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REVISTA

seu negócio no lugar certo

campina grande

mossoró

RIO GRANDE

Partage Shopping Campina
Grande celebra seus 15
anos com novo nome

West Shopping Mossoró
fecha o 1º semestre de
2014 com novidades

Inauguração Partage Shopping
Rio Grande está prevista para o
primeiro semestre de 2015
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editorial
É com muita satisfação que nós, do Grupo
Partage, apresentamos a segunda edição de nossa
revista. É uma grande alegria para nossa equipe ver
mais um fruto do projeto que nós idealizamos sendo
concluído e o convidamos a compartilhar conosco.
Assim como nossos empreendimentos, este veículo
de comunicação é cuidadosamente pensado para que
você, nosso parceiro, possa entender sobre os assuntos
que reúnem todas as áreas afins e inerentes ao processo
deste grande e complexo universo que são a implantação,
comercialização e gestão de um shopping.
Não podemos deixar de dizer que este revista nasce em
um momento muito especial para nosso Grupo, afinal nossa
empresa encontra-se em fase de expansão. Em apenas
quatro anos, alcançamos várias regiões do país, como
Nordeste, Sudeste, Norte e região Sul.
Temos a convicção de que todo este crescimento não
seria possível sem os nossos parceiros que, assim como o Grupo
Partage, têm seu foco voltado à qualidade de serviço. Por isso,
e entendendo a importância de salientar a cada dia este olhar,
esta edição da Revista Partage trará uma matéria especial sobre o
crescente setor de franchising, que atualmente está movimentando
muitos novos negócios. A coluna Entrevista contará com a
participação do diretor da Controladoria do grupo, Luiz Vaz e vai
abordar os benefícios da padronização dos relatórios.
Finalmente, a segunda edição da Revista Partage segue com
seu compromisso de servir, através de matérias escritas com
seriedade e isenção, como um meio de integração dos nossos lojistas
com o mercado de shopping centers.
Este é o nosso compromisso e a nossa missão! Boa leitura!
Ricardo Baptista
Diretor-presidente
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REVISTA PARTAGE

Já pensou em
abrir uma franquia?

Modelo é
aposta para
primeiro
negócio

6

A

Abrir um negócio próprio requer uma série de
habilidades, investimentos e uma certa dose de
ousadia. Mas, através de um modelo de franquias,
determinadas dúvidas na hora de empreender
podem ser cessadas e a vontade de estar à frente
de um negócio próprio passa a ser uma realidade.
Nos shoppings administrados pelo grupo
Partage, diversos lojistas optaram pelo modelo
por inúmeros motivos, como segurança, reconhecimento e retorno financeiro. Este último fator é
ainda mais convincente ao se analisar o quanto
o setor movimentou no ano de 2013. De acordo
com dados divulgados pela Associação Brasileira
de Franchising (ABF) a estimativa é de cerca de
R$ 115,582 bilhões, o que representa crescimento
de 11,9% em relação ao ano de 2011.
O setor que mais cresceu foram os negócios
voltados para acessórios pessoais e calçados, que
teve aumento de 17,1%, gerando lucros de R$ 7,3
bilhões.
Uma oportunidade de conhecer com mais
detalhes o mercado de franquias são as feiras realizadas pela Associação Brasileira de
Franchising. No início do mês de junho, a ABF
realiza a 23ª edição de sua feira com 480 expositores nacionais e internacionais para os
empresários e a Partage está presente com um
estande apresentando os shoppings do grupo.
Um excelente momento para conhecer o potencial de cada empreendimento.
Estima-se que em três dias de evento, a feira
movimentará R$ 520 milhões em novos negócios.
De acordo com Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF, a feira é a principal referência do momento no mercado de franquias no Brasil.
“A feira é uma ótima oportunidade para que o
empreendedor encontre e conheça qual o negócio ideal para o seu perfil de atuação”, completa.
Apostas do mercado
De acordo com a consultoria Rizzo Franchise,
em um estudo recentemente divulgado com exclusividade pela revista Exame, São Gonçalo (18ª)
e Natal (21ª) estão entre as 50 cidades mais promissoras para abrir uma franquia, cidades onde a
Partage está presente com o Boulevard Shopping
São Gonçalo e Norte Shopping Natal.
Oportunidades e consumo em expansão foram
os dois critérios levados em conta para chegar à
lista das cidades mais promissoras para abrir uma
franquia. O levantamento considera nove ramos
de atuação (educação, livrarias, automotivo, infantil, hotelaria, construção, saúde e beleza, alimentação e acessórios pessoais) e mostra quais

são as melhores oportunidades em cada uma das
cidades analisadas.
“Olhamos o índice potencial de consumo de
cada localidade, comparado com os negócios
disponíveis nos nove setores. Quando tem índice
maior do que a oferta local, entra no ranking”, explica Marcus Rizzo, que coordena a pesquisa.
“As pessoas devem escolher uma franquia
pela identificação com a atividade e não só porque existem oportunidades de mercado local”,
alerta Rizzo.
Uma dessas pessoas que escolheram a marca
de acordo com o que se identificava foi a empresária potiguar Gorete Pinheiro, que possui uma
unidade da perfumaria Água de Cheiro no Norte
Shopping Natal. A marca foi uma aposta de sua
mãe, há 34 anos, que, a convite da própria marca,
entrou no ramo de franchising e juntas administram oito unidades na cidade, inclusive a do Norte
Shopping.

As pessoas devem escolher
uma franquia pela identificação com a
atividade e não só porque existem
oportunidades de mercado local
MARCUS RIZZO
CONSULTORIA RIZZO FRANCHISE
“Abrir a loja do shopping foi uma sugestão da
própria franqueadora. O mix é interessante e a
empresa ficou satisfeita com o que foi apresentado”, revela Gorete.
Assim como Gorete, o empresário Bruno Pena
contou com o apoio e incentivo do franqueador.
Proprietário das lojas Mr. Cat e Imaginarium, a
oportunidade de abrir o primeiro negócio no
Boulevard São Gonçalo surgiu quando a marca de
sapatos buscava por um franqueado com interesse na região.
“Eu acreditei no potencial da marca, que desejava essa nova loja, e do shopping. O resultado foi
tão positivo que abri ao lado a segunda marca e já
negocio uma terceira loja que em até três meses
começará a operar”, lembra.
Apesar do suporte oferecido pelas marcas,
Gorete revela o principal segredo.
“Um bom treinamento da marca a que você
está se associando e saber usar os ensinamentos que são passados são as melhor ferramentas
para obter êxito”, analisa. n
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Debut em grande estilo
Campina Grande comemora 15 anos
e assume o nome Partage

E

Em abril, o Boulevard Shopping Campina
Grande completou 15 anos e a primeira mudança com a nova idade é percebida já na fachada:
agora o Boulevard passa a ser Partage Shopping
Campina Grande, acompanhando o processo de
revitalização da empresa. Além das obras de
expansão, o shopping será o primeiro dos oito
empreendimentos do grupo Partage a passar por
uma mudança na identidade visual.
“A origem do nome Partage vem do idioma
francês, que significa partilhar. Alinhado com o
slogan da empresa “Transformando cidades e
pessoas”, a inclusão da marca empreendedora
no nome do shopping materializa o compromisso
da Partage com Campina Grande e acompanha
o processo de maturação do shopping”, explica
Danielly Damarte, gerente de marketing.
A nova logomarca, já adotada anteriormente,
é a mesma do grupo, em formato de flor, remetendo a uma Rosa dos Ventos e a pins de localização. A concepção reflete o compromisso da
empresa em se fazer presente e direcionar seus
investimentos a todos os cantos do Brasil.
A mudança oficial da troca de nome e da nova
identidade visual foi comunicada ao público através de campanhas publicitárias em diversas mídias, veiculada a partir do dia 7 de abril com o
nome “Agora Somos Partage”.
“A finalidade da campanha foi divulgar
ao público essa mudança. As mídias utilizadas para veiculação foram tevês, rádios AM
e FM, jornais, portais de notícias, outdoors e
nossas redes sociais. Além da mudança da

No café da manhã do Hotel Garden, a equipe composta por Karla Botelho,
coordenadora de marketing para Norte e Nordeste do grupo Partage;
Danielly Damarte, gerente de marketing; e Cristiano Vargas, gerente de
operações, apresentou as novidades aos jornalistas e lojistas
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sinalização interna do shopping, foi desenvolvida
uma comunicação visual especial. Escolhemos
estrategicamente lugares diferentes na intenção
de impactar os clientes, para que a novidade não
passasse despercebida”, completa Danielly.
Dando continuidade à divulgação, no dia 24 de
abril a equipe de marketing recebeu jornalistas e
lojistas, no Garden Hotel, para apresentar a campanha de aniversário dos 15 anos do shopping.
A equipe é composta por Karla Botelho, coordenadora de marketing para Norte e Nordeste do
grupo Partage; Danielly Damarte, gerente de marketing; e Cristiano Vargas, gerente de operações.
Durante o evento, também foi apresentada a
promoção para celebrar o aniversário e o Dia das
Mães. Entre os dias 29 de abril e 31 de maio, os clientes
que juntaram notas fiscais no valor de R$ 200,00 em
compras puderam trocar por um cupom para concorrer ao sorteio de um dos três carros HB20, zero
quilômetro.
“O investimento da campanha de 15 anos é de
aproximadamente R$ 300 mil e esperamos que
haja um aumento de vendas de 15%, na comparação com o mesmo período de 2013”, analisa
Danielly.

O novo nome do shopping é a terceira mudança ocorrida nos últimos 15 anos. Ele foi inaugurado com o nome de Iguatemi Shopping Campina
Grande, sendo posteriormente renomeado de
Boulevard, como lembra o empresário Carlos
Botelho, da loja Clube Mix, que foi um dos primeiros lojistas do mall.
“Vi a obra desde a primeira pedra, quando
ainda se chamava Iguatemi. E houve uma espécie
de choque recentemente, quando fiquei sabendo
da mudança de nome. Mas somos parceiros e desejamos o melhor sempre para ambos os lados”,
confessa Carlos.
Já para o lojista Marcos Guimarães, da Lupo,
que se instalou há cinco meses no Partage
Campina Grande, o clima de novidade ainda não
passou.
“Participei do café em que nos apresentaram
a mudança de nome e o público aos poucos vai se
acostumando com a novidade. Eu estou muito satisfeito com a administração Partage e torço para
que o shopping cresça sempre, independente de
nomes”, opina o empresário.
Assim como os colegas lojistas, o empresário Tito Motta, que também preside a Câmara de
Dirigentes Lojistas de Campina Grande, acredita
que a mudança de nome veio para ficar.

“Temos aqui um grupo sólido que deu início
a uma grande obra e que mostra que veio para
permanecer na administração por muito tempo.
Temos uma nova identidade que veio para ficar”,
observa Tito, que com suas lojas participa da promoção do Dia das Mães e estipula que o crescimento na venda no período da promoção
tenha sido maior que no mesmo período de 2013.
“As vendas de maio fecharam
10% acima do mesmo período. Como
de costume, as vendas de presentes
para as mães aqueceram na véspera, recuperando um mês relativamente difícil para o comércio no
geral”, enfatiza Tito.
Com o nome Partage Shopping
Campina Grande, o grupo Partage
dá continuidade ao seu compromisso de continuar crescendo ao
lado dos moradores de Campina
Grande. Vida longa! n

Cartaz promocional da campanha
“Agora Somos Partage”
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Padronizar é
a solução
Responsável pela implantação
de padronização, o diretor
Luiz Vaz conta os benefícios
deste processo

A

A trajetória de Luiz Alberto Moreira
Vaz com a Partage começou em 2010,
com sua contratação para fazer o startup
do primeiro empreendimento do grupo
em São Gonçalo, localizado no Rio de
Janeiro. Logo após a festa da cumeeira
do Boulevard Shopping São Gonçalo, que
reuniu empreendedores, lojistas, varejistas e profissionais do setor de shopping
centers, Vaz assumiu o cargo de superintendente e acompanhou a fase final
da construção do mall e das lojas até a
inauguração.
Nesta fase, o então superintendente,
além de concentrar o atendimento nas
necessidades dos lojistas, ajudou a iniciar
a contratação do corpo administrativo.
Desta época, Vaz lembra que acompanhou toda a “(...) legalização das entidades que compõem o empreendimento,
estruturação do organograma das áreas comercial, administrativa, financeira,
operacional e de marketing, definição dos
planos de contas, conceito do layout da
administração do shopping e implantação dos sistemas de gerenciamento e de
apoio”.
No Boulevard Shopping São Gonçalo,
Luiz Vaz esteve à frente da superintendência durante três anos, até que em junho de 2013 migrou da operação do Rio
para a central em São Paulo, assumindo
a diretoria de Controladoria da empresa,
iniciando outra fase no Grupo Partage e
em sua carreira. Entre as diversas contribuições nas ações do grupo está a padronização dos relatórios que facilitou,
entre outras coisas, a avaliação e análise
dos relatórios emitidos pelos Shoppings
Partage. Em entrevista para a Revista
Partage, Vaz falou dos benefícios desta
padronização.

A padronização dos
relatórios permitiu a
correta apropriação das
receitas e despesas entre
os diversos centros.
10

Revista Partage - Como surgiu a
ideia de padronizar os relatórios?
Luiz Vaz - Sendo o Boulevard Shopping
São Gonçalo o primeiro do grupo Partage,
todos os relatórios tiveram que ser desenhados de forma a atender as necessidades gerenciais e de controle do próprio
shopping, da administradora e dos empreendedores. Este processo levou algum
tempo em aperfeiçoamento e melhorias,
tanto na forma quanto na qualidade, até
chegarmos ao que chamamos de padrão
Partage. Definido o padrão, o conjunto de
relatórios foi imediatamente implantado
em cada novo shopping adquirido pelo
grupo. A padronização se estendeu então
ao organograma da administração dos
shoppings, dos planos de contas, do conceito de layout das administrações locais
e dos sistemas de gerenciamento.
Revista Partage - Quais os benefícios
dessa padronização?
Luiz Vaz - Além da facilidade de avaliação e análise dos relatórios emitidos pelos diferentes shoppings, a padronização
permitiu que a administradora criasse indicadores para acompanhamento do desempenho individual e comparativo entre
os vários shoppings, possibilitando identificar desempenhos abaixo da média, que
precisam de atenção especial, e desempenhos acima da média, que podem servir como boa prática para disseminação
pelos shoppings do grupo.
Revista Partage - Uma das
possibilidades que a padronização
permitiu é referente ao fluxo
financeiro das áreas como a receita
do empreendedor, do condomínio e do
fundo de promoção. Como funciona na
prática?
Luiz Vaz - Os relatórios-padrão são específicos para cada entidade que compõe
o empreendimento, ou seja, empreendedores, condomínio edifício e fundo de
promoção. A segregação das entidades
e dos relatórios gerenciais permite a segregação dos fluxos (receitas e despesas), facilitando as análises financeiras,
contábeis e de auditoria. A padronização
dos relatórios, detalhado ao nível da definição das rubricas do plano de contas
que compõem cada indicador, possibilitou

(...) o comparativo
de indicadores de
performance permite
aos gestores a troca
de informações e de
boas práticas.
a adequação e atualização do sistema de
gerenciamento, garantindo a consistência dos dados analisados. A clareza dos
relatórios gerenciais (sintéticos), o detalhamento analítico das receitas e despesas e o acompanhamento orçamentário
distribuídos mensalmente aos diversos
empreendedores, além dos livros contábeis e auditoria externa, permitem a clareza na prestação de contas e garantem a
governança corporativa.
Revista Partage - Como os dados
podem ajudar na tomada de decisões
do Grupo Partage?
Luiz Vaz - Relatórios-padrão e dados
consistentes permitem a avaliação correta das informações e geram base sólida para análises e decisões estratégicas
do grupo.
Revista Partage - Quanto tempo
levou para entrar a concepção e
a aplicação dos novos modelos de
relatórios?
Luiz Vaz - Como dito, o processo de concepção e desenvolvimento dos relatórios
se deu durante o primeiro ano de implantação e operação do Boulevard Shopping
São Gonçalo, com aperfeiçoamento dos
relatórios sintéticos suportados por relatórios analíticos estruturados.
Revista Partage - Quais as
principais características que podem
ser observadas em longo prazo com a
padronização da leitura desses dados?
Luiz Vaz - A padronização dos relatórios
permitiu a correta apropriação das receitas e despesas entre os diversos centros
de custo, dando maior transparência aos

relatórios financeiros, maior consistência
no rateio dos diferentes custos e melhoria da governança das diversas entidades
de cada shopping.
Revista Partage - Quais os próximos
passos a serem tomados com a
leitura dos dados? Como as áreas
operacionais e de marketing, por
exemplo, poderão se beneficiar desta
padronização?
Luiz Vaz - Estruturados os relatórios
gerenciais e de prestação de contas, definida a composição das rubricas do plano
de contas que compõe cada indicador e
atualizado o sistema de gerenciamento,
os relatórios mensais de desempenho
passarão a ser emitidos diretamente pelo
sistema de gestão implantado nos diversos shoppings do grupo.
Revista Partage - Como as áreas
operacionais e de marketing, por
exemplo, poderão se beneficiar desta
padronização?
Luiz Vaz - A padronização possibilitou
a emissão dos relatórios diretamente pelos sistemas de gestão instalados em cada
shopping, permitindo que o tempo que vinha sendo usado pelos gestores (financeiro, operações e marketing) de cada shopping na confecção, checagem e correção
dos relatórios mensais emitidos passe a
ser utilizado na análise e definição de planos de ação para correção de indicadores
com baixo desempenho e maior atenção
à qualidade do ambiente, do paisagismo,
limpeza, segurança e demais serviços
oferecidos pelos shoppings ao público.
Além disso, o comparativo de indicadores
de performance permite aos gestores a
troca de informações e de boas práticas.
Revista Partage - A estratégia de
apresentação de resultados e dados
interfere de alguma maneira na relação
com os lojistas dos shoppings? Como a
padronização dos relatórios aplica-se
ao lojista?
Luiz Vaz - A padronização dos relatórios,
dos boletos, informativos, prestações de
contas, do modelo de medição e rateio de
insumos específicos facilitam a governança,
eventuais esclarecimentos e o relacionamento entre a administração e os lojistas. n
www.partageshopping.com.br
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Um grande empreendimento
Partage à altura de Rio Grande

E

Em um projeto arrojado, moderno e com investimento estimado em R$ 200 milhões, o Grupo
Partage iniciou as obras do mais novo e esperado empreendimento da região Sul, o Partage
Shopping Rio Grande, em construção no mais
bem localizado Parque Residencial São Pedro.
Com tantas qualidades, o mall já é considerado
um marco para a cidade de Rio Grande e regiões.
“A construção do shopping marca uma nova
fase. Mais que a concretização de um projeto, é
também a confirmação de que nossa escolha por
Rio Grande foi acertada. A cidade já encara o shopping como uma realidade e nossas expectativas são
cada vez melhores. Estamos ansiosos para começar a operar”, completou Ricardo Baptista.
Com previsão de inauguração para o primeiro semestre de 2015, o shopping será erguido em
uma área de 38 mil metros, sendo 26 mil metros
de área bruta locável (ABL) e vai ofertar à população das importantes vias e do centro mais
opções de comércio e serviços, além, é claro, de
muito lazer e entretenimento. Com um amplo estacionamento contendo 1143 vagas, o empreendimento já conta com um mix diversificado. São

seis lojas âncoras, entre elas: Renner, Marisa,
Lojas Americanas, Riachuelo e mais 160 lojas,
uma praça de alimentação com 17 operações de
fast food, uma choperia, dois restaurantes, seis
salas de cinema Cineflix e um parque de diversões da Magic Games. O presidente do grupo
Ricardo Baptista confirma 79% de lojas já contratadas.
“Estamos em fase final de contratos e a
Trópico, Rabusch e a rede Bela Gula vão se juntar
à Renner, Riachuelo, Marisa e a Lojas Americanas.
Acreditamos que estas e outras marcas que ainda estão por vir vão trazer muito mais qualidade
e quantidade de opções para o consumidor.” explica Ricardo.
Em uma relação consolidada com o consumidor rio-grandino, a âncora Renner chega ao
Partage Shopping Rio Grande com a certeza de
sucesso. Prova disso foi a declaração do diretor
de expansão, que promete um novo modelo de
loja moderna e de alto padrão assim como o empreendimento. “A loja que traremos para o shopping tem como objetivo principal facilitar a vida
da nossa cliente, a mulher. Faremos a exposição
FOTO: GUGA W
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dos produtos divididos por estilo de vida. Este
será o modelo que vamos trazer para os projetos
de Partage e, principalmente, para Rio Grande.”,
conclui Ademir.
Iniciando seu processo de interiorização, a
marca porto-alegrense Bella Gula chega ao shopping com sua primeira unidade em Rio Grande.
Segundo o proprietário da rede, Bernardo Thomaz,
começar neste segmento com um empreendimento
do porte Partage é uma grande oportunidade.
“Estamos muito otimistas e orgulhosos por esta
oportunidade de estar nesta cidade e queremos
apenas repetir tudo o que fizemos em Porto
Alegre, para também conseguir a consolidação da
marca nesta região”, ressalta Bernardo.
Outro fator importante e que faz parte da
construção do mall corresponde à revitalização de entorno do shopping. Ou seja, oitocentos e sessenta mil metros quadrados ao lado do
empreendimento serão revitalizados. Lotes residenciais verticais e horizontais irão transformar
o local em um bairro inteligente, com um projeto onde os conceitos de viver com qualidade e
sustentabilidade serão a viga de sustentação do
projeto. A responsável pela implantação, a Cipasa
Urbanismo, promete que o Vivea Rio Grande possibilitará moradia, trabalho, estudo e consumo em
um só lugar, onde o ambiente seguro, planejado
e desenvolvido oferecerá bem estar à população
da região.

Estamos em fase final de contratos e
a Trópico, Rabusch e a rede Bela Gula vão
se juntar à Renner, Riachuelo, Marisa e a
Lojas Americanas. Acreditamos que estas e
outras marcas que ainda estão por vir vão
trazer muito mais qualidade e quantidade de
opções para o consumidor
ricardo baptista
presidente do grupo partage
Quem comemora a chegada do shopping a
Rio Grande é o prefeito da cidade, Alexandre
Lindenmeyer. “Este empreendimento surge em
um momento extraordinário. (...) Penso que quando temos a oportunidade de receber um espaço de
lazer, cultura e agregar comércio e moradia, não
se melhora apenas o desenvolvimento econômico,
mas a qualidade de vida.
Este empreendimento não
é só da Partage, ele pertence à cidade e ao povo
do Rio Grande.”, afirma
Lindenmeyer. n

Pedra fundamental oficializa obras
do Partage Shopping Rio Grande
A mudança na logomarca foi outra
novidade anunciada pelo grupo
O evento para lançar a
pedra fundamental do Partage
Shopping Rio Grande e que
oficializou o início das obras do
empreendimento aconteceu na
manhã do dia 16/04/2014 e reuniu
grandes personalidades da política, do empresariado, da imprensa
e convidados. A ocasião seguiu com
o painel empresarial mediado por
Renato Lima, presidente da CDL Rio
Grande, e contou com a participação
de Bernado Thomaz, proprietário
da rede Bela Gula; Luiz Vaz, diretor
do Grupo Partage; e Ademir Muller,

gerente de Expansão das lojas Renner,
em que foram discutidas as tendências do
mercado de varejo.
Após o painel empresarial, no local
em que o empreendimento será erguido,
na localidade Parque Residencial São
Pedro, o diretor-presidente do Grupo
Partage, Ricardo Baptista; o prefeito de
Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer; o
empresário Iboty Ioschpe, da Aquário
Empreendimentos Imobiliários; o diretor
da Câmara de Comércio, Flavio Bastos;
Ademir Müller e Bernardo Thomaz promoveram o ato simbólico de conduzir a
pá com areia e colocar o primeiro tijolo

O diretor-presidente do Grupo Partage, Ricardo
Baptista, o prefeito do Rio Grande, Alexandre
Lindenmeyer, o empresário Iboty Ioschpe, da
Aquário Empreendimentos Imobiliários, o diretor da
Câmara de Comércio, Flavio Bastos, Ademir Müller e
Bernardo Thomaz no ato simbólico que oficializou a
construção do shopping.
da obra, oficializando a construção do
shopping.
O evento serviu, também, para anunciar a mudança da logomarca do mall, que
passou a se chamar Partage Shopping
Rio Grande. A cidade do Rio Grande vive
uma era de crescente desenvolvimento, ressaltando a importância do Porto,
considerado o segundo mais importante
do país e o charmoso balneário Cassino.
Este cenário reforça a importância de
um empreendimento deste patamar para
fortalecer a economia do comércio e impulsionar novas chances de emprego para
os rio-grandinos.
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NOVA CARA NO WEST
SHOPPING MOSSORÓ
Reformas e mudança de nome
estão entre as novidades

P

Para celebrar os sete anos de sua abertura,
o West Shopping está ganhando nova imagem.
O mall está passando por uma grande reforma
em seu espaço físico e prepara-se para mudar
de nome em julho, adotando o nome Partage
Shopping Mossoró.
A obra, prevista para terminar em 2016, mudará todo o retrofit do shopping como: o piso da
praça de alimentação, o forro, que ganhará iluminação em LED, novo paisagismo interno e externo e retrofit da fachada com pintura e cobertura de ligação entre os acessos
de pedestre e a entrada principal.
Para oferecer mais conforto
aos clientes, também será
trocado todo o mobiliário
nas áreas de descanso, na

praça de alimentação, que propiciará aumento
do número de assentos e melhor comodidade ao
usuário, cobertura nas vagas de carros, uma nova
área de espaço família e nova área de apoio com
atendimento ao cliente.
“O conceito que buscamos é levar ao público
um shopping atual, de acordo com que a Partage
vem adotando, tanto em projetos greenfields
como em expansão. A Partage tem a grande preocupação que o usuário possa desfrutar de bons
momentos dentro do shopping, proporcionando
aos clientes mais mobilidade, para que possa encontrar tudo o que precisa em
um só lugar”, resume a arquiteta
Cinthia Mariko Kawanaka, sobre
o projeto para o West Shopping.
Com 250 funcionários envolvidos em todo o processo
e investimentos estimados em
R$ 15 milhões, o shopping se
preparou para a reforma de
maneira que os consumidores
sintam o menor impacto possível.
Para isso, toda a equipe Partage
desde São Paulo até a equipe local,
debatem as melhores ações necessárias,
desde conceitos até as campanhas informativas
aos clientes.
“Os trabalhos externos ao shopping poderão
ser realizados em horário comercial, porém os
internos (como forro, ar condicionado, iluminação, piso, pinturas, etc.) necessariamente serão
executados no período compreendido entre o fechamento do shopping até duas horas antes de
sua abertura para o público. Isto significa que o
shopping, mesmo durante as obras, estará pronto
para receber os clientes, e causará o mínimo impacto durante sua realização” , adianta Sideny
de Oliveira Filho, diretor de Operações da Partage
Administração de Shoppings. n

Com a nova
fachada externa
o mall passará a
se chamar Partage
Shopping Mossoró
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Deck previsto
em projeto foi
construído após
a Partage
assumir a
administração
do Norte
Shopping
Natal,
em 2013

Com as bênçãos
do Rio Potengi

Q

Quem passeia pelos corredores do Norte
Shopping Natal há de concordar que uma das
mais belas vistas da cidade se encontra ali. Isso
porque, em 2012, a administração do mall deu início a uma obra prevista no projeto inicial que proporcionaria um belo quadro de uma beleza natural da capital potiguar: o encontro do Rio Potengi
com a Zona Sul.
Além do belo visual, proporcionado pelo paredão de vidro, também foi possível a ampliação
da praça de alimentação, somando-se 150 novos
lugares, fazendo com que o cliente tenha acesso a mais de mil assentos e possa desfrutar com
conforto das 20 lojas destinadas à alimentação.
O espaço climatizado também conta com internet Wi-Fi e um novo palco para as apresentações
musicais diárias, com músicos potiguares, sempre
das 19 às 22 horas.
A obra, orçada em R$ 5 milhões, durou todo
o ano de 2012, foi entregue à população em janeiro de 2013 e possibilitou mais tranquilidade
para os momentos de lazer. Para complementar
o clima despojado pretendido pelos arquitetos, a

Deck

proporcionou
mais conforto aos

consumidores

decoração inclui mobiliário de madeira, diferente
do restante da praça de alimentação, tornando o
ambiente ainda mais informal.
“O local ficou muito agradável e ainda emoldurado por uma paisagem que poucos pontos turísticos de Natal oferecem, ideal para um fim de tarde“,
completa a gerente de marketing, Karla Botelho.
Apesar da ampliação da área de alimentação, a administração não possui dados significativos de quantos clientes circulam pela região
diariamente. Para o superintendente do Norte
Shopping Natal, Antônio Barandas, a baixa oferta
de entretenimento na região atraiu frequentadores para o happy hour, além de colecionar fãs do
novo espaço, como o próprio Barandas.
“É uma vista linda e eu, como funcionário,
aproveito para apreciá-la em meus momentos de
pausa do trabalho”, confidencia o superintendente.
Próximo ao deck, outro espaço do mall também foi modificado. Trata-se da área dedicada ao
“Norte Alegria”, localizado na praça de alimentação e destinado à recreação infantil dos frequentadores. n
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Novos acessos
no Boulevard
São Gonçalo
Projeto dará mais
acessibilidade ao público

C

“(...) Esse
projeto surgiu
através da
percepção
que tivemos da
necessidade
dos clientes e,
obviamente,
queremos dar
ainda mais
conforto
aos que
passam pelo
Boulevard
Shopping São
Gonçalo, (...)”

Com sete pavimentos, três elevadores de
uso exclusivo dos clientes e 12 escadas rolantes,
o Boulevard Shopping São Gonçalo que recebe
aproximadamente 800 mil pessoas por mês, em
breve terá mais vias de acesso para a mobilidade
e conforto dos clientes. Entre o estacionamento
e os pisos de lojas serão instaladas nove novas
escadas rolantes para levar os frequentadores do
G1, primeiro piso de garagem, ao L3, o penúltimo
piso de lojas.
A obra se mostrou necessária após a percepção do grande fluxo de pessoas utilizando os elevadores e visa garantir ainda mais conforto aos
clientes no acesso ao mall. O Boulevard Shopping
São Gonçalo passará a ter 21 escadas rolantes
distribuídas por todo o empreendimento, o que
deverá impactar positivamente aos lojistas. Serão
mais clientes circulando pelos corredores, oxigenando o mall e, consequentemente, aumentando
a venda nas lojas.

“Temos uma grande expectativa que as novas escadas melhorem o transporte vertical do
shopping. Esse projeto surgiu através da percepção que tivemos da necessidade dos clientes e,
obviamente, queremos dar ainda mais conforto
aos que passam pelo Boulevard Shopping São
Gonçalo, além de proporcionar agilidade para que
os clientes possam chegar com mais rapidez aos
estabelecimentos desejados”, observa o Gerente
de Operações Marcelo Nascimento, que completa.
“A maior expectativa da inauguração das novas
escadas ficou com os lojistas, que projetam aumento no movimento. Além disso, o acesso rápido
a todos os pontos do shopping também será um
facilitador para o público”.
O projeto, orçado em R$ 4 milhões, tem a supervisão da arquiteta Aline Resende, que desde
outubro contou com o trabalho de aproximadamente 100 funcionários, entre equipes de projeto,
execução de estrutura metálica, da parte civil, de
instalações, topografia, entre outros. Foram necessários três turnos de trabalho para que a obra
ficasse pronta no tempo estimado pela administração do shopping.
“Durante a execução da obra, iniciada em outubro, tivemos alguns desafios, como a jornada
de 24 horas das obras, mas que foram superados”, revela Aline.
Além de garantir o acesso aos sete pavimentos,
as novas escadas contam também com a ajuda da
tecnologia. Toda a iluminação é feita em led, o que
representa até 70% de economia da energia na
comparação com iluminação comum. Além disso, há
sensores de presença que permitem a variação da velocidade e que também reduzem o gasto de energia
enquanto não houver uso do equipamento. n
NOTAS GERAIS

NOTA: OS CONCEITOS DE GUARDA CORPOS UTILIZADOS EM PROJETO FORAM
RETIRADOS DO AS BUILT RECEBIDO, PORÉM ELES NÃO ATENDEM PLENAMENTE À
NBR 9050 (Acessibilidade) E/OU À NBR 14718 (Guarda-corpos para Edificações)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PROJETO EM DESENVOLVIMENTO
SUJEITO A ALTERAÇÕES GERADAS POR PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO (COTAS EM METROS)
PILARES, VIGAS E ESCADAS: VER PROJETO DE ESTRUTURA
ACABAMENTOS: VER PLANTA ESPECÍFICA E/OU MEMORIAL DE ACABAMENTOS
SERRALHERIA: VER PLANTA ESPECÍFICA E/OU MEMORIAL DE ACABAMENTOS
DETALHES: VER PLANTA ESPECÍFICA E/OU CADERNO DE DETALHES
MARCENARIA: VER PLANTA ESPECÍFICA E/OU CADERNO DE DETALHES
O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DAS PEÇAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA.
TODA A CAIXILHARIA DEVERÁ TER PROJETO ESPECÍFICO A SER APROVADO PELOS ARQUITETOS.

LEGENDA

INDICAÇÕES DE LIMITE DE PROJETO

LIMITE DO LOTE

VEICULOS PÚBLICO

LIMITE DO RECUO

VEICULOS SERVIÇO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

PEDESTRES

FASEAMENTO DE PROJETO

FLUXO / DIREÇÃO

LIMITE DE ESTACIONAMENTOS

LEGENDA GERAL

R

Q

P

O

ALVENARIA EXISTENTE A MANTER

REVESTIMENTO EXTERNO DO HALL G1:
RG00I - GRANITO BRANCO VITÓRIA E= 2 CM
H=88 CM. DIMENSÕES CONF. PROJ. EXEC.
RP02A - PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS
- COR 01 - HONEYCOMB - REF. SW6375

AC04A - ALVENARIA EM BLOCO DE
CONCRETO E=19 CM, EM OSSO
DW01A - DIVISÓRIA EM DRYWALL
STANDARD (ST) E=9,5 CM

26

25

24

RW06B - LAMINADO MELANÍNICO ESTRUTURAL
FÓRMICA LINHA MADEIRADOS TXT ACÁCIA

4.20

REVESTIMENTO INTERNO DO HALL (TÍPICO):
RG00I - GRANITO BRANCO VITÓRIA E= 2 CM
H=80 CM. DIMENSÕES CONF. PROJ. EXEC.
RW06B - LAMINADO MELANÍNIO ESTRUTURAL
FÓRMICA LINHA MADEIRADOS TEXTURIZADO
COR ACÁCIA - REF M472
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PÚBLICO
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CONFORME EXISTENTE
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DESCRIÇÃO DE REVISÕES
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REVISÃO
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4.37
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CONFORME EXISTENTES (VIDE
FOLHA AS BUILT AA145_PE604_R7)

624

2.25

PORTA AUTOMÁTICA E
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SALA VIP G3
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2.69
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BUILT AA145_PE500_R3)
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07

GUARDA-CORPO CONFORME PROJETO
E ADAPTADO À NBR (VIDE DETALHE
FOLHA AS BUILT AA145_PE500_R3)

.80

EM01 VAI
PARA O L1
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ACABAMENTO ESC. ROL.
CONFORME EXISTENTE
(VIDE FOLHA AS BUILT
AA145_PE_DE050.02_R0)
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GUARDA-CORPO CONFORME
PROJETO E ADAPTADO À NBR
(VIDE DETALHE FOLHA AS BUILT
AA145_PE500_R3)
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J

VITRINE

27.070

4.20

27.070

LOJA

CORREDOR
PÚBLICO

REVESTIMENTO EXTERNO DO HALL G3:
RG00I - GRANITO BRANCO VITÓRIA E= 2 CM
H=88 CM. DIMENSÕES CONF. PROJ. EXEC.
RP02A - PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS
- COR 03 - ANTIQUITY - REF. SW6402

PLANTA CHAVE

27.150

FG01E
RG00I
RG00I

REVESTIMENTO EXTERNO DO HALL G2:
RG00I - GRANITO BRANCO VITÓRIA E= 2 CM
H=88 CM. DIMENSÕES CONF. PROJ. EXEC.
RP02A - PINTURA ACRÍLICA SHERWIN WILLIAMS
- COR 02 - CRYSANTHEMUM - REF. SW6347

RG00I - GRANITO BRANCO VITÓRIA E=2 CM
DIMENSÕES CONFORME PROJ. EXECUTIVO
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DESCRIÇÃO:

DATA:

REVISÃO DA ALTURA DO FORRO DO PAVIMENTO G3 NO CORTE A ENTRE OS EIXOS R' E P

21/10/2013

REVISÃO DAS ESCADAS ER01 A ER05 (G1 PARA G2, G2 PARA G3 E G3 PARA L1) PARA ESCADAS DE 35º DE

13/09/2013

INCLINAÇÃO / REVISÃO DO POSICIONAMENTO DAS ESCADAS ER05 E EM01 E DA LOCAÇÃO DA SALA VIP

REVISÃO DAS ESC. ROLS. ER06 A ER09 (L1PARA L2 E L2 PARA L3) PARA ESCADAS DE 0,80 M DE LARGURA ÚTIL
REVISÃO DOS VAZIOS E DOS GUARDA-CORPOS NOS PAVIMENTOS L1 E L2

05/07/2013

REVISÃO DOS REVESTIMENTOS DOS PAVIMENTOS G2 E G3 NA LEGENDA

PROJETO DE ARQUITETURA

Arq. Carlos Alberto Dominguez

DOMINGUEZ FELIX ARQUITETOS ASSOCIADOS
Consultoria e Design
Rua Tupi, 397 - cj. 52 - Pacaembú CEP:01233-001
São Paulo - SP Tel: 3666-6498 - E-MAIL dfarquitetura@dfarquitetura.com.br

CAU/SP 43079-0

Arqs.
Arq. Ricardo de Britto Marques
Arq. Pedro Simonsen Dias Vieira

CAU/SP 31679-2
CAU/SP 93811-4

Arq. Bruna Beatriz Costa Romero Magri

CAU/SP A73483-7
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Opções de
lazer invadem
o Metropolitan
Shopping

O

Campanha de teatro, cinema e
um parque estão no roteiro da diversão

O Metropolitan Shopping Betim consolida-se
como uma opção de lazer para a população da
região. No primeiro semestre de 2014, o mall recebeu ações de teatro infantil e adulto, recreação,
um parque de diversões e a inauguração do complexo de cinemas Cinemark, que passou a operar
sete salas digitais, das quais três contam com a
tecnologia 3D e uma é equipada com a tecnologia
Extreme Digital Cinema (XD), com capacidade total para 1.564 espectadores.
“O Metropolitan conta com um dos cinemas
mais modernos do país, operado pela empresa
líder no mercado exibidor. O complexo oferece
qualidade e conforto e com certeza irá atender
a expectativa do público”, explica Lorena Ramos,
gerente de marketing do Metropolitan.
Reforçando o compromisso com a cultura, o
Metropolitan apostou também no teatro, lançando duas campanhas, uma para o público infantil
e outra para o público adulto. Nos meses de fevereiro até maio foram exibidos seis espetáculos adultos, selecionados entre os mais vistos na
40ª Campanha de Popularização do Teatro e da
Dança e 16 peças infantis, atraindo mais de 10 mil
pessoas.
“O objetivo das campanhas é aproximar a
população de bons espetáculos, principalmente
as pessoas que não têm o hábito de ir ao teatro.
Em pouco tempo, o projeto conquistou o público,
principalmente formado por famílias. Diante do
sucesso, optamos por estender a programação
durante todos os sábados do mês de maio, com
os famosos clássicos infantis interpretados pela
Companhia Cyntilante.”, adianta Lorena.
O ator e produtor Christiano Junqueira, que
participou do projeto, interpretando vários personagens na peça “10 maneiras incríveis de destruir
seu casamento”, elogiou a iniciativa da campanha.

“É muito interessante ver um shopping que foi inaugurado há menos de um ano proporcionar entretenimento para a população por meio do teatro, além
de fomentar a cultura e principalmente valorizar
artistas mineiros”, destacou Christiano.
No roteiro da diversão, as crianças ganharam especial atenção com o circuito de atividades “Brincando com a Galinha Pintadinha e sua
turma”, que contou com a presença da personagem principal para tirar fotos, além de atividades
como cineminha, jogos, oficinas de desenho, de
reciclagem “Separando o lixo com a pombinha” e
a “Loja do Mestre André”, um espaço onde as crianças puderam brincar e tocar instrumentos. Outra
atração que também garante diversão para toda a
família é o Ita Park, que pela primeira vez foi montado em Betim, com cerca de 15 brinquedos, como o
“Fly Zone”, um pêndulo que gira em 360 graus com
25 metros de altura, entre outros. n

Público total das
apresentações
teatrais ultrapassou
a casa dos 10 mil
espectadores

www.partageshopping.com.br

17

REVISTA PARTAGE

Novidades
a caminho
Unique passa por reformas

U

Um novo Unique Shopping Parauapebas começa a surgir às margens da rodovia PA- 275.
Quatro meses após a mudança da administração,
o mall passa por obras de melhoria e retrofit com
previsão para término em novembro.
O novo retrofit do shopping conta com mudanças internas e outras externas, que serão facilmente percebidas pelo público. A primeira mudança a ser realizada está na nova fachada, com
novos tons, e o anúncio de uma nova etapa do
empreendimento, como avalia o superintendente
Fábio Maria.
“Acredito que a sensação dos clientes é de estar
entrando num outro shopping com grandes melhorias de impacto visual e conforto, apresentando
para o público de Parauapebas e região um empreendimento sofisticado, o que incluirá, também,
a chegada de grandes operações.”
Ao todo, 50 funcionários estão
envolvidos nas mudanças do
Operários
Unique, que incluem também
trabalham na
ações efetivas de manutenção
nova fachada
e de serviços, como limpeza,
manutenção preventiva e segudo Unique
rança. Além do retrofit, ações esShopping
tratégicas, como o gerenciamento
de facilidades com o objetivo
Parauapebas
de melhorar a qualidade do
projeto e a operação do
shopping também estão
sendo realizadas, e começarão com uma série de melhorias que
em breve serão vistas
no estacionamento,
nos banheiros e nas
trocas do piso, do forro,
da iluminação e da mobília em todo mall.
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Acredito que a
sensação dos clientes é de
estar entrando num outro
shopping com grandes
melhorias de impacto visual
e conforto, (...) que incluirá,
também, a chegada de
grandes operações.
Atentos à segurança e aos conceitos sustentáveis, a fim de evitar a deterioração precoce do
equipamento, o shopping também passa por um
momento de manutenções preventivas. O sistema de água, por exemplo, é um dos pontos em
evidência, além do rigoroso padrão de gestão de
energia adotado por todos.
“Hoje em dia é imprescindível a adoção de novas tecnologias, como no processo de automação
predial, gerenciamento de facilidades (integração
entre as áreas) e manutenção. O gerenciamento
de energia e água deve ser integrado ao sistema
de gerenciamento do shopping, portanto, para
manter a existência de uma política clara de gerenciamento de energia e plano de ação para manter
o bom funcionamento dos sistemas”, avalia Paulo
Lima, gerente de operações no Unique Shopping
Parauapebas. n

A MELHOR VITRINE
PARA O SUCESSO
DO SEU NEGÓCIO
A Partage acredita em parcerias de longo prazo e é por isso que oferece aos
lojistas o compromisso de manter os seus Shoppings Centers sempre modernos
e atrativos, visando a continuidade de cada negócio e a excelência na gestão
operacional. Visite nosso site e deixe sua marca em novos e grandes mercados.

PARTAGE
www.partageshopping.com.br
São Gonçalo (RJ) • Mossoró e Natal (RN) • Campina Grande (PB) • Betim (MG) • Parauapebas (PA). Breve: Criciúma (SC) • Rio Grande (RS) • Divinópolis (MG)
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