caiu, pois 
eu não esperava”, comenta a vencedora.

Ainda em janeiro - entre os dias 21 e 24 - 
para os que aguardavam comprar produtos na 
promoção, foi realizado o Mega Saldão (cam-
panha institucional da Partage, na qual todos 
os shoppings do grupo realizam a promoção 
e oferecem até 70% de desconto). Com isso, 
as lojas oferecem descontos em produtos va-
riados, desde artigos femininos e masculinos, 
brinquedos, roupas a objetos de decoração.

Seguindo essa mesma vertente - de proporcionar ao cliente 
uma diversidade de atrações -, o centro de compras sediou, no 
dia 22 de janeiro, o 3º Leilão Sol&Mar, promovido pela empresa 
Mape Leilões. Durante o evento foram leiloados cavalos da raça 
Crioulo e o público pôde realizar lances livres. O evento foi trans-
mitido ao vivo pelo Canal Rural.

“Esse segmento movimenta muitos negócios e possui um 
público-alvo formador de opinião e com grande potencial de 
consumo. É uma grande honra receber um evento desse porte 
e enaltecer a paixão pela raça Crioulo”, diz o superintendente 
Renato Machado.

Encerrando com maestria os eventos programados para ja-
neiro, o centro de compras também proporcionou aos frequen-
tadores, no dia 28, o show com a estrela do forró e do sertanejo 
universitário, Wesley Safadão, no estacionamento do Partage 
Shopping Rio Grande. O cantor, que se apresentou pela primeira 
vez no estado do Rio Grande do Sul, reuniu, em um só lugar, um 
grande público. 

O superintendente do shopping, Renato Machado, informou 
que o objetivo é expandir e trazer novos cantores para se apre-
sentarem no Partage Shopping Rio Grande. “Nossa ideia é re-
ceber cantores de outros gêneros e oferecer opções musicais 
ecléticas para quem frequenta o Cassino”, diz.

PARTAGE SHOPPING RIO GRANDE  
INICIA O ANO COM O PÉ DIREITO

e 2015 foi um ano de sucesso para o Partage Shopping Rio Grande, 2016 
promete seguir a mesma linha. O mall continuará apostando na diversifi-
cação de eventos, aproximando o cliente da marca e fazendo com que ele 
funcione como núcleo de atração para novos compradores, disseminando a 
boa imagem do shopping.S
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Quem pensou que só os adultos puderam 
usufruir dos eventos programados pelo mall, se 
enganou. O Partage Shopping Rio Grande tam-
bém preparou algumas atrações para os peque-
ninos. 

Nos dias 31/01 e 03/02, as crianças pude-
ram se divertir no baile infantil de Carnaval com 
a participação do bloco carnavalesco “37,5 não 
é febre”. Muitas atrações nesse dia, como o des-
file de fantasias, a oficina de instrumentos musi-
cais e o sorteio de brindes, fizeram a alegria da 
criançada. A animação ficou por conta da Bate-
ria Kids do tradicionalíssimo Bloco de Carnaval 
(37,5).

Aos fins de semana, para os pais que cos-
tumam levar os pequenos para passear, o mall 
possui um leque de opções. O centro de com-
pras oferece apresentações de teatro no Espa-
cinho Partage, assim como oficinas do Projeto 
Artesanar, realizada em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal de Rio Grande.  

PARTAGE SHOPPING RIO GRANDE  
INICIA O ANO COM O PÉ DIREITO

ATenÇÃO eSPeciAL PARA OS TURiSTAS
A preocupação do Partage Shopping Rio Grande é, antes de 

tudo, fazer com que os turistas, assim como os próprios moradores 
da região, sintam-se à vontade aproveitando as opções de lazer e 
serviços oferecidas pelo mall. 

Pensando nisso, com a finalidade de qualificar o atendimen-
to a todos, foi realizada uma parceria com a Secretaria de Turismo 
do município para trazer o Centro de Atendimento ao Turista para o 
shopping. Nele o visitante pode obter todas as informações sobre os 
pontos turísticos e indicações de destinos na região. O Centro fica no 
interior do empreendimento e o seu acesso é livre.

O espaço, que já foi cenário para o lançamento de um aplicati-
vo da Secretaria de Turismo de Rio Grande, tem apresentado uma 
receptividade positiva por parte dos clientes.

ALeGRiA TAMBÉM PARA AS cRiAnÇAS 

O centro de 
Atendimento ao 
Turista oferece 
informações 
sobre os pontos 
turísticos e 
indicações  
de destinos  
na região
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sucesso de um shopping center depende de uma com-
binação de diferentes fatores, desde a elaboração de um 
projeto de arquitetura - que englobe uma boa localização e 
ofereça uma circulação confortável para os clientes - até o 
mix atraente de lojas que respeite as preferências do con-
sumidor a ser conquistado. Nesse contexto, em oito anos 

de funcionamento, o Partage Norte Shopping Natal cumpre todas as eta-
pas e se fortalece, a cada ano, como uma opção para compras e lazer de 
qualidade.

Por ser um empreendimento pioneiro na região, o mall, ao longo do 
tempo, conquistou a atenção de moradores que, até então, não contavam 
com um centro comercial de grande porte tão próximo. Segundo a coorde-
nadora de marketing, Elisângela Costa, por meio de um calendário estrate-
gicamente desenvolvido para todos os públicos, o shopping procura fidelizar 
clientes com a marca e operações que atinjam todas as faixas etárias.

"Levamos em conta sazonalidade, inovação, encantamento e atrativi-
dade. Essa agenda resulta em trabalhos realizados mensalmente e nas 
principais datas do varejo", explica.

Sendo assim, o centro de compras, que já é considerado um ponto de 
encontro dos moradores da Zona Norte, oferecendo muito mais do que 
compras e serviços, procura presentear o seu cliente com eventos dife-
renciados e atrativos que, principalmente, supram as necessidades cultu-
rais da população. Para tanto, o mall tem fechado parcerias com marcas 
importantes e já teve a oportunidade de receber grandes eventos através 
da FIFA, a Coca-Cola e o UFC.

E isso faz com que a região - antes considerada apenas dormitório - 
conte com mais ofertas de emprego e geração de renda. Com a chegada 
do Partage Norte Shopping Natal, hoje, o crescimento em seu entorno é 
notório, já que se encontram faculdades, pontos comerciais, bancos, clíni-
cas e outros serviços.

"Diante disso, acredito que o su-
cesso do centro de compras também 
está relacionado a uma série de ele-
mentos: as constantes melhorias da 
estrutura, do mix, serviços ou até mes-
mo ao atendimento do shopping", diz o 
superintendente, Fábio Maria.

Para 2016, Fábio ressalta que o 
shopping planeja lançar sua expansão, 
obra mais que aguardada pela popula-
ção e lojistas.

UM SHOPPinG SUSTenTÁVeL 
Outro fator que impulsionou o su-

cesso do shopping foi a preocupação 
e responsabilidade com o meio am-
biente. Há sete anos, o Partage Nor-
te Shopping Natal faz a separação de 
papel, papelão e plástico. De acordo 
com o gerente de operações, Welling-
ton Souza, em parceria com algumas 
empresas, todo o lixo seco produzido 
no empreendimento é separado, pren-
sado e vendido às empresas respon-
sáveis por reciclar esse material.

"Além disso, o óleo dispensado 
por algumas lojas da Praça de Ali-
mentação não é jogado na natureza. 
Periodicamente, essa substância é 
recolhida e reaproveitada, como na fa-
bricação de sabão", conta Wellington.

Atualmente, na contratação de qual-
quer empresa terceirizada, o shopping 
exige os selos de certificações rela-
cionados ao meio ambiente.  

PARTAGE NORTE SHOPPING: 
8 ANOS AVANÇANDO COM NATAL

o

Por ser um 
empreendimento 
pioneiro na região, 
o mall, ao longo do 
tempo, conquistou a 
atenção de moradores 
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Um conjunto de indivíduos forma um grupo;
um time de seletos profissionais compõe o

GRUPO VERZANI & SANDRINI
No mercado há quase cinco décadas, o Grupo Verzani & Sandrini atua em 

todo o Brasil e conta com mais de 29 mil profissionais – número que não 

para de crescer. Na dedicação e empenho de cada um desses colabora-

dores está o grande diferencial da Companhia, que investe pesado na 

capacitação e desenvolvimento individual para formar equipes capazes de 

entregar soluções com qualidade, eficácia e rapidez. Composto pelas 

empresas VS Serviços, VS Segurança, VS Tech, VS Parking e Veman, o 

Grupo VS atende a praticamente toda a rede de shopping centers Partage. 

Uma parceria sólida, que nasceu do compromisso da Companhia em ofere-

cer produtos inovadores, customizados e com excelente custo/benefício. 

Juntas, a tradição Verzani & Sandrini e a excelência Partage oferecem, ao 

cliente final, uma experiência única e inesquecível!

www.verzani.com.br
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