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SÃO GONÇALO

Unique Shopping anuncia
12 novas operações

Foco na redução
do consumo de energia

Conforto e segurança para
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CRESCE NO PAÍS!

Mais conforto, qualidade e
segurança para os clientes!
Até o fim de 2014 será realizado um processo de retrofit que
prevê melhorias internas, na fachada , no estacionamento,
renovação da pintura, sonorização e climatização, novidades
no mix de lojas e serviços, além da padronização da identidade
visual com a marca Partage.
A Partage acredita em parcerias de longo prazo e é por isso que
oferece aos lojistas o compromisso de manter seus Shoppings
Centers sempre modernos e atrativos, visando a continuidade
de cada negócio e a excelência na gestão operacional.

Rodovia PA, 275, Km 61,6 - Parauapebas - PA - www.uniqueshoppingparauapebas.com.br

editorial
Estamos seguindo para mais um encontro, desta vez marcado pela terceira edição da Revista Partage. Desde nossa
primeira publicação, o Grupo Partage avançou muito e manteve seu compromisso de levar para nossos shoppings, espalhados pelas diversas regiões do país, uma atuação proativa e
ética, principalmente, no que se refere à qualidade nos serviços
oferecidos.
O Grupo Partage atualmente vive um momento de promover
através de um pensamento patrimonialista o engajamento dos
colaboradores e parceiros para a transformação dos nossos negócios. Talvez, por este motivo, sejamos tão empenhados em implantar projetos e criar programas que alentem comprometimento
e tragam mais qualidade, tanto para a construção quanto para a
operação dos shoppings com a bandeira Partage.
Nessa linha, a preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente são valores que se tornaram essenciais
para a Partage. Por isso todos os projetos do Grupo buscam sempre
um olhar diferenciado e, porque não dizer, “antenado”com tecnologias
inovadoras que tragam para nossos malls soluções sustentáveis para
reduzir o impacto ambiental. Prova disto é a instalação do Project de
LEDs em todos os shoppings Partage.
Assim, nossa capa traz a matéria que explica todos os benefícios gerados por esta nova tecnologia que prevê a substituição das lâmpadas tradicionais por LEDs. Nosso Diretor de Operações, Sideny de Oliveira Filho, na coluna Entrevista, fala um pouco sobre o universo que envolve as operações
nos Shoppings Partage. Nessa perspectiva, reforçando nosso compromisso
em prestar com eficiência um trabalho isento e sério, traremos matérias que
servirão para fazer com que os nossos lojistas interajam com este intrigante
mercado de shopping centers.
Tenha uma boa leitura! Até o próximo encontro!
Ricardo Baptista
Diretor-presidente

Revista Partage
Editora e Coordenação Geral
Kelly Goldoni e Lene Costa
Redação
Goldoni Comunicação
Projeto Gráfico e Diagramação
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Tiragem de 3000 exemplares.
Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo
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REVISTA PARTAGE

A CONSCIÊNCIA
SUSTENTÁVEL DO
GRUPO PARTAGE

N

Não basta empreender, é preciso ter consciência sustentável. O Grupo Partage busca incessantemente oferecer a seus usuários o melhor
atendimento possível. Por este motivo, o grupo
traz para seus empreendimentos a implementação
do Project de LEDs. Os produtos equipados com o
módulo de LED Lights oferecem o melhor para a
tecnologia Lumicente Led Solution. O funcionamento é bem diferente de um projeto com lâmpadas.
As curvas técnicas, chamadas de IES, são distintas.
Os LEDs têm luz dirigida, conceituadas como luz
direta ou candelas. A iluminação através da fonte
lâmpada também emite candelas, mas sua luz vai
depender de outros conceitos, como lumens, lux,
curvas, etc. A ótica da luminária somada com a
curva da lâmpada é um resultado que leva, através de cálculos, a quantidade de luz e luminárias
suficiente para o ambiente.
O objetivo de ambos é levar ao usuário
final conforto visual. Na área comercial, a
preocupação é colocar melhor índice de reprodução de cores (IRC) e/ou sua aparência
de cor, além da atmosfera de branco para o
ambiente (K). Nos dois sistemas, por meio
de filtros, pode-se chegar a este denominador de IRC e K, mas tudo que se coloca
na frente da fonte de luz se perde no mínimo em 30% do fluxo luminoso. Para
o Lighting Designer, Ricardo Lopes,
as LEDs são ecologicamente corretas
porque “Não geram calor e aliviam o
ar-condicionado central. Não geram
radiação suficiente para queima de
produtos na altura de montagem
em que se encontram. Consumo de
energia elétrica baixo. Manutenção
mínima que inclui a limpeza da ótica da luminária. A dissipação de
calor da luminária LUMICENTER
foi testada e aprovada em laboratório próprio da fábrica. A vida
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útil dos diodos é de 50.000 horas.
Emissões de ultravioleta e infravermelho são pequenas. O drive, que é a
alma do sistema, deve estar equilibrado com a rede elétrica para não ser danificado antes da sua vida útil. E o IRC é
semelhante ao das lâmpadas metálicas
de 150W, consumo com reator aproximadamente de 190 Watts, na cor NDL.”
Os benefícios são muitos. Além de
serem sustentáveis, as lâmpadas do
tipo LED representam uma economia de
energia e de mão de obra excelente. O
que a manutenção do shopping tem que
fazer é limpar a luminária de seis em seis
meses, pois a poeira diminui o fluxo luminoso. Detalhe: o usuário não sabe qual é a
luminária inicial e qual é a luminária atual.
O estudo para o local levou em consideração
o projeto inicial (em semelhança de K e IRC).
No Boulevard Shopping São Gonçalo, a curva
do fabricante LUMICENTER - um fabricante nacional com sede no Paraná – é tão fiel que os
cálculos só vieram a confirmar o resultado final.
A escolha pelo fabricante deu-se pela opção de
negociação e, também, por tratar-se de uma empresa brasileira.
A visão patrimonialista do grupo
O Grupo Partage trabalha incessantemente
para oferecer o melhor para seus clientes e, ao
construir ou adquirir um novo shopping, o faz
com visão de futuro. E faz parte desta “visão” o
fato de ser um grupo patrimonialista, onde o “cuidar” de cada patrimônio é fundamental. Assim,
quer seja na parte construtiva, na respectiva manutenção física do empreendimento, nos serviços
prestados aos clientes e usuários de equipamentos, leva-se em conta estabelecer um padrão de
qualidade. Por esta razão, os empreendimentos
que são adquiridos, dentro de uma estratégia
programada, vão recebendo pesados investimentos para traduzirem esta preocupação do grupo.
O Grupo Partage entende que a satisfação é o
resultado das ações buscando a excelência. Essa
é a marca da empresa. O objetivo maior é a fidelização dos clientes. O grupo de profissionais que
trabalha em seus empreendimentos tem como
missão estabelecer de maneira concreta esta conexão com os clientes, de modo que eles também
se sintam Partage. No dia a dia, o esforço na prestação de serviços ou no cuidado com a ambiência
faz com que os clientes sintam o quanto o grupo
se preocupa em vê-los satisfeitos. n
www.partageshopping.com.br
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metropolitan shopping betim
O mall investe em mix de atrações
para atrair e fidelizar clientes

A

A temática que envolve as grandes ocasiões
como a Páscoa, Dia das Crianças e o Natal é estratégia utilizada nas decorações dos grandes
shoppings para atrair novos consumidores e fidelizar os clientes. Este ano, com a Copa do Mundo,
o calendário nacional veio com o bônus e acabou unindo duas datas que aquecem e inspiram
os comércios; afinal, a abertura do evento caiu
exatamente no Dia dos Namorados. Diante deste cenário, visando a importância de prestigiar
as duas datas, o Metropolitan Shopping Betim
inovou e promoveu a campanha “Minha paixão é
minha cara”.
A campanha premiava os clientes que consumissem acima de R$ 300 em compras com a ‘caricaneca’, uma linda caneca futebolisticamente
estampada com a caricatura. A ação foi
um sucesso e ganhou os consumidores do mall, de acordo com a gerente de marketing do centro
de compras, Lorena Ramos
“O Metropolitan busca sempre novas iniciativas para
encantar seus clientes.
Escolhemos um brinde
que vai fazer com o
que o shopping esteja
sempre presente na
lembrança de quem
recebê-lo.” Além desta ação que envolveu
o torneio mundial e o
Dia dos Namorados,
o Metropolitan foi
o único shopping de
Belo Horizonte e região
que investiu nas transmissões dos jogos da seleção brasileira.
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Com o evento Fut Fest, o mall recebeu uma
decoração e se transformou em uma tradicional
arena de futebol, com direito a torcida, narração
e até comentaristas. “O verde e o amarelo ganharam os corredores e a Praça de Alimentação foi
decorada com bandeiras das seleções que participaram da competição.”, completa Lorena. O time
de especialistas, formado pelo ex-jogador da seleção brasileira, Dadá Maravilha, e humoristas como
Totonho, Dudu Grafitte e Mário Alaska, reproduziu
fielmente o clima nos gramados para os mais de mil
torcedores que marcaram presença nos jogos da
nossa seleção.
O espaço ganhou, também, um vídeo wall de 6 m2,
que transmitiu todas as partidas. O professor Lucas
Souza, de 32 anos, elogiou a estrutura montada
pelo shopping para a transmissão do jogo do Brasil.
“Muitas pessoas comentaram comigo que as transmissões do Metropolitan estavam super animadas.
Então chamei uma amiga e vim conferir. Estamos
adorando. A estrutura é muito boa, a tela é enorme,
com ótima visibilidade e os narradores são muito
divertidos.”Mas não foram somente os clientes que
comemoraram. Com a ação que envolveu o torneio
mundial, as lojas do centro comercial tiveram um
reflexo positivo nas vendas, já que após as partida
cerca de 35% do fluxo de pessoas permaneceram
no Metropolitan.
Para o Dia dos Pais o mall promoveu uma super
programação cultural. De acordo com Lorena Ramos,
“Na campanha de Dia dos Pais, a cada R$ 150 em compras, os consumidores ganharam um par de convites
para assistirem a um dos shows que aconteceu em
uma estrutura especialmente montada. Durante
as sextas-feiras do mês agosto houveram shows
com diversos covers de grandes artistas como: Barão
Vermelho; Elvis Presley; Beatles; Tim Maia. Além
disso, já estamos preparando a decoração de Natal,
que vai ser inovadora e bem interativa.” n

Novas operações
chegam ao
Partage Shopping
Mossoró
no segundo
semestre

O

O segundo semestre do ano costuma ser
o mais movimentado no meio corporativo.
Devido a diversos fatores sazonais e econômicos brasileiros, o primeiro semestre
é marcado por vendas menores, apresentando crescimento ao longo do ano, culminando
com uma forte conversão no mês de dezembro,
por conta de eventos como o Natal. Em virtude
deste histórico, os lojistas preferem fazer inaugurações e ampliações nos últimos seis meses
do ano.
Tendo isso em vista, o Partage Shopping
Mossoró, no Rio Grande no Norte, oferecerá um
segundo semestre cheio de novidades para os
clientes. Pelas propostas já alinhadas pelo empreendimento, a estimativa é ter no mínimo 10 novas
inaugurações nestes seis meses, fortalecendo o
mix e, consequentemente, aumentando as opções
de compras para os frequentadores do shopping.
Entre as propostas aprovadas, três devem
ser inauguradas entre os meses de setembro e
novembro deste ano. O restaurante Irachai vai
ser mais uma opção para quem quiser comer no
shopping e vai atuar com temakeria e grelhados,
enquanto a perfumaria, O Boticário e a sapataria
multimarcas, Passo a Passo serão ampliadas para
oferecer aos clientes mais variedade de produtos.
Além destas, quatro novas operações já aprovadas estão em curso, oferecendo novas opções aos clientes, enquanto a perfumaria Spaço
Perfumado vai ser ampliada e agregará mais linhas de produtos importados, e contará com serviços de estética e cabeleireiro. A casa de câmbio

(...) propostas já alinhadas pelo
empreendimento, a estimativa é ter
no mínimo 10 novas inaugurações
nestes seis meses.
USB Câmbio também está incluída nas novidades,
assim como a loja Marex, pertencente ao grupo
Maré Mansa, maior rede de lojas de eletroeletrônicos e móveis do estado, que trará variedades de
artigos para o lar.
O público materno terá mais opções de serviços para seus filhos pequenos. A operação de
lazer infantil, Mamãe Mamute, espaço onde os
filhos brincam enquanto os pais realizam suas
compras, que anteriormente funcionava em um
quiosque, passará a atender em uma linda loja.
Segundo o executivo comercial do mall, Helano
Coutinho, as ofertas de novos produtos e serviços
estimulam os concorrentes a uma melhor capacitação e melhoram de forma geral as operações.
Novas negociações ainda estão em curso e nos
próximos meses outras novidades chegarão ao
Partage Shopping Mossoró. n
www.partageshopping.com.br
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Funções e
responsabilidades
com foco no
consumidor

P

Para os consumidores, o que importa em um shopping é o
mix variado que conta com lojas, cinema e praça de alimentação. Contudo, se aprofundarmos essa visão superficial, veremos que os pilares de um mall de qualidade vão muito além de
grandes marcas ou produtos expostos em prateleiras. Prova
disto é a imprescindível área operacional, envolvendo todas
as atividades ligadas à infraestrutura, que inclui, entre outras coisas, segurança, limpeza, manutenção, estacionamento e até paisagismo. Entendendo a importância deste
setor, os shoppings administrados pelo Grupo Partage contam com uma equipe para cuidar exclusivamente destas
funções.
E à frente da coordenação destas atividades, o diretor
Sideny de Oliveira Filho estabelece a política operacional
da empresa e cuida para que ela seja implantada em todos os empreendimentos do Grupo. Sideny, que iniciou
sua história na administradora já na função de diretor,
em 2013, atuou desde então na parte da estratégia de
crescimento do grupo no setor de Shopping Center,
onde a base operacional se faz presente. Ao definir
seu setor, o diretor comenta que “a contribuição do
operacional deve-se ao dia a dia do shopping, com
suas múltiplas funções e responsabilidades, e permite realizar em um só ambiente adequado e muito
prazeroso o objetivo de propiciar lazer e oportunidade de compras.”
Para garantir o sucesso, Sideny é responsável
pela orientação técnica das equipes e, de acordo com ele, essa direção se dá “a partir da estratégia adequada para alcançarmos os objetivos definidos. Não é à toa que nosso slogan é
“transformando cidades e pessoas”. Tomamos
isso também para uso interno. Queremos
que “as pessoas” envolvidas em nossos projetos façam a diferença. Ser Partage deve
significar para elas algo de muito especial.
Trabalhamos a partir disso. O êxito na execução de nossas tarefas acaba sendo consequência”. E é com este clima de união e
liderança que, nas linhas a seguir, Sideny
desvenda algumas dúvidas sobre esse universo.
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Hoje em dia, todas as grandes
construções se preocupam com
o impacto ambiental. Como os
shoppings lidam com essa questão
da sustentabilidade? Onde ela pode
ser encontrada dentro dos centros
comerciais?
Sideny - Felizmente, é voz corrente a preocupação com o meio ambiente. O mundo
não aguenta mais tanta agressão. A indústria do shopping center tem mostrado maturidade e compromisso de cidadania ao
inserir em seus projetos a preocupação de
utilizar técnicas modernas que cuidem da
sustentabilidade. Ao prever em seus projetos recursos para economia de energia elétrica, cada vez mais escassa, introduzindo
soluções de grandes eixos de luz natural,
diminuindo a utilização da iluminação artificial, ou mesmo substituindo por tecnologia mais eficiente (Led, por exemplo), que
diretamente reduz a dissipação de calor,
resultando em economia de ar condicionado; ao reaproveitar água para as tarefas
mais elementares, quer seja pela captação
da água de chuva ou pelo reuso da água
de serviço; ao utilizar bactérias no combate às gorduras das tubulações; a separação
do lixo, com destinação adequada; sem
falar em outros procedimentos mais convencionais como o envio de materiais para
reciclagem (papelão, latinhas, etc.). Esta é a
contribuição que potencializa a empreitada
do setor pela sustentabilidade.
Partage - Qual é a maior preocupação
no processo de construção de um
shopping? O que mais se leva em
consideração?
Sideny - A funcionalidade. Dizemos que
nossos clientes precisam vir para nossos shoppings e sentirem uma “experiência” de satisfação. Neste sentido, é o conjunto que fará
a diferença. Na Partage, todos participam do
processo de nascimento de um shopping do
grupo. Esta sinergia faz toda a diferença, que
será sentida pelo cliente quando iniciar a operação do shopping. Aos poucos esta cultura é
transmitida para a equipe que estará no dia a
dia do empreendimento. Quando iniciamos a
construção de um novo shopping do grupo,
no fundo já estamos realizando aquilo que
no futuro se transformará em nosso compromisso com o cliente.
Partage - Como é formada a equipe de
segurança de um shopping?
Sideny - Existem várias correntes de pen-

samento quando se formata o conceito de
segurança para um shopping. Uma delas,
que considero ultrapassada, é a militarista,
que tenta trazer para o interior do shopping pessoas que pensam como se fossem
parte de um exército em combate ou à espera de um ataque terrorista. Outra, mais
adequada aos dias de hoje, procura usar a
“inteligência” associada à tecnologia. Se
antecipar ao problema e dar sensação de
segurança para o público do shopping é o
caminho na busca do equilíbrio. Para isso,
é necessário contar com um treinamento
adequado dos funcionários que atuam na
segurança, bem como ter um projeto de
mix que contribua para a localização dos alvos potenciais, dentro dos limites de proteção. Nossas equipes de segurança são formadas por um Coordenador, Supervisores,
Operadores de Central, Fiscal de Mall e
Brigadistas.
Partage - Caso ocorra algum dano
em veículos estacionados dentro
dos centros comerciais, o cliente é
ressarcido ou a responsabilidade não
é do estabelecimento?
Sideny - A legislação protege o cliente/
consumidor. Nesta linha, os shoppings
procuram adequar suas condições de
funcionamento, instalando um aparato
de equipamentos que permitam verificar
se a ocorrência foi ou não no interior do
estacionamento do shopping. Na hipótese de ser no interior do estacionamento,
o sinistro será suportado pelo estabelecimento. É fundamental que nossos clientes se sintam protegidos e amparados. A
busca, no entanto, é pela prevenção do sinistro. Não queremos que o cliente tenha
qualquer tipo de problema. Queremos,
sim, é que ele tenha lazer e boas compras.
Partage - Em caso de reclamação de
algum serviço do shopping, para onde
o cliente pode se dirigir?
Sideny - Nossos empreendimentos contam com o SAC – Serviço de Atendimento
ao Cliente. Este espaço está disponível
para que o cliente possa interagir com
a Administração, encaminhando eventuais sugestões ou solicitações, e mesmo
dirimir dúvidas ou buscar informações.
Mesmo remotamente, o cliente pode contar com este serviço, por meio eletrônico,
no endereço eletrônico (site) de nossos
shoppings.

Partage - Os malls, em sua maioria,
estão adaptados para receber
pessoas com deficiência?
Sideny - Cada vez mais queremos que
nossos shoppings sejam democráticos,
podendo receber todas as pessoas.
Perseguindo este objetivo, procuramos
dotar nossos espaços com recursos
necessários à livre movimentação das
pessoas com deficiência. Uma experiência que sempre fiz foi a de conversar
com nossos clientes que tenham algum
tipo de restrição. É muito importante
ouvir as sugestões de nossos frequentadores, pois, em geral, captamos excelentes dicas para melhorarmos nossas
instalações.
Partage - Como você avalia o
setor de shopping centers? O que
mudou?
Sideny - Os profissionais envolvidos
na operacionalização dos shoppings
se tornaram muito mais profissionais.
Hoje, quem deseja entrar neste universo de trabalho conta com cursos específicos, como complemento acadêmico
(Pós Graduação), que elevou o nível
dos profissionais. Aqueles que já militam no setor há muitos anos também
puderam se aprimorar, pois os grandes
“players” do setor, após o grande investimento que receberam nos últimos
anos, introduziram formatos de gestão
que modernizaram muito a administração do negócio shopping center. Como
qualquer negócio, precisa dar retorno, e
como a concorrência saudável é sempre
motivadora para os avanços, vejo que os
profissionais terão que, permanentemente, evoluir. Isto é muito bom e saudável,
principalmente para os clientes.
Partage - Em que a parte
operacional impacta, positivamente,
o comportamento do consumidor?
Sideny - Cuidamos da “ambiência” em
sua forma mais ampla de entendimento.
O cliente procura um local seguro, limpo, com temperatura adequada, bonito,
arrumado, com conforto, com pessoal
de atendimento simpático, onde possa
deixar seu veículo estacionado de forma
segura. Se faltar energia, que tudo continue funcionando. Esta é nossa missão.
Trabalhamos 24 horas por dia, todos os
dias da semana, para dar ao nosso cliente
o melhor espaço de lazer e compras. n
www.partageshopping.com.br
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Partage na Abf Franchising Expo
O Grupo participa pela primeira vez da maior
feira de franquias do mundo

A

A Partage possui um portfólio que reúne oito
shoppings no país, sendo seis em operação e
dois em construção. Com “expertise” no segmento, está passando por uma fase de crescimento e maturação, e aposta nas franquias
para ampliar o mix de lojas e serviços de seus
empreendimentos. Por conta disso, participou,
pela primeira vez, da maior feira de franquias
do mundo, a ABF Franchising Expo, que aconteceu dos dias 4 a 7 de junho, no Expo Center
Norte, em São Paulo.
Em um sofisticado estande de 64m2, os executivos dos shoppings receberam os parceiros,
ao lado do novo diretor Comercial e de Novos
Negócios do grupo, Julio Macedo, que possui
vasta experiência em planejamento e execução
de estratégias de expansão, além de atuar em comercialização de espaços em shoppings centers.
Durante a feira, as oportunidades de ampliação dos negócios da Partage em todo o país foram
apresentadas. Atualmente, o índice de franquias
do grupo é de cerca de 40%, mas a tendência é
de que nos próximos anos já chegue a 50% do to-
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tal de operações. A diretora de marketing Roberta
Veloso ressaltou a importância de ter a Partage
participando da 23ª edição da feira, chancelada
pela Associação Brasileira de Franchising (ABF),
uma das principais do setor. “É uma oportunidade
única para apresentar os nossos planos ao mercado. Somos uma empresa de origem familiar e
sólida gestão patrimonialista, que tem seu crescimento acompanhado de perto pelos empreendedores”, destacou Roberta, acrescentando um
dos valores da empresa “Nossa administração
valoriza a proximidade e a confiança com parceiros para promover o sucesso e a perenidade dos
negócios”, frisou.
Nos quatro dias, o evento recebeu cerca de
60 mil visitantes, um público formado por empresários, empreendedores e investidores altamente qualificados. Quem passou pelo estande
da Partage pôde conhecer a maquete do Partage
Shopping Rio Grande, em fase de edificação na
cidadede Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e passear pelos tours virtuais dos empreendimentos
em construção. n

o São João do Partage
Shopping Campina Grande

O

O Partage Shopping Campina
Grande entrou no clima e se
transformou numa grande festa entre os dias 6 de junho
e 6 de julho. O shopping se
preparou para receber os
clientes no clima de umas
das mais tradicionais festas
populares do Brasil, que na
cidade campinense é referência mundial, o São João.
O mall, que foi ornamentado
desde o espaço físico aos funcionários, ofereceu uma programação
especial para agradar o público. A decoração
fez alusão à cultura popular nordestina e trouxe
bandeirolas, balões, fitas e vitrais.
Quem mais curtiu foi a criançada, já que a
Praça de Eventos encheu-se de bonecos gigantes, formando o cenário perfeito de um verdadeiro “arraiá”. Tudo respirava cultura brasileira no
shopping e a programação também não fugiu ao
tema, com atividades diárias para alegrar os consumidores. Diariamente trios de forró animavam
o happy hour na Praça de Alimentação.
E a festança não acabava por aí! No período de 16 a 20 de Junho, quadrilhas
e grupos folclóricos também se apresentaram, alegrando ainda os clientes
do mall.
Sempre preocupado em se aproximar mais do público, o Partage
Shopping marcou presença nos
principais eventos e programas
de TV do São João de Campina
Grande. Através de pacotes de
patrocínio e negociações de pacotes de mall e mídia, a marca
do shopping esteve exposta em
pontos de grande visibilidade.
O Partage Shopping também
estacionou sua comitiva no
tradicional espaço social da
cidade, o São João do Clube
Campestre, que reúne um
seleto público em seus eventos. Nos banheiros do clube

foram oferecidos itens de higiene
pessoal com a marca do Grupo,
tais como: enxaguante bucal,
lenços umedecidos, gel e spray
fixador, cotonetes, entre outros, de acordo com o público
(masculino ou feminino).
A Comunicação Visual
também foi alvo do Partage
Campina Grande, que investiu em placas nos estacionamentos, adesivos de banheiro e
de corredores. Outra grande surpresa foi a comemoração do Dia dos
Namorados, antecipada para o dia 11 de junho em
virtude da abertura da Copa do Mundo. As vitrines das lojas foram sinalizadas, sugerindo a antecipação da compra de presentes. Para embalar
os casais apaixonados, a Praça de Alimentação
contou com a apresentação musical de Leônidas
e Banda (MPB). Os pombinhos que estavam no
shopping durante o show receberam maçãs
do amor entregues pela dupla de humoristas
Macambira e Querindina. n

Praça de Eventos
encheu-se de
bonecos gigantes,
formando o cenário
perfeito de um
verdadeiro “arraiá”

Shopping se
preparou para
receber festa de São
João e o Dia dos
Namorados

www.partageshopping.com.br 13

REVISTA PARTAGE

Unique Shopping o melhor
ponto de vendas da região
Com um mix de lojas
diversificado, o mall anuncia
inauguração de mais
12 operações

A

A história do varejo na região de Parauapebas, no Pará,
anda de vento e popa. No Unique
Shopping Parauapebas, administrado pelo Grupo Partage desde
o final de 2013, o desenvolvimento não é diferente e acontece em
paralelo ao crescimento urbano
do município. Todos os meses circulam pelos corredores do Unique
Shopping mais de 400 mil pessoas. Enquanto a
área externa acumula novos empreendimentos,
como hipermercado, hotel, academias e condomínios residenciais, o mall preocupa-se em enriquecer seu mix de produtos e serviços.
Segundo o superintendente do USP, Jean
Pierre, “Com o crescimento populacional no entorno do shopping é perceptível o aumento no fluxo
de pessoas e de vendas nos dias de semana, tendo

Novos serviços:
Autoatendimento Banco do Brasil
Autoatendimento Caixa Econômica

Novas Lojas:
Segmento de moda Fitness e moda praia – DressFit
Segmento de loja masculina – Aleatory
Segmento de Tecnologia - Icase Star

Lojas que irão inaugurar:
Moda e beleza – Salão Espaço VIP
Produtos naturais – Mundo Verde
Artigos infantis – Thathilu
Alimentação – Restaurante japonês Kenjiro
Tecnologia – Samsung
Moda Infantil – PUC Hering Kids
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em vista que, nos finais de semana, o shopping já
recebe um excelente público.” Ainda sobre o assunto Pierre completa: “Em função da ocupação
dos condomínios residenciais e loteamentos, com
as inaugurações dos empreendimentos e, principalmente, do Hotel, que terá interligação com o
shopping, as expectativas são de aumento significativo no fluxo de pessoas e, por consequência,
as vendas serão ainda maiores.”
Em uma conquista mais ampla, o USP foi o primeiro do Estado a receber uma operação da TNG
e uma franquia da Aleatory. Para continuar acompanhando essa demanda, o shopping, como todos
os outros do Grupo Partage, investe, cada vez mais,
em uma expansão com altos padrões de qualidade.
Para esta nova fase, a previsão é que no próximo semestre o Unique inaugure 12 operações, sendo nove
de destaque no mercado nacional. A direção do mall
ainda pretende trazer lojas com marcas regionais e
internacionais exclusivas na cidade.
O Unique já conta com amplo mix no segmento da moda, serviços, atividades de lazer e amplo
estacionamento. Após ter passado por reformas
da fachada o shopping entra em um novo ciclo. O
gerente de operações do USP, Paulo Lima, adianta
que com a finalização da pintura externa, o shopping
entra uma nova etapa do retrofit, que é a reforma dos
banheiros, piso, mobília da praça de alimentação e
melhorias no sistema de ar condicionado. n

Tour da Taça e UFC Fight Night no
Partage Norte Shopping Natal
Os eventos
movimentaram
o mall

N

Aumento nas vendas e de clientes
Segundo o superintendente do Partage Norte Shopping
Natal, Antônio Barandas, o crescimento no número de vendas
e no fluxo de pessoas no mall aumentou consideravelmente durante os meses dos eventos.
Na quinta-feira do UFC Fight Night, 20 de março, cerca de
26 mil pessoas compareceram ao shopping, superando o fluxo
diário (de segunda a sexta) que gira em torno de 19 mil clientes.
Se comparado o mês de março de 2014 com março de 2013, o
aumento é de 18,6% em termos de tráfego de pessoas e 17,5%
em termos de vendas.
O aumento foi ainda maior no dia do Tour da Taça, 22 de
maio. Cerca de 30 mil pessoas conseguiram ver a taça e o número total de pessoas no shopping foi 50 mil. Houve um crescimento de 19,5% em relação ao tráfego de pessoas se comparado ao
mês de maio de 2013 e 24% em relação às vendas.
Os restaurantes da Praça de Alimentação ficaram lotados,
assim como as lojas do estabelecimento. Ainda segundo o superintendente, o shopping sempre realiza algum evento para gerar
visibilidade e vendas, o que atrai os clientes e deixa os empresários satisfeitos.

No primeiro semestre deste ano, o Partage
Norte Shopping Natal recebeu dois grandes eventos: o Tour da Taça e o UFC Fight Night. As duas
ocasiões, além de agradarem a população da região, causaram um impacto positivo para os empresários que divulgam a marca no shopping. Os
eventos foram amplamente divulgados e superaram as expectativas.
Centenas de pessoas ocuparam o shopping no
dia 20 de março, para ver de perto os campeões
do UFC José Aldo e Renan Barão, o recordista
brasileiro e lutador peso leve Gleison Tibau e as
Octagon Girls Camila Oliveira e Jhenny Andrade.
O evento contou com uma sessão de autógrafos,
além de uma sessão de “perguntas e respostas”.
A ocasião foi considerada positiva pelos organizadores, já que proporcionou uma aproximação
maior do público com os seus ídolos, além de
estreitar a relação do mall com a população e a
imprensa.
No dia 22 de maio, um evento ainda maior
chamou a atenção do público e da imprensa
nacional e internacional. A Taça da Copa do
Mundo da FIFA, que percorreu todo o país, foi
parar no estacionamento do Partage Norte
Shopping Natal, e além da presença da taça,
a ocasião também contou com o tetracampeão do Mundo Rivaldo e alguns homenageados locais.
O mall abriu uma hora mais cedo, o
evento aconteceu de 09h às 21h e movimentou os corredores durante todo o dia.
A população presente também concorria a sorteios de prêmios exclusivos da
Coca-Cola e da Fifa e podia aproveitar
Campeões do UFC
a exposição das bolas oficiais dos mune Octagon Girls em
diais anteriores. O evento foi considesessão de autógrafos
rado inesquecível pelos organizadores.
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Boulevard Shopping
São Gonçalo acessível

U
No mall os
sanitários são
adaptados

Um assunto sempre muito discutido em reuniões de elaboração de projetos corporativos é
a acessibilidade. Além do conforto oferecido, a
praticidade e a segurança de clientes e funcionários também são prioridades do Grupo Partage.
Por estes e tantos outros motivos, o grupo sempre procura investir no que há de melhor e mais
moderno em equipamentos para oferecer as melhores condições à população e, assim, fazer com
que os clientes se sintam acolhidos e à vontade
em todos os ambientes do mall.
Um exemplo deste tipo de preocupação e investimento é o Boulevard Shopping São Gonçalo,
a primeira construção do grupo no Rio de Janeiro,
localizada na Região Metropolitana. Com apenas
três anos de funcionamento, o espaço corporativo atende às normativas NBR 9050, que estão em
vigor desde 2010, e prova como uma edificação
acessível torna-se um diferencial. A população da
cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro, é de mais de um milhão de habitantes. Desse total, quase 360 mil pessoas possuem algum tipo de deficiência auditiva, visual,
intelectual ou motora em algum grau, de acordo
com o Censo 2010 do IBGE. Grande parte dessas
pessoas é jovem, estuda ou desempenha atividade profissional e possui uma vida normal.

O Boulevard Shopping São Gonçalo,
que está localizado no Centro da cidade, conta com um ponto de ônibus de
linhas municipais em frente à entrada
principal, favorecendo o translado dos
clientes. Para facilitar ainda mais a
entrada, o acesso principal do shopping dispõe de rampas de subida com
corrimão, como determina a NBR
9050. Os corredores são amplos e
os elevadores possuem botões em
braile para ajudar o deslocamento
dos frequentadores. As funcionárias do Serviço de Atendimento
ao Cliente (SAC) são habilitadas
para atender pessoas com deficiência auditiva através do sistema de Libras e os seguranças do
empreendimento estão estrategicamente localizados em cada pavimento para auxiliar pessoas
com mobilidade reduzida, cadeirantes ou com deficiência visual.
Outro ponto que torna a edificação um diferencial no Boulevard Shopping São Gonçalo são
os sanitários adaptados. Em todos os pavimentos
de circulação de clientes há sanitários para PNE
(portadores de necessidades especiais) totalmente acessíveis para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Os vasos sanitários apresentam altura ideal para o cadeirante, assim como a
pia para lavar as mãos. O shopping também não
conta com carpetes, para facilitar a movimentação de cadeiras de rodas. Por ser uma edificação
relativamente nova, todos os equipamentos utilizados são os melhores existentes no mercado
atualmente.
Mais um reforço está em vista: a EvacChair
Mesmo com todas as ações de acessibilidade
já existentes para deixar os clientes satisfeitos, o
Boulevard Shopping São Gonçalo investe em mais
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um equipamento que tem como objetivo trazer
mais segurança e praticidade para os clientes e
funcionários: a EvacChair. A nova aquisição que
chegará ao mall é uma cadeira de evacuação de
ambientes para pessoas com mobilidade reduzida. Seu uso é específico para situações de emergência, em casos em que os elevadores não possam ser usados, quando a desocupação ocorre
por meio das escadas de emergência.
A cadeira será adquirida de forma preventiva
para que, em caso de emergência ou possível evacuação do prédio, os clientes possam ser conduzidos com menos esforço, utilizando apenas um
funcionário treinado. A necessidade foi detectada através dos simulados de crise realizados no
shopping, quando foi percebido que três pessoas
precisavam realizar a condução de um cliente com
mobilidade reduzida em caso de emergência.
Apesar de não se tratar de um equipamento
obrigatório, a Partage, sempre preocupada com
a segurança dos clientes e funcionários, resolveu
implantar este produto reforçando a segurança
do shopping. n

Boulevard Shopping São Gonçalo
é avaliado positivamente pela
Andef
No mês de junho, a Associação Niteroiense
dos Deficientes Físicos (Andef), visitou o shopping para avaliação da acessibilidade. Uma das
pessoas responsáveis pela avaliação foi Vanessa
Abreu, cadeirante de 26 anos, auxiliar de escritório e bailarina do projeto Corpo em Movimento,
promovido pela associação. Segundo Vanessa, o
shopping está aprovado para cadeirantes e pessoas
com mobilidade reduzida.
“A acessibilidade do shopping é muito boa. Os
banheiros estavam acessíveis, com vasos sanitários na altura correta, pia devidamente adequada,
corredores sem carpete, entre outras ações que
foram feitas justamente para ajudar as pessoas
com algum tipo de deficiência. Posso dizer que,
para mim, a avaliação foi muito positiva”, contou
a bailarina.

www.partageshopping.com.br
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PARTAGE SHOPPING RIO GRANDE

P

Obras
a todo
vapor no
shopping

Passar diariamente pela estrada Rio Grande/
Cassino e não notar o desenvolvimento do novo
Shopping Partage é impossível. As obras para a
construção do mall andam a todo vapor e em breve
os 132 mil metros quadrados da área se transformarão num belíssimo Shopping Center às margens da
ERS 734. O canteiro de obras foi implantado em sua
totalidade e as instalações estão em pleno funcionamento - área administrativa, operacional, refeitório, segurança, almoxarifado e projetos –, sendo
possível conhecer toda a estrutura da obra.
Sempre preocupada com o bom funcionamento de seus empreendimentos, a Partage designou
uma equipe qualificada que diariamente acompanha e promove a auditoria do trabalho realizado
pela construtora Guarany e por todas as empresas terceirizadas que já estão trabalhando no
local. O engenheiro Valdemar Tadashi ressalta a
importância da segurança de todos os envolvidos,
da utilização das ferramentas de controle e qualidade, do cronograma e da execução fiel do projeto. Atualmente, 150 trabalhadores atuam na obra
e, conforme a demanda, especialmente na fase
mais próxima ao término da construção, esse número ainda deverá aumentar, já que a estimativa
é que o efetivo de colaboradores alcance os 500
profissionais trabalhando.

A Sustentabilidade também
é palavra de ordem para o grupo
Partage, prova disto, é o projeto que inclui na
construção shopping o TAG - Tanque de Água Gelada,
com 12 metros de diâmetro. O responsável por esta
construção é a experiente empresa Star Center.
A estrutura comporta três milhões de litros de água gelada,
na temperatura de seis graus, que circularão pela tubulação do
Partage Shopping Rio Grande para abastecer os aparelhos
de ar condicionado.
A previsão é de que até final do mês de setembro o trabalho já esteja
concluído. Com isto o Grupo Partage tornando mais evidente uma
das diretrizes que é de promover uma obra limpa e com padrões
ambientais corretos e sustentáveis. O mall também contará
com a construção de um reservatório para água de reuso, ou
seja, captação da água de chuva que será bombeada até a
parte superior do tanque. Esta água será reaproveitada na
utilização de sanitários, limpeza de estacionamento
e irrigação. Uma alternativa sustentável terá
capacidade de armazenar aproximadamente
200 mil litros de volume cúbico.
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Os primeiros passos para a construção do
Partage Shopping Rio Grande já foram dados:
conclusão da terraplanagem, estaqueamento e a
execução dos 500 blocos de fundação. Os equipamentos necessários para a execução das fundações
estão em atividade e já é possível visualizar alguns
pilares pré-moldados concretados – que dão toda a
sustentação da estrutura do shopping. A previsão
de término da obra, segundo o Departamento de
Engenharia, é no primeiro semestre de 2015.
Em paralelo ao andamento das obras, outros
processos estão acontecendo, como a sequência
da estrutura de concreto que, assim como a metálica, deve estar concluída em outubro, para que
ainda no final deste ano seja feita a cobertura do
Partage Shopping Rio Grande. Tadashi explica
que em função de uma mudança de concepção
no projeto, nas partes externas serão utilizados paineis pré-moldados ao invés de alvenaria. Isso dá agilidade, eficiência operacional e
os resultados aparecem rapidamente no visual
da obra.
O engenheiro aponta, ainda, que todos os
materiais e equipamentos que serão utilizados na construção já estão no canteiro de obras.
“Hoje temos uma grande diversidade de peças
estruturais grandes e que precisam de espaço
adequado. Essa organização prévia, planejamento e um extremo controle do que será necessário
nos auxiliam em agilidade quando, adiante, tal
material e equipamento precisem ser utilizados
de imediato. A obra não para”, destaca Valdemar.
A área do estacionamento, com capacidade para
1.143 veículos, também é uma parte da obra que
está em andamento e em ritmo acelerado. A obra
está sendo realizada em parceria com a construtora Guaranay. Estão em execução, ainda, as canaletas de drenagem em áreas externas. n
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