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Grupo Partage apresenta novo 
site, com estrutura mais leve, 
funcional e de fácil navegação

A jornalista Mônica Salgado 
fala sobre o posicionamento das 
marcas nas redes sociais
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SHOPPINGS SÃO ALIADOS NAS 
ESTRATÉGIAS DE VENDAS

Lojas tradicionais do 
comércio de rua encontram 

nos empreendimentos formas 
para atingir novos clientes
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setor varejista é o que mais emprega no 
Brasil, por isso é um setor estratégico para 
o país e que deve ser tratado de forma 
prioritária pelos nossos governantes. Os 
desafios existem, mas eles também são 
motores para nos reinventarmos a cada 
dia e trazermos um novo olhar sobre as 
nossas diversas potencialidades.

 E por falar em potencialidades, nesta edição da Revis-
ta Partage, trazemos o professor Luiz Marins, que falou um 
pouco sobre as possibilidades de investimento no Estado 
do Pará e na cidade de Parauapebas, considerados mer-
cados emergentes, com muitas oportunidades.

Destaque também para os empresários que, mesmo 
com negócios já consolidados e bem-sucedidos nas ruas, 
optaram por investir nos shopping centers, proporcionan-
do uma nova experiência de compra para os seus clientes, 
além de agregar aos seus produtos e serviços os variados 
benefícios dos centros comerciais. E na rede Partage, es-
sas vantagens vão desde a segurança, comodidade, boa 
localização, até ações nas áreas de educação e cultura, 
conforme trouxemos nesta edição.  

E se atrair os clientes é hoje uma meta diária para os 
lojistas, convidamos a jornalista Mônica Salgado, que, de-
pois de alguns anos à frente da revista Glamour Brasil, 
conseguiu explorar as redes sociais da melhor forma para 
estar cada vez mais próxima de seu público-alvo. Na ma-
téria, ela fala como os empresários podem aproveitar as 
plataformas em prol de seus negócios. 

E como estamos na reta final de 2017, fechamos o ano 
com um novo site do Grupo Partage. Dinâmico, mais fun-
cional e de rápida navegação, para melhor atender as ne-
cessidades dos usuários cada dia mais conectados. Que 
o próximo ano seja repleto de realizações e, claro, boas 
notícias.

Boa leitura e até 2018!

EXPEDIENTE

Ricardo Baptista
Diretor-presidente
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{ ma coisa que as redes sociais fizeram na nos-
sa vida foi nos ensinar que éramos pessoas 
relevantes, que precisavam ser ouvidas, que 
éramos vozes protagonistas no processo de 
consumo”. O depoimento da jornalista Môni-
ca Salgado vem endossar ainda mais a atual 
percepção sobre o mercado global e as ten-
dências, principalmente no setor varejista. O 

estudo ‘Os Poderosos do Varejo Global 2017’, realizado pela 
Deloitte, traz dados que mostram claramente que vive-se hoje 
uma economia impulsionada por um novo consumidor, além 
da necessidade das empresas darem cada vez mais atenção 
às estratégias digitais de negócios. “O digital não é mais o fu-
turo, ele é o presente”, acrescenta a jornalista, hoje também 
integrante do programa diário da Rede Globo, Vídeo Show, 
que bateu um papo com a equipe da Revista Partage sobre os 
desafios impostos pelo mundo digital, principalmente para os 
empresários.

Para quem ainda não conhece, Mônica tem um currículo 
de peso. Com passagem por diversas redações de revistas e 
jornais, foi redatora-chefe da revista Vogue, onde trabalhou por 
quatro anos, quando, em 2011, assumiu um grande desafio: dar 
à luz a Glamour Brasil, publicação já renomada em outros pa-
íses, mas que precisava ganhar uma cara por aqui. Em cinco 
anos, Mônica conseguiu imprimir não apenas cara, mas alma 
à revista que está entre as primeiras do país a criar um canal 
direto com o leitor por meio de aplicativos de mensagens, visi-
tas à redação e até mesmo por e-mails. Sim, Mônica respondia 
todos os e-mails dos leitores da revista. E o esforço não foi em 
vão. A publicação foi um sucesso geral e conquistou números 
expressivos num mercado editorial visivelmente em crise.

Mesmo não estando mais à frente da Glamour - Mônica 
deixou a revista em fevereiro de 2017 para dar andamento 

A jornalista Mônica Salgado fala sobre o 
importante processo de posicionar marcas 
por meio das redes sociais

O DIGITAL NÃO É 
MAIS O FUTURO 
É  O  PRESENTE

U“
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a outros projetos -, a jornalista, que sabe tudo e mais 
um pouco sobre o universo feminino, também desen-
volve um trabalho de consultoria pelo país e procura 
disseminar um pouco do que aprendeu e ensi-
nou na primeira redação que abraçou, mesmo 
sob críticas, o surgimento das blogueiras e 
acompanhou o boom das redes sociais. 
Como estratégia, Mônica apostou 
na humanização da revista e na 
adoção de uma linguagem mais 
próxima de um leitor cada vez mais 
multitela, que se informa por meio de di-
versos canais digitais.

“A Glamour estreou em um momento em 
que as redes começaram a adquirir força e re-
levância nas nossas vidas, então a gente não podia 
fechar os olhos para isso. Ficou muito difícil, porque 
nas outras revistas eu acho que houve um pro-
cesso de adaptação, mas no caso da Glamour, 
a gente já nasceu nesse contexto, então 
não tinha como negar. Nós já nascemos 
com a necessidade e a obrigação, 
além de uma autocobrança de se  
envolver e de estar presente de 
maneira bastante efetiva”, ex-
plica Mônica. 

CANAL DIRETO COM O PÚBLICO-ALVO 
Jornalista por formação e pós-graduada 

em Marketing de Moda, Mônica também traba-
lhou no setor de Marketing de uma grande marca 
feminina de calçados, onde aprendeu muito sobre a 
importância das marcas se posicionarem de forma ade-
quada.

“Há muitos cases e exemplos de marcas que utilizam as 
redes sociais de forma inteligente, porque antigamente elas 
e os shoppings precisavam de intermediários para chegar até 
o consumidor final, seja através de revistas, celebridades ou 
qualquer outro meio de comunicação. Mas, hoje em dia, as 
marcas têm a possibilidade de gerar um conteúdo sem  inter-
mediários e de atingir diretamente, de conversar e estabele-
cer um diálogo com o seu público. E isso é muito importante! 
Com esse tesouro nas mãos, você tem que errar, acertar e 
exercitar,além de olhar para os cases de sucesso para com 
eles aprender”, aconselha a jornalista.

No entanto, mesmo diante de um cenário cada vez mais 
digital, a dúvida e o receio de como se comportar nas redes 
ainda são motivos que levam alguns empresários a adiar a 
sua estreia nesse universo. De acordo com Mônica, é impor-
tante que eles não confundam a sua postura na vida privada 
com a profissional.

“Podemos ter milhões de opiniões, ser saudosistas, care-
tas e até old fashion. Pessoalmente, podemos adotar a postu-
ra que quisermos na nossa vida privada, mas quando se trata 

dos nossos negócios, precisamos entender que esta-
mos inseridos no mundo, em um universo de con-

sumo que possui regras próprias. Então, temos 
que dançar conforme a música. Não pode-

mos fechar os olhos para as demandas 
de um mercado e de um público que 

está inserido nas redes sociais por 
mais que nós, pessoas físicas, 

não gostemos ou optemos 
por não nos expor dessa forma, 

mas o nosso consumidor está in-
serido nela, e é nele que a gente tem 

que mirar”, avalia.

CLIENTE INSERIDO NO PROCESSO CRIATIVO
Mesmo sabendo que na prática não existe 

uma fórmula matemática para se conquistar o me-
lhor caminho nas redes, pois como mesmo dis-

se a jornalista “estamos falando de vida real, 
de subjetividade, de ser humano e de uma 

história que ainda está sendo constru-
ída”, dar cada vez mais espaço e vi-

sibilidade para o cliente pode ser 
um bom caminho. 

“Eu acredito que os clientes, 
hoje em dia, de todas as idades, 

estão inseridos nesse universo digi-
tal, mas principalmente os mais jovens. 

Eles são pessoas que nasceram, cresceram 
ou adquiriram ali a sua faceta de consumidor 

e de crítico muito pelas redes sociais. São indiví-
duos que se orientam muito por elas, assim sendo, 

são pessoas que sentem a necessidade de se sentirem 
parte do processo. O cliente de hoje não consome mais 

passivamente. Ele constrói a marca,  opina,  tagueia, com-
partilha, enfim,  é parte do processo criativo”, destaca Mônica.

Mas, mesmo com todos esses desafios, a necessidade de 
estar presente nas redes é uma realidade para todo empre-
sário, não importando a área de atuação. E conforme explica 
Mônica, essa preocupação se justifica, inclusive, devido à cla-
ra mudança de paradigmas e também deste novo consumi-
dor que busca cada vez mais produtos e experiências novas 
ou, de preferência, surpreendentes. De acordo com o estudo 
da Deloitte, é necessário que o varejista tenha uma presen-
ça digital assertiva, sem descuidar dos pontos de venda, que 
tendem a se tornar espaços privilegiados para oferecer ao 
consumidor uma experiência rica com a marca.  

“Eu acho importante dar cara às marcas, porque se lá nos 
anos 80 e 90 a gente cultuava marcas, hoje cultuamos pes-
soas. Vivemos em um mundo em que pessoas são marcas e 
marcas são pessoas. Eu acho que uma marca não chega até 
o coração do seu cliente e do consumidor se ela não tiver um 
coração pulsante na linha de frente. Então, uma marca fria, 
uma pessoa jurídica, um CNPJ não conquista mais”. 

“Hoje em dia as marcas 
têm a possibilidade 
de gerar conteúdo 
sem intermediários 

e de estabelecer um 
diálogo com o seu 

público
Mônica Salgado

Jornalista

www.partageshopping.com.br 7
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m local onde é possível captar 
as pessoas no momento em 
que elas estão mais inclinadas a 
conhecer, experimentar, adquirir 
ou contratar produtos e serviços. 
Assim são os shopping centers. 
Um local amplo e agradável que 
mescla entretenimento e com-

pras, e os mais variados perfis de consumidores. 
Naturalmente, a propaganda nos shopping se 
tornou uma realidade, e os mais diversos forma-
tos geram impacto igualmente diferenciados nos 
clientes. De acordo com uma pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira de Shopping Centers - 
Abrasce, os shoppings recebem mais de 440 mi-
lhões de visitantes por mês, o que agrega grande 
valor à publicidade feita nos malls. 

A Rede Partage investe muito em publicidade 
e possui diversas linhas no segmento. E as op-
ções variam de um shopping para outro. As mais 
usuais são as publicidades nas portarias, o me-
gabanner, tampos das mesas das praças de ali-
mentação, colunas e painéis de mall e placas de 
cancelas dos estacionamentos. O coordenador 
de Mall e Mídia Norte e Nordeste do Grupo Parta-
ge, Francisco Júnior, explica que toda inovação é 
bem-vinda e ele destaca que a possibilidade de 
retorno para o lojista é bem maior do que qual-
quer outro meio de comunicação, pois o lojista 
anunciante atinge o consumidor no PDV (Ponto 
de Venda), no momento em que há uma predis-
posição para o consumo.

“Quando um anunciante chega com uma ideia 
nova fora do nosso book de mídias, nós damos 
um jeito de viabilizar a ideia. Mesclamos a mídia 
tradicional, como os adesivos, com a digital, como 
os painéis de LED, por exemplo, sem esquecer 
das redes sociais do mall que devem ‘conversar’ 
com os anúncios que estão sendo veiculados. O 
cliente que está no shopping vai perceber que a 
mesma propaganda está presente em diversos 
formatos e esse é o nosso objetivo. Se conseguir-
mos possibilitar ao anunciante aparecer nesses 
três formatos em única ação/comunicação, se-
remos o veículo de mídia mais interessante para 
ele”, explica.

Ele destaca ainda que as lojas e prestadores 
de serviços que não estão no shopping podem 
utilizar os canais de publicidade do local, pois isso 
é encarado como uma maneira de captação de 
clientes.

“Escolas, universidades, cursos, academias, 
centros médicos, entre outros anunciam nos sho-
ppings da rede. Eles não possuem a vantagem do 

Lojistas que não estão 
nos centros comerciais 

também podem ser 
beneficiados

SHOPPINGS 
SE ESTABELECEM 

COMO 
IMPORTANTES 

PONTOS DE MÍDIA 
PARA MARCAS

u
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lojista, que é a venda imediata, mas sabem da im-
portância de um público espectador de shopping. 
Para esses anunciantes, uma comunicação inte-
grada de marketing não estará completa só com 
TV, rádio e outdoor, por exemplo. O shopping 
está previsto em seu plano de mídia, sendo trata-
do como um importante meio de comunicação”, 
avalia Francisco.

Glauco Humai, presidente da Abrasce, afirma 
que o shopping é percebido como um espaço 
para realização de ações específicas, com o ob-
jetivo de aumentar as vendas de uma marca. “O 
empreendimento possibilita o conhecimento e a 
experimentação de um produto/serviço, princi-
palmente por estarem próximos ao local de con-
sumo dos produtos, e contar com frequentadores 
com maior disposição para consumir. Os empre-
endimentos são considerados uma mídia alter-
nativa com alto poder de conversão imediato em 
compra”, ressalta o presidente.

VISÃO DOS LOJISTAS
A publicidade nos shoppings é utilizada 

por todos os segmentos ali concentrados, 
e o retorno é garantido. Gustavo Auvray, 
proprietário do Restaurante Giraffas, 
no Partage São Gonçalo, no Rio de 
Janeiro, conta que investe em 
mídia interna e está sempre 
em busca de uma boa opor-
tunidade para conversar com 
seu consumidor. O empresário 
revela que logo após o investimento, 
sentiu um crescimento do faturamento 
girando em torno de 10%.

“O maior benefício é a precisão para atingir 
nosso público-alvo, ainda mais em um ambien-
te de crise, em que o empresário não pode des-
perdiçar recursos. Quando se opta pela mídia no 
mall, atingimos além dos nossos consumidores, 
potenciais clientes de outros players”, ressalta 
Gustavo.

No Partage Campina Grande, no estado da 
Paraíba, a articulação de propaganda não é dife-
rente, e os lojistas investem de maneira pontual. 
Giuliane Diniz, proprietária da Ótica Diniz, conta 
que investe em mídia nas portas dos elevadores 
desde a inauguração.

“Nosso retorno com a publicidade é positi-
vo. Atingimos todas as pessoas que chegam ao 
shopping de carro e que usam ou passam pelos 
elevadores. Sempre ouvimos dos clientes que vi-
ram a propaganda e acabam indo à loja para ver 
nossos produtos”, garante Giuliane.

Os shoppings recebem 
mais de 440 milhões 
de visitantes por 
mês, o que agrega 
grande valor à 
publicidade

Já no Partage Shopping Mossoró, localizado 
no interior do estado do Rio Grande do Norte, a 
loja de moda masculina e infantojuvenil Stalker 
busca explorar o painel externo e as panfletagens 
na cancela do estacionamento para divulgar suas 
promoções e coleções.

“Esse tipo de trabalho nos traz um retorno 
muito significativo, pois dá visibilidade às nossas 
ações. Com isso conseguimos atingir também 
outros clientes, que não foram ao shopping para 
ir até a nossa loja, mas que acabam nos visitando 
por ter visto a mídia interna”, pontua Gilberg Araú-
jo, Supervisor da loja. 

Mesclamos a mídia 
tradicional com 

a digital, como os 
painéis de LED, por 

exemplo, sem esquecer 
das redes sociais dos 

shoppings
Francisco Júnior

Coordenador de Mall e  
Mídia Norte e Nordeste  

do Grupo Partage

“
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epensar um negócio, até en-
tão bem-sucedido, para in-
vestir em um novo cliente e 
posicionamento na busca por 
um crescimento ainda maior. 
É com essa intenção que 
muitas lojas tradicionais do 

comércio de rua vêm mudando suas estra-
tégias, passando a explorar também as 

vantagens já conhecidas dos shopping 
centers, como a grande movimen-

tação diária, a ótima localização 
dos centros comerciais, o fun-

cionamento aos finais de semana e 
feriados, a segurança, o conforto, além 

do horário estendido. Aliada a todas essas 
vantagens, o investimento oferece também 

uma grande oportunidade de gerar maior vi-
sibilidade para as marcas e, ainda, ampliar o 
seu público-alvo. 

Para o empresário David Filgueiras de Al-
meida Jales, proprietário da loja DCell, há dois 
anos e meio em funcionamento no Partage 
Shopping Mossoró, no Rio Grande do Norte, a 
aposta foi acertada. 

“Tenho quatro lojas de produtos para celu-
lares, dispositivos móveis e assistência técnica. 
Enxerguei a necessidade da cidade de ter um 
local para atendimento com mais estrutura nesse 
segmento e investi. E, em busca de um público 
diferenciado e de aumento nas vendas, em 2016, 
decidi mudar para o shopping. Devido ao fluxo de 
clientes e aos horários diferenciados percebi um 
aumento de 70% nas vendas em comparação ao 
comércio de rua, o que tem correspondido às 
minhas expectativas e também promovido um 
maior reconhecimento da minha marca pelos 
consumidores”, explica David.

O mix de lojas e produtos que os shoppin-
gs oferecem é um dos grandes diferenciais 

MAIOR VISIBILIDADE 

PARA AS MARCAS 

E AMPLIAÇÃO DO 

PÚBLICO-ALVO 

ATRAEM LOJISTAS 

TRADICIONAIS

DO COMÉRCIO DE RUA PARA  
OS SHOPPING CENTERS

R
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dos empreendimentos. Os consumidores têm 
acesso a uma variedade, que vai desde as lojas 
âncoras, com o perfil de conhecimento nacio-
nal ou internacional e que, por isso, tendem a 
atrair mais consumidores, até lojas especializa-
das, que têm se tornado o grande diferencial 
comercial, especialmente para quem busca 
por produtos específicos.

Trabalhando com produtos importados, a 
Nippon Importadora é uma loja com mais de 
50 anos de história, presente em três cidades 
do Estado do Rio de Janeiro, e, em São Gonça-
lo, os gestores escolheram o Partage Shopping 
para posicionar a marca.

“Estamos no shopping desde a sua inaugu-
ração, em 2010. Além das vantagens ofereci-
das pelo empreendimento, percebemos tam-
bém que o Partage Shopping São Gonçalo tem 
uma boa administração e joga junto com os 
lojistas, potencializando vendas, criando 
campanhas, entre outras ações, o que 
ajuda a compor um valor ao nome 
Nippon Importadora”, destaca 
o administrador Flávio Campos 
Carvalho.

Marca tradicional no estado da Pa-
raíba, a loja Rutra, com atuação no seg-
mento de vestuário masculino, teve a sua 
primeira loja aberta no centro da Região Me-
tropolitana de Campina Grande há 21 anos. 
Mas, em 1999, os proprietários decidiram por 
operar o primeiro empreendimento em 
shopping, escolhendo o Partage Sho-
pping Campina Grande. Hoje em dia, 
a Rutra é uma rede com 12 unidades 
dentro de centros comerciais e apenas 
três no comércio de rua.

“O shopping no Brasil é um con-
ceito relativamente novo, que ganhou 
força no início dos anos 2000, tendo hoje 
uma presença muito forte no mercado va-
rejista, e se queríamos fortalecer a marca, não 
podíamos ficar na contramão desse movimen-
to. O empreendimento traz vantagens para os 
consumidores e também para o lojista, espe-
cialmente no que diz respeito aos horários 
estendidos e o funcionamento em feria-
dos. Nosso público quer comodidade 
no acesso e atendimento diferenciado, 
então, estamos posicionados para promover 
isso”, conta o empresário José Artur Melo 
de Andrade.

Nippon 
Importadora 

em São 
Gonçalo

DCell em 
Mossoró

Loja Rutra 
em Campina 

Grande

CASE NATURA
Não só as lojas que nasceram no comércio de rua estão optando pelos centros comer-

ciais. Recentemente, a Natura, multinacional brasileira do setor de cosméticos, higiene e be-
leza, que por muitos anos atuou com a venda direta, através de representação e consultoria, 
decidiu investir no varejo tradicional, ampliando seus canais de venda.

E a escolha do local onde posicionar as lojas foi única: shopping centers. O movimento 
de abertura de lojas físicas no Brasil começou com São Paulo, no ano passado e, atual-
mente, a empresa já possui 17 lojas, sendo 12 em São Paulo e cinco no Rio de Janeiro, 
além da Natura Nova Iorque. A proposta, como registra o presidente da marca, João 
Paulo Ferreira, no próprio site da empresa, é “trazer um ambiente em que as pessoas se 
sintam à vontade para ter contato com os produtos da Natura e possam vivenciar os valores 
da marca”.
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m mercado que movimenta 12 bilhões 
ao ano. Esse é o número que as brasi-
leiras investem em sapatos, de acordo 
com pesquisa realizada pela Feco-
mércio-SP. Que as mulheres mantêm 
uma relação de amor com os sapatos 
não é novidade, mas tudo começou lá 

atrás, no início da civilização. No século XVIII, a rai-
nha francesa Maria Antonieta já exibia uma coleção 
invejável de diversos pares e modelos. O tempo pas-

sou e os sapatos foram se diversificando, e atual-
mente existem inúmeros tipos, cores e texturas 

para todos os gostos. Pensando nessa fatia 
de mercado que atrai tantos olhares, o 

Grupo Partage procura trazer para seus 
malls sempre lojas variadas no ramo, 

visando melhor atender o cliente. 
O mercado da moda está 

otimista para 2018, e, somen-
te neste ano, a estimativa do 

faturamento do setor vai chegar 
a aproximadamente R$ 135 bilhões 

até dezembro. O Partage Shopping 
Parauapebas, no estado do Pará, inves-
te no segmento e a loja Arezzo é uma 

das opções. A marca é líder no mer-
cado de calçados, bolsas e aces-

sórios no Brasil e, com 45 anos 
de história, é, desde 2004, a 

melhor franquia no ramo. 
O proprietário da 

loja, Almir Barni, afirma 
que as mulheres são hip-

notizadas por sapatos e que 
a vaidade é um item cultural das 

brasileiras. Ele explica que o sucesso 
da marca é atrelado a um investimento 

de pesquisa de mercado.

UMA PAIXÃO 
CHAMADA... 
SAPATOS!

“A cada ano o mercado  
se torna mais promissor e 

com maiores possibilidades 
de ampliação dos 

investimentos
Tito Motta

Proprietário da loja Arezzo  
no Partage Shopping  

Campina Grande

u
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UMA PAIXÃO 
CHAMADA... 
SAPATOS!

““A mulher pode ser 
prática e básica no look 
e ousar no sapato, por 

exemplo, por isso prefere 
investir no calçado”

Juliana Bacellar
Consultora de  

Imagem
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“Constantemente nossos estilistas e téc-
nicos de desenvolvimento de produto 
fazem viagens internacionais para pes-
quisa de tendências, assim podemos 
trazer com antecedência novas 
construções e hits de moda”, res-
salta Almir.

De acordo com o empresário, a rede 
de lojas atrai o consumidor pela moda de 
alta qualidade, além do constante treinamento 
e capacitação dos funcionários. Porém, ele desta-
ca a importância de ter uma loja dentro de um centro 
comercial.

“Temos outras franquias dentro de shoppin-
gs e tivemos bons resultados, comparando 
com lojas de rua. Esse foi um dos maio-
res incentivadores. Todos os públicos e 
classes sociais podem usar Arezzo, 
da senhora à adolescente”, diz.

No centro comercial de Campi-
na Grande, localizado no interior do es-
tado da Paraíba, a loja Arezzo conta com 
um proprietário que possui vasta experiência 
em shoppings. Tito Motta iniciou sua trajetória 
como empresário varejista, atuando em cen-
tros comerciais, e com isso revela que um dos 
diferenciais de sua loja é ter um atendimento 
intimista, para que os clientes se sintam em 
uma extensão de seu guarda-roupa.

“Observo que a cada ano o mercado se 
torna ainda mais promissor, e com maiores 
possibilidades dos pequenos e micro 
empresários ampliarem seus inves-
timentos. Acredito que não existe 
um formato único que atenda a todos 
os tipos de negócios e que cabe a cada 
marca decidir o momento certo de apresen-
tar sua coleção e suas estratégias de comuni-
cação e venda”, pontua Tito.

O empresário diz que a principal van-
tagem de ter uma loja dentro de um 
shopping é o movimento de pessoas 
no local, e o segundo ponto é a seguran-
ça proporcionada.

“Estabelecimentos comerciais nas 
ruas, em quase todas as cidades brasilei-
ras, sofrem com a criminalidade.  Para 
os clientes dos shoppings, existe 
a comodidade do estacionamento, 
banheiros, estrutura para uma família 
completa e isso, sem dúvidas, se reflete 
no nosso resultado”.

TENDÊNCIAS PARA 2018
E por falar em moda, nada mais 
apropriado do que falar com quem 
entende. Famosa por sua extensa 

qualificação acadêmica no segmen-
to, a consultora de imagem Juliana Ba-
cellar explica que sua paixão por moda 
existe desde os 15 anos de idade e que 
seu principal objetivo é dedicar toda 
sua energia técnica e criativa para o cli-
ente. A consultora destaca que, quando 
as mulheres possuem dificuldade com 
alguma compra, é muito mais fácil in-
vestir em um calçado do que em uma 

roupa. 
“A mulher pode ser prática e 
básica no look e ousar no sapa-
to, por exemplo, por isso prefere 

investir no calçado. Um ponto que 
sempre destaco é que se existe uma 

tendência de uma determinada estampa, 
a mulher prefere investir em um sapato no 
tom da moda e mesclar com as roupas que 
ela já tem no armário. Comprar um sapato 
novo é sempre a opção escolhida!”, afirma 
Juliana.

Ela aponta ainda que, para 2018, a tendên-
cia continuará sendo o conforto. “As marcas 
estão resgatando o conforto da mulher em 
todas as estações. Mesmo os calçados com 
salto estão vindo com essa tendência. Os 
saltos bloco, o mule e o flatform continuam 
em 2018, visando ao bem-estar dos usuários, 
resgatando os anos 1980”, diz.

#Dicas da Juliana Bacellar

Escolha o sapato de acordo com seu estilo, 
sempre! Normalmente, a mulher busca ser 
elegante e moderna, mas para isso não é 
preciso estar em cima do salto. Dependendo 
da ocasião pode ser usado um sapato de salto 
mais baixo ou uma sapatilha com um design 
moderno e assimétrico. Vai ficar confortável  
e elegante! 



dedicação para estar cada vez mais 
próximo do público é um dos gran-
des diferenciais do Grupo Parta-
ge. Com ações especialmente 
pensadas para cada perfil 
de consumidor, os sho-
ppings da rede se po-
sicionam não ape-

nas como centros comerciais, mas 
também como locais de encontros, 
seja para um almoço em família ou 
para reunir os amigos para um happy hour. 
E para o público universitário não é diferente, 
além de promover eventos e buscar a parceria 
dos lojistas, a fim de estabelecer promoções es-
pecialmente pensadas para os estudantes, o empre-
endimento ainda busca se consolidar como espaço de 
fomento à educação e à cultura, além de aperfeiçoamento 
profissional.

ESTUDANTES MARCAM PRESENÇA  
NOS EMPREENDIMENTOS  DO GRUPO PARTAGE
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a
A proximidade entre os empreendimentos e as 
instituições de ensino, como no caso do Partage 

Shopping Mossoró, que está perto de quatro 
grandes universidades do Rio Grande do Nor-

te, é um facilitador nessa relação. Pensando 
em melhor atender esse público, o centro 

comercial tem buscado parcerias com 
a Universidade Potiguar (UNP), 

a Faculdade de Enfermagem 
Nova Esperança (FACENE), a Uni-

versidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN) e a Universidade Fe-

deral Rural do Semi-Árido (UFERSA) para 
realização de atividades, campanhas e even-

tos, e também se colocado como incentivador 
de projetos de extensão.
As iniciativas em Mossoró são as mais diversas, 

desde a exposição de trabalhos de grupos de arte e 
apresentações artísticas de alunos dos cursos de música 

das universidades, até a organização de visitas técnicas para 
entender o funcionamento do empreendimento. E no final 
deste ano, o shopping deu início ao projeto Partage Saúde, 
uma aliança com projetos de extensão, que traz serviços dos 
mais diversos profissionais da área da saúde, como odontolo-
gia, fisioterapia, enfermagem e nutrição para dentro do em-
preendimento.

“O shopping tem entre seus objetivos institucionais o de 
fomentar, socialmente, culturalmente e economicamente a 
cidade que nos acolheu tão carinhosamente. Entendendo 
que a educação é o melhor caminho para os jovens,  o Par-
tage Mossoró busca contribuir com as instituições no aper-
feiçoamento técnico e social dos estudantes do município e 
região. Fazemos com muita satisfação ações dessa natureza. 
Buscamos, inclusive, fomentar diretamente ou indiretamente o 
surgimento de mais faculdades”, comenta o superintendente 
Charles Santiago.

Ao lado da UNP, da UERN, da Universidade Estácio de Sá e 
da Unopar, o Partage Norte Shopping Natal (RN), também está 
interessado em ampliar a relação com o público universitário. 
O centro comercial, que já possui uma grande frequência de 
alunos dos ensinos fundamental e médio, por também estar 
localizado próximo a diversas escolas públicas e particulares, 
está desenvolvendo uma campanha voltada para os estu-
dantes de ensino superior. Segundo a área de marketing do 
empreendimento, para o próximo ano, estão sendo programa-

Proximidade 
com as 

universidades 
favorece a presença 

de estudantes 
nos centros 
comerciais
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das ações que vão desde a realização de aulões 
preparativos para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), até a organização de grandes 
feiras literárias.

E os alunos reconhecem a presen-
ça dos shoppings e participam com 
dicas de ações para fortalecer essa 
relação. Para a aluna do curso de Direito 
da UNP Mossoró, Letícia Matias, de 20 anos, 
a abertura de um espaço para workshops e 
palestras focadas no público universitário é uma 
das ações que podem ser devolvidas pelo sho-
pping.

“O Partage Shopping Mossoró é mui-
to perto da UNP, dá pra ir a pé. Eu fre-
quento principalmente a praça de 
alimentação, o cinema e a livraria. 
Mas adoraria ter a possibilidade de 
participar de promoções e descontos 
dedicados aos estudantes e também de 
ter acesso a eventos acadêmicos realiza-
dos dentro do centro comercial. O Partage 
está sempre inovando na parte de entretenimen-
to, já realiza feiras de livros e também são feitas se-
ções de autógrafos com autores, então a organização 
de workshops e palestras especiais seriam mais um fator 
de identificação com o público universitário”, considera Letícia.

Em Natal, a estudante de Ciências Contábeis da UNP, Maria 
Thaysa Oliveira da Silva, de 19 anos, também fala da sua rela-
ção com o shopping.

“Minha relação é bastante frequente, pois no Partage 
consigo resolver tudo o que preciso. Há exatamente 
dez anos, nós, da zona norte, tínhamos que atra-
vessar a cidade para encontrar um shopping, 
mas hoje a realidade é bem diferente. Con-
sidero o Partage Norte Shopping Natal 
um empreendimento âncora da Zona 
Norte, porque é um lugar onde podemos 
fazer compras, nos reunir com os amigos, rir, 
brincar e nos divertir. É um lugar agradável. Acho 
que uma parceria entre o shopping e a univer-
sidade, que permitisse descontos aos alunos, 
seria uma iniciativa interessante. O público 
estudantil é imenso, e se isso aconte-
cer vai movimentar o shopping muito 
mais do que já movimenta atual-
mente”, diz a estudante, que ainda 
conta sobre a escolha do mall como 
local de encontro com os amigos: “Não só 
eu, mas vários alunos da universidade já têm 
o happy hour como um compromisso importante, 
todos nós precisamos disso devido à rotina cansati-
va e qual o lugar mais próximo? O Partage, é claro”.

Cultura e educação 
caminhando juntas

Em Minas Gerais, o Partage Shopping 
Betim inaugurou no mês de setembro um 
espaço para exposições. “A Galeria”, como 
foi nomeada, tem como proposta receber 
exposições itinerantes, assinadas por artis-
tas locais, valorizando assim a cultura e os 
profissionais da região. O espaço onde his-
tória, pessoas, lugares e costumes inspiram 
representações, é uma parceria entre o mall 
e a prefeitura da cidade, através da Funda-
ção Artístico-Cultural de Betim (Funarbe) e é 
aberto ao público.

A primeira expositora d’A Galeria foi a 
artista Marcella Brettas, moradora de Betim 
há mais de 32 anos, que apresentou 25 qua-

dros de pintura acrílica, os quais seguem 
o conceito de arte contemporânea, na 

mostra “Cores da Primavera”.
Com as exibições, o shopping busca dar 

visibilidade às artes visuais de Minais Gerais 
e aproximar o trabalho dos artistas locais do 
público em geral, em um conceito de de-
mocratização da arte.

“A ideia é de que esse seja um es-
paço para democratizar os diversos 

tipos de artes da região, permitindo 
que os artístas locais mostrem seus 

trabalhos e ampliando o acesso do à ex-
posições artísticas, uma vez que teremos 
um calendário com um vasto material”, res-
salta Rodrigo Pereira, superintendente do 
Partage Shopping Betim.
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“O Partage 
Shopping Mossoró 

é muito perto da 
universidade, dá 

para ir à pé”
Letícia Matias

Estudante  
de Direito

“No Partage 
consigo resolver 

tudo o que 
preciso”

Maria Thaysa  
Oliveira da Silva 

Estudante de Ciências 
Contábeis
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Investimentos do setor de mineração são atrativos 
e tendem a crescer ainda mais

ESTADO DO PARÁ ESTÁ ENTRE 
AS MELHORES REGIÕES DO 
PAÍS PARA SE INVESTIR

le é o segundo 
maior estado do 
País, o mais populo-
so da região Norte e sua 
fauna e flora são de bele-
za e importância incalculáveis 

para o Brasil, possuindo o maior corredor de flores-
tas protegidas do mundo, com mais de 717 mil km². Esta-

mos falando do riquíssimo Estado do Pará, região que tem a sua 
economia baseada na agricultura, pecuária, indústria, turismo e, 

principalmente, no extrativismo vegetal e mineral. A loca-
lidade está entre as áreas que recebem os maio-

res investimentos do setor da mineração, e 
que tende a expandir cada vez mais 

a produção de minério. Desta-
que para a cidade de Pa-

rauapebas, a maior 
produtora da 

região.

E
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E quem confirma esse potencial do estado é 
o reconhecido Prof. Luiz Marins: “O PIB (Produ-
to Interno Bruto) da região Norte e Nordeste do 
Brasil é maior que o PIB da Argentina. Assim, é 
uma região de grande potencial. As regiões Sul 
e Sudeste estão se tornando mercados madu-
ros e o futuro estará nessas novas regiões, sem 
dúvida alguma”, afirmou.

O também antropólogo, escritor e consultor 
de empresas no Brasil e no exterior, destaca a 
necessidade de se explorar mercados emer-
gentes, que estão na região Centro-Oeste e 
Norte, pois, de acordo com ele, o país está des-
tinado a ser o maior produtor de alimentos do 
mundo.” Nesse contexto, o Pará é uma potência 
para grandes investimentos por possuir a maior 
reserva de água do mundo, em Alter do Chão, 
que tem capacidade para abastecer o planeta, 
além de uma imensidão de terras agricultáveis”, 
ressalta o professor durante um bate-papo re-
alizado, no início do ano, no Partage Shopping 
Parauapebas, com alguns empresários sobre as 
possibilidades de investimento na região.  

Ele ainda lembrou que, muitas vezes, o fato 
de estar envolvido com o dia a dia da localida-
de pode fazer com que as pessoas mirem em 
outros temas, igualmente importantes, mas que 
tiram a atenção de oportunidades futuras.

“Nem sempre as pessoas locais são foca-
das nas vantagens estratégicas comparativas 
de longo prazo. Quase sempre pensam no curto 
prazo, e assim têm mais dificuldade de ver o bri-
lhante futuro que tem essa região. A qualidade 
do minério no Pará é das melhores do mundo e 
as jazidas são imensas. Outro problema é que a 
imprensa local sempre foca mais nos problemas 
do que nas oportunidades, fazendo com que 
elas sejam sempre questionadas se acontece-
rão ou não”, analisa.

PARAUAPEBAS: CRESCIMENTO À VISTA
De acordo com Marins, economicamente fa-

lando, o estado é maior do que o Uruguai, que a 
Costa Rica, que o Panamá e que o Líbano, o que 
confirma que o Pará tem um futuro maior do 
que o seu passado. Já a cidade de Parauape-
bas, é maior que muitos países como por exem-
plo o Kosovo, Guiné,  Suriname e Montenegro, 
fora os municípios vizinhos que, somados, for-
mam uma economia muito maior. Para ele, para 
que todos possam se beneficiar com o desen-
volvimento do estado e da cidade, inclusive os 
pequenos varejistas, é preciso investir em pes-
quisa e estrutura. 

“É preciso que os em-
presários acreditem e fa-
çam a sua parte com 
qualidade no atendi-
mento, na prestação de 
serviços, e também na for-
mação e no desenvolvimento 
de pessoas. Se o investidor tiver 
uma visão de médio e longo prazos, 
não há melhor lugar para se investir do 
que nessa região. Mas é preciso ter esse 
entendimento e estudar comparativamente 
outras regiões do mundo, e mesmo do Brasil, 
para poder compreender essas vantagens re-
gionais que o Pará e a região de Parauapebas 
oferecem”, destaca.

Apresentador do programa Show Business, 
na Rede Bandeirantes, e Motivação & Sucesso, 
na Rede Vida de Televisão, Luiz Marins lembra 
a boa impressão que teve quando esteve pela 
primeira vez no Shopping Partage Parauapebas, 
que ainda é jovem, com apenas 6 anos de atu-
ação.

“Conheci o empreendimento e fiquei impres-
sionado com o mix e qualidade das lojas. O Sho-
pping é ainda novo e quem acreditar e inves-
tir agora, terá, sem dúvida, muito sucesso pelo 
profissionalismo que existe na gestão e no vigor 
econômico da região, com aeroporto receben-
do investimento futuros e toda a riqueza mineral 
existente”, garante Luiz Marins.

É preciso que os 
empresários acreditem 

e façam a sua parte com 
qualidade no atendimento, 
na prestação de serviços, 
e também na formação e 

no desenvolvimento
de pessoas

“
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azer, entretenimento e segurança. Esses são os 
principais atrativos de um shopping, porém, para 
que o consumidor conheça esse mundo de opor-
tunidades e variedades, é necessário que o mall 
seja bem representado na rede. A internet é um 
dos principais aliados no quesito informação, e é lá 
que procuramos tudo que queremos saber, sobre 

os mais variados assuntos. Pensando nisso, a Rede Partage re-
solveu mudar a identidade do site da empresa e deixá-lo mais 
leve, funcional e de fácil navegação para que os clientes pos-
sam encontrar o que procuram de forma mais rápida e prática.

A presença on-line de uma empresa é cada vez mais requi-
sitada pelos consumidores que buscam cada vez mais produ-
tos e serviços na internet. Conseguir retratar a personalidade 
de uma empresa através do site é um desafio, e pensando por 
esse viés, a Rede Partage oferece agora um site mais atrativo 
e eficiente.

Oferecer uma melhor usabilidade e funcionalidade, além 
de uma experiência mais satisfatória para o visitante durante 
a navegação, são alguns dos intuitos da repaginação do site, 
porém, não são os únicos. A Coordenadora de Marketing do 
Grupo Partage, Juliana Morais, explica que o objetivo do novo 
site foi trazer também um design atual e agradável.

“Dentre outras melhorias, estruturamos o site para SEO, fa-
cilitando as buscas à plataforma através do Google e outros 
buscadores. Para isso, foi fundamental uma estruturação cor-

NAVEGANDO EM NOVAS PLATAFORMAS
reta das páginas para que os trabalhos de otimização pudes-
sem ser mais efetivos e rendessem um bom posicionamento 
nas pesquisas”, disse.

Juliana destaca ainda que outro item importante foi a ade-
quação do design, tornando o site mais responsivo, melho-
rando o acesso por meio de dispositivos móveis, como smar-
tphones e tablets, forma pela qual os clientes mais acessam as 
informações atualmente.

O superintendente do Partage Shopping São Gonçalo, Luiz 
Vaz, pontua que a nova plataforma está mais moderna e com 
muitas informações sobre os centros comerciais. 

“Para nós, isso é excelente, pois valoriza as peculiaridades 
de cada empreendimento e nos dá ainda mais visibilidade cor-
porativa. Comercialmente também é muito importante termos 
mais essa representação on-line, visto que a internet é uma 
grande vitrine de negócios”, avalia.

Para Charles Santiago, superintendente do Partage Shopping 
Mossoró, a necessidade de criar uma identidade Partage foi 
sensacional, pois a rede está presente em quatro regiões do 
país: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste.

“Esse novo canal de informação e comunicação da holding 
cria um senso de união de todos os shoppings da rede. A partir 
de agora, temos um veículo importante e ainda mais completo 
para mostrar o trabalho e o compromisso de todos os cola-
boradores, e consequentemente, atrair novos parceiros para 
continuarmos a crescer”, observa Charles.

l
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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
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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.

www.partageshopping.com.br 



Revista Partage20


