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Rio Grande

Partage Shopping anuncia
grandes marcas em seu mix
São Gonçalo

Eventos infantis atraem fluxo de consumidores
para o Partage Shopping São Gonçalo
www.partageshopping.com.br
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editorial
Chegamos a mais uma edição de nossa revista, um veículo
pensado para estabelecer uma efetiva comunicação entre a
Partage, seus parceiros e o universo dos centros comerciais de
compra. Ao longo dessas sete edições, percebemos um crescimento maduro de nosso grupo, tanto na inauguração de novos
empreendimentos quanto na expansão de shoppings já existentes. Entretanto, sabemos que fazer parte de todo este pluralismo
que é o varejo dos shopping centers significa o mesmo que estar em constante processo de pró-atividade em relação a quesitos
como inovação e criatividade.
Assim, procuramos fazer com que nossos shoppings impulsionem a economia de cada município. Pensamos cada detalhe para
colocar todo conforto a serviço de nossos clientes e lojistas. Nesse
contexto, fazemos da inovação nossa principal aliada, como pode ser
visto em todas as áreas de nossos malls.
Procuramos fazer com que nossos empreendimentos apresentem
um alto nível aos usuários, através da qualidade de suas instalações,
que oferecem conforto, comodidade e segurança e um mix variado de
opções que vão do serviço ao entretenimento. Investimos na arquitetura,
em tecnologia e em diversão. Prova disto são as ações criadas em nossos shoppings, que visam proporcionar aos nossos visitantes experiências
únicas, além de um relacionamento institucional.
Queremos aqui reafirmar nosso compromisso com você, que, assim
como nós, é um empreendedor! Contamos com vocês, leitores, colaboradores e parceiros para juntos construirmos muito mais do que centros de
consumos. Queremos implantar um conceito próprio e diferenciado de varejo
para que, cada vez mais fortemente, possamos construir empreendimentos
que transformem vidas e cidades.
Abraço e até o nosso próximo encontro!
Ricardo Baptista
Diretor-presidente
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REVISTA PARTAGE

FOCO NA SATISFAÇÃO
DO CLIENTE FINAL
No mundo dos grandes centros comerciais, quando se pensa em projetos - sejam eles de construções ou retrofits - conforto e possibilidades de
uso devem ser sempre uma premissa, assim como customizar, adaptar e
melhorar os equipamentos.
Os shoppings da Partage são exemplos desses projetos. Todos os empreendimentos do grupo impressionam por possuir uma arquitetura forte
consolidando a marca Partage nas cidades que entra beneficiando o cliente com um mix diversificado e ambiente integrador.
Por trás desse universo arquitetônico desafiador e encantador ilustrado pelos malls do grupo, encontramos a gerente de projetos Cinthia
Kawanaka. Formada em Arquitetura e Urbanismo em 2002, ela possui uma vasta experiência no mercado de shopping
centers e edifícios Triple A.
Na empresa desde 2012, Cinthia - que implantou o Departamento de Arquitetura - conta que se encantou com a Partage
por seu notório crescimento e pela proposta em gerenciar projetos de shopping centers e corporativos. Sua missão é alcançar, através de um atendimento diferenciado e de qualidade primorosa, a satisfação do cliente final.
“Com a visão de arquiteto e tendo a percepção do produto em operação e potenciais melhorias a serem implantadas, garantimos cada vez mais a satisfação do cliente final. A palavra ‘facilities’ é bastante adotada para o departamento por nossos clientes, devido ao atendimento personalizado que damos às necessidades de cada um em nossos
edifícios triple A” explica.

Revista Partage - Quais são os maiores
desafios enfrentados por um gerente de
projetos no segmento de shopping?
Cinthia Kawanaka - A dinâmica de um
shopping é bastante específica e com
uma constante mutação, o que faz com
que se crie grande habilidade no atendimento de várias demandas vindas de
equipes totalmente heterogêneas. É primordial uma interação muito próxima entre departamentos. E com isso, o papel do
arquiteto está ligado, entre outras coisas,
em ser um bom entendedor das peculiaridades e necessidades dos departamentos internos, como Comercial, Operações,
Engenharia e Marketing, sem se desligar
das necessidades dos nossos lojistas e
cliente final. Aliado a todas essas condicionantes, ainda há o relacionamento
com as equipes de projetos (responsáveis pelo design e funcionalidades) para
o atendimento com o prazo, sem comprometer a identidade e o resultado final do
projeto.
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Revista Partage - O que podemos
destacar nos projetos dos shoppings
Partage como mais desafiador?
Cinthia - O mais desafiador é termos a
excelência da arquitetura nos shoppings,
considerando que estão em regiões bem
distintas e de costumes característicos
locais, devendo atender a regionalidade,
mas mantendo a identidade da Partage.
Revista Partage - Na arquitetura voltada para o segmento de shopping
centers, quais são os principais conceitos de inovação e design?
Cinthia - Diferentemente da época em
que foi concebido, o shopping center hoje
transcende somente como “centro de
compras”, já que atualmente também se
tornou um ambiente de relacionamento e
entretenimento. Por isso, é fundamental
para o desenvolvimento de um shopping
que se tenha um projeto que agregue valor para receber um público diversificado
de costumes e classes sociais. A Partage

tem como valores, proporcionar através
de seus shoppings o conforto em sua
maior escala, assim como a beleza e tranquilidade para um produto diferenciado
para integração e uso. Nesse sentido,
criamos sempre uma arquitetura atemporal e moderna tirando partido do uso de
materiais leves como vidro e ambientes
claros, de forma a proporcionar amplitude
nos malls. Nos projetos Greenfield, temos
conceituado o aproveitamento da iluminação natural, trazendo para dentro do shopping um paisagismo integrado. Priorizamos
o conforto, pensamos em todo o circuito do
shopping que o cliente irá usufruir, de forma a ser fácil e confortável. Destacamos
nesse ponto a melhor locação das escadas
rolantes e elevadores. Criamos espaços
de descanso com o uso de materiais amadeirados, proporcionando um ambiente
mais aconchegante e acolhedor. A iluminação é outro ponto bastante pensado.
Tomamos como premissa que toda iluminação do shopping é projetada e execu-

tada em LED proporcionando
melhor incidência, sem ofuscamento perceptível ao cliente
durante a vivência no shopping.
Revista Partage - Como esses
conceitos podem ser vistos nos
shoppings do Grupo Partage?
Cinthia – Sempre que iniciamos
um projeto, partimos em termos
um produto diferenciado e com a
identidade da Partage. Nos projetos
de retrofit, onde também projetamos
a expansão, são percebidos através
da adequação do uso das áreas para
melhor conforto tanto do cliente final como também das equipes (lojistas, terceirizados e administração).
Evidenciamos nossos conceitos de inovação e design através da criação de áreas
de descanso como lounges distribuídos
ao longo dos malls, da revitalização de sanitários, da criação e/ou melhorias de espaços familiares, a operacionalização de
estacionamento com vagas destinadas,
sempre levando em conta a utilização de
uma comunicação visual adequada.
Revista Partage - Em sua opinião a tendência atual para o design nos centros
comerciais corresponde à integração do
espaço interno com o espaço urbano exterior?
Cinthia - Sim, o conceito de “caixa” hoje
em dia não é mais aceito. As pessoas interagem o tempo todo, o tempo virou o ponto
focal, e a junção de diversos equipamentos
diversificados no mesmo local, que permitam a economia de tempo sem que isso se
torne estressante e cansativo, é essencial.
Não há mais o bunker. Hoje o conceito utilizado proporciona um design arquitetônico
atraente e de grande conforto, no qual a
vitrine não seja o único ponto focal. Assim,
o consumo vira consequência de experiências emocionais e proporciona ao cliente
um sentimento de envolvimento em uma
atmosfera de consumo.
Revista Partage - Qual é a importância
de compreender a identidade local para
criar projetos de qualidade e funcionalidade e para projetar a sustentabilidade
em um shopping?
Cinthia - Cada projeto é único e pensado
a partir do local a ser implantado. Levamos

em conta as características locais, desde
condições climáticas, recursos naturais
como também costumes, raízes que a população traz consigo. Para o melhor resultado tiramos o proveito dos recursos disponíveis localmente, projetando reservatórios
para reuso da água, para o paisagismo
implementamos vegetação nativa, assim
como plantamos árvores nos estacionamentos externos como medida de redução de ilha de calor, analisamos o uso de
materiais locais como cerâmica, madeiras,
pedras entre tantas outras práticas sustentáveis. Já faz parte da filosofia empresarial
da Partage a otimização dos gastos operacionais ao longo da operação que vem ao
encontro com todas as ações sustentáveis.
Todo este cuidado acaba refletindo para o
lojista na redução de custo de condomínio.

Sempre que
iniciamos um
projeto, partimos
em termos um
produto
diferenciado e
com a identidade
da Partage
Revista Partage - Neste cenário, qual a
importância da sustentabilidade?
Cinthia - Hoje pensamos no desenvolvimento de projetos tomando como base a
implantação de soluções arquitetônicas e
técnicas que resultem em otimização do
uso racional dos recursos, sendo uma prática adotada nos projetos em desenvolvimento e implantação. Como exemplo, citamos desde a concepção de área para coleta
seletiva até questões mais técnicas como,
análise/concepção de projeto para melhor
eficiência das instalações com a redução
do consumo de água e energia, desempenho da qualidade do ar, redução de ilha de
calor, redução da poluição luminosa, reuso
de água para irrigação, uso de vegetação
nativa, sistema de automação no controle
das instalações, entre outros.

Revista Partage - Você acredita que
ter um conceito de sustentabilidade enraizado deva ser uma premissa?
Cinthia - Sim, principalmente nos dias de
hoje, com a escassez dos recursos naturais. Levamos muito em conta que nossos
empreendimentos são concebidos utilizando materiais sustentáveis, adequados e
de alta qualidade por sermos uma empresa
patrimonialista e administrarmos nossos
empreendimentos; otimizando os custos
com manutenção durante toda operação.
Revista Partage - O que é levado em
conta para incorporar uma otimização
dos recursos naturais de uma maneira
elegante - como, por exemplo, a priorização de iluminação natural e reaproveitamento da água?
Cinthia - A arquitetura é concebida com
soluções técnicas e sustentáveis necessárias para atendimento do uso e da
eficiência operacional desejados. Como
exemplo, podemos citar avaliação inicial
da melhor implantação do shopping, determinando áreas com claraboias e brises
proporcionando conforto visual em áreas
de circulação e convívio. Até mesmo uma
simples locação de reservatório de água
é estudado tirando proveito da topografia
do terreno e para atendimento não apenas do abastecimento do shopping mas
como elemento arquitetônico também.
Revista Partage - Como a arquitetura
pode ajudar a favorecer a atração
do público em um empreendimento?
Cinthia - Esse é o grande desafio. Devese sempre aliar as características regionais com o atrativo da inovação arquitetônica, sem que se crie desconforto por
um ambiente intimidador. Pensamos e
desenvolvemos soluções levando em consideração a especificação de materiais
com texturas diferentes, cores, mobiliários
diversificados, paisagismo, iluminação e
comunicação visual eficiente. Nossos shoppings são conceituados com grandes áreas
de eventos que permitem o shopping oferecer eventos diversificados para grandes
públicos. Além do que trabalhamos fortemente em conjunto com a área comercial
moldando as divisões internas levando em
consideração a melhor distribuição de mix
para atendimento aos nossos clientes. n
www.partageshopping.com.br
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Diversão é no Partage
Shopping São Gonçalo

J

Já foi o tempo em que as crianças acreditavam que shoppings eram lugares entediantes e só
serviam para seus pais passarem horas fazendo
compras enquanto elas não tinham o que fazer.
Até porque, atualmente, esses grandes centros
comerciais têm se tornado sinônimo de muita diversão, visto que os espaços destinados apenas
para as crianças estão cada vez mais comuns.
Prova disso é o Partage Shopping São Gonçalo,
primeiro mall do grupo, que já aderiu a essa nova
perspectiva.
No ano de 2015, o Partage Shopping São
Gonçalo realizou diversos megaeventos para
agradar ao público infantil, principalmente para
atender as demandas das férias de janeiro e julho
e a entressafra das datas comerciais. Entre os eventos estavam “Pinguins de Madagascar”, “Looney
Tunes” e “Férias animadas”, este último com a presença de atores da novela infantil “Chiquititas”, da
Turma da Mônica oficial e com a apresentação de
um musical chamado “Heróis e Princesas”. Os eventos tiveram público de quase
duas mil pessoas e duraram
de 20 a 25 dias, tudo com
uma grande estrutura física
e investimentos.
Além destes, o shopping
ainda realiza semanalmente
o evento fixo “Espacinho” e
anualmente um bailinho de
carnaval infantil chamado
“Folia Kids”. Todos os even-
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tos são cuidadosamente pensados para agradar
toda a família, principalmente no que diz respeito
ao tema ou personagem trabalhado. E é por esse
motivo que os resultados são positivos: pais e filhos ficam encantados ao participarem das atividades, e o mall ganha mais vida ao beneficiar o
maior número de pessoas possível.
De acordo com a gerente de Marketing do
Partage Shopping São Gonçalo, Andréa Pereira, os
eventos têm como expectativa gerar um maior fluxo
de pessoas e mais movimento no local, o que consequentemente se reverte em vendas para diversos
segmentos. “Os benefícios são tanto para clientes
quanto para lojistas. Para os clientes podemos citar
a possibilidade de estar em um espaço com os mais
variados tipos de serviço, segurança, com ambiente
agradável, e ainda participar de ações gratuitas que
entretém crianças e adultos. Já para os lojistas a
principal vantagem é o aumento de fluxo, trazendo
potenciais consumidores para conhecerem o shopping”, afirma Andréa.
Ainda neste ano, a gerente afirma que todos
podem esperar por mais ações de qualidade, e
com retorno cada vez mais positivo. “Em setembro teremos o superevento ‘Máquina do Tempo’,
com diversas brincadeiras e atividades que terão
como tema a família pré-histórica Os Flintstones e
a futurista Os Jetstons, com a chancela da marca
Hanna-Barbera, do dia 1º ao dia 27. Já para o Dia
das Crianças teremos uma programação especial
no dia 12 de outubro, mas que ainda é segredo!”,
finaliza Andréa. n

DRAGÕES INVADEM
O METROPOLITAN
SHOPPING BETIM

O

O Metropolitan Shopping Betim tem se consolidado a cada dia que passa
como uma ótima opção de lazer para os moradores da região. Com um dos
cinemas mais modernos do país e campanhas culturais que atraem tanto o
público adulto como o infantil, o mall tem como um de seus objetivos facilitar
a aproximação da população com a arte por meio de bons espetáculos e
exposições. E, para o segundo semestre de 2015, o centro comercial preparou uma mostra lúdica e interativa inédita em Minas Gerais, que promete
encantar aos clientes: “Dragões”.
A exposição irá reunir nove dragões animatrônicos, com modelos de
até 10 metros de altura que emitem sons e fazem movimentos em pontos
estratégicos do shopping. Os sons são sincronizados com a boca e os dragões contam com movimentos de tórax que simulam a respiração, além
de cauda, asas, membros superiores e inferiores. Alguns deles ainda soltarão fumaça pela boca! A mostra também contará com um estande de
presentes e souvenires do tema, além de cenários lúdicos com dragões
interativos para o público tirar fotos.
O evento ficará disponível para o público entre os dias 18 de setembro e 18 de outubro, estará distribuído em diversos pontos do mall e
poderá ser visto no horário de funcionamento do shopping: das 10h às
22h de segunda a sábado e das 14h às 20h aos domingos.
De acordo com a gerente de Marketing do Metropolitan Shopping
Betim, Lorena Ramos, a exposição inédita promete surpreender os
clientes. “A mostra vai recriar os habitats dessas criaturas mitológicas que fazem parte da imaginação de crianças e adultos. O
público poderá conhecer a variedade de dragões existentes em
histórias”, conta. Ainda segundo Lorena, o ineditismo da exposição deve contribuir para o aumento na circulação de clientes
pelo centro de compras, o que também beneficia os lojistas. Por
meio de uma experiência diferenciada de entretenimento e cultura – e com um tema que chama a atenção – a expectativa é de
que a mostra atraia consumidores e tenha um grande retorno
de mídia espontânea.
O Metropolitan Shopping Betim busca sempre proporcionar experiências novas e positivas para os clientes – proA mostra lúdica
va disso são suas diversas atrações. No mês de agosto, por
e interativa
exemplo, para celebrar o Dia dos Pais, o shopping apreficará
sentou mais uma exposição inédita em Minas Gerais: a
disponível em
“Expo Rockwalk Brasil - A Calçada da Fama do Rock”. O
diversos pontos
público teve a oportunidade de conferir uma coleção de
do mall até 18
placas em concreto especial que contavam com a gravação
de outubro
em baixo relevo das mãos e autógrafos de celebridades que
marcaram a trajetória do Rock’n Roll no Brasil. Outra grande atração foi a exposição de motocicletas da BH Harley
Davidson, que ficaram distribuídas em vários espaços
do grande centro comercial. n

www.partageshopping.com.br
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Comunicar
é preciso!
Especialista em Marketing do Varejo
e de shoppings fala do poder da
comunicação nos setores
Importante aliada dos shoppings centers, a Comunicação se
coloca como fundamental elemento diferenciador de um empreendimento ao dar estímulo às compras nos momentos em que o
consumidor não está planejando fazê-las. Segundo o consultor e
sócio-diretor da GS&BW, Luiz Alberto Marinho, essa ferramenta
"pode muito, mas não é tudo": para que tenha efeito, é preciso
que seja usada sempre com criatividade e estratégia.
"A comunicação moderna é cada vez mais uma junção de
atributos funcionais, como as lojas, a localização, o ambiente, a
segurança, o conforto, com atributos intangíveis, como os emocionais, que levam ao consumidor a ideia de que o shopping tem
o seu estilo, a sua cara e dialoga contigo. Contudo, nada disso
é tão poderoso sem estar ‘linkado’ a um propósito. Quando se
consegue estabelecer um propósito, a comunicação mostra sua
força. Abraçar causas faz com que o público final perceba no empreendimento um objetivo que vai além da compra, que passa
pela melhoria da vizinhança, um cuidado com os funcionários,
entre outras ações", descreve o consultor.
Com a grande concorrência entre os shoppings, são necessários muito mais incentivos para se destacar como uma imagem
sólida, atraente e confiável. Além disso, para o profissional, o que
hoje desafia as estratégias de mercado desse negócio é o fato de
a comunicação não resolver problemas de baixa qualidade de um
produto exposto, a má localização do negócio e/ou o excesso de
competição entre as lojas.
"É preciso criatividade e estratégia na hora de estabelecer
uma comunicação com seu público para não reproduzir clichês e
fórmulas batidas, já que estas tendem a não ter efeito. Os shoppings no Brasil têm uma origem no mercado imobiliário, e mesmo
fora do país seu principal diferencial é sempre a localização. Mas,
no atual momento do Brasil, sobretudo onde existe uma grande concentração de shoppings, essa ferramenta não faz mais a
diferença que fazia no passado. Hoje o que se tem é um conceito muito mais amplo e, quanto mais esse consumidor perceber
no shopping um objetivo que vai além da compra, mais a ligação
será fortalecida", considera.
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Para manter-se atualizado, o especialista recomenda que por um lado o shopping acompanhe
as tendências e por outro as mudanças de comportamento e de humor do mercado. Para isso, Luiz
Marinho ressalta a importância de se levar em conta os fatores abaixo na hora de se comunicar com
os diversos públicos que fazem parte da ambiência dos grandes centros comerciais.

Integração

Por uma série de fatores, que passa também pela multiplicação dos malls, a vizinhança do shopping se torna cada vez maior, e mais pessoas passam a habitar não
só o espaço em si, mas também os arredores. É quando a valorização e a inserção
do shopping nas causas municipais e governamentais da região são mais evidentes, em um modelo de integração à população, que é atraída para o local. “Ser um
bom vizinho, inserir-se, fazer a diferença na região, seja valorizando as pessoas ou
contribuindo com o bairro, também são formas de estabelecer vínculos. São ações
como eventos para a região ou para fortalecer um parque ou um jardim que fica
próximo ao negócio, estabelecendo um apoio à sua Prefeitura. Outra forma é criar
condições para que pessoas que morem na região possam frequentar, divertir-se e
até serem contratadas por um dos estabelecimentos”, comenta.

Quando se tem uma estratégia bem definida, é possível quantificar se cresceu o fluxo de visitantes. Do contrário, não se mensura o
efeito de uma promoção. “Quando a gente pergunta para o shopping
que tipo de comportamento ele quer mudar sorteando um carro, por
exemplo, ele precisa saber responder. Pode querer aumentar a venda,
elevar o tíquete médio, etc. O que falta é definir com clareza o objetivo das ações de comunicação para avaliar o resultado”, diz.

Desafio

Eficácia

A missão mais difícil de um shopping é acompanhar a diferença do comportamento do consumidor, como aponta o dirigente, já que ele muda de comportamento muito mais rápido do que se pode acompanhar. “É compromisso da
Comunicação e do Marketing o acompanhamento permanente dessas mudanças
para não serem surpreendidos. Hoje o consumidor tem um nível muito maior de
uso das redes sociais, o WhatsApp, o meio digital como um todo, e como o shopping
é um lugar físico, é preciso discernimento”, esclarece. “O conselho que deixo é que
já estamos em 2015 e olhar pra trás é importante, mas é
primordial tentar entender para onde vamos nos próximos
50 anos”, finaliza Luiz Alberto Marinho.

É compromisso da Comunicação
e do Marketing o acompanhamento
permanente dessas mudanças
para não serem surpreendidos

www.partageshopping.com.br
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PARTAGE SHOPPING RIO
GRANDE IRÁ REINVENTAR O
LAZER DOS RIO-GRANDINOS

12

A

Após muita expectativa e acompanhamento dos avanços das obras, a população do Rio Grande do Sul está próxima de conhecer o Partage Shopping Rio Grande. A construção do mall está sendo finalizada e marca uma nova fase
para o Grupo Partage, além de prometer agregar cultura,
gastronomia e um mix variado de compras para a cidade.
Bem recebido na região desde o começo das obras, o empreendimento comemora as marcas de peso que estarão
disponíveis para o público com sua inauguração.
Entre os destaques do variado mix do shopping estão
as lojas âncoras: Renner e Riachuelo. Estas, no entanto, são
apenas duas das operações que prometem inovar as compras em Rio Grande.
No segmento de moda íntima, por exemplo, o shopping
terá a Lupo e a Elegance, enquanto na área de cama, mesa
e banho, a novidade é a Tonolli. Já no setor feminino, a famosa grife Folic chega para integrar o segmento de moda
do mall, junto com a loja Toque e a Timberland - que também comercializa calçados e peças masculinas. E ainda no
segmento de sapatos, o shopping contará com a Mr. Cat, a
Havaianas, a Datelli e a World Tennis.
Segundo as últimas novidades anunciadas, o segmento
de livros também será contemplado. A renomada livraria
Vanguarda se prepara para inaugurar uma ampla loja, com
arquitetura moderna e diferenciada. A Puket chega ainda
para completar parte do time de grandes marcas do novo
centro de compras da região.
“Estamos motivados com o mix de lojas que o shopping
trará a Rio Grande. Com certeza, teremos muitas opções para
fidelizar a população da cidade e região”, afirma o superintendente do Partage Shopping Rio Grande, Renato Machado.
Além das fortes marcas anunciadas, o shopping também
será um espaço repleto de atividades. Toda semana haverá
uma agenda de eventos com exposições de artistas locais,
apresentações musicais, oficinas ligadas à educação e à
responsabilidade social, entre outras ações culturais e artísticas. Esta agenda promete trazer um fluxo significativo
de pessoas para o mall, o que resulta em maiores oportunidades de venda para os lojistas. n

4ª FEIRA DO POLO NAVAL RIO GRANDE DO SUL
NO PARTAGE SHOPPING RIO GRANDE
O Partage Shopping Rio Grande sediará, entre os dias 10 e 12 de novembro, a
4ª Feira do Polo Naval Rio Grande do Sul. Com a temática “Um superporto, um
superpolo”, o evento homenageará o centenário do Porto Novo, cais público do
Porto de Rio Grande.
De acordo com os organizadores, a feira nasce do desafio de atender às demandas crescentes do setor, principalmente as da Petrobras em navios “Supply
Vessel”, das plataformas e petroleiros e da retomada da construção naval. O evento
tem como objetivo discutir e promover os desafios, as inovações e as oportunidades
da indústria oceânica, através de palestras, workshops, conferências, rodadas de negócios e áreas de exposição. Na sua 4ª edição, o acontecimento contará com mais de
200 expositores e espera movimentar mais de R$ 8 milhões em negócios.
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PARTAGE NORTE
SHOPPING NATAL: TUDO
QUE VOCÊ PROCURA EM
UM SÓ LUGAR

O

O Maior
Show Infantil
do Ano

Exposição
“Caminhos do
Sertão”
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Espetáculo “Frozen - Uma
aventura congelante”

O Partage Norte Shopping Natal tem
como um de seus objetivos oferecer ao público muito mais do que opções em compras,
gastronomia e serviços. O shopping busca a
oferta de eventos diferenciados e atrativos que,
principalmente, supram as necessidades culturais da Zona Norte da cidade, região a qual está
inserido. Dessa forma, o empreendimento - que
oferece um mix variado e diversas opções de lazer – facilita a vida da população, que evita o deslocamento para outros pontos de Natal a procura
de entretenimento.
Através de um calendário estrategicamente desenvolvido para todos os públicos, o shopping
procura fidelizar clientes com a marca e as
operações, levando em conta sazonalidade, faixa etária, inovação, encantamento
e atratividade. Essa agenda resulta em
trabalhos realizados mensalmente e nas
principais datas do varejo.
"Os eventos trazem um ótimo público ao shopping, tanto clientes fidelizados
quanto pessoas que nunca frequentaram
nossos espaços. Além de possibilitar a visualização das operações existentes no empreendimento, buscamos envolver os lojistas nas ações,
através de parcerias, deixando ainda mais em
evidência a sua marca. Assim, além de aumentar o fluxo e as vendas, criamos a identificação do cliente com o shopping", explica
a coordenadora de marketing, Elisangela
Costa.
No período das férias de julho, três grandes eventos marcaram o shopping com resultados positivos. Do dia 10 ao 26, o mall disponibilizou a exposição "Caminhos do Sertão", do
repórter fotográfico Ney Douglas Marques. Por
se tratar de um evento inédito, a mostra atraiu a
atenção de muitos meios de comunicação e personalidades da cidade. O evento teve muito retorno em mídia espontânea e trouxe políticos, jornalistas e um público que não conhecia o shopping.

Os outros dois eventos foram voltados para
o público infantil. Como a região não dispõe de
teatro, o shopping realizou espetáculos cheios de
magia e emoção: o musical "Frozen – Uma aventura congelante", da Disney, e "O Maior Show
Infantil do Ano", que levou os Backyardigans, a
Galinha Pintadinha e a Peppa Pig para a criançada. O ponto forte desses eventos foi o aumento
considerável no fluxo de pessoas. Todas as operações foram beneficiadas, pois, apesar de terem
sido direcionados a um público específico, as
crianças estão sempre acompanhadas, gerando
receita nos diversos segmentos.
Já no mês de agosto – mês dos pais – o shopping
foi o primeiro do Estado a receber a exposição
“Rockwalk Brasil - A Calçada da Fama do Rock”. A
mostra conta com placas de concreto em módulos
de madeira com as impressões das mãos e autógrafos dos maiores astros do Rock Nacional. Além da
exposição, o Partage Norte Shopping Natal também
recebeu, no dia 9 de agosto, na Praça de Eventos,
Kiko Zambianchi, que realizou um show de rock
para todos os presentes!
Para o quarto trimestre do ano, a população
da Zona Norte de Natal continuará aproveitando
a música ao vivo na Praça de Alimentação. O espaço, no entanto, também será palco de outros
tipos de apresentações, como shows de stand up
comedy e de mágica. Devido à boa aceitação do
público, os espetáculos infantis também terão espaço garantido no período. Para o Natal, o shopping promete retratar o encantamento da data de
forma inesquecível! n

PARTAGE SHOPPING MOSSORÓ
SE POSICIONA COMO LOCAL DE
INVESTIMENTO NA REGIÃO OESTE
Em sua estreia na Feira Comercial e Industrial da Região Oeste (Ficro),
o mall garante o fomento de relacionamentos com novos investidores

A

Após uma relevante estreia na Feira Comercial
e Industrial da Região Oeste (Ficro), principal centro de consumo de Mossoró e região, o Partage
Shopping Mossoró ampliou sua cartela de futuros
contratos e se reafirmou como melhor lugar para
realizar investimentos no setor na Região Oeste
potiguar. Foram quatro dias de duração dessa
que é considerada uma das mais importantes
feiras multissetoriais do Rio Grande do Norte. A
edição deste ano, que ocorreu em agosto, foi realizada no Expocenter, no município, e, segundo
a Associação Comercial e Industrial de Mossoró
(Acim), que realiza o evento, movimentou aproximadamente R$ 11 milhões.

Para atender as necessidades
do consumidor, o shopping está
passando por transformações
importantes de revitalização e
em seu mix de lojas

“O impacto foi muito positivo e houve troca de
contatos, além de possibilidades de novos investimentos. Do ponto de vista comercial, foi muito importante a participação para que o shopping abra
novos horizontes e busque possíveis franquias
para agregar ao nosso mix de lojas”, declara a gerente comercial e financeira do Partage Shopping
Mossoró, Solange Macedo.
Levando em conta a temática da feira, que
abordou o investimento e os desafios de investir
em franchising, a presença do mall na Ficro 2015
trouxe aos visitantes a oportunidade de conhecer
o lugar que, além de garantir o fomento de novos
relacionamentos entre investidores e o cidadão
mossoroense, tornou-se apropriado para receber
novos franqueados, já que se trata do único shopping da Região Oeste.

Com ampla estrutura, o Partage
Shopping Mossoró atualmente
conta com 33 mil metros quadrados de área construída,
106 lojas – sendo seis âncoras
(Americanas, Riachuelo, Marisa,
Renner, Jacaúna Decorações e
Le Biscuit), seis megalojas, uma
ampla praça de alimentação
que reúne os melhores sabores em um único lugar, além
de 1.074 vagas de estacionamento. E, visando a comodidade de clientes e empresários lojistas, o local ainda
vem passando por transformações importantes, como
a revitalização dos espaços
internos, da fachada, do
estacionamentos e principalmente do mix de lojas,
que a cada dia fica mais
completo para atender
as necessidades do consumidor.
Segundo o Departamento de Marketing
do empreendimento,
durante os quatro
dias do evento, o
local participou de
forma muito positiva, levando para
o mossoroense e a
classe empresarial
de toda a Região
Oeste a sua nova
cara, as lojas, os
projetos de revitalização e a
modernidade
de seus ambientes. n
www.partageshopping.com.br 15
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Com a finalização das
obras o centro comercial
vai ganhar uniformidade
e um novo charme

PARTAGE SHOPPING CAMPINA GRANDE: O NOVO
E MODERNO DESTINO DE COMPRAS E LAZER

J

Já conhecido por seu enorme potencial de
vendas, o Partage Shopping Campina Grande ficará a partir de agora muito mais moderno, clean
e confortável para os clientes. Depois da entrega
do Deck Park, primeira etapa de seu projeto de
expansão realizado em abril deste ano, o mall deu
início ao seu processo de revitalização do piso,
teto e toda a infraestrutura operacional de suas
instalações.
De acordo com o superintendente do local,
Arlindo Diniz, a modernização mudará de fato a
percepção do cliente, uma vez que o deck teve
um impacto positivo. “Antes, tinha o desconforto
da chuva e do sol, e agora os problemas advindos
desses fatores acabaram. Em relação ao público,
medido pelo aumento do ticket médio, percebemos um incremento das classes A e B. A sensação
do novo é sempre um estimulante para o consumidor”, explica ele.
A nova etapa do retrofit começou no dia 20
de julho e tem como grande atração as reformas
do piso e do teto. Ainda segundo Diniz, com a
troca do piso e a reforma do teto, as instalações
novas e antigas do centro comercial vão ganhar
uniformidade e dar um novo charme ao local. No
entanto, em qualquer processo de revitalização,
a preocupação com o bem-estar de clientes e lojistas é uma premissa. Com o Partage Shopping
Campina Grande não é diferente. Para que tudo
ocorra dentro do planejado, a administração traçou logísticas para impedir que as obras impactassem na rotina de seu público.
“Foram realizadas reuniões com lojistas para
detalhamento de todo o processo. Nós tivemos o
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cuidado de adotar, durante a execução, um sistema de acompanhamento das mudanças na rotina
de abertura e fechamento, bem como uma estratégia específica das áreas de manutenção, limpeza e segurança”, completa o superintendente.
Com as obras concluídas, o empreendimento ampliará sua área bruta locável para 38,8 mil
metros quadrados. Para acompanhar esse novo e
moderno destino de compras e lazer, após a expansão o shopping torna-se um dos mais bem ancorados. Além das cinco salas de cinema e o parque
de diversões Game Station, o mix será totalmente
renovado e passará a oferecer 185 lojas e 21 opções de alimentação que vão se juntar a grandes
marcas como C&A, Renner, Damyller, Bob’s, Cacau
Show, Samsung, Malwee, Malwee Brasileirinhos,
Puket, Óticas Diniz, Rommanel, Jorge Bischoff, Café
Donuts, Self it Independência Fitness, para atender
as expectativas dos consumidores.
“Com a expansão, iremos dobrar o tamanho
do shopping, que com certeza vai superar todas as expectativas de clientes e lojistas”, explica a gerente de Marketing do empreendimento,
Roberta Barros.
Fruto de um grande investimento do Grupo
Partage, o projeto de revitalização do Partage
Shopping Campina Grande foi pensado para atender não só o consumidor campinense, mas também o crescimento da cidade. O projeto de construção e de transformação segue a todo vapor e,
ainda neste semestre, a mudança ficará mais evidente. Com esse importante passo, a expectativa
é de incrementar de maneira positiva o fluxo de
clientes do mall. n

Partage Shopping Parauapebas
investe em renovação, novas
lojas e integração

O

O Partage Shopping Parauapebas tornou-se
referência de centro de compras para a população de Parauapebas e região de Carajás, no sudeste do Pará. Desde a aquisição do empreendimento, o Grupo Partage investe alto para torná-lo
ainda mais confortável e atraente. Atualmente,
ele passa por um projeto de reforma arrojado –
que inclui novos pisos, fachada, praça de alimentação, banheiros e mobiliários – que impulsionou
a chegada de novos quiosques, espaços e marcas,
potencializando a qualidade da operação, segundo o superintendente do Partage Shopping,
Carlos Curione.
“Com a conclusão das obras, mais clientes serão atraídos, e consequentemente o interesse de
empresas em investir tanto no shopping quanto
no entorno”, avalia Carlos.
O principal fator de desenvolvimento das margens da PA 275, onde o shopping se encontra, de
acordo com Curione, foi o grande crescimento
populacional da cidade, devido principalmente à
implantação de novos projetos de mineração e a
consequente oferta de empregos. Mas, a entrada
de um centro comercial também é um aspecto importante para o crescimento da população, como
ressalta uma pesquisa divulgada pela Abrasce,
que avalia a chegada de um shopping center a
um município pelo aumento da qualidade de
vida dos cidadãos.
A percepção de valorização imobiliária
imediata na região do entorno do shopping
instalado é 46% superior à da valorização
do restante da cidade. Além disso, o levantamento revela que a vinda dos centros de
compras também provoca uma reativação
de estabelecimentos de comércio e serviços no entorno, derrubando assim o estigma de que centros comerciais prejudicam
o comércio de rua.
No entorno do Partage Shopping
Parauapebas, o empreendimento ZII
Hotel e o Supermercado Mateus foram
inaugurados ainda no primeiro semestre deste ano e há previsão de entrega
de empresas da IBIS, em fase de cons-

trução. O objetivo do empreendimento é se integrar a esses lançamentos. Para o gerente geral do
ZII, Rafael Greco, o conceito de união em prol do
sucesso é o mesmo.
“No caminho do crescimento, julgo imprescindível ter por perto parceiros renomados e com
a mesma capacidade de ascensão. Desta forma,
andaremos de braços dados para um objetivo comum. A comodidade oferecida ao hóspede ZII no
momento do acesso facilitado ao shopping, em
conjunto com as ótimas opções de lazer e entretenimento oferecidos pelo Partage, está em total
comunhão com a excelência de nossos serviços.
Essa combinação, sem dúvida, resultará em sucesso”, garante Grecco.
Com a inauguração do Mateus, grande rede de
supermercados presente em diversas cidades do norte e nordeste, um enorme
fluxo da população que não costuO mall tornou-se
mava se deslocar para essa região
da cidade passou a ser frequente,
referência de lazer
o que dá ao Partage Shopping
para a população
Parauapebas outra chance de
de Parauapebas e
atrair novos clientes. n

região de Carajás

www.partageshopping.com.br
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PARTAGE NAS
PRINCIPAIS VITRINES
DOS SETORES DE
FRANCHISING E VAREJO

O
O grupo marcou
presença em
importantes eventos
para o segmento
como a ABF
Franchising Expo
2015 e o Latam
Retail Show
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O Grupo Partage – que hoje é dono de um
portfólio que reúne nove shoppings no país, sendo
seis em operação e três em planejamento e construção – não para de trabalhar para manter seu
compromisso com o crescimento do setor. Prova
disso é que, além dos investimentos realizados
nos centros comerciais e em sua equipe operacional, o grupo procura sempre oportunidades
que facilitem a ampliação dos negócios e, sobretudo, estreitem suas relações com potenciais
investidores.
Com esse intuito, a empresa participou em julho da ABF Franchising Expo 2015, realizada pela
ABF no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira
- que tem o foco no mercado de franquias - é considerada a maior do mundo nesse setor. E a cada
edição o evento vem se firmando como o responsável pelo crescimento do segmento varejista e o
incremento de novas franquias no mercado.

Por compreender não só o crescimento, mas
também o amadurecimento desse mercado no
Brasil, o grupo - que atualmente passa por uma
fase de crescimento e maturação - acredita na
aposta em franchising para ampliar e qualificar o
mix de lojas e serviços de seus empreendimentos
instalados nas quatro regiões do país.
E não foi apenas na ABF Franchising Expo
2015 que o Grupo Partage marcou presença. A
empresa que hoje totaliza 270.000 m2 de ABL e
gera cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos,
participou do Latam Retail Show, que aconteceu
em agosto também no Expo Center Norte. Em
sua primeira participação no maior evento dedicado a pontos comerciais e expansões varejistas
no Brasil, a Partage aproveitou para absorver
todo o conteúdo apresentado no congresso pelos
palestrantes nacionais e internacionais.
De acordo com o diretor comercial e de novos
negócios da Partage, Julio Macedo, a participação
do grupo nos dois eventos foi uma oportunidade
única para apresentar os planos da empresa ao
mercado. “Com estas participações, nosso objetivo foi consolidar a marca Partage junto ao setor
de shoppings centers e ao mercado de franquias
para prospectar oportunidades e trazer novas
marcas e operações aos nossos empreendimentos”, afirma.
Nas duas ocasiões, todos que visitaram o estande do Grupo Partage tiveram a oportunidade
de conhecer o material institucional completo da
empresa e ainda levar como lembrança um kit
composto por sacola, folheteria e um bastão de
selfie. n

ADMINISTRAÇÃO:

METROPOLITAN SHOPPING
BETIM

de 18/09 a 18/10
EXPOSIÇÃO DE

DRAGÕES
ROBOTIZADOS
VENHA CONFERIR DE PERTO AS
GIGANTES FERAS DA MITOLOGIA,
no Metropolitan.

EVENTO GRATUITO

Todo Seu.
/ metropolitanshoppingbetim
www.partageshopping.com.br
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