#10 | www.partageshopping.com.br

seu negócio no lugar certo

Economia

comportamental
e seus efeitos
no consumidor

Campina Grande

Partage Shopping comemora
seus 17 anos
Mossoró

Ceará Food Park invade o
estacionamento do Partage Shopping
www.partageshopping.com.br

1

2

Revista Partage

editorial

Partage, trabalhando por vocês

JJ

á chegamos à 10ª edição de
nossa revista. E, desde a primeira publicação deste veículo, estabelecemos um canal
de interação com o nosso
público-alvo. Por meio deste
periódico, fruto do trabalho de toda a
equipe Partage, espalhada pelas quatro regiões do Brasil, trouxemos, nesses
10 encontros bimestrais, matérias que
abordaram assuntos de relevância que
serviram para auxiliar nas operações dos
negócios do nosso leitor.
Certamente, assim como a Partage,
nossa revista cresceu e se fortaleceu,
acompanhando a constante revolução
do varejo, mas sem deixar de se moldar
para conseguir impactar e conversar
com nossos clientes. Ao ler as matérias
que compõem nossas páginas, você vai
perceber que a nossa ideia é contar de
maneira objetiva e isenta um pouco da
história de nossa companhia e dos nossos shoppings.

Acreditamos que, em nosso ofício,
o conhecimento, aliado à transparência, seja a matéria-prima básica. Por
isso, abordaremos na reportagem
sobre o nosso grupo o processo de
padronização dos nomes dos shoppings. E a coluna Entrevista desta
edição trará uma conversa com o
advogado Fabrício Uemura, que há
cinco anos gerencia nosso Departamento Jurídico.
Por fim, seguimos nossa missão
de fazer com que este veículo desempenhe um papel relevante de pulverizador da missão e da visão de nosso
grupo junto aos empresários, clientes
e parceiros. Até porque nossa principal missão não se fundamenta apenas em consolidar nossos shoppings
por seu aspecto econômico ou por
sua relevância social e cultural, pois
o que nos alimenta é possibilitar uma
ambiência produtiva para marcas e
consumidores que buscam, assim
como a Partage, crescer e fazer bons
negócios.
Boa leitura!

Ricardo Baptista
Diretor-presidente
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A fórmula da viabilização e
proteção dos negócios Partage

N

ão é de hoje que a presença do Departamento Jurídico conquista status de importância e faz parte das
decisões estratégicas de grandes companhias. Certamente a complexidade da legislação e dos fatores
administrativos, além da constante movimentação
do mercado, transformou a atuação fortemente estratégica dos Departamentos Jurídicos internos em
fundamental para o sucesso da empresa.
Neste novo cenário, os departamentos jurídicos detêm cada vez
mais autonomia dentro das corporações e, dia após dia, deixam
de agir como uma área de retenção, passando a atuar como departamento estratégico, que participa ativamente das decisões da
companhia. Na Partage, quem exerce este papel com maestria
é o advogado, com especialização em Direito Processual Civil e
MBA em Gestão Empresarial, Fabrício Uemura.
No grupo desde 2011, Fabrício tem a tarefa de orientar para,
entre outras coisas, fechar negócios, prever os riscos e minimizar
prejuízos. Para o advogado, quando o assunto é o Departamento
Jurídico de uma empresa, não há receita para alcançar os resultados esperados.
“Não acreditamos que haja uma receita pronta. Como tudo na
vida, acreditamos em conceitos que norteiam as nossas ações e,
no fim do dia, tragam-nos o esperado sucesso como: comprometimento, planejamento, visão orientada para o negócio, boa comunicação, flexibilidade, gestão da equipe e, sobretudo, amor em
tudo aquilo que você se dispuser a fazer!”, afirma.

Partage - Especialistas defendem que os Departamentos Jurídicos precisam estar em constante
diálogo com todas as áreas da empresa para terem uma visão ampliada do negócio. Mas, como
dar conta do próprio trabalho e também da relação com as outras áreas?
Fabrício - De fato, não apenas manter um constante diálogo, mas se fazer entender e efetivamente
entender as necessidades das demais áreas da Partage, com uma comunicação simples e eficaz (sem uso
do chamado “juridiquês”), é um dos nossos principais
objetivos.
Partage - Uma das parcerias bem sucedidas de
Departamentos Jurídicos é a aliança com o comercial da empresa, pois é ele quem atende o
consumidor final. Isso explica o sucesso do Departamento Jurídico do Grupo Partage? Por quê?
Fabrício - Entendemos que um Departamento Ju6
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Desde 2011
o advogado
Fabrício Uemura
está à frente do
Departamento
Jurídico do
grupo

rídico moderno e bem estruturado é aquele voltado para
o negócio da empresa. Temos que ser um facilitador
dos negócios. Se, por alguma razão, não pudermos de
imediato concordar com uma solicitação feita, obrigatoriamente temos que, com flexibilidade e criatividade,
propor alternativas de solução que atendam às necessidades dos nossos clientes internos.
Especificamente na Partage, temos duas formas interessantes de relacionamento com o Comercial:
I – Shopping Centers: estamos construindo uma sólida
parceria com a equipe comercial, bem capitaneada pelo
Julio Macedo. Tal alinhamento traz como principais resultados o dinamismo e a sincronia, indispensáveis para o bom
atendimento e gestão dos contratos.
II – Lajes Corporativas: auxiliamos diretamente o CEO
da Partage, Ricardo Baptista, nas conduções das negociações com os clientes externos, gerando uma sintonia fina
e, consequentemente, a percepção de ganhos diretos para
a empresa.

Partage - Juristas defendem que o setor jurídico possui maior permeabilidade dentro da
empresa, já que faz interface com diversas
áreas, desde compras, vendas, até marketing e finanças. Mas, muitas empresas possuem o Departamento Jurídico isolado dos
negócios. Isso pode afetar negativamente a
empresa? Por quê?
Fabrício - Como antecipado, o Departamento Jurídico atual deve ser estratégico e
precisa estar afinado com todas as áreas da
empresa. Aquele modelo antigo de Departamento Jurídico, que era envolvido somente
após o término das tratativas comerciais e,
em geral, se limitava a concordar ou reprovar
os modelos apresentados, se mostrou ultrapassado e desalinhado com as boas e modernas práticas jurídicas.
Partage - Como agir de forma preventiva
e estratégica no campo jurídico?
Fabrício - A atuação do Departamento Jurídico deve ser planejada, comprometida com
os valores e políticas da empresa e em conformidade com o ordenamento jurídico. Tudo
isto, juntamente com uma postura mais próxima das demais áreas da empresa, propicia
um alcance mais abrangente e proativo.

“

Acreditamos que
a falta de um
Departamento
Jurídico interno pode
acarretar todo o tipo
de prejuízo para uma
empresa, desde as
consequências mais
diretas e imediatas,
até a exposição
inadequada a
riscos futuros que
podem gerar danos,
possivelmente
irreversíveis para a
saúde de um negócio

Partage - Com o passar do tempo, ocorreram algumas mudanças no setor jurídico, uma vez que as leis não são constantes e precisam ser modificadas. Pensando na atuação desse setor no varejo, qual foi a principal
mudança e de que forma ela beneficiou esse segmento?
Fabrício - No segmento do varejo, diversas alterações legislativas ocorreram
desde 1991, ano de promulgação da Lei de Locação. A locação de espaços em
centros comerciais (shopping centers) é considerada atípica em virtude das diversas peculiaridades existentes neste tipo de relação comercial. Isto nos obriga
a, ao menos neste caso, abrir mão do caráter mais generalista e estarmos sempre atualizados, para que possamos oferecer as ferramentas mais adequadas
para as necessidades específicas de cada caso concreto. Podemos citar, como
um bom exemplo de alteração legislativa relativamente recente, a possibilidade
do pedido de despejo liminar nas locações de shopping, que permite, em determinadas hipóteses, a retomada do imóvel com maior agilidade pelo locador.
Partage - Com um mercado cada vez mais competitivo, o que o jurídico
deve fazer para manter a empresa em conformidade?
Fabrício - Para a manutenção da empresa em compliance, ou seja, em conformidade com as leis e regulamentos externos e internos, a Partage vem
desenvolvendo, além de normas e políticas internas, processos de gestão
que visam adotar boas práticas de acordo com os nossos valores e o ordenamento jurídico que rege o nosso mercado. O jurídico tem papel fundamental
nesta busca, pois não somente temos que adequar as nossas atividades às
leis que nos regem, mas procuramos também auxiliar no próprio controle dos
procedimentos, postura e condução dos nossos negócios.

Partage - E nessa época em
que o país passa por complicações na economia e na
política, quais são as estratégias utilizadas dentro do
setor jurídico para que uma
empresa não sinta os efeitos
da crise?
Fabrício - Como bem lembrado por vocês, a estratégia de
alinhamento com o comercial da
empresa, fomentando propostas inovadoras e criativas, são
medidas oportunas para minimizar os efeitos negativos da crise.
Ademais, em momentos como
estes, surgem as grandes oportunidades que, para aqueles que
estiverem preparados, alteram o
curso de suas histórias.
Partage - Quais são os principais erros na relação entre
o jurídico e as demais áreas
de uma empresa?
Fabrício - A falta de comunicação e interação entre o jurídico interno, demais áreas da
empresa e o jurídico externo,
caracteriza-se como um dos
principais equívocos na condução de um relacionamento
jurídico na empresa. O jurídico
interno deve ser a interface entre as áreas solicitantes, a própria
empresa e os advogados externos; um verdadeiro guardião dos
interesses da empresa, da sua
cultura, valores e prioridades.
Partage - E quais são os
prejuízos que uma empresa
pode ter caso não possua
um Departamento Jurídico?
Fabrício - Acreditamos que a
falta de um Departamento Jurídico interno pode acarretar todo
o tipo de prejuízo para uma empresa, desde as consequências
mais diretas e imediatas, como
passivos e perdas concretas de
valores, até a exposição inadequada a riscos futuros que podem gerar danos, possivelmente
irreversíveis para a saúde de um
negócio.
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‘Solte a Voz’ no Partage
Norte Shopping Natal
Débora Tavares campeã
do Solte a Voz

Dueto dos candidatos Léo
Stephaninni e Lis Oliveira na final

Wober Silva e Jéssica
Meyrelles cantaram “Dia de
Domingo”, de Tim Maia

A cumplicidade das finalistas
Luenia Sulivam, Débora Tavares
e Dayanne Nunes

Público lotou a Praça de
Alimentação nos dias de
apresentação do “Solte a Voz”
8
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uem nunca desejou
seguir um sonho e
alcançar o reconhecimento por seu talento?
Atualmente, é cada vez
mais frequente nos depararmos
com histórias de pessoas que desejam se transformar em grandes
jogadores de futebol, atores ou modelos. No universo da música não é
diferente. Afinal, do samba ao rock,
são inúmeras as pessoas que dedicam sua vida para conseguir ouvir
sua voz nas paradas de sucesso.
Entendendo a importância deste sonho e pensando em valorizar o
cenário cultural da região, com inovação, mais lazer e entretenimento,
surgiu a ideia de realizar o “Solte a
Voz” para revelar a grande voz potiguar. Dessa maneira, durante os meses de abril e maio, o Partage Norte Shopping Natal transformou as
terças-feiras de música ao vivo num
palco para os talentos musicais, na
Praça de Alimentação do mall.
O projeto contou com a parceria da rádio 96 FM, com grande
audiência na cidade. Ao todo, foram mais de 200 inscrições, através do site www.partagenatal.com.
br. Destes, 20 calouros foram selecionados. "No ato da inscrição, os
candidatos deveriam enviar vídeos
demonstrando seu talento. Os mesmos, através de uma banca examinadora, passaram por uma triagem para
chegarmos aos 20 selecionados das
eliminatórias", comentou a coordenadora de marketing do Partage
Norte Shopping Natal, Elisangela
Costa.
As apresentações da primeira
fase do concurso aconteceram nos
dias 5, 12, 19 e 26 de abril, sempre
às 20h, quando foram selecionados oito calouros. Posteriormente,

no dia 03 de maio, eles subiram novamente ao palco para disputar a semifinal. E, finalmente, no dia 10 de maio,
os três talentos escolhidos chegaram
à grande final. Todos os participantes
do "Solte a Voz" foram avaliados por
um corpo de jurados técnicos e artísticos, composto por músicos e produtores musicais locais.
Os critérios de julgamento utilizados para a escolha dos aprovados
foram: afinação, dicção, postura de
palco e interpretação. Com apresentações que levantaram o público, Débora Tavares, Luenia Sulivam e Dayanne
Nunes foram as candidatas que conquistaram os jurados e chegaram à
grande final.
Envolvendo a todos com sua bela
voz, Débora Tavares foi a vencedora
da primeira edição do projeto e conquistou o grande prêmio: um iPhone
6S e a divulgação de uma música na
rádio parceira; a segunda colocada
Luenia Sulivam recebeu uma Smart
TV; e a terceira Dayanne Nunes, um
Notebook.
Não é de hoje que o empreendimento trabalha para exercer um importante papel cultural na região. E,
dia após dia, o mall comprova que é
muito mais do que um local para fazer compras, uma vez que suas ações
diferenciadas o transformaram na
melhor opção de lazer e serviços para
a população da Zona Norte de Natal.
Com isso, os lojistas também comemoram, pois nos dias de apresentação, o shopping registra um crescente
aumento no fluxo de pessoas.
"O ‘Solte a Voz’ foi muito bem recebido pelos frequentadores e lojistas. Registramos um aumento no fluxo de pessoas
em torno de 20% em relação ao mesmo
período do ano anterior. No ticket médio, houve um crescimento de 10%",
completou Elisangela Costa.

Partage Shopping
Betim “Grande como
a vida tem que ser!”

R

epresentação de maturação do empreendimento. É assim que a gerente de marketing,
Lorena Ramos, define a mudança de marca do
shopping que, a partir de fevereiro, passou a
se chamar Partage Shopping Betim. A mudança da marca é considerada o ponto alto da evolução do
shopping, que teve início após a abertura do novo acesso
viário e a inauguração de seu hipermercado, em 2015.
Para celebrar a nova fase, o mall realizou uma temporada de atrações gratuitas na Praça de Eventos. O grande
destaque foi o show de um dos grandes nomes da nova
safra da música contemporânea, a cantora Tiê, no qual
estiveram presentes mais de mil pessoas. Além disso, foi
realizado ainda o Encontro de Blogueiras, que marcou o
início da campanha Partage Fashion.
“Quatro influenciadoras digitais, com destaque no cenário mineiro de blogs de moda, deram dicas sobre moda,
beleza, saúde e bem-estar. Elas ainda trocaram experiências e informações e responderam aos fãs. O encontro teve a exibição de looks de várias lojas do shopping”,
comenta Lorena.
Ainda, durante os dias de evento, o público infantil e
adulto pôde contar ainda com a oficina de colorir. No local, havia nove opções de desenhos feitos exclusivamente por um artista betinense e por uma criança atendida
pela Apae Betim. Todas remetiam ao novo slogan do
shopping: “Grande como a vida tem que ser”.

Este slogan, garante Lorena, traz um novo posicionamento, adotando nova identidade e padrão visual. A campanha enfatiza os atributos do mall que impressionam
não só pelo tamanho do centro de compras, mas também
pela proporção de seus projetos e atrações de lazer e
entretenimento.
“O novo conceito traz leveza, objetividade e busca traduzir a experiência vivenciada pelo consumidor no shopping.
A ideia é ter mensagens que conversem com o público de
forma amistosa e moderna, sempre engrandecendo a
imagem do empreendimento”, diz.

Campanha do Dia das Mães e do Dia dos Namorados
A Campanha do Dia das Mães deste ano no Partage Shopping Betim
chamou a atenção dos clientes. Isso porque o centro de compras lançou
uma promoção que sorteou prêmios diariamente desde o fim do mês de
abril até o início do mês de maio. A campanha promocional teve o patrocínio
da Nescafé Dolce Gusto e da CVC Viagens.
Nesta campanha, o consumidor que escolheu o mall para realizar
suas compras, recebeu a cada R$ 150 gastos nas lojas participantes, um
cupom para concorrer a uma viagem para Natal/RN com direito a acompanhante e a dez cafeteiras Nescafé Dolce Gusto. Além desta campanha, as mamães que foram ao shopping
puderam desfrutar de uma série de atividades dedicadas a elas.
Para a gerente de marketing, Lorena Ramos, o Dia das Mães é uma importante data para o comércio. “Esta
data ajuda a impulsionar as vendas e a movimentar diversos segmentos direcionados ao público feminino”, afirma.
Já para o próximo evento do shopping, que será o Dia dos Namorados, Lorena adianta que o mall oferecerá
um show com o cantor e compositor de grandes hits românticos, Guilherme Arantes.
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eja pelo ambiente aconchegante e acolhedor no interior de uma loja, pela diferenciação de uma marca, ou
simplesmente pelo fator cultural e social da sociedade,
tudo parece comunicar quando o assunto é o desejo
de adquirir um produto ou serviço. São inúmeras as
motivações e sentimentos que estão por trás de uma
compra. A grande questão é que esses estímulos, nem
sempre, estão relacionados à necessidade de consumo e, sim, ao poder que uma simples imagem pode
causar na cabeça da pessoa.
Para comprovar essa tese, basta fazer uma breve
reflexão sobre estes questionamentos: você já parou para se perguntar
por que, quando está em uma loja, opta por levar uma marca no lugar de
outra? O que o motiva a fazer isso?
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A flecha da economia
comportamental
direcionada ao consumidor
Especialistas no assunto defendem que os
consumidores, sobretudo nos últimos tempos, deixam estas emoções aflorarem quando são recepcionados por um bom atendimento ou até mesmo
pela forma com que uma roupa é exposta nas
araras e prateleiras das lojas. Até porque, diferentemente da economia tradicional – que procede
com base em preço e qualidade – esta ferramenta
age simplesmente pela emoção, criando tendências não racionais.
Para o professor da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto
(FEA-RP/USP), Alexandre Nicolella, esta emoção
pode ser um grande aliado para os shopping centers,
detectando oportunidades e ameaças a um negócio.
“A emoção do consumidor pode melhorar os
resultados do empreendimento, tanto quanto oferecer bons preços ou novos meios de pagamento. Mas, o importante neste processo, é fazer com
que esse consumidor se sinta seguro na hora da
compra”, diz Nicolella.

Mas você conhece os conceitos da economia
comportamental? Se não, vamos lá!

Conceitos como Framing – o modo como uma
oferta é mostrada ou contextualizada, aliada à
propensão e experiência que todo consumidor
carrega na hora da compra, é um dos estudos relacionados ao processo de decisão de compra do
consumidor. Este conceito estimula o resgate de
lembranças à sua experiência pessoal.
Sendo assim, datas comemorativas, como
Natal e Dia das Mães, costumam se relacionar a
acontecimentos positivos, como encontro de família e felicidade. Logo, essas emoções, para especialistas, podem levar as pessoas a consumirem
apenas pela sensação de bem-estar que estas
lembranças provocam.
“O consumidor reage de forma sentimental. A
falta de tempo do dia a dia leva a pessoa a tomar
uma decisão irracionalmente. Logo, tudo que a remeta a boas lembranças faz com que ela acabe
adquirindo o produto, ainda que não tenha nenhuma utilidade”, explica.

A economia comportamental já é uma
ferramenta consolidada dentro de um
shopping. E, aliada a outros instrumentos,
ela se torna uma estratégia ampla de
conquista do cliente
Outro conceito no processo de decisão de compra é
o que profissionais de marketing chamam de anchoring.
O impacto gerado por um dado passa a ser referência
para compras futuras, como o preço. A sensação de
acreditar que o produto é barato – mesmo que seja
apenas uma impressão – fica impregnada no inconsciente do consumidor. Com isso, ele é levado a consumir sem fazer um levantamento de pesquisa, sendo
conduzido por uma imagem pré-concebida.
Em contraponto, se por um lado há a figura do consumidor que age pela emoção, por outro, existe a do
profissional de marketing que utiliza de estratégias,
dentro do contexto de um shopping center, para fazer
este cliente se guiar pelo intuitivo. A tarefa deste profissional é localizar as “janelas da emoção” do consumidor, penetrando no inconsciente dele.
Ele se baseia em quatro estratégias. Entre elas, a
repetição, em que, por conta de produtos sempre repetidos, o cliente é levado pela opção apresentada; o
“efeito chamariz”, onde o consumidor tem diante de si
várias opções de ofertas, estimulado, assim, a tomar uma
decisão mais rápida; o “progresso induzido”, que leva o
consumidor a acreditar que ele começará a compra com
alguma vantagem; e, por último, o “efeito grátis”, que são
os brindes dados ao cliente no ato de uma compra.
“O essencial é fazer esse cliente se sentir seguro, e
nunca enganado. Aproximá-lo do shopping, deixando-o
à vontade no ato da compra, aliado a um bom atendimento, faz com que este potencial consumidor sinta
confiança na loja”, afirma Nicolella.
Neste contexto, fica evidente que a economia comportamental já é uma ferramenta consolidada dentro de
um shopping. E, aliada a outros instrumentos, ela se torna uma estratégia ampla de conquista do cliente.
www.partageshopping.com.br
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om a proposta de levar sessões
de grandes filmes e com uma
moderna estrutura de som e
qualidade, o novo complexo cinematográfico do Partage Shopping Rio Grande alia custo e benefício e
conta com uma ampla área..
A rede Cinesercla opera com cinco
salas, sendo duas delas em 3D, com a
tecnologia 4K e com capacidade total de
942 lugares. Segundo o superintendente
do Partage Shopping, Renato Machado, o
cinema irá atender as demandas da região
com muitos diferenciais.
“Os clientes procuram entretenimento de
qualidade, com preços acessíveis. O empreendimento, hoje, é um completo centro de
compras com um mix de lazer, alimentação e lojas de marcas renomadas, como
a Riachuelo e a Renner”, diz o superintendente.
Para abrilhantar a semana da inauguração, os clientes que foram conferir os
últimos lançamentos no shopping eram
recepcionados por personagens clássicos
do cinema.
No entanto, aqueles que pensaram que
as novidades do centro de compras se resumiam apenas a uma nova rede de cinemas, enganaram-se. O mall levou algumas
lojas “de peso”, reafirmando, assim, aquilo
que mais preza: a qualidade.
Uma dessas lojas foi a Dr. Shape. Com
atuação há 13 anos no mercado de suplementos alimentares e artigos esportivos, e
consagrada em todo o Brasil, a loja ofereceu
ao público, no dia da inauguração, degustações de proteínas, aula funcional e zumba.
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Para compor o mix de lazer e
serviços, o Partage Shopping
Rio Grande levou, em março,
mais uma atração aos seus
consumidores: as salas de
cinemas da rede Cinesercla.
E para tornar os momentos
de lazer mais atraentes
e divertidos, os clientes
puderam ainda contar com
novas opções de restaurantes
e lojas, somando-se às
grandes marcas do centro
de compras
Além da Dr. Shape, a Carmen
Steffens, a Factory Girl e a Outlet
Premium também somaram-se às
grandes marcas conceituadas do
vestuário feminino e masculino do
Partage Shopping, levando novas
tendências e coleções. No segmento de utilidades domésticas, a
Ma.Cuisine oferece uma série de
utensílios domésticos para todos
os estilos de cozinhas. Novidades
nas araras e prateleiras não faltam
nas novas lojas instaladas no centro de compras.

Fotos: Marcus Maciel

Entretenimento,
gastronomia e
lazer ao alcance
de todos

A verdade é que, durante todo o mês de março, o shopping se
empenhou em levar o melhor ao cliente. Além das muitas novidades,
houve ainda as ações para o Dia da Mulher, com apresentações artísticas, palestra e atividades, como circuito da beleza com corte de
cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem.
Já a comemoração da Páscoa contou com oficinas de customização de porta-doces, cupcakes, pintura no rosto e desenhos para
colorir. Estas ações traduzem a preocupação do empreendimento
em oferecer o que há de melhor ao cliente, fazendo com que se sinta
em casa.

Novidades na Praça de Alimentação
Segundo o Partage Shopping Rio Grande, de 2015 até agora os
meses têm sido de muitas surpresas. Aqueles que gostam de saborear uma boa comida, agora, terão mais um motivo para se divertir no
shopping. Isso porque, dois restaurantes conceituados, entre eles, o
Bauhaus, inaugurado em novembro de 2015, e o Garden Grill, em
janeiro, agora fazem parte do time.
O diferencial do Bauhaus é unir a alta gastronomia com diferentes sabores da culinária internacional. Já o Garden Grill, além de
oferecer serviços de entretenimento e alimentação, é conhecido pelas atrações com shows musicais, cervejas artesanais e carnes com
cortes nobres.
Para completar o menu de delícias, em abril entrou em operação o D’Feira que é um restaurante com um cardápio variado com
pastéis, sucos, petiscos, pratos executivos e sanduíches. A Praça de
Alimentação do mall também conta com a Cantina da Bento com
o filé no pão italiano, e o Camarão Express, com pratos a base de
camarões para agradar a todos os gostos.
E para deixar o passeio mais divertido, o centro de compras inaugurou um boliche, o Garden Bowling, com tecnologia de última geração e seis pistas à disposição.

www.partageshopping.com.br
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Partage
Parauapebas
mais do que
um shopping,
um amigo do
município

EE

star atento aos acontecimentos
do entorno, sem se descuidar
das necessidades da população,
é parte da filosofia do Partage
Shopping Parauapebas. Essa
atenção - que inicialmente era pensada para beneficiar a cidade - superou os
corredores do centro comercial e tornou a
comemoração de Páscoa deste ano muito
mais especial. Nesse contexto, 300 crianças carentes de três instituições sociais viveram um dia inesquecível.
A ação, criada com o objetivo de gerar o
desenvolvimento e a integração dessas crianças, realizou-se através de uma parceria entre o shopping, o Circuito Cinemas, a Cacau
Show e a Paleteca. A criançada se divertiu
assistindo ao lançamento mundial do filme
Kung Fu Panda 3. Além disso, cada uma foi
presenteada com um ovo de Páscoa da Cacau Show e, ainda, se deliciou com uma paleta, da Paleteca.
"Após o filme e a entrega dos brindes,
as crianças participaram de um momento
muito especial com diversas brincadeiras
realizadas por animadores vestidos de coelhinhos", relembra o coordenador de marketing do mall, Heli Queiroz.
Mais do que uma ação social, esta iniciativa possibilitou uma inclusão cultural, já
que muitas dessas crianças nunca tiveram
a oportunidade de ir ao cinema. Com isso,
além de traduzir o comprometimento e o
envolvimento do shopping com as questões
sociais do município, o Partage Shopping
mostra que um empreendimento deste porte pode realizar um importante papel na sociedade em que está inserido.
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Conheça as
instituições
beneficiadas

Unidade de
Acolhimento Institucional para Crianças
e Adolescentes
Abrigo Esperança
(Prefeitura Municipal de Parauapebas), Fundação Bom
Samaritano (Projeto
Esperança) e o
Instituto Paraense de
Esportes e Educação
Samurai Zen.

"Para o Partage Shopping Parauapebas
é muito importante promover, através dessas ações, o desenvolvimento e integração
dessas crianças. Afinal, quando beneficiamos instituições da cidade, estreitamos os
laços com diversos setores da prefeitura, e
consequentemente abrimos margem para
um ótimo relacionamento com esses departamentos públicos", detalha Heli Queiroz.
Na escolha das instituições sociais da
cidade foram levados em conta critérios
como a credibilidade e o comprometimento
que cada uma tinha com o desenvolvimento
de atividades que abrangem a população
mais carente. Para os próximos meses, o
Partage Shopping Parauapebas prepara novas ações sociais que beneficiarão a
criançada e a terceira idade.

AGORA SOMOS
TODOS PARTAGE

D

esde a inauguração do seu primeiro
shopping em 2010, em São Gonçalo,
no Rio de Janeiro, o Grupo Partage
não poupou esforços para oferecer às
quatro regiões do Brasil, centros de
compras arrojados e que facilitassem
o acesso ao lazer e aos serviços com comodidade e segurança.
Com este compromisso, a empresa com
sede em São Paulo reuniu, na divisão de shopping
centers, um portfólio com 10 empreendimentos,
sendo sete em operação e três em processo
de construção. Porém, havia a necessidade de
utilizar uma estratégia que reforçasse o setor, o
crescimento e a maturação da empresa. Assim,
a empresa iniciou, em 2014, o processo de padronização dos nomes e logos dos malls.
"A padronização dos nomes contribuiu para
uma visão mais sólida da empresa, reforçando a
unidade de relacionamento com os nossos lojistas, fortalecendo ainda mais a credibilidade e a
competência da Partage", ressalta a diretora de
marketing, Roberta Veloso.
O shopping de Rio Grande foi o único empreendimento a ganhar a marca Partage em sua
fase de construção. No entanto, uma coisa é
certa. Até agora muito mudou, exceto o padrão
de qualidade prestado pelos malls do grupo.

Entenda o processo
de padronização
Partage Shopping Campina Grande - O anúncio da inserção da marca Partage no nome do shopping aconteceu na
festa que apresentou aos lojistas e autoridades o projeto de
expansão. De nome novo, o mall ganhou um design moderno e um mix mais completo. Com o investimento de cerca de
R$ 120 milhões, direcionados para a expansão e a adição
da marca, o empreendimento se tornou uma potência na geração de empregos da cidade.
Partage Shopping Mossoró - A população de Mossoró recebeu de braços abertos o novo Partage Shopping. O investimento de R$ 15 milhões trouxe para o empreendimento
mudanças estruturais, entre as quais a cobertura de ligação
que dá acesso ao pedestre à entrada principal e a nova fachada. Ainda sobre o assunto, o superintendente, Charles
Santiago, acrescenta que o mall não mudou só no nome,
pois este processo ofertou aos clientes novas lojas e muitas
novidades.
Partage Norte Shopping Natal - Em Natal, os clientes do
shopping receberam positivamente o novo nome. A comunicação da mudança foi realizada em conjunto com o retrofit
da Praça de Alimentação. Sobre este processo, a coordenadora de marketing, Elisangela Costa, completa que, antes da
mudança, toda a sinalização era trabalhada com predominância do amarelo, com a inserção da marca Partage. Essa
cor foi substituída pelo vermelho.
Partage Shopping Parauapebas - Clientes e lojistas comemoram a alteração do nome de Unique para Partage,
pois a mudança deu início a um novo tempo no mall.
Partage Shopping São Gonçalo - Em São Gonçalo, o novo
nome causou uma grande curiosidade na população, principalmente nas redes sociais. Para inserção da marca Partage
foi construída uma nova fachada para o shopping, mais clean, ampliando a iluminação do Jardim. Junto com a fachada
a maior rede de academias da América Latina, a Smart Fit
chegou ao mall. O superintendente, Sergio Guimarães, afirma que a padronização serviu para que o empreendimento
demonstrasse solidez e valores mais atraentes.
Partage Shopping Betim - Em Betim, a mudança do nome
foi questionada pela população. No entanto, após a campanha e a Semana de Eventos promovidas pela administração, a inclusão da marca Partage caiu na graça dos clientes.
A nova identidade e padrão visual tornou a comunicação do
mall mais leve e objetiva.

www.partageshopping.com.br
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Partage Shopping Campina
Grande, 17 anos dedicados a você

om muita animação, o
Partage Shopping Campina Grande comemorou,
em abril, os 17 anos do
empreendimento, oferecendo ações diversificadas e gratuitas
ao público. Nos cinco dias de evento
foram realizadas palestras, oficinas,
debates e exposições. E para que a
festa ficasse mais completa, além da
imprensa, lojistas e colaboradores receberam bolos confeitados para comemorar o aniversário do mall.
Para abrir a série de eventos, o
cantor de Forró Luan Estilizado participou de um pocket show na Praça
de Alimentação, reunindo grande público e tocando diferentes hits que
animaram a plateia. Houve também a
participação especial do trio “As Ceguinhas de Campina”, formado pelas
irmãs cantoras e compositoras Indaiá,
Maroca e Poroca.
Como em toda boa festa, as comemorações começaram cedinho, às
10h, e duraram o dia inteiro, só terminando às 21h. Em todos os dias de
evento, o público pôde conferir de perto as programações e ainda levar a família e amigos para se divertir com tantas opções de lazer e entretenimento.
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Já do segundo ao quinto dia de
festa, o Cine Partage levou apresentações de filmes, exposição de fotos
e oficinas de arte aos consumidores.
A cada dia era apresentado um novo
tema, fazendo com que os consumidores tivessem uma nova experiência.
O evento é parte da parceria do
shopping com os alunos do curso de
Arte e Mídia da Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG). As obras
ficaram expostas no horário de funcionamento do mall.
A gerente de marketing do shopping,
Roberta Barros, diz que o momento é
especial e lembra dos projetos em andamento.
“Além de campanhas e eventos
que divertem e entretém toda a família, estamos finalizando o retrofit e a
expansão está todo a vapor. Com isso,
grandes marcas entrarão no shopping,
deixando o mix cada vez mais completo”, diz Roberta.
Passados 17 anos da sua inauguração e hoje com o mix mais completo da região, o Partage Shopping
Campina Grande reafirma o seu compromisso com o cliente de levar a ele
o que o shopping tem de melhor: conforto e qualidade.

Shopping celebra
expansão com
Festa da Cumeeira
Para celebrar a conclusão
das fases 1 e 2 da expansão
do Partage Shopping Campina Grande, o centro de compras promoveu o tradicional
evento varejista, a Festa da
Cumeeira. O início da primeira fase da operação, segundo
o diretor comercial e de novos negócios, Julio Macedo,
deve ocorrer em julho, com a
inauguração das lojas do piso
Brasília.
A obra, que teve um investimento de RS 180 milhões,
gera aproximadamente dois mil
empregos diretos e indiretos.
Além disso, a expectativa é de
incrementar em 35% o fluxo
pelos corredores, que atualmente é de 25 mil pessoas
por dia. Já a entrega para a
segunda fase está prevista
para setembro.

Basta um
clique

P
P

ara atender à demanda dos clientes por informações ágeis e conteúdo interativo, o Partage Shopping São Gonçalo lançou um novo
site institucional no dia em que é
comemorado o Dia do Consumidor, 15 de
março. A nova página (www.partagesaogoncalo.com.br) teve uma grande aceitação
do público com comentários positivos através da sessão “Fale Conosco”.
Prova disso, é que nos primeiros 15 dias
no ar, o número de visitas no site foi 167%
maior em comparação com todo o mês de
fevereiro. Já o número de visualizações foi
de 324% maior, quando comparado ao
mesmo período. Para a gerente de marketing do shopping, Andrea Pereira, este sucesso se deve às inovações propostas no
site.
“Queríamos um site leve, que carregasse com facilidade em qualquer aparelho ou
navegador, com conteúdo mais direcionado
e que permitisse a interatividade do público”, explica.
Desta forma, uma das novidades oferecidas em seu novo formato diz respeito
às inovações tecnológicas. Agora, todo o
conteúdo se apresenta em apenas uma página, sem a necessidade de vários cliques
ou abertura de abas. O site oferece a tecnologia responsiva, que permite o acesso em
diversos aparelhos como tablets, celulares
e até Smart TVs.
Inclusive, o novo formato da ferramenta
melhorou a forma de contato com o cliente.
Existem sessões específicas que falam de
gastronomia, lazer, eventos e promoções,
além de uma área para o cadastro da newsletter. Os clientes podem, ainda, mandar sugestões através do ícone “Fale Conosco”.
“Em toda essa reformulação, mudamos
também o formato da nossa news, agregando vários conteúdos em único disparo,
não sobrecarregando a caixa de e-mails
dos nossos clientes”, completa Andrea.

Essa inovação agradou o cliente Anderson Ferreira. Para ele, o
conteúdo está muito mais claro e visível.
“Se eu quero saber o horário de um filme ou a informação sobre
um evento, basta entrar na página principal, sem ter que clicar em
nada ou abrir abas no navegador do meu computador ou celular. É
tudo mais fácil”, afirma Anderson.

Totem e Portal do Lojista
Além do site, outra novidade que o shopping trouxe para os
clientes foi o lançamento do novo sistema para os totens informativos com telas touchscreen. Eles estão instalados nos corredores
do shopping e informam o público sobre a localização de lojas
(com rota até o local escolhido), novidades do shopping e programação do cinema. Pelos totens,
ainda é possível enviar mensagens
para o Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC), promover pesquisas junto aos frequentadores, saber quantas buscas foram feitas
no sistema e quais os assuntos
mais clicados.
Já o Portal do Lojista - espaço
onde o lojista pode fazer todas
as suas solicitações internas está em fase de implantação.
O ambiente é responsivo, podendo ser aberto em celulares,
tablets e computadores. Além disso, o portal
melhora a comunicação shopping-lojista, tornando o acesso às circulares, aos comunicados e convites de eventos e promoções
muito mais fácil.

www.partageshopping.com.br
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Partage Mossoró,
uma delícia de
shopping

Q

uinze trucks “invadiram” o
estacionamento do Partage Shopping Mossoró, em
março, para apresentar
aos clientes do shopping e
aos moradores da região a tendência gastronômica que faz sucesso
em várias cidades do mundo. Dono
de um variado cardápio – incluindo
massas, sanduíches, doces, pizzas e
outros -, o “Ceará Food Park Mossoró” foi sucesso de público.
Em sua primeira edição, o evento
contou com crescimento respectivamente de 20% e 15% em fluxo de
pessoas e de veículos, além do aumento no número de vendas em 6%,
em comparação ao mesmo período
do ano passado. Além disso, não houve queda no número de vendas na
Praça de Alimentação, que registrou
um crescimento de 5%.
De acordo com a gerente de marketing do shopping, Larissa Gabrielle, um
evento desse porte eleva o centro
de compras a um novo patamar de
entretenimento, gerando a satisfação
do cliente e proporcionando oportu-
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O mall promoveu a
primeira edição do
evento gastronômico
sobre rodas
nidades com novas experiências. Ela
ressaltou ainda que ações como essas ajudam na fidelização de novos
clientes.
“Percebemos um público bastante diferenciado no shopping, além da
família tradicional. Era perceptível a
presença da geração millenium. Esse
tipo de evento é a cara deles. E isso
ajuda na fidelização, em uma relação
cada vez mais íntima com o shopping”, diz.
Com entrada gratuita, o destaque
desta ação foi aliar alta gastronomia a
preços populares. Os preços das comidas variavam entre R$ 8 e R$ 25. Para
o organizador do evento, Iury Cordeiro, a tendência dos trucks cresce a
cada dia como uma nova opção de
comida de qualidade.

“As principais vantagens do
“Food Truck” em comparação a um
restaurante são a comida diferenciada,
rápida e de preço acessível. O cliente
ganha uma nova experiência e encontra sabores de várias partes do mundo
em um só lugar”, afirma Iury.
Um destes clientes que pode
viver esta experiência foi Ruy Von
Augsburg. Ele esteve com a família
e ainda encontrou alguns amigos
no evento. Para ele, a iniciativa promove a socialização e o encontro
familiar.
“O que me atrai num “Food Truck”
é a relação entre opções variadas,
deliciosas e com um preço acessível, sem perder a simplicidade da
comida de rua. Sinceramente, eu
amei e espero que haja outras edições”, fala.
Para quem perdeu o evento ou
até mesmo para aqueles que foram,
e querem que se repita, há uma boa
notícia: os números foram positivos
e, por isso, existe a possibilidade de
uma nova edição temática e repaginada no segundo semestre.

www.partageshopping.com.br
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Um mundo de
diversões para você
Saia do sofá e venha se esbaldar com
o universo de entretenimento que
o Partage Shopping Rio Grande
preparou exclusivamente para você!

PARTAGE SHOPPING
RIO GRANDE

Av. Eng. Lúcia Maria B. Chiesa, 2842
Pq. Residencial São Pedro - Rio Grande - RS
(53) 3036.2200 - partageshoppingrg.com.br
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