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BETIM NATAL
Metropolitan Shopping 
Betim aumenta seu mix

SÃO GONÇALO
Baixa no custo condominial e aumento 

da segurança de clientes e lojistas
Partage Norte Shopping Natal promove 

o primeiro Encontro de equipes
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seu negócio no lugar certo

Estacione!
Conheça a importância 
deste serviço 



GARANTA O SEU
ESPAÇO NO CORAÇÃO

DE SÃO GONÇALO!

ADMINISTRAÇÃO:

SÃO GONÇALO
BOULEVARD SHOPPING

 boulevardsaogoncalo.com.br

Localizado no centro da cidade que possui a 
segunda maior população do Rio de Janeiro, com 

mais de 1 milhão de habitantes, o shopping é um 
completo centro comercial, de alimentação, 

serviços e lazer, totalizando 30.000 m2 de ABL.
Cada dia mais moderno e perfeito para sua loja!

Faça parte do Boulevard Shopping São Gonçalo!

Considerado um dos 10 
melhores shoppings do Rio de 
Janeiro segundo pesquisa do 
IBRC (Instituto Ibero-Brasileiro 
de Relacionamento com o 
Cliente) realizada em 2014. 

Nova fachada em construção.

EM
BREVE
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Os primeiros meses de 2015 apresentaram-se, no Brasil, como 

um período de grandes desafios para a política econômica. Mas, 

para nós do grupo Partage, um início de ano desafiador significa 

o mesmo que a oportunidade de realizar e progredir com a fase 

expansionista de nossos empreendimentos, e assim colaborar para o 

crescimento e o fortalecimento da economia. 

Com o objetivo de proporcionar mais integração e de mostrar 

para nossos investidores, consultores e interessados em geral os 

principais avanços do nosso grupo neste momento tão crucial para o 

varejo, a 5ª edição da Revista Partage desponta para mais um ciclo.  

Desde 2009, quando começamos a investir no segmento de shopping 

centers, procuramos com muito empenho, responsabilidade socioam-

biental e excelência no atendimento, criar mais oportunidades de inves-

timento a diversas regiões, potencializando os resultados para todos os 

nossos parceiros provenientes das redes varejistas e de franquias.

Temos consciência de que, para alcançar o resultado esperado, é pre-

ciso que haja um planejamento pró-ativo e visionário na hora de enxergar 

as oportunidades. No entanto, esta não é uma tarefa fácil. Por isso, todos os 

dias, trabalhamos para trazer aos Shoppings Partage estratégias que favore-

çam a organização deste grande agente formador e que diz respeito à  análise 

das etapas planejamento, tão importante para o universo de um mall. 

E esta é a receita do nosso grupo. Nosso desejo é fazer com que o pionei-

rismo de nossos projetos – tanto os que se encontram em operação quanto 

em construção – exerça um papel essencial ao restabelecer a economia do 

nosso país, através da criação de mais oportunidade de empregos diretos e 

indiretos ligados ao lazer, serviços, compras e gastronomia, que são atividades 

tão elementares para nossa vida.
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NA ENTRADA 
OU NA SAÍDA 
O serviço que contribui 
para a experiência do 
consumidor nos shoppings

N
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Segundo o diretor de Relações Institucionais 
da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping 
(Alshop), Luis Augusto Ildefonso da Silva, os shop-
pings devem buscar pela prevenção de sinistros. 
“Por conta de eventualidades já corridas em es-
tacionamentos, alguns shoppings optaram por 
ter coordenadores de estacionamento rodando 
os pisos em motocicletas. Estes profissionais são 
treinados para inibir ações de criminosos. utilizar 
este meio de transporte possibilita uma visão do 
todo constantemente, evitando que o meliante 
pratique algum ato que possa prejudicar os clien-
tes e, consequentemente, a empresa”, pontuou.

Quanto ao valor pago em estacionamentos, 
Luis Augusto ressaltou que não existe uma pré-
determinação, quem define o preço é o mercado. 
“É fundamental dizer que a cobrança de estacio-
namento foi originada depois que os shoppings 
surgiram. Normalmente, quando se constrói um 
shopping, a cidade cresce ao seu redor, fazendo 
surgir escritórios, consultórios e outros empre-
endimentos. Por conta disso, certas pessoas ti-
ravam a vaga de um potencial comprador para 
ir até esses locais. No início, os clientes acharam 
um pouco antipática a medida, mas hoje em dia 
todos concordam”, completou. 

Conforme os dados do Censo Abrasce 2014-
2015, 82% dos shoppings do Brasil possuem 
estacionamento cobrado, e o número total de 
vagas é de 823.224, uma média de 1.583 vagas 
por shopping. No último ano, esse número apre-
sentou um crescimento de 11,23%. No Brasil, há 
cerca de 87 mil pessoas empregadas em servi-
ços de shoppings como estacionamento, manu-
tenção, limpeza e jardinagem. 

E por entender a importância não só da in-
fraestrutura, mas da relação compras, gastro-
nomia e lazer, a Partage procura sempre trazer 
soluções modernas que possibilitam que seus 
empreendimentos ofereçam o que há de melhor 
no quesito prestação de serviços, incluindo o 
segmento de estacionamento. Em sua adminis-
tração, através do desenvolvimento de soluções 
diferenciadas, o Grupo busca sempre melhorar a 
experiência do consumidor.  n

N
Nos dias de hoje, é indiscutível a importância 

dos shoppings centers na vida das pessoas e no 
desenvolvimento do comércio das cidades. Afinal, 
estes empreendimentos reúnem, em um mesmo 
local, lojas que comercializam produtos que vão 
desde utilidades para o lar até telefonia, passan-
do por vestuário e artigos esportivos e áreas de 
alimentação e de entretenimento, tais como, cine-
mas, teatros e casas de show. 

Para que esta estrutura comercial funcione 
adequadamente, faz-se necessária a existência 
de infraestrutura física e de serviços auxiliares 
que garantam o conforto e a segurança aos usuá-
rios. um dos pontos vitais deste complexo comer-
cial é a disponibilidade de estacionamento com os 
serviços necessários para a sua administração. O 
estacionamento é, geralmente, o cartão de visi-
ta do shopping, o primeiro contato que a maioria 
dos clientes tem com o empreendimento.

Cada vez mais, o varejo busca por soluções que 
contribuam com a modernização da infraestrutu-
ra, visando maior controle e segurança para o es-
tabelecimento e para o motorista. Atualmente, o 
Grupo Partage conta com duas empresas operan-
do os estacionamentos dos shoppings: a Moving 
| VINCI Park e a Estaciotec. Sempre preocupado 
com a qualidade, o objetivo do grupo é oferecer 
um serviço de excelência para os consumidores. 

De acordo com o diretor de Operações do 
Grupo Partage, Sideny de Oliveira Filho, apesar 
de o serviço de estacionamento ser terceiriza-
do, quem define a política de gestão é a Partage. 
“Dentro do cenário que determinamos, a empre-
sa adota sua expertise nesta área. É importante 
destacar que aplicamos controle de qualidade na 
gestão. Tanto a equipe local do shopping quanto 
a Diretoria da Partage têm ferramentas que nos 
permitem aferir se o desempenho da empresa 
tem sido satisfatório. Isto nos possibilita ter agili-
dade para fazer correções ou implementar medi-
das de melhorias”, pontuou. 

Para os dois shoppings ainda em construção, 
o Grupo desenvolveu um plano de estrutura. “Os 
investimentos iniciais de controle e automação do 
estacionamento são muito altos. No entanto, o que 
nos move a realizá-los é a dimensão de segurança 
para nossos clientes, bem como o conforto e moder-
nidade que isto gera”, declarou Sideny, acrescen-
tando diferentes pontos acerca dos estacionamen-
tos. “Para os novos shoppings, as instalações estão 
previstas para início de operação na inauguração 
dos mesmos. Para os que têm estacionamento em 
áreas abertas, nossa preocupação é com a sina-
lização eficiente e um bom projeto de mobilidade. 
Para aqueles que disporão de deck parking, sempre 
constam do estudo, além desses citados, incremen-
tos disponíveis no mercado, para dotá-los de facili-
dades para localização de vaga”, completou.

7www.partageshopping.com.br

    Os investimentOs iniciais de cOntrOle e 
autOmaçãO dO estaciOnamentO sãO muitO 

altOs. nO entantO, O que nOs mOve a 
realizá-lOs é a dimensãO de segurança 

para nOssOs clientes, bem cOmO O cOnfOrtO 
e mOdernidade que istO gera

 

SIDENy DE OLIVEIRA FILHO,  
 DIRETOR DE OPERAÇõES DO GRuPO PARTAGE
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A Partage tem como um dos pilares de seu pla-
nejamento oferecer facilidade, comodidade e varie-
dade, não apenas aos clientes de seus shoppings, 
mas a toda população da região em que a marca 
do grupo está. De Norte a Sul, esta preocupação 
fica evidente em todos os malls. E no final do ano 
de 2014, a população mossoroense foi beneficiada 
com a inauguração de mais uma marca que, além 

de diversificar o mix do shopping, facilitará a 
vida de quem tem o costume de realizar 

viagens internacionais.
Inaugurada no dia 10 de novem-

bro, a abertura da uSD Câmbio 
em Mossoró pode ser conside-
rada um novo marco nos ser-
viços da cidade, pois atende 
a uma demanda que somen-
te era suprida em Natal 
(RN) ou Fortaleza (CE). Por 
oferecer segurança e con-
forto aos clientes, o Partage 

Shopping Mossoró foi esco-
lhido estrategicamente pela 

Casa de Câmbio, que, através 
do Banco Daycoval, já possuia 

um relacionamento com o grupo. 
E não deu outra. Visando sempre o 

bem-estar do público local, o mall recebeu 
com prazer essa novidade, além de ter mais 
uma opção dentro dos serviços prestados. 

A uSD Câmbio oferece à população 
moedas em espécie, remessas internacio-
nais e cartão em moeda estrangeira. Sendo 
um correspondente cambial do Daycoval 
Câmbio, a casa também atende a empre-
sas que precisam fazer operações com 
câmbio turismo, passando para estas a 
garantia de uma operação 100% ou-
torgada pelas normas de câmbio do 
Banco Central do Brasil. E Mossoró, 
por ser uma cidade que se destaca 
economicamente na exportação de 
frutas, na produção de sal e petróleo, 
possui um fluxo de clientes empre-
sariais significativo.

O superintendente do Partage Shopping Mos-
soró, Ferdinando Genduso, demonstrou otimismo 
pelo mais novo serviço oferecido pelo shopping, 
afirmando que o mall já possui o costume de re-
ceber alguns turistas e, que por este motivo, está 
preparado para lidar com a demanda. “A presta-
ção desse tipo de serviço vem ao encontro das 
necessidades que os clientes terão no momento 
de uma viagem ao exterior. Mas, também pode ser 
um facilitador na troca de moeda estrangeira por 
reais durante a estadia de algum turista na cidade 
de Mossoró, resolvendo, assim, situações emer-
genciais”, afirmou Ferdinando.

Para Flávio Assis, representante da uSD Câmbio 
em Mossoró, “com um pouco mais de divulgação e 
com os diferenciais oferecidos aos clientes, o pú-
blico mossoroense e da região será conquistado”. 
E visando facilitar ainda mais a realização de uma 
viagem, a casa de câmbio foi instalada ao lado da 
CVC Viagens. Os clientes que estão escolhendo 
seus destinos agora podem resolver todos os seus 
problemas em um só lugar! n

PRIMEIRA CASA DE CÂMBIO DA 
REGIÃO CHEGA AO PARTAGE 
SHOPPING MOSSORÓ

A abertura 
da USD 
Câmbio em 
Mossoró 
pode ser 
considerada 
um marco 
nos serviços 
da cidade
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N
PARTAGE SHOPPING CAMPINA GRANDE 
REAlIzA 2° EDIçÃO DA FEIRA DE lIvROS 
DA EDITORA EMERGIR

No período de férias, muita gente aprovei-
ta o tempo livre para colocar a leitura em dia. 
Pensando nisso, o Partage Shopping Campina 
Grande organizou uma oportunidade e tanto para 
quem não vive sem uma boa história, unindo cul-
tura, lazer e entretenimento.

A 2° edição da Feira de Livros da 
Editora Emergir trouxe mais de 40 mil 
livros de 1.300 títulos expostos na 
Praça de Eventos, durante o ho-
rário de funcionamento do shop-
ping. “O evento é realizado devi-
do à carência de livrarias na nossa 
cidade. No ano passado, a feira 
superou as expectativas de vendas 
e, este ano, não foi diferente, princi-
palmente por estarmos no período de 
volta às aulas. Mas o nosso objetivo é tornar 
o mundo da imaginação próximo de todos”, disse 
a coordenadora de marketing do Partage Shopping 
Campina Grande, Cássia Dantas.

A feira é uma ótima alternativa para os cam-
pinenses que querem comprar livros a preços 
acessíveis. Há opções para todos os gostos, em 
especial para as crianças, encontradas a partir de 
R$1,00. Além da venda de livros, são comerciali-

zados fantoches, quadrinhos, jogos educativos e 
outros produtos relacionados ao mundo infantil.

Mas não pense que somente as crianças têm 
vez, pois a feira também reúne títulos juvenis e adul-
tos. Na lista, obras de Nelson Rodrigues, Roberto 
Drummond e grandes nomes da literatura nacional 

e internacional. Dicionários, guias culinários, 
livros de suspense, ficção e saúde tam-

bém podem ser encontrados no local. 
A feira, este ano, veio com o dobro do 
tamanho do ano passado para ofere-
cer mais produtos aos clientes.

De acordo com Cássia Dantas, 
para os lojistas do mall, a feira tam-

bém é vantajosa. “A principal impor-
tância que os nossos lojistas veem 

com um evento atrativo é o aumento do 
fluxo de pessoas, e com o aumento do fluxo, 

consequentemente, também teremos um aumen-
to de vendas”, pontuou.

Além da Feira de Livros da Editora Emergir, o 
Partage Shopping Campina Grande realiza outros 
eventos. “Anualmente, temos a feira de imóveis e 
a Feira de Artesanato. Esta segunda é uma forma 
de mostrar, valorizar e impulsionar a cultura da 
nossa região”, elogiou Cássia Dantas.  n

A feira, este 
ano, veio com 

o dobro do 
tamanho do 
ano passado
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Partage - Qual foi o maior desafio en-
contrado como Diretora de Marketing?
Roberta Veloso - Foram vários. Entre 
eles: padronizar os processos, em função 
de estarmos em 4 das 5 regiões do país; 
aprofundar o conhecimento da região, fa-
zendo uma análise minuciosa do compor-
tamento dos habitantes de cada cidade; e 
estreitar o relacionamento com os clien-
tes do shopping, buscando sempre enten-
der e atender ao máximo a demanda do 
nosso público.

Partage - Os shoppings Partage estão 
espalhados por todo o Brasil. Com um 
público tão diferenciado, deve ser com-
plicado montar estratégias de marke-
ting que atinjam a todos. De que forma 
são realizadas essas ações? 
Roberta Veloso - É realmente um desa-
fio, mas ao mesmo tempo uma oportuni-
dade.  Como fazemos um aprofundamen-
to comportamental do nosso cliente, às 
vezes percebemos que algumas ações se 
comportam positivamente em algumas 
praças.  Outras ações são mais perso-

nalizadas, respeitando sempre o hábito 
de consumo dos moradores das cidades 
onde os nossos shoppings são instalados. 
Como temos 4 shoppings concentrados 
na região Norte e Nordeste buscamos de-
senvolver ações corporativas nesses shop-
pings, facilitando a logística da realização 
da ação e otimizando o investimento.

Partage - Os shoppings desenvolvem 
várias ações regionais para construir 
a fidelidade do público alvo. É preciso 
muito conhecimento do cliente. Como 
são formadas essas ações? 
Roberta Veloso - Realizamos periodi-
camente pesquisas de conhecimento do 
consumidor, sempre atento às mudanças 
comportamentais e de hábito, chegando, 
em alguns casos, a uma avaliação antro-
pológica da população e às evoluções e 
mudanças que foram acontecendo ao 
longo dos anos. Essas informações são 
cruciais para nos atualizarmos frequente-
mente sobre quem é realmente o nosso 
cliente e o que ele realmente deseja dos 
nossos shoppings.

Partage - Por realizarem di-
versas ações em datas come-
morativas, muitos devem pensar 
que essas são o foco principal 
dos shoppings Partage. No en-
tanto, você afirma que ações 
espontâneas são as principais. 
Por que isso? O resultado é mais 
eficiente?
Roberta Veloso - Todas as ações são re-
levantes no grupo, mas percebemos, atra-
vés dos estudos descritos acima, a impor-
tância da frequência no relacionamento 
com o cliente, com ações às vezes até 
personalizadas, estreitando essa comuni-
cação.  As entressafras, meses que não 
possuem datas relevantes de consumo, 
são extremamente trabalhadas, inclusive 
com grandes eventos e promoções, esti-
mulando no nosso consumidor a visita ao 
shopping e consequentemente o atingi-
mento das metas do fluxo de vendas.
Como nos relacionamos com essa frequên-
cia, o consumidor fortalece a relação com o 
shopping e por isso adotamos como estra-
tégia não realizar grandes ações promo-

A SINTONIA DO GRUPO 
PARTAGE COM O MUNDO 
DAS TENDÊNCIAS E INOvAçÃO

Por trás de toda grande marca, há um qualificado profissional de marketing. Afinal, a divulgação 

de um produto, muitas vezes, é o segredo para que se alcance o sucesso. E no Grupo Partage, este 

profissional é a diretora de Marketing Roberta Veloso, formada em Comunicação Social (Publicidade 

e Propaganda), com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, ambas na universidade Federal 

Fluminense (uFF).

Atuando há 24 anos no segmento de malls, Roberta assumiu a diretoria de marketing do Grupo Partage 

pensando inicialmente na padronização dos processos, já que empreendimentos adquiridos de outros grupos 

ainda não estavam no padrão Partage.  Em paralelo, visava a análise das equipes, treinamento intenso e ela-

boração de planejamento estratégico dos shoppings para alcançar o posicionamento do mall e seus valores. 

Apenas após esse aprofundamento, foi desenvolvido todo o planejamento de marketing de cada empreendi-

mento, com base nas metas que foram traçadas para o crescimento dos shoppings e da Partage.

Em uma entrevista com a Diretora de Marketing, ela conta um pouco de sua trajetória no grupo.
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Partage - Quem lê as revistas Partage 
pode perceber que diversos shoppings 
passam por revitalização, retrofit e di-
versas outras ações para comodidade e 
conforto do cliente. Como o marketing 
consegue manter o padrão da marca? 
Roberta Veloso - Realmente todos os 
nossos shoppings estão passando por 
diversas modificações estruturais e ex-
pansões seguindo a filosofia da empre-
sa de sempre se preocupar em atender 
cada vez mais os nossos consumidores e 
parceiros lojistas. A nossa preocupação 
é sempre informar e atualizar os nossos 
consumidores e a cidade sobre a evolu-
ção das melhorias que estão sendo re-
alizadas, e internamente minimizar ao 
máximo o desconforto das obras.

Partage - Nas mídias sociais, de que 
forma é realizado o marketing? Quais 
são as estratégias utilizadas?
Roberta Veloso - Com o crescimento 
desta ferramenta, buscamos sempre 
manter o relacionamento com os 
nossos clientes divulgando produ-
tos das lojas e, o mais importante, 
nos relacionando de forma cria-
tiva, utilizando, em alguns casos, 
interatividade virtual com jogos, 
dicas de moda, gastronomia, etc.

Partage - Por fim, como você 
classificaria o marketing do 
grupo Partage atualmente? 
E o que o público pode espe-
rar para esse ano de 2015?

Roberta Veloso - Para 2015, 
conforme o Planejamento Estratégico 
traçado, vamos potencializar cada vez 
mais a imagem patrimonialista e a solidez 
da empresa, estreitando no MKT corpora-
tivo o relacionamento junto aos lojistas 
nacionais e regionais, e, nos shoppings, 
ações diferenciais, e às vezes inéditas, 
para aumentar a frequência do nosso 
consumidor, bem como a preocupação de 
treinamentos para atingir cada vez mais 
a excelência no atendimento de nosso 
consumidor.
O crescimento da Partage é notório, mas 
o mais importante é que crescemos com 
qualidade e preocupação em atender os 
nossos dois públicos: o lojista e os consu-
midores. n

cionais nas grandes datas, priorizando a 
realização de ações em datas que histori-
camente apresentam baixa performance 
de vendas.

Partage - Em 2014, o Grupo promoveu 
a primeira Feira de Franquias “Partage 
Experience”. Em 2015, o Grupo preten-
de realizar o evento nas outras regiões 
onde estão os shoppings Partage?
Roberta Veloso - Este evento foi elabo-
rado minuciosamente para estreitar a 
relação entre as franquias de grandes 
marcas e investidores interessados neste 
segmento.  O sucesso foi tão grande que 
realmente estamos analisando a possibili-
dade de realização em outras praças.

Atuando há 24 
anos no segmento 
de malls, Roberta 
Veloso assumiu a 

diretoria de marketing 
do Grupo Partage 

pensando inicialmente 
na padronização dos 

processos
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METROPOlITAN SHOPPING BETIM 
RECEBE NOvAS OPERAçÕES S

Novas lojas chegaram para 
incrementar o mix do shopping e 
atender aos mais diversos perfis 
de consumidores do mall
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Além desse incremento no mix, o shopping 
anunciou a rede que irá operar o hipermercado. A 
Super Luna, que há três anos recebe o prêmio des-
taque na Associação Mineira de Supermercados 
(Amis), será a nova âncora do mall, ressaltando 
o compromisso da companhia em investir e valo-
rizar a região. Essa será a nona unidade da rede, 
que conta com estabelecimentos em seis cidades. 
Instalado no primeiro piso, o hipermercado con-
tará com 5,5 mil m2 e irá oferecer mais de 14 mil 
itens tradicionais e alguns diferenciais, como ade-
ga de vinhos, rotisseria e gastronomia japonesa. 
“O que nos motivou a abrir um hipermercado na 
região foi a necessidade de oferecer mais como-
didade aos consumidores, que poderão fazer as 
suas compras no shopping”, ressaltou Rodrigo 
Pereira. O Metropolitan Shopping Betim é a prin-
cipal opção de compras e entretenimento da po-
pulação de Betim e das cidades do entorno. 

 Para os que estão no aguardo, o hipermer-
cado começará a funcionar ainda no primeiro 
semestre desse ano, e estima-se a geração de 
300 empregos diretos. A empresa preparou um 
layout diferenciado e mais moderno para a loja do 
Metropolitan. “Entendemos que a abertura dessa 
nova unidade representa uma ótima oportunida-
de de negócio”, afirmou Navarro Cândido, diretor 
da rede Super Luna.

Com a inauguração do hipermercado, a ex-
pectativa é de um crescimento de 10% no fluxo 
de consumidores. Segundo Rodrigo Pereira, esse 
aumento é de grande importância para os lojistas 
do shopping. “Faz parte do processo de desenvol-
vimento do empreendimento, o que reforça para 
os lojistas a ideia de um shopping que está se con-
solidando, cada vez mais, como a primeira opção 
dos consumidores, proporcionando um mall mo-
vimentado e um ambiente propício a compras”, 
finalizou.  n

SSempre preocupados em oferecer, cada vez 
mais, um mix de lojas variado e completo, atenden-
do ao gosto dos mais diversos perfis de consumido-
res que o mall já recebe, o Metropolitan Shopping 
Betim, maior centro de compras do entorno da 
Capital Mineira, até o final do primeiro trimestre, 
irá inaugurar 10 novas lojas e um hipermercado. 

“Para ampliar ainda mais as opções de com-
pras dos consumidores, essas lojas se juntarão às 
outras centenas já em funcionamento”, consta-
tou o superintendente do Metropolitan Shopping 
Betim, Rodrigo Pereira. Já entraram em operação 
a Melissa, marca de calçados femininos; o salão de 
beleza Passione; a multimarcas WeLike Fashion, 
especializada em vestuário, calçados e acessórios 
femininos e masculinos; o Estúdio Foto 1, voltado 
para serviços de fotografia; e a joalheria Gerlu 
Acessórios.

No primeiro trimestre desse ano, iniciam suas 
operações a Adidas, multinacional de artigos es-
portivos; a Óticas Carol; a marca masculina Ogoshi; 
a multimarcas feminina Equus, especializada em 

vestuário feminino, calçados, bolsas e bijute-
rias; e a Harry’s, uma das maiores redes 

de brinquedos do Brasil. Juntas, as 
10 operações ocuparão mais de 

2 mil m2. “Nossa diretoria co-
mercial está sempre atenta 

às necessidades dos clien-
tes e, por isso, concentra 

esforços em agregar no-
vas marcas e serviços, 
de forma a oferecer 
mais conveniência e 
conforto aos consu-
midores”, destaca o 
superintendente. 

De acordo com 
Rodrigo Pereira, os 
lojistas estão espe-
rançosos. “A expec-
tativa deles é que a 

maturação do empre-
endimento, com a aber-

tura de novas lojas e o 
planejamento de ações de 

marketing, garanta um fluxo 
cada vez maior de pessoas”, 

em relação ao olhar dos clientes, 
o superintendente acrescentou. “Já 

os consumidores esperam encontrar 
um shopping com um mix qualificado e di-

versificado, com operações de lazer e eventos, 
além de um bom atendimento das lojas”.

   O que nOs mOtivOu a abrir um 

hipermercadO na regiãO fOi a 

necessidade de Oferecer mais 

cOmOdidade aOs cOnsumidOres  

RODRIGO PEREIRA,  

SuPERINTENDENTE DO METROPOLITAN SHOPPING BETIM 
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Conhecido como o maior centro de compras da 
Zona Norte da cidade, o Partage Norte Shopping 
Natal atrai o público não só por possuir uma das 
mais belas paisagens, a do Rio Potengi, mas tam-
bém por seu pioneirismo no que diz respeito à 
infraestrutura e por sua preocupação com todos 
os aspectos ligados à qualidade dos serviços ofe-
recidos ao seu cliente. Prova disto é que todos os 
meses, os 36 mil metros quadrados de área cons-
truída, distribuídos em dois pavimentos, recebem 
um fluxo mensal de 750 mil pessoas.

Com um mix que conta com 100 lojas e um es-
tacionamento com capacidade para atender mais 
de 1.200 veículos, a qualidade e a excelência dos 
serviços fazem parte dos fundamentos do Partage 
Norte Shopping Natal. Assim, com este foco, a 
Administração do mall promoveu o “1º Encontro 
de Equipes”. A organização desta reunião uniu 
a Superintendência, o Operacional, o RH e o 
Marketing em um mesmo propósito. “O objetivo do 
encontro foi unir os setores para melhorar a qua-
lidade dos serviços. Acreditamos que entender o 
processo de um shopping e a importância de cada 
setor e pessoa é imprescindível para alcançar o 
bom desempenho. Para nós, este foi o melhor ca-
minho para atingir a referência no atendimento ao 
cliente” destacou o superintendente, Fábio Maria. 

O 1º Encontro de Equipes foi dividido em dois 
dias. Durante este período houve pequenas pales-
tras que abordaram assuntos como: “Excelência 
no atendimento” e o “Método de Avaliação do 
Cliente Oculto”. Os temas foram debatidos através 
de bate-papos informativos, possibilitando muita 
troca de experiências entre as quatro turmas for-
madas pelos colaboradores, em grande parte das 
empresas terceirizadas, que prestam serviço para 
o shopping. A missão e visão do Grupo Partage 

também foram colocadas em pauta, através da par-
ticipação especial do Coordenador de mall e mídia 
Norte e Nordeste, Francisco Júnior. De acordo ele 
“a Partage é uma marca relativamente nova no 
Nordeste. Portanto, identificou-se a necessidade 
dos colaboradores saberem informações básicas 
como: significado do nome da empresa, projetos e 
filosofia”.

Durante todo o evento, a qualidade na presta-
ção dos serviços foi o tema mais abordado das pa-
lestras. “O atendimento é um processo. Por isso, é 
de suma importância que a empresa invista na ca-
pacitação da equipe de acordo com a política inter-
na, buscando destacar a importância da qualidade 
como um diferencial no mercado. Esse encontro 
possibilitou o incentivo da participação de todos 
na gestão diária do empreendimento”, pontuou 
Elisângela Costa, Coordenadora de Marketing.

A proposta de integração entre Administração, 
Superintendência, Operacional, RH e Marketing 
permitiu que questões importantes e que causa-
vam dúvidas na prestação dos serviços fossem 
pontuadas. Com conteúdo claro e objetivo, a reu-
nião despertou nos colaboradores um espírito de 
pertencimento e interação. O gerente operacional, 
Wellington Souza - responsável pelo maior número 
de equipes no mall - afirmou que “perceber uma 
mudança significativa no aumento da interação 
em uma equipe de 100 funcionários – entre colabo-
radores e terceirizados – é bastante satisfatório”. 

A primeira edição do encontro chegou ao final 
com um saldo mais que positivo. Afinal, a reunião 
contribuiu, entre outras coisas, para facilitar a com-
preensão não apenas do ajuste da rotina de traba-
lho, como também permitiu que cada participante 
ampliasse sua visão no que se refere ao mundo cor-
porativo para além de uma mera relação de troca. n

PARTAGE NORTE SHOPPING NATAl 
PROMOvE O 1º ENCONTRO DE EQUIPES

REVISTA PARTAGE

O 1º Encontro de Equipes 
teve o objetivo de unir 

os setores para melhorar 
a qualidade dos serviços
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NNo ano de 2014, o Boulevard Shopping São 
Gonçalo provou sua qualidade ao entrar na lista 
dos 10 melhores shoppings do Estado do Rio de 
Janeiro, classificada pelo Instituto Ibero-Brasileiro 
de Relacionamento com o cliente (IBRC). Além de 
se destacar pelo bom atendimento, o mall também 
é conhecido por sua preocupação com a questão 
de acessibilidade e comodidade do seu público 
frequentador. Entretanto, o Grupo Partage acre-
dita que sempre há um jeito de tornar tudo ainda 
melhor. Por este motivo, o Boulevard Shopping 
São Gonçalo dará mais um passo e investirá em 
tecnologia de segurança, visando, entre outras 
coisas, a prevenção de ocorrências, o aumento de 
segurança e a qualidade de atendimento.

 Estas mudanças irão garantir que o bem-es-
tar dos clientes seja mantido, assim como irá va-
lorizar os atuais lojistas e de bônus, atrairá novas 
marcas para diversificação do mix.  A expectativa do 
shopping é que todas as adequações sejam feitas 
até o fim do primeiro semestre de 2015, a fim de ter 
tudo resolvido na época mais movimentada para 
o meio corporativo, que é no segundo semestre.

 Por este motivo, algumas mudanças já foram 
iniciadas. Entre elas estão: a troca de 14 câmeras 
de segurança para outras com maior resolução, 
garantindo assim a qualidade das imagens e, con-
sequentemente, a maior eficiência no sistema de 
segurança do shopping; e a implantação de veícu-
los de locomoção individual em cada piso do mall, 
que visa auxiliar o trabalho dos agentes de segu-
rança em casos de emergência e em seu dia a dia.

 Após a conclusão destas iniciativas, outras 
terão início, entre elas: a ampliação de alarmes 
para as áreas externas ao shopping; a instalação 
de um programa para o gerenciamento da rede 
de detecção de incêndios e válvulas solenóides 
nos sistemas de gás; a criação de sistemas de 
botões de pânico nas lojas com uso de software 
de monitoramento; e, por fim, o gerenciamen-
to de imagens com análise comportamental, 
realizado através de câmeras especiais que de-
tectam atitudes fora do comum, como pessoas 
correndo, carros andando na contramão e obje-
tos abandonados.

 O Coordenador de Segurança, Francisco 
Mondego, demonstrou empolgação ao falar sobre 

o projeto idealizado pelo Grupo Partage. 
"O nosso objetivo é integrar todas as solu-
ções em segurança em um só gerenciamento, 
criando assim um sistema totalmente eficiente 
que garanta a segurança de lojistas e clientes com 
o que há de mais moderno na área. Atualmente 
todas as soluções são abertas, e não só podemos 
como devemos integrá-las", afirmou.

 De acordo com o gerente de Operações 
do Boulevard Shopping São Gonçalo, 
Marcelo Nascimento, os investimentos 
geram custos de fácil retorno e são im-
portantes, pois trabalham a prevenção, 
que é o mais importante para os lojis-
tas. "As mudanças são focadas na busca 
da eficiência, através da automatização de 
todo o sistema de segurança. Com tanta tecno-
logia, o processo de monitoramento e segurança 
fica mais fácil e rápido, garantindo que possamos 
trabalhar sempre prevenindo as ocorrências. Em 
curto prazo o investimento terá um excelente re-
torno", finalizou. n

BOUlEvARD SÃO GONçAlO
Investimento em tecnologia em prol da redução de custos

O Coordenador de 
Segurança, Francisco 
Mondego

O gerente de Operações 
do Boulevard Shopping 
São Gonçalo, Marcelo 
Nascimento 
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NNo mês de dezembro, o Grupo Partage re-
alizou a primeira Feira de Franquias “Partage 
Experience”, que reuniu interessados em conhe-
cer oportunidades de investimentos no segmento 
de varejo. O evento foi realizado em uma estrutu-
ra montada em frente às obras do shopping, que 
incluiu a exposição das marcas, palestras com es-
pecialistas e rodadas de negócio.

Enquanto as obras não são concluídas - a pre-
visão é que o shopping esteja pronto até o final do 
primeiro semestre de 2015 -, os participantes pu-
deram presenciar a simulação da operação de um 
shopping center, que foi montada para apresenta-
ção de mais de 50 marcas de diversos segmentos 
que poderão fazer parte do mix de lojas do em-
preendimento e que estão à procura de franque-
ados e operadores com perfil adequado. Entre as 
marcas presentes,  estavam: Americanflex, Bob's, 
Contém 1g, Mr. Cat e Timberland. Todas desperta-
ram o interesse do público.

um dos destaques da programação ficou por 
conta das palestras. Com muita determinação 
e atendendo à expectativa dos visitantes, o sargen-
to do Batalhão de Operações Especiais da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro (BOPE), Carlos 
Soares, contou um pouco da  sua  experiência. A 
palestra visava trabalhar a motivação,  disciplina 
e foco de saber e realizar. Tudo isso relaciona-
do à visão do  empreendedor. Já a segunda pa-
lestra foi ministrada pela sócia-conselheira da 
Cherto Consultoria, Filomena Garcia. Com o tema 
“Como comprar uma franquia?”, a especialista 
no segmento falou sobre o mercado de franquias, 
cenário econômico, além  de dar muitas orienta-
ções e abordar questões de interesse dos lojistas 
presentes.

A Feira de Franquias contou ainda com roda-
das de negócio e o Sebrae, juntamente com as ins-
tituições de crédito, deu todo o apoio e instrução 
para quem deseja montar sua própria empresa.

PARTAGE SHOPPING RIO GRANDE 
É PAlCO DA PRIMEIRA FEIRA DE 
FRANQUIAS “PARTAGE EXPERIENCE”

REVISTA PARTAGE

FOTO: GUGA W
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De acordo com o superintendente do Partage 
Shopping Rio Grande, Renato Machado, a feira 
é o resultado de uma proposta ousada para Rio 
Grande com o intuito de  oportunizar, para a co-
munidade e região, a possibilidade de conhecer 
de perto as franquias que estão no mercado como 
bons investimentos em todo o país.

“Agradecemos a todos os envolvidos  e com 
muito critério escolhemos os profissionais com 
grande expertise do segmento para auxiliar nessa 
tarefa, como a Cherto, especializada em franchi-
sing no Brasil, e o case do BOPE como fonte de 
inspiração e foco, que com todas as adversida-
des consegue fazer seu trabalho e obter resulta-
dos. O evento superou a expectativa em público, 
parcerias e negócios. Contabilizamos mais de 
450  atendimentos realizados pelos   consultores   
para pessoas interessadas  em ter uma franquia   
das marcas apresentadas”, declarou Renato.

A Partage Experience deu ao público a opor-
tunidade de conferir no local como funciona 
uma operação de um shopping center e conhe-
cer oportunidades de investimentos em algumas 
franquias de maior referência no Brasil. Estiveram 
presentes ao evento diretores da Partage e 
Ricardo Baptista, diretor-presidente do grupo.

Kit de boas vindas é lançado no evento: um 
kit de boas vindas (Welcome) ao lojista foi produ-
zido especialmente para os futuros parceiros dos 
empreendimentos, com a intenção de desenvol-
ver uma linha do tempo com passos importantes 
do relacionamento do shopping com esse par-
ceiro até a sua inauguração. O kit é um canal de 
comunicação com o lojista, que reforça a visão 
patrimonialista do grupo.

Setor de franquias em alta: Em evi-
dência, especialmente no segmento de 
shopping centers, o setor de franquias 
é uma tendência que não para de 
crescer, o que torna o mercado bas-
tante atraente para quem preten-
de empreender um novo negócio. 
Nos seis shoppings em operação da 
Partage, as franquias alcançam 40% 
do número de lojistas e a previsão 
é de que, em 2015, esse núme-
ro chegue a 50% das operações.

Em entrevista sobre o mer-
cado de franquias, Filomena 
Garcia afirmou que o crescimen-
to, acima de dois dígitos há anos, 
geralmente acima de 12%, torna 
esse mercado bastante atraente para 
quem pretende empreender em um novo 
negócio.

“Hoje são 2,5 mil marcas franqueadas no 
Brasil, com destaque para o crescimento dos 
setores de beleza, saúde e serviços, e a entrada 
da indústria no varejo com modelos de lojas ex-
clusivas. O desafio para quem pretende investir 
em uma franquia é saber fazer uma boa escolha 
e decidir por um segmento com que o investidor 
tenha afinidade, já que dedicará a maior parte 
do seu tempo ao negócio, além de estar alinha-
do com o valor de investimento que se pretende 
fazer. Antes de investir na marca é importante 
saber também quais os suportes oferecidos pelo 
franqueador, como o apoio e os treinamentos ofe-
recidos nas diversas áreas da operação”, alertou 
aos interessados. n

RENATO MACHADO É O SUPERINTENDENTE DO  PARTAGE SHOPPING RIO GRANDE 

As obras de construção do Partage Shopping Rio Grande estão em ritmo muito acelerado, seguindo o cronograma 
estimado pelo grupo e trazendo muitas expectativas para a população da região. Por este motivo, já foi contratado o re-
nomado profissional que irá representar oficialmente o mall, atuando na liderança e na gestão do shopping.

O gaúcho Renato Brenner Machado é engenheiro civil por formação e tem 30 anos de experiência como executivo no 
segmento de shoppings centers. Seu currículo acumula trabalhos em vários empreendimentos, e em várias etapas: indo 
da construção até a superintendência.

A apresentação oficial do superintendente aconteceu durante o Seminário de 
Economia promovido pela universidade Federal do Rio Grande - FuRG e CDL Rio 
Grande. O executivo foi um dos debatedores do painel que abordou o cenário econômi-
co e novas oportunidades. Segundo ele, o mercado do shopping centers é promissor e 
o Partage Shopping Rio Grande está preparado para ser uma operação completa.

"Minha expectativa é contribuir para a implantação de um shopping center que seja 
referência no mercado pela arquitetura, conforto, segurança e mix de lojas. Sua localiza-
ção privilegiada atrairá visitantes de toda a região, consolidando a Partage como um dos 
mais importantes players da indústria de shoppings centers do Brasil, e que escolheu Rio 
Grande para iniciar a sua atuação no Estado", ressalta Renato.

Palestrante 
conta sua 

experiência 
durante o Partage 

Experience
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P
Para o Partage Shopping Parauapebas,  2014 

significou o início de uma nova era. Afinal, os 365 
dias deste ano serviram para que o  mall  ficasse 
cada vez mais atrativo para o lojista e melhor 
atendesse as necessidades e desejos dos clientes. 
Prova disto foi que o público ganhou 12 novas op-
ções de marcas e três novos serviços. Em 2015, o 
shopping avança com seu projeto de retrofit que 
envolve a revitalização da fachada, a Praça de 
Alimentação e a troca de todo o piso.

Iniciando o ano com este saldo positivo, expan-
dindo seu mix de lojas e de serviços, e oferecendo 
mais produtos em mais nichos, só quem tem a ga-
nhar são os clientes. E foi esta a aposta do Partage 
Shopping Parauapebas, localizado  às  margens da 
rodovia PA-275, que finalizou 2014 com a abertura 
de novas operações:  Aleatory, Icase Star, Thathilu 
Kids, Pintando 7, Mundo Verde, Melissa, Doce 
Pimenta, Contém 1g, Samsung, LG, Anatólia (se-
mijoias) e  Aroma (perfumaria e cosméticos). Além 
dessas marcas do varejo, houve a inauguração 
de importantes serviços como: Autoatendimento 

Caixa Econômica Federal, 
Autoatendimento Banco do 
Brasil e Salão Espaço Vip.

Mas, não é só no mix de lojas e serviços que 
o mall apresenta novidades, pois as obras de revi-
talização andam a todo vapor. No dia 12 de janei-
ro, os  banheiros receberam novos acabamentos 
e acessórios. A obra trouxe para o shopping um 
banheiro mais moderno, bonito, confortável, agra-
dável e organizado, demonstrando que a Partage 
é uma empresa que investe em melhorias de suas 
instalações.

Com banheiros completamente novos, a se-
gunda etapa da obra contempla a troca do piso 
do mall. Para que os consumidores sintam o me-
nor impacto possível, a substituição será realizada 
após o horário de funcionamento do shopping. O 
planejamento é realizar a troca do piso evitando ao 
máximo o desconforto dos lojistas e clientes. Para 
isso, será instalado um piso provisório que cobrirá 
o local do corredor em reforma, visando a acessi-
bilidade dos funcionários e clientes às lojas com 
segurança.

O retrofit do shopping vai contar também 
com outras importantes melhorias,  como 

a reforma completa da fachada – que 
ganhará um design moderno valorizan-
do ainda mais o visual do shopping -, a 
instalação de um forro e,  ainda, a nova 
iluminação interna de LED. Depois de 

concluídas as obras, o shopping se trans-
formará em um espaço mais confortável. 

Sobre este assunto, o superintendente,  Jean 
Pierre Hass, ressalta que "a Partage está investin-
do no empreendimento, pois acredita no potencial 
de Parauapebas e pretende, portanto, contribuir 
para a melhoria da região, proporcionando aos 
clientes mais opções de compras, lazer, serviços e 
entretenimento". n

 

 
 

PARTAGE SHOPPING 
PARAUAPEBAS CHEGA 
A 2015 COM GRANDES 
REAlIzAçÕES

A Partage está 
investindo no  

empreendimento,
pois acredita 

no potencial de 
Parauapebas
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AQUI VOCÊ TEM
VAGA GARANTIDA

Nosso compromisso é facilitar a mobilidade do cliente,

transformando áreas em ambientes de serviços e

gerando praticidade e rentabilidade pelo 

desenvolvimento de pessoas e processos.

A Moving | VINCI Park é uma

 das operadoras de estacionamento

da Partage Shopping Centers.

www.moving.net.br

comercial@moving.net.br

(11) 4506.3096


