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Um mundo de atrações  
invade o shopping 

RIO GRANDE 

Partage Shopping inova  
o Natal da cidade

SÃO GONÇALO

Hoje os malls já 
são vistos como 

verdadeiros centros 
de convivência 

Muito além 
de um 

shopping
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T
ornar sonhos em realidade.  
Levar entretenimento e pro-
porcionar mais interações 
sociais.  Acreditar no poten-
cial das regiões e da sua po-
pulação. Não relaxar diante 

das dificuldades e alimentar diariamente 
seu espírito inovador. Esses são alguns 
dos preceitos que norteiam as decisões 
do Grupo Partage.

 E com a proximidade dos feste-
jos que encerram o ano, que trazem na 
bagagem datas tão importantes para o 
setor varejista, é normal que as empre-
sas desse segmento realizem balanços 
e reflitam sobre o planejamento de suas 

ações. E com o time que forma a Par-
tage não é diferente, afinal, no térmi-
no de cada ciclo  procuramos  refletir 
sobre o que queremos comunicar, 
por meio dos nossos empreendimen-
tos, aos nossos públicos.

 E é exatamente para isso que 
trabalhamos. Não para crescer sim-
plesmente, mas sim realizá-lo de for-
ma progressiva e madura. Para tanto, 
apostamos sempre na excelência da 
prestação de serviços, porque acredi-
tamos que esse é o melhor caminho. 
E é dessa forma que o Grupo Parta-
ge pretende seguir. Baseando nosso 
trabalho em um crescimento consis-
tente. Por fim, esperamos que em 
2017 o nosso progresso supere, em 
todos os aspectos, a atuação desem-
penhada neste ano que se encerra. 

 
Boa leitura!
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L
er um livro, se divertir com a família, 
conversar com os amigos ou sim-
plesmente espairecer. Independente 
da atividade, o shopping é sempre a 
melhor opção quando o assunto é lazer, 

conforto e segurança. E embora, até pouco tem-
po, esses empreendimentos eram vistos apenas 
como um centro de compras, um novo cenário 
vem se apresentado, atraindo novos públicos. 

Muito adiante do conceito puro e simples de con-
sumir “bens materiais”, nessa releitura, os shopping 
centers se transformaram em verdadeiros espaços de 
convivência social. E nesse ambiente redesenhado e 
diversificado, cresce um público interessado em viven-
ciar novas experiências, com opções de entretenimento 
mais amplas e com cunho cultural. É claro que, dentro 
desse olhar, o consumo, que é a base de qualquer em-
preendimento desse porte, acontece. Mas de uma forma 
mais leve e descomprometida. 

No entanto, nada disso acontece por acaso. Parte 
dessa mudança de concepção deve-se ao perfil do con-
sumidor, que ao longo dos anos se tornou mais crítico e 
exigente. Pelo menos, isso é o que acredita o presidente 
da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abras-
ce), Glauco Humai. De acordo com ele, essa tendência 
permitiu o incremento de demandas e reconfiguraram 
o formato dos malls, abrindo espaço para novas opor-
tunidades.

LUGAR

Atualmente os shopping centers 
trabalham para criar uma nova 
imagem para atrair o público

de ser 
FELIZ

L
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 “As experiências de consumo mudaram e trouxe-
ram consigo novas exigências. Por isso, os shopping 
centers evoluíram para se transformar em centros de 
cultura, serviços e socialização, sem deixar de lado sua 
vocação comercial. Salas de cinema de última geração, 
espaços para eventos, teatros, centros de convenções, 
restaurantes e grandes áreas de entretenimento e 
convivência fazem parte do mix dos shoppings, crian-
do novas oportunidades de relacionamento com os 
clientes”, explica o presidente da Abrasce. 

Isso também é o que acredita a arquiteta do Gru-
po Partage, Cinthia Mariko Kawanaka. Ela afirma que o 
desafio de tornar os shoppings um espaço mais plural 
foi necessário para consolidá-los como um ambiente da 
comunidade, uma vez que, estatisticamente, a média de 
compradores em relação à totalidade do público pre-

sente nos malls oscila entre 50% e 60%.
“O desafio para o empreendedor é inves-
tir, de maneira rentável, em um mix de ati-

vidades complementares ao de varejo 
específico do empreendimento. Já 

que a vida social gira em tor-
no dessas atividades”, expli-
ca Cinthia.

Resolvida a questão das 
operações, é preciso um olhar 
refinado quanto à arquitetu-
ra do estabelecimento. Se-
gundo ela, essa estrutura 
deve estar além dos corre-
dores das lojas e apresen-
tar sintonia com suas ope-
rações e atividades. Além 
do conforto e da diversida-
de de ambientes abertos 
e fechados, a arquiteta do 
Grupo Partage chama aten-
ção para a sustentabilidade.  

Muito adiante do conceito puro e simples 
de con sumir “bens materiais”, nessa 
releitura, os shoppings se transformaram em 
verdadeiros espaços de convivência social 

www.partageshopping.com.br 7
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Este ano, uma pesquisa bianual realizada pela 
Abrasce, em parceria com a Gfk Brasil, concluiu que 
os centros de compras são a principal opção de entre-
tenimento e lazer para famílias, amigos e casais, uma 
vez que 60% dos visitantes vão aos malls acompa-
nhados.   

O estudo, que foi realizado para traçar uma análise 
demográfica e conhecer as características de hábitos 
e atitudes dos frequentadores dos shoppings, ocorreu 
nas cidades de Brasília, Belém, Salvador, Porto Alegre, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e São 
Paulo. 

“Tal comportamento está alinhado à tendência dos 
empreendimentos de serem vistos, cada vez mais, 
como espaços de lazer e núcleos de convivência aon-
de as pessoas vão para passear, se divertir e não só 
para fazer compras”, explica a superintendente da 
Abrasce, Adriana Colloca.  

Outro fator mostrado pelo estudo que revela o quan-
to os shoppings são vistos como um espaço social é a 
mudança da procura por opções ligadas à cultura/en-
tretenimento e gastronomia.  Prova disso, por exemplo, foi 
o hábito de ir ao cinema, que apresentou um crescimen-
to de 79%, em 2012, para 88%, em 2016. O estudo 
aponta que esse costume continua atrelado à alimenta-
ção, já que o percentual de pessoas que vão ao cinema 
e consomem na Praça de Alimentação apresentou alta 
de 74%, em 2012, para 86%, em 2016.

“Os dados trazem para os investidores o desafio de 
equilibrar lazer, diversão e vendas em um único espa-
ço, mantendo assim a saúde financeira dos empreen-
dimentos”, disse o presidente da associação, Glauco 
Humai. 

 O levantamento destaca que para 45% dos entre-
vistados, a principal motivação para a visita continua 
sendo fazer compras. Em seguida estão as opções 
como ir às lanchonetes, restaurantes ou cafés (19%), 
ver vitrines/passear (18%) e utilizar serviços (15%). 
Entre os serviços mais buscados em shoppings estão 
os que permitem algum tipo de transação bancária 
(caixa eletrônico, lotérica, agência bancária). 

A pesquisa encomendada pela Abrasce permite 
constatar, ainda, que os consumidores estão gastando 
mais. Entre 2012 e 2016, o ticket médio apresentou ele-
vação de 24%, correspondendo hoje a R$ 243,82. 

Quanto à presença do público jovem, a pesquisa 
afirmou que houve alta no número desse público nos 
centros de compras. A presença de frequentadores 
com idade abaixo de 19 anos passou de 10%, em 
2012, para 18%, em 2016.    

Estudo confirma mudança no perfil 
dos consumidores
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Q
uem achava que o desejo de se-
guir na carreira artística era algo 
que mexia apenas com a imagina-
ção dos adultos, já constatou que 
hoje esse sonho faz parte também 

do universo infantil, afinal as crianças também 
despontam nos palcos e são vistas, cada vez 
mais cedo, como promessas na música, na 
dança e no teatro. 

Para alguns artistas mirins parauapebenses, 
esse sonho se tornou realidade com o Show 
de Talentos Kids, promovido pelo Partage Sho-
pping Parauapebas. Na competição, as crian-
ças que tinham entre três e dez anos foram 
avaliadas quanto à afinação, dicção, interpreta-
ção e criatividade. Mas, além da desenvoltura 
e a familiaridade com o palco, valeu também o 
improviso, a diversão e o carisma da garotada. 

E o resultado não poderia ter sido melhor, 
segundo a coordenadora de marketing do cen-
tro de compras, Kelly Paulino. Para ela, a ação 
trouxe boas experiências e entretenimento 
saudável para as famílias. 

“Somos o shopping das famílias de Pa-
rauapebas. O Show de Talentos Kids foi um 
evento inédito na cidade, que além de ter sido 
uma opção de lazer saudável, foi um grande 
instrumento de promoção social e educacional 
através da arte”, concluiu a coordenadora. 

Durante o evento, famílias com torcidas or-
ganizadas lotaram o local de apresentações nos 
dias do evento. Segundo estimativas do mall, 
em média 1500 pessoas estiveram presentes 
na semifinal e final realizadas nos dias 21 e 
22 de outubro. O concurso teve três etapas: 
triagem, semifinal e final. Mais de 70 crianças 
foram inscritas, 28 se tornaram semifinalistas e 
10 foram classificadas para a final. Três delas 
foram os grandes destaques do concurso.

Nas apresentações de dança, por exemplo, 
as coreografias foram inéditas, da mesma for-
ma que o texto no stand up. Já no canto, as mú-
sicas foram reproduções de sucessos atuais.

“Com a ação, criamos vínculos com as pes-
soas, pois estamos valorizando e incentivando o 
talento de cada participante, isso gera autoesti-
ma e desenvolvimento motor para as crianças”, 
lembra Kelly.  

CRIANÇAS DÃO UM SHOW NO 
PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS

Vencedores encantam o público 
Com uma apresentação de ballet clássico, Camila Silva 

emocionou os jurados e plateia e foi a grande campeã do con-
curso. A dançarina recebeu a premiação de R$ 500,00, um 
vale-compras no valor de R$ 150,00 da loja Thathilu e um 
vale-diversão, também no valor de R$ 150,00, do Clube da 
Criança. 

O segundo lugar foi conquistado por Enzo Rodrigues, com 
uma apresentação de stand up. Ele recebeu a premiação de 
R$ 300,00 em dinheiro, um vale-compras de R$ 100,00 da loja 
Thathilu e um vale-diversão de R$ 100,00 do Clube da Criança.

Já a dança paraense de carimbó garantiu o terceiro lugar 
para Ludmyla Luardes. Ela faturou o prêmio de R$ 200,00 em 
dinheiro, mais um vale-compras no valor de R$ 50,00 da loja 
Thathilu e um vale-diversão de R$ 50,00 do Clube da Criança.

A ação trouxe boas experiências e 
entretenimento saudável para as famílias  Q
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O 
ano de 2016 ainda não acabou, mas 
o Partage Shopping Rio Grande 
apresenta um saldo muito positivo 
em relação aos eventos realizados 
em seu primeiro ciclo de operação. 

Ao longo desse período, mais de 150 atrações 
foram realizadas e, entre elas, pelo menos duas 
mensais foram de grande porte. 

Comprometido em ser o melhor e mais 
envolvente centro de compras da região, o 
empreendimento busca, desde a sua inaugura-
ção, intensificar esse papel, promovendo entre-
tenimento e disseminando a cultura à população. 
E para alcançar esse resultado, a administração 
conta com a forte atuação de seu departamen-
to de marketing. Todo esse empenho resultou, 
até o momento, em um retorno positivo, tanto em 
relação ao fluxo de pessoas quanto em número 
de vendas no shopping. Nesse cenário, as inicia-
tivas que envolveram o público infantil foram o 
carro chefe das ações, transformando-se em um 
grande diferencial atrativo para a população do 
município de Rio Grande e das cidades vizinhas. 

A receita de tamanha empatia, entre o públi-
co e o Partage Shopping, está na busca inces-
sante de sua equipe para trazer para as depen-
dências do mall, eventos diversificados e com 
temas atuais. Um exemplo disso foi o Rio Grande 
Beer Festival - o primeiro festival de cerveja arte-
sanal da cidade - que nos dias 8 e 9 de outubro 
proporcionou aos rio -grandinos, além de muita 
diversão, a degustação das melhores bebidas 
produzidas no Estado.

E a opinião do cliente é levada a sério. E 
para isso, o centro de compras é informado, por 

meio de uma pesquisa de satisfação, sobre 
as atrações que os frequentadores mais 
gostam. O retorno a essas questões é bem 
positivo. Segundo a gerente de marketing, 
Michelle Rossettini, é por meio dessas ex-
periências que o shopping oportuniza um 
ótimo canal para potencializar a divulgação 
das ações.

“Realizamos uma pesquisa em que pro-
motoras abordam os visitantes e fazem 
questionamentos simples sobre o evento. A 
partir desses dados, avaliamos os pontos em 
que podemos trabalhar na próxima ação”, 
disse a gerente de marketing.

Outro item da pesquisa realizada pelo em-
preendimento é associado às redes sociais. De 
acordo com o feedback recebido, os recursos 
virtuais são os principais canais de divulga-
ção de eventos. Com o objetivo de atrair ain-
da mais seu público e buscar mais adeptos, 
o centro de compras impulsiona suas divul-
gações em meios digitais.

Em seu primeiro ano de operação o 
mall prova o seu comprometimento 
promovendo entretenimento e 
disseminando a cultura à população

DIVERSIDADE MARCA  
OS EVENTOS DO PARTAGE 
SHOPPING RIO GRANDE EM 2016

O
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Partage Shopping Rio Grande 
comemora seu primeiro aniversário 
com muitas novidades

Novembro foi para lá de especial no Partage Rio 
Grande, pois nesse mês o shopping completou seu 
primeiro ano de sucesso, levando muita novidade, 
diversão e, como não poderia deixar de ser, propor-
cionando um leque de opção de compra e gastrono-
mia para a população. E em comemoração ao seu 
aniversário, o mall presenteou funcionários e lojistas 
com um mimo, um delicioso bem-casado embalado 
em uma linda caixinha. Já no dia 26, o empreendi-
mento promoveu, gratuitamente, o espetáculo “No 
Natal daquele ano”, com a trupe circense, o Grupo 
Tholl, reconhecido nacionalmente. 

Seguindo a linha de promover shows e integran-
do a programação especial de aniversário, no dia 14 
de novembro, véspera de feriado, o empreendimento 
promoveu mais um super show. O ex-vocalista da 
banda Papas da Língua, Serginho Moah, foi a gran-
de atração.

Como não poderia deixar de acontecer no fim 
de ano, o Papai Noel chegou de maneira irreveren-
te, em uma Harley Davidson, fazendo a alegria das 
crianças. E para completar a diversão, o público cur-
tiu a apresentação do espetáculo “Fo lia de Reis”, do 
grupo Mototóti, e o show da banda marcial Dragões 
do Rio Grande.

Outro detalhe à parte foi a decoração do shop-
ping, que este ano conta com um cenário rico em 
detalhes. A casa do Papai Noel tem até um cheiri-
nho de chocolate ressaltan do ainda mais a magia do 
Natal. E não para por aí. Na Praça de Eventos, além 
dos enfeites natalinos tradicionais e a casa do Papai 
e da Mamãe Noel, a ornamentação conta com pane-
tone, meias na chami né e uma árvore de 10 metros 
de altura. 

E antes de entregar suas cartinhas para o Bom 
Velhinho, a ga rotada pôde se divertir em um gigan-
tesco escorrega. De acordo com o superintendente 
do mall, Celso Couto, as atra ções foram pensadas 
para oferecer o melhor aos clientes do Partage Rio 
Grande. Mas ele afirma que, sem a participação dos 
lojistas, esse resultado positivo não seria possível. 

“O envolvimento dos lojistas foi importante para 
alcançarmos ainda mais nossos visitantes. É sig-
nificativo que eles estejam engajados para que 
os eventos tenham o retorno esperado para todo 
o shopping. Aqui temos um bom relacionamento e 
a grande parte dos lojistas participa das ações, ofer-
tando promoções e promovendo pequenas ati vidades 
relacionadas ao tema central do evento”, contou o su-
perintendente.  
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Partage Norte Shopping Natal tem bons mo-
tivos para comemorar os resultados de 2016. 
Isso porque o centro de compras neste ano 
foi marcado, principalmente, por inaugura-
ções, que trouxeram para seus clientes um 

empreendimento mais moderno e com um mix super di-
versificado, agregando 16 novas operações de compras 
e lazer. E para acompanhar tanto crescimento, alguns lo-
jistas investiram em reformas para transformar suas lojas 
em ambientes atrativos.

“As marcas Docelândia e Schalk, vislumbrando o cres-
cimento e o bom desempenho das operações no período, 
realizaram reformas completas nas lojas. Apresentando 
estruturas novas, modernas e com o que há de melhor”, 
afirma o gerente de operações, Wellington Souza.

As mudanças no centro de compras foram tão posi-
tivas que garantiram um crescimento constante em rela-
ção a 2015. Já a taxa média de ocupação das operações 
do empreendimento está em torno de 97%. Um dado 
bem relevante em relação aos 45% de vacância média 
que vem apresentando os shoppings brasileiros, segundo 
informações do IBOPE Inteligência deste ano.

Tais esforços, combinados com a melhoria completa 
de algumas lojas, bem como na prestação dos serviços, 
contribuem, segundo o superintendente Fábio Maria, para 
reforçar os laços que unem o Partage Norte Shopping 
Natal a um público que já se acostumou com o que há de 
melhor na região. 

 “A chegada de várias operações, em especial da ân-
cora Le Biscuit, serviu de estímulo para que mais pes-
soas procurassem o mall. No setor alimentício, passamos 
a contar com as operações do São Braz Coffee Shop e 
do Divino Fogão e, em breve, teremos a inauguração da 
Calzoon. Entre as varejistas, evidenciando o bom momen-
to do shopping, tivemos a inauguração das marcas Óticas 
Diniz, Via Direta, Claro, Setemares, Stomp, Maré Mansa 
Calçados Femininos e a de calçados infantis, Maré Kids. 
Em outros segmentos, tivemos a inauguração da Via To-
tal e Empreendimentos Celina Guimarães. Até o fim de 
2016, teremos a inauguração da Le Postiche e Bunny’s”, 
pontuou Fábio.

Além disso, o centro de compras buscou estreitar o 
relacionamento com os órgãos municipais. O resultado 
dessa aproximação culminou em melhorias na mobilida-
de urbana em Natal e Grande Natal. Prova disso, foi a 
inserção da nova linha urbana interligando a cidade de 
Extremoz à Zona Norte da capital, que facilitou o acesso 
dos moradores da região ao empreendimento. 

BONS RESULTADOS PARA O 
PARTAGE NORTE SHOPPING 
NATAL EM 2016

Mais interatividade e  
comunicação com os clientes

Em um mundo cada vez mais digital, os inves-
timentos em novas tecnologias se tornam neces-
sários. Atento a essa necessidade, o mall criou 
novos canais de interação com o consumidor, por 
meio do WhatsApp e de uma enquete no site do 
empreendimento.  Já nas redes sociais, os clientes 
do Partage Norte Shopping Natal são incentivados a 
cadastrar-se para receber informativos, promoções e 
novidades. Além disso, um quiz interativo foi desen-
volvido para “testar” os conhecimentos e reforçar a 
imagem das operações junto aos clientes.

“Por meio desses canais de interação, eles 
também podem tirar dúvidas e interagir com as 
operações do shopping. A utilização dessas fer-
ramentas favoreceu o crescimento dos nossos 
indicadores e serviu para reforçar o lançamento 
da campanha institucional, em conjunto com as 
mídias tradicionais”, destacou a coordenadora de 
marketing, Elisangela Costa.

O
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TUDO QUE SE 
ESPERA DE UM 
MALL ESTÁ NO 
PARTAGE SHOPPING 
CAMPINA GRANDE 
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nfraestrutura, comodidade e 
sustentabilidade são concei-
tos cada vez mais presentes 
atualmente nos projetos dos 
Shoppings Partage. Além de 

contribuírem para valorização dos am-
bientes de negócios, proporcionam novas 
experiências de convivência e conforto 
aos clientes. Prova disso foi a inaugura-
ção da 2ª etapa das obras de expansão 
do Partage Shopping Campina Grande, 
que mostrou um olhar voltado para essas 
tendências. 

Com  uma nova fachada e um amplo 
projeto de paisagismo, o novo centro de 
compras, em sua atual fase de expan-
são, valoriza desde a iluminação solar 
até a ampliação do reaproveitamento de 
água, que será utilizada nos banheiros 
e na limpeza do shopping. Em seu inte-
rior, diversas áreas foram modernizadas 
e repaginadas e hoje apresentam um 
novo padrão estético típico dos malls do 
grupo.

O novo conceito, disseminado pela ad-
ministração do mall do Partage Shopping, 
fez com que outras operações também 
adotassem práticas sustentáveis. A pri-
meira loja Renner da cidade, assim como 
outras unidades, possui 90% de sua ilumi-
nação em LED garantindo maior eficiên-
cia em relação ao consumo de energia.    

Além da preocupação com a susten-
tabilidade, o empreendimento manteve 
presente suas principais características: 
a funcionalidade e a variedade do mix. 
Uma mudança expressiva aconteceu 
na Praça de Alimentação que, com a 
expansão, dobrou e passou a acomo-
dar 1200 pessoas. Com a chegada do 
Burger King, Yoi, Mr Fit, Bob’s e Camarão 
& Cia, o número de operações também 
subiu para 23.

“Somando às operações da Praça de 
Alimentação, várias marcas se juntaram 
ao mix do mall depois da expansão. Ago-
ra nossos clientes já podem contar com 
as lojas: Puket, Mr. Cat, Balonè, Café 
Do nuts, Mundo Verde, Jorge Bischo-
ff, Chilli Beans, Malwee Brasileirinhos, 
Cacau Show, Lilith Store, Bijoujux, Furta 
Cor, Pag Fácil, Mercado 153, Café Poé-
tico, Ótica Central e Fada”, pontua o su-
perintendente Arlindo Diniz.

 As obras foram iniciadas em 2014, desde então foram investidos 
cerca de R$ 180 milhões para a expansão. Todas as mudanças trou-
xeram para o centro de compras um público ainda mais qualificado. O 
superintendente explica que o empreendimento, como um todo, está 
com um incremento significativo no fluxo de pessoas. Ele atribui essa 
mudança, principalmente, a novas lojas, como a Renner, que hoje supe-
rou em 70% a expectativa de vendas.

O novo shopping também impulsionou os investimentos em seu 
entorno, com a construção de um viaduto, três torres empresariais, a 
ampliação de um Hotel Village - um dos principais hotéis da cidade - e 
a chegada de uma concessionária Honda. A presença de tantos inves-
timentos nos arredores não é por acaso.  

O mall exerce bastante influência sobre outros municípios, sobre-
tudo no “Compartimento da Borborema”, que engloba cinco microrre-
giões. Enfim, ao ser o maior centro de compras da região e gerar em 
média 2000 empregos diretos e indiretos, o empreendimento reforça 
seu comprometimento com a população campinense, oferecendo além 
de opções de compras e lazer de qualidade, mais crescimento para a 
região.  

Além da preocupação 
com a sustentabilidade, 
o empreendimento 
manteve presente suas 
principais características: 
a funcionalidade e a 
variedade do mix

I
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C
omprometido em oferecer atrações de en-
tretenimento que divirtam os clientes e, ain-
da, gerem comodidade, o Partage Shopping 
Betim investe sempre em eventos de Mall & 
Mídia. Em 2016, mais de 20 atrações percor-

reram a Praça de Eventos e os corredores do centro de 
compras. Essas atrações são promovidas para otimizar 
as operações e promover os resultados esperados pelos 
lojistas. Atualmente, o shopping dispõe de uma pista de 
patinação fixa, exclusiva em Minas Gerais. Além disso, re-
centemente foi inaugurado o circuito de kart indoor. 

E provando a eficácia do trabalho em conjunto do de-
partamento de marketing e o setor de Mall & Mídia do 
centro de compras, atrações como a piscina gigante de 
bolinhas, as feiras de livros e de noivas, os parques de 

EVENTOS DE MALL & 
MÍDIA SÃO DESTAQUES 
NO PARTAGE 
SHOPPING BETIM

diversões e de camas elásticas impactaram tanto o fluxo 
de pessoas quanto o tempo de permanência, gerando um 
incremento positivo nas vendas e uma melhor experiên-
cia no shopping para o cliente.

Mas atender a demanda, agradar os frequentadores 
e conseguir fazer com que as iniciativas sejam realizadas 
com sucesso não é uma tarefa fácil! Para tanto, o Partage 
Shopping investe em um planejamento estratégico anual. 
Nele, a equipe do empreendimento busca trazer ações e 
campanhas inéditas e inovadoras que despertem o inte-
resse da população do entorno e das cidades vizinhas. De 
acordo com a gerente de marketing do shopping, Lorena 
Ramos, a aceitação dos clientes é sempre positiva e pode 
ser vista por meio da participação do público e, também, 
pela interação nas redes sociais.

Com apenas três anos 
de operação, o Partage 

Shopping Betim foi 
contemplado  no Prêmio 

Abrasce 2016, da 
Associação Bra sileira de 

Shopping Centers.

C

Partage Betim conquista Prêmio Abrasce 2016
Com apenas três anos de operação, o Partage Shop-

ping Betim foi contemplado com a medalha de prata no 
Prêmio Abrasce 2016, da Associação Brasileira de Sho-
pping Centers. Considerada a maior premiação nacional 
do setor, o evento visa reconhecer as melhores iniciativas 
da indústria de mall. Só neste ano, a Abrasce recebeu 136 
inscrições, em seis áreas.

E concorrendo na categoria Marketing e Eventos, com 
o projeto “Campanha de Popularização do Teatro e da 
Dança no Partage Shopping Betim”, o centro comercial foi 
o único vencedor do Estado de Minas Gerais na categoria 
em que disputou. 

 “O reconhecimento mostra que as 
ações que buscam encantar e oferecer 
atrações diferenciadas aos clientes 
geram resultados e impactam direta-
mente na imagem do centro de com-
pras”, disse a gerente de marketing, 
Lorena Ramos.

Em sua 42ª edição, a Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança é 
o maior projeto cultural de divulgação 
das artes cênicas do país. Além disso, 
a campanha teve como principal pro-

posta atender uma região carente de atrações cultu-
rais. E foi pensando nesse conjunto de fatores, de ta-
manha importância, que a equipe do shopping decidiu 
ser esse o melhor projeto para entrar na disputa.   

“Os resultados foram o fator decisivo. Consideran-
do que o projeto teve alta receptividade da população 
de Betim e região, além, é claro, do ótimo retorno de 
mídia espontânea e engajamento nas redes sociais”, 
contou a gerente.

No entanto, não foi apenas na categoria Marketing 
e Eventos que o shopping marcou presença na pre-

miação da Abrasce. Afinal, com o projeto 
“Eficiência Energética Sem Impacto Fi-
nanceiro - Retrofit em LED”, o Partage 
Shopping Betim chegou à final na cate-
goria Newton Rique de Sustentabilidade. 
O trabalho consiste na substituição de 
todas as lâmpadas do mall por modelos 
de LED. Para o gerente de operações do 
shopping, Leandro Botelho, um dos fato-
res que ajudou o projeto a chegar à final 
foi a economia gerada para sua implanta-
ção garantindo maior eficiência em rela-
ção ao consumo de energia.  
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rovando que seu compromisso está além de 
ser um centro de compras e lazer, e principal-
mente, engajado em oferecer condições que 
promovam mudanças de atitudes que melho-
rem a qualidade de vida dos mossoroenses, o 

Partage Shopping Mossoró, em comemoração ao Dia da 
Árvore, propôs transformar a cidade em um lugar mais 
verde. Para isso, o mall, em parceria com a empresa Top 
Plant, doou para os clientes 120 mudas de três espécies 
de árvores típicas da região. 

“Pensamos em mostrar à cidade que as plantas e as 
árvores do shopping não estão aqui apenas pelo paisagis-
mo, mas principalmente por ser uma necessidade e uma 
preocupação ambiental diante de poucos espaços verdes”, 
explicou a gerente de marketing, Larissa Gabrielle. 

Localizado em uma cidade onde a ocorrência de chu-
vas é mínima e o clima é quente, a iniciativa surgiu após a 
preocupação do empreendimento em manter um espaço 
arbóreo ao seu redor. E diante desse desafio, as redes 
sociais foram fundamentais para o êxito da ação. Afinal, 
foi por meio de uma ação digital exclusiva, realizada nos 
canais de interações sociais do Partage Mossoró, que a 
campanha ganhou empatia do público com a temática.  

A empresa Top Plant, que já cuida do paisagismo do 
centro de compras, doou também mais de 40 rosas do 
deserto para sorteio. As flores foram expostas juntamen-
te com plantas ornamentais em um stand ecológico. De 
acordo com a gerente de marketing, o público viu a ação 
do shopping como algo positivo. 

“O Partage Mossoró recebeu elogios pela preocupa-
ção ambiental e isso nos aproximou dos clientes. Todas 
as mudas foram doadas em um único dia, o que demons-
trou o interesse das pessoas pelo tema e pela iniciativa”, 
completou Larissa.

A questão ambiental é 
muito importante para o mall. 
Em razão disso, o shopping 
busca sempre inovar, trazen-
do ações que favoreçam, atra-
vés da educação ambiental, 
mudanças culturais positivas 
para o meio ambiente. 

E para comprovar esse 
compromisso, o pró ximo pro-
jeto foi realizado junto com 
a Com panhia Energética do 
Rio Grande do Norte (Consern) com o objetivo de subs-
tituir todas as lâmpadas do shopping por LED, reduzindo 
o consumo de energia. Para o superintendente Charles 
Santiago, as pessoas estão cada vez mais ligadas às 
questões am bientais e sociais, e com o Partage Shop-
ping Mossoró não poderia ser diferente.

 “Apoiar projetos que conscientizem nas pessoas o 
cuidado com a natureza, como foi feito com o Dia da Ár-
vore, é muito positivo para um empreendimento do porte 
do Partage Shopping. E a certeza de que estamos no 
caminho se confirmou com o sucesso que o evento fez 
nas redes sociais”, finalizou.  

PARTAGE SHOPPING MOSSORÓ: COMPROMISSO 
COM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

P
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om as festividades natalinas se aproximando, as pessoas 
esperam ansiosas pelas lindas e encantadoras decora-
ções que os shoppings das cidades apresentam nessa 
época. E na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 
não é diferente. Entendendo a importância da data para o 

varejo e, principalmente, para atender à expectativa dos gonçalenses, 
o Partage Shopping São Gonçalo entrou no clima e traz um Natal 
tecnológico, que vai surpreender as pessoas que forem às compras 
no mall.

Para tanto, o centro de compras, dentro e fora, apresenta ao públi-
co uma mescla de itens natalinos clássicos e artefatos tecnológicos 
inéditos na região. O objetivo é agradar todas as idades. As inovações 
começam com o tema da decoração, “O Urso Falante”. Em uma área 
de 170 m², os visitantes podem interagir com um urso de pelúcia 
gigante. Um ator, que faz a voz do urso, conversa com os clientes e 
causa surpresa e encantamento, principalmente nas crianças.

Outra novidade da ação são as projeções mapeadas, exibidas to-
dos os dias no Jardim. As exibições são um espetáculo de som e luz 
nunca apresentado na cidade. Com isso, o mall espera impactar o 
público e, ainda, mostrar que a iniciativa tem um caráter sustentável, 
porque não há a utilização de materiais residuais, além de gerar uma 
gran de economia de energia elétrica,  já que as projeções substituem 
as usuais lâmpadas decorativas.

A TECNOLOGIA INVADE 
O NATAL DO PARTAGE 
SHOPPING SÃO GONÇALO

A gerente de marketing, Andréa Pereira, 
explica que a projeção é uma técnica utiliza-
da em uma área especialmente reservada 
para cada mostra. As apresentações pensa-
das pelo shopping têm a temática natalina 
e são um experimento inesquecível para o 
público de São Gonçalo e região.

“A exibição é feita a partir de animações 
gráficas projetadas na superfície da lona que 
cobre o Jardim, desenvolvidas com base em 
cada detalhe do local, com efeitos que im-
pressionam pela realidade”, diz.

As projeções são exibidas sempre a par-
tir das 19 horas, até o dia 31 de dezembro. 
Além do clima e magia tão presentes nessa 
época no Partage Shopping, a equipe apos-
ta na inovação para atender uma exigência 
do mercado e, sobretudo, firmar o compro-
misso que o mall tem com seus clientes 
desde sua inauguração.

“Acreditamos que o visitante deseja ter 
grandes experiências por meio de iniciativas 
que fiquem em sua memória. Com essa tec-
nologia, reafirmamos nosso compromisso 
em ser um shopping de ponta. Queremos 
sempre o melhor para a população de nossa 
cidade”, finaliza Andréa. 

Papai Noel abre os festejos
O dia 05 de novembro foi para 

lá de especial no Partage Shopping, 
isso porque o Papai Noel pousou o 
seu trenó no mall, abrindo os festejos 
natalinos. Mas antes do tão esperado 
momento, crianças se divertiram sob 
o comando de recreadores. Entre as 
atividades estavam bola mania, mini 
salão de beleza e um grande show de 
mágicos.

C
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