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SEU NEGÓCIO NO LUGAR CERTO
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NEGÓCIOS
Shoppings oferecem facilidade
e conforto para quem deseja
investir em um novo negócio

norte
a sul

EVENTOS
Atrações para todos os
gostos nos empreendimentos
do Grupo Partage

SUA LOJA BEM
LOCALIZADA!
7 Shoppings em operação
3 Shoppings em fase de
implantação
Presente em 4 das 5
regiões do Brasil
290.000 m² de ABL
Mais de 1.522 lojas
53 âncoras
40 mega lojas
42 salas de cinema
13.000 vagas de
estacionamento
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EDITORIAL

O

mercado gastronômico vem se
mostrando cada vez mais promissor,
considerado um dos setores mais
fortes da economia do país. Uma ótima notícia para os amantes da boa
culinária, mas, principalmente, para
os empreendedores. E apostando
nesse segmento, trouxemos, para
a 14ª edição da Revista Partage, parte da cultura e do
universo de sabores dos nossos empreendimentos, presentes de Norte a Sul do país. Uma mistura de temperos
e regionalismos pra lá de interessantes.
E por falar em cultura, abordaremos também os mais
diversos eventos que são realizados nos shoppings, muitos deles norteados pelas festas regionais, como a festa
de São João, comemorada em Campina Grande (PB), cidade responsável pelo “Maior São João do Mundo”.
E para acompanhar essa agenda intensa de entretenimento, basta baixar o aplicativo dos malls. Por meio deles,
os clientes estarão bem informados e usufruindo muitos
descontos. Ainda nesta edição você vai conferir também
uma série de atrativos, como áreas de lazer, serviços expressos e, claro, a praticidade de ter diversas opções em
um lugar confortável e seguro, além de trazer dicas de
lojistas que já estão há algum tempo no mercado de franquias. Vale a pena conferir!
Boa leitura e até a próxima!
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U

nir as pessoas através de atividades e música, inspirar novos talentos, promover ações
sociais e eventos tradicionais de cada região
onde situam-se os shoppings Partage são
apenas algumas das ações do grupo. Investir
nessas tendências consolida os centros comerciais como espaços de lazer e entretenimento, com atrações para todos os gostos, e
ainda colabora com a disseminação da cultura, trazendo para
dentro dos empreendimentos as festas características de cada
localidade.
No Partage Shopping Campina Grande, no Estado da Paraíba, a festa de São João é considerada como um “segundo Natal”. Criado em 1983, o evento, que faz parte do calendário do
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), do Ministério do Turismo, acontece no mês de junho, com duração de 30 dias e é
o “Maior São João do Mundo”, recebendo cerca de um milhão
de pessoas, vindas de todos os lugares do Brasil e de outros
países. A estrutura da festa inclui, entre outras opções, barracas para degustação de comidas e bebidas, palhoças, onde se
pode dançar o autêntico forró ao som de trios regionais, feira
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de artesanato e apresentações de
grandes estrelas da música nacional.
E como não poderia deixar de acontecer, a festa também se estende ao shopping. Há 18 anos o Partage Campina Grande
se organiza e traz para dentro do centro comercial as decorações, as apresentações de quadrilhas,
entre outras atrações, registrando um aumento no fluxo
de pessoas e nas vendas. Essa movimentação é compartilhada com todos os lojistas, que embarcam no tema e investem
em vitrines personalizadas e em produtos juninos.
“Todo shopping é decorado, a festa começa com apresentação de quadrilhas e os consumidores aproveitam esse clima
de festa. Na edição deste ano, tivemos a novidade que foi o
Desafio de Repentistas e a apresentação da Quadrilha Moleka
100 Vergonha, vencedora da última competição de quadrilhas
da Paraíba. Na praça de eventos, montamos a ‘Vila Junina Partage’, com a réplica de uma cidade do interior, com uma fogueira gigante, brinquedos para as crianças e muitas atrações.
Na praça de alimentação, espantalhos, bandeirolas e balões
criaram o clima para que os clientes pudessem aproveitar os

principais pratos, comidas e bebidas típicas”, conta Roberta Barros, gerente de Marketing do empreendimento de Campina Grande.
Os eventos voltados para atrações musicais também
estão entre as atividades oferecidas pelos centros comerciais do Grupo Partage, e contemplam desde artistas locais até
grandes nomes do cenário atual para agradar aos fãs de todos
os gêneros. No Partage Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a organização dos shows conta com grandes produções e os eventos
movimentam mais de nove mil pessoas em cada edição.
Até abril o empreendimento já havia realizado 18 shows,
com destaque para a apresentação da dupla sertaneja Maiara e
Maraisa, realizada no espaço de eventos localizado no estacionamento do empreendimento, denominado Arena de Shows Partage Shopping Rio Grande, com capacidade para 10 mil pessoas.
Atrações como o stand up de comédia do humorista gaúcho Cris
Pereira e o show do artista local Luiz Marenco também estão entre as apresentações organizadas pelo shopping.
“As novidades que estamos apresentando reafirmam o
compromisso do centro de compras em buscar novas operações para diversificar as opções de lazer, cultura e entretenimento”, conta o superintendente do Partage Shopping
Rio Grande, Celso Couto.
No Partage Shopping Parauapebas, no Estado
do Pará, em comemoração aos 29 anos da cidade e seis anos do shopping, celebrados
em maio, o evento escolhido foi o show com
cantor Pinduca, chamado de O Rei do Carimbó,
personalidade muito conhecida em todo o Estado. O show aconteceu na praça de alimentação e
movimentou mais de três mil pessoas.
“O cantor paraense apresentou seu 36º disco, No Embalo do Pinduca. Foi um grande baile dançante, com muito
carimbó, sírias e comacheras, estilos e danças regionais aclamados pelo público”, conta Kelly Paulino, coordenadora de
marketing.
E por que não descobrir novos talentos? Nos empreendimentos de Mossoró e de Natal, no Rio Grande do Norte, os
shows de talentos têm movimentado as cidades e as regiões com
competições adulto e infantil. Já em Mossoró, a última edição do
concurso “A Mais Bela Voz”, que acontece há 40 anos na cidade
e já está enraizado na cultura local, foi realizada no shopping, e
tem como objetivo destacar os talentos do interior do Estado.
O resultado foi a criação de uma competição infantil: o “A Mais
Bela Voz Kids”, que aconteceu entre fevereiro e abril, por meio
da parceria entre o shopping e a Rádio Rural da cidade.
Um levantamento feito pelo centro de compras de Mossoró mostrou que mais de cem crianças se inscreveram para
participar do show de talentos, sendo selecionadas 30 para
competir nas eliminatórias, que movimentou um público estimado em mais de dez mil pessoas nos finais de semana de eliminatória. A grande vencedora, Yanne Camille Andrade D’Oliveira, de 13 anos, gravou seu primeiro videoclipe como prêmio

Apresentação da dupla sertaneja Maiara e Maraisa lotou
o espaço do evento no Partage Shopping Rio Grande

Mais de cem crianças foram inscritas na competição A
Mais Bela Voz Kids do Partage Shopping Mossoró

oferecido pela organização, e voltou aos palcos do empreendimento para se apresentar com os finalistas da edição adulta
do concurso no lançamento do projeto “Shopping Cultural”.
Em Natal, o concurso “Solte a Voz” foi iniciado em 2016, com
competições adultas e infantis, recebendo cerca de 300 inscritos por edição. Esse ano o shopping já promoveu mais uma
edição da categoria adulta, e está planejando, para setembro,
a nova competição da categoria infantil. Além de vários prêmios em produtos, os vencedores recebem ainda o incentivo
necessário para seguir a carreira, com divulgação em rádio e
televisão, como foi feito com o último ganhador do concurso
adulto, Allyson Lins, de 22 anos, que esse ano lançou seu primeiro CD.
A programação variada nos malls, além de trazer novidades
e ampliar as opções de lazer e entretenimento das regiões onde
estão localizados os shoppings, ainda movimenta o fluxo de visitantes e promove um aumento nas vendas para os lojistas. O público é atraído pela experiência que o empreendimento oferece e
ainda aproveita para passear, conhecer melhor as lojas e serviços,
além da praça de alimentação, enxergando o local como um espaço completo, que oferece inúmeras opções, em um ambiente
climatizado, de fácil acesso e com segurança.
www.partageshopping.com.br
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SUA CASA DE CARA NOVA,
E O MELHOR, COM DICAS 		
			DE BEL LOBO

v

ocê sabia que é possível
transformar o ambiente da sua casa ou do seu
trabalho apenas acrescentando ou trocando alguns objetos encontrados
facilmente no mercado?
E pensando nisso, a Revista Partage conversou com a reconhecida arquiteta e especialista em ambientes comerciais e residenciais, e em projetos de interiores, Bel
Lobo, que deu ainda diversas dicas sobre
decoração. De acordo com ela, mudar faz
muito bem, renova, atualiza e, nas suas
palavras, “mexe com a alma”!
“Mudar nos tira da zona de conforto e
nos fortalece de maneira mais harmônica
com quem nos transformamos. Às vezes,
um pequeno toque já é suficiente. Sempre
digo: se a vida anda meio parada, mude uns
móveis de lugar”, brinca a arquiteta.
Casada com o também renomado arquiteto Bob Neri, Bel comanda juntamente com ele o escritório que leva o nome
do casal, e uma das dicas da especialista
é sobre planejamento. De acordo com
ela, o primeiro passo para quem deseja
transformar um espaço é analisar o local, listar os desejos de quem vai utilizar
o ambiente e também avaliar a disponibilidade orçamentária. A partir daí, inicia-se a programação que, para Bel, é
fundamental, pois um projeto bem elaborado deixa a execução mais rápida e
precisa.
Atualmente, muitos produtos comuns,
e que podem ser encontrados em várias
lojas, não apenas em empresas específicas do segmento, têm sido usados na
decoração, como por exemplo, abridores
de lata, que ao receberem uma pintura
ou moldura viram lindos suportes para
chaves. E para dar um ar mais casual ao
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ambiente, a arquiteta orienta que o importante é não descuidar da estética para
que um móvel ou objeto, criado a partir
de algo inusitado, não fique só na intenção, mas vire uma “obra de arte”.
“Atualmente, uma maior consciência ambiental faz com
que procuremos ser mais
responsáveis em nossas
atitudes. As palavras: reduzir, reutilizar e reciclar se
tornaram premissas básicas na
vida como um todo. Na Decoração
muitas pessoas têm se divertido criando novos usos para objetos comuns e
também para coisas que seriam descartadas”, diz Bel.
Outro ponto legal para mudar um ambiente é misturar tendências, trazer para
o espaço a modernidade das estruturas
de metal, quadros caricatos e uma bela
seleção de fotos com móveis retrô.
Segundo a arquiteta, as pessoas
devem não só se basear nas
tendências, pois o ambiente
deve refletir um pouco da personalidade do cliente.
“Misturar estilos sempre cria espaços com mais personalidade. A ambientação fica muito mais interessante
quando é feita com elementos diferentes.
Tudo igual fica monótono e sem alma. O
importante é a composição final ficar harmônica. Eu não costumo me ligar em tendências, mas não deixo de percebê-las,
e faço o que acho que traduz o desejo
do cliente. Por exemplo, tenho reparado
que as cores fortes e misturadas estão
de novo nas revistas de decoração. Ambientes carregados de cores e texturas
estão me chamando a atenção, mas o
projeto final depende da pessoa atendida”, explica.

A conceituada
arquiteta carioca,
Bel Lobo, destaca
a importância de
mudar e dá dicas
sobre decoração

Tudo em um

só lugar
Que tal então aproveitar o passeio
no shopping para inovar a sua casa?
Seguindo a ideia da arquiteta de personalizar o ambiente com objetos simples, encontramos no Partage Shopping
Investir em
Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a loja
Empório Panitz Design que trabalha com
tendências e
acessórios criativos, adesivos e itens de
produtos inovadores
decoração. Segundo o empresário
são algumas das
Ronaldo Panitz Garcia, há 11 anos
estabelecido
no mall, reunir conceiações das lojas para
tos criativos é uma forma de atender
atrair clientes
os consumidores que buscam novidades
para criar ambientes customizados.
“Participamos de feiras de decoração e
design pelo menos duas vezes ao ano, fazemos pesquisas e buscamos diariamente novos produtos e fornecedores para oferecer ao
cliente esse diferencial. Atualmente, percebemos uma grande procura por produtos do dia
a dia que são transformados em objetos de
decoração, como porta-rolhas e luminárias com estilos diferenciados”, conta
Ronaldo, que também destaca que
na loja é possível encontrar adesivos
personalizados para mudar por inteiro
as paredes ou destacar um espaço de trabalho.
Quer mudar o quarto do bebê? Trocar os móveis da casa ou do escritório? Investir em cores
fortes nas cortinas, toalhas ou roupas de cama?
Nos shoppings você encontra de tudo. No Partage Shopping Natal, no Rio Grande do Norte, lojas
âncoras, como a Magazine Luiza, possuem uma
grande variedade de produtos, incluindo móveis
e eletrodomésticos. E no setor de decoração, nas
prateleiras da Le Biscuit, você encontra utilidades,
brinquedos, e vários acessórios para dar um toque
especial à sua casa.
No Partage Shopping São Gonçalo, além das lojas
âncoras como Casas Bahia, a Hermano Decor e a Fisrt
Class oferecem ainda uma variedade nos segmentos
de cama, mesa e banho. E os acessórios da Peluche
e da Imaginarium com certeza irão trazer mais vida
para os ambientes. Já no empreendimento de Campina
Grande, no Estado da Paraíba, o quiosque da Kikazza
oferece o alto padrão para móveis, decoração e design
de uma marca muito conceituada no Nordeste.
www.partageshopping.com.br
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GASTRONOMIA DE

NORTE A SUL:

MALLS DO GRUPO PARTAGE
APRESENTAM CARDÁPIOS
PRA LÁ DE VARIADOS

Abrangência do Grupo
Partage garante uma
verdadeira mistura
de pratos e opções
culinárias para agradar
o paladar de todos
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c

om a queda nas temperaturas, lojas e restaurantes se
organizam para oferecer um cardápio diferenciado e
adaptado ao período, com influências da gastronomia
regional. Com a abrangência do Grupo Partage, muitas
são as novidades na área gastronômica para garantir
uma verdadeira mistura de pratos e opções culinárias
para agradar o paladar de todos.
Friozinho combina com caldo e nisso o restaurante
O Camarão Arte Bia é referência. A operação, localizada no Partage Shopping São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, tem como destaque o
tradicional Caldo Arte Bia, feito com camarão, lula, polvo e mariscos. O
gerente do estabelecimento, Welington Neves, explica que durante o inverno, além dessa delícia gastronômica, a unidade trabalha também com
caldo verde, caldo de batata-baroa com carne seca, feijão amigo e caldo
de abóbora com camarão.

“Mesmo com a crise, as pessoas não deixam de apreciar uma boa gastronomia. Percebemos que as pessoas acabam reduzindo os custos em outros
restaurante
segmentos, mas não abrem mão de uma boa refeição, seja no almoço do
dia a dia ou no encontro com amigos e família aos fins de semana”, conta
Camarão Arte Bia no
Welington.
Partage Shopping São
O local também oferece pratos individuais, como camarão emGonçalo tem como
panado com arroz de brócolis e porções para duas ou três pesdestaque para os
soas, como o camarão à milanesa com arroz à grega e molho
períodos mais frios o
tártaro.
Caldo Arte Bia, feito
O shopping do estado do Rio de Janeiro, também aposta no
bom e popular café. Já foi o tempo que as cafeterias eram locais
com camarão, lula,
para aquela passadinha rápida, atualmente, esses espaços são utilizapolvo e mariscos
dos para um outro fim, como encontros entre amigos e até locais para a
leitura de um bom livro, levando em conta sua tranquilidade e conforto.
O Café do Feirante dispõe para os dias mais frios do moca chocolate ou
caramelo, que consiste em uma mistura de calda quente, nos sabores esCamarão
sência de amêndoas ou avelã, leite vaporizado e café expresso. Para quem
Arte Bia
prefere uma bebida mais variada e com teor alcoólico, o chocolate europeu,
é um dos escolhidos ao qual pode ser adicionado menta ou conhaque e o
Irish coffee que contém uísque, açúcar, café e chantilly. Para os tradicionais, o
espaço possui o capuccino da casa, o italiano com amêndoas e o mokaccino
com chocolate, café e leite vaporizado na sua fórmula.
A proprietária Ceres Ariadne afirma que o item mais pedido do cardápio nessa época do ano são as bebidas quentes acompanhadas de bolo ou
sanduíches.
“O café deixou de ser uma parada rápida para o cafezinho no meio da tarde ou um lanche. Hoje temos um público bem diferenciado, que procura o
café para sentar, ler um jornal, uma revista e até mesmo fazer uma reunião.
E o que tem sido bem comum no meu estabelecimento, é uma parada
para a comemoração do aniversário de amigos”, destaca Ceres.
No Partage Shopping Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o
Bebidas
Bauhaus Gastronomia Sensorial conta com um slogan totalquentes acompanhadas
mente convidativo. O restaurante oferece aos clientes um
de
bolos ou sanduíches
buffet repleto de saladas, pratos quentes, onde estão insão as mais pedidas no
cluídos risotos, massas, e diversas preparações com
Café do Feirante no
carne vermelha, frango, peixes e frutos do mar, além de
opções veganas. O restaurante conta ainda com inúmeras
Partage Shopping São
opções de pratos da culinária japonesa.
Gonçalo nos dias
O proprietário do restaurante, Vinicius Perazzo, destaca que a
mais frios
exclusividade no sabor e a qualidade, são seus diferenciais.
“O restaurante trabalha com produtos frescos e está padronizando
os processos justamente para que o produto final supere todas as expectativas de apresentação, aroma e paladar. Nos últimos dias, o restaurante
está desenvolvendo o projeto ‘Menu Experience’, que tem como objetivo trazer novos sabores através do cardápio de autoria do Chef Marcos Medeiros,
mostrando um pouco das suas influências, em especial o conhecimento da
culinária típica nordestina”, conta o proprietário.
De acordo com Vinícius Perazzo, através da experiência do Chef MedeiCafé do
ros, o menu sempre oferece alguma novidade. Para as baixas temperaturas
Feirante
o conhecido Escondidinho ganhou uma nova versão no cardápio sensorial,
recebendo o nome de Exibidinho de Filé Mignon, um prato que faz parte
do menu “Requinte” do Chef e tem de tudo para ser um grande sucesso no
inverno.
www.partageshopping.com.br
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“Todas as novidades que agregamos aos pratos nos geram um movimento ainda maior para o restaurante, além de atrair o público para dentro do shopping, beneficiando também todos os outros segmentos”,
explica.
Cardápio do
A gerente de Marketing do centro comercial, Michelle Rossettini ressalta que o shopping tem como diferencial os resRestaurante do
taurantes que são referência na área gastronômica da
Partage Shopping
cidade.
Rio Grande oferece
“O Bauhaus Gastronomia Sensorial possui um projeto
novidades para os
arquitetônico moderno e trabalha com chefs qualificados.
dias frios
Destaque para a ‘Terça das mulheres’, com descontos especiais de sushi caipira. A proposta do restaurante tem agradado e
fidelizado os clientes que procuram uma gastronomia com atendimento diferenciado”, pontua.
Localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, o município
Bauhaus
de Mossoró é conhecido pelas altas temperaturas e, por conta disso, está
Gastronomia
entre os municípios mais quentes do Estado. Sendo assim, os restaurantes
precisam se adaptar a essa realidade e usar a criatividade para atrair o público o ano inteiro.
O Partage Shopping Mossoró entende bem essa necessidade e possui
no seu quadro de delícias gastronômicas o Restaurante Salage. Voltado para
uma alimentação mais saudável, mas sem perder o sabor, o negócio aposta
também em algumas opções para quem quer fugir da dieta.

Restaurante
Salage aposta
no menu mais
saudável para
agradar o paladar
dos clientes
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Restaurante
Salage

Pedro Mota, proprietário do espaço, conta
que possuem alguns artifícios para amenizar o calor, como picolés feitos da polpa de frutas e com teor
mínimo de açúcar, além dos smothies, feitos com polpa de frutas, leite
condensado e iogurte natural, e ainda uma grande variedade de sucos.
E para atrair mais clientes, o restaurante busca sempre inovar nos recheios do seu carro-chefe: o crepe, que ganha sabores inusitados, como
frango com banana e abacaxi, por exemplo. E nas saladas aposta não
só numa boa combinação, mas também em molhos especiais, como o
molho de mostarda e mel, considerado um dos grandes segredos do restaurante.
“Nossos pratos mais procurados são os crepes que são produzidos
com massa integral, seguidos de saladas e sanduíches naturais. Temos
também pratos executivos para quem quer uma refeição mais tradicional,
sem deixar de ter ingredientes mais saudáveis como o arroz integral, batata doce e salada. A grande sacada é sempre apresentar novidades
e assim trazer o cliente cada vez mais para apreciar uma boa culinária”, conta.
A gerente de marketing do Partage Mossoró, Larissa Gabrielle, explica que a cidade é tropical e com poucas mudanças climáticas, o que deixa os cardápios bastante restritos a apenas uma estação.
“Os restaurantes inovam na proposta de seus produtos, como
por exemplo investir nas tendências contemporâneas menos sazonais, como uma alimentação mais saudável e as inovações na variedade dos ingredientes ganham sabores mais regionais, como a nossa flor
de sal, produto exclusivo do Rio Grande do Norte, fabricado em Mossoró.
Temos ainda os sabores do pirão de queijo, da carne de sol e do queijo
coalho, muito próprios da nossa localidade”, observa.

O SHOPPING
PODE SER O
LOCAL IDEAL
PARA ABRIR
SUA LOJA

Q

uem deseja abrir um negócio precisa
mais do que de ideias, necessita ter uma
visão estratégica, conhecer os processos
e metodologias de gestão e também saber se posicionar no mercado. No entanto, escolher o local onde a sua empresa
será instalada é parte fundamental desse processo. Segurança, conforto e lazer são alguns dos
principais itens buscados pelos consumidores, então,
por que não considerar aumentar essa lista de desejos
acrescentando as facilidades que só um Shopping Center pode proporcionar ao seu investimento?
Atualmente os malls são mais do que locais de compras, eles agregam também uma série de serviços e
diversas opções de lazer em um único local. Essas capacidades, alinhadas à segurança do ambiente, cujo espaço é atendido por uma equipe interna de segurança;
à localização estratégica dos centros comerciais; às facilidades de acesso, com estacionamento próprio e proximidade de transportes públicos; e o horário estendido,
com funcionamento inclusive aos sábados, domingos e
feriados, propiciam uma grande movimentação de pessoas, o que é considerada uma vantagem importante
para quem deseja atuar no ramo do varejo ou de serviços.
Além disso, em grandes centros comerciais, como
é o caso dos shoppings Partage, a boa utilização e sinalização do espaço contribuem para que os consumidores percorram o local com mais tranquilidade, passando mais vezes na frente das lojas e permitindo uma
maior percepção das promoções e vitrines. Promoções,
inclusive, fazem parte das estratégias dos shoppings,
especialmente em períodos de datas comemorativas.
Isso porque existe a visão de que envolver os lojistas em
redes de ofertas gera maior movimentação de clientes,
beneficiando todos os empreendimentos.
Atuando no segmento de cosméticos e beleza há 15
anos, o empresário Edson Bregolato, que já possuía seis
franquias da Rio Belleza, decidiu abrir mais duas nos últimos quatro meses e dessa vez optou por estabelecer
seus negócios em shoppings. Uma das lojas está localizada no Partage Shopping São Gonçalo, no Estado do

Rio de Janeiro, e, segundo Bregolato, o investimento foi
motivado, entre outros fatores, em função da localização central e da estrutura do mall, do público estimado
e também da segurança, condição considerada fundamental na decisão.
“Os horários dos shoppings são complementares
aos horários das lojas de rua. Como em nossa proposta
de negócio a missão é entregar beleza e autoestima, vimos que nessas ocasiões de consumo as pessoas estão
mais propensas a cuidar de si, relaxar e buscar novidades
em horários mais flexíveis. Fatores como estacionamento, possibilidade de fácil acesso e transporte público
próximo também contaram muito para os investimentos. Aconselho a quem quer abrir uma loja
optar pelo shopping, pois é um espaço que
tem muitas qualidades, no caso do Partage
Shopping São Gonçalo, o mall está bem
fortalecido, possuindo uma variedade
Segurança,
de ofertas, além de oferecer um
excelente atendimento à popufacilidade de
lação”, conta Bregolato.
acesso, horário
Pensar no bem-estar do
estendido e grande
cliente é fundamental na
fluxo
de pessoas estão
escolha do local do
investimento. E isso
entre as vantagens
também é simplioferecidas pelo Grupo
ficado pela infraesPartage para quem
trutura dos shoppings,
deseja abrir
pensada para facilitar o
acesso de todos ao local, inuma loja
clusive tendo como ponto funno shopping
damental a acessibilidade. Nos
centros comerciais do Grupo Partage,
o consumidor poderá usufruir do conforto de um ambiente climatizado, protegido, podendo manter o foco nos produtos e
serviços desejados, contando ainda com espaços como banheiros e fraldários adequados, locais
de descanso e lazer para crianças, além do conforto
que geralmente não é proporcionado pelos comércios
de rua, que agregam ainda mais valor às lojas instaladas
nos shoppings.
www.partageshopping.com.br
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Todos os
shoppings
distribuídos pelo
país possuem
serviços de diversos
segmentos para
atender o público
com praticidade e
conforto

SERVIÇOS VARIADOS
COM QUALIDADE
E SEM HORA MARCADA

C

om a correria do dia a dia, a opção mais desejada é fazer tudo que se precisa em um
só local. Motivados por essa demanda, os
shoppings estão cada vez mais oferecendo
todos os tipos de serviços sem hora marcada, com funcionamento diário e, o melhor,
dentro do horário dos centros comerciais. E
nos empreendimentos do Grupo Partage
não poderia ser diferente. Hoje, todos os malls distribuídos
pelo país possuem serviços de diversos segmentos para
atender o público com praticidade e conforto.

As mulheres, por terem quase sempre dupla jornada,
preferem que todos os serviços estejam concentrados
em um só espaço, e o segmento de beleza e estética é
um dos mais procurados. Para as clientes do Partage Shopping Natal, no Rio Grande do Norte, dar aquela corridinha na hora do almoço para cuidar do visual é possível. O
quiosque Sóbrancelhas tem como carro-chefe os serviços
de design de sobrancelhas, cílios e uma infinidade de serviços para o rosto. A proprietária Karla Farias afirma que o
diferencial do seu negócio é a qualidade e a rapidez, visto
que, a maioria de suas clientes estão no shopping resolvendo algo e aproveitam para, pela facilidade, fazer algum tipo de procedimento.
Fazer as unhas com rapidez e conforto pode
parecer impossível, mas não é. Uma esmalteria
que atende às necessidades de suas clientes é um dos serviços de sucesso do Partage São Gonçalo, localizado no Rio de
Janeiro. No centro comercial, a franquia
Unha Paris, atende no modelo expresso,
mas sem perder a qualidade. Com layout diferenciado, que remete à arquitetura francesa,
cartão de visitas da marca, a franquia dispõe de um
charmoso bar, onde podem ser degustados café expresso, cappuccino e chá inglês.
A proprietária da esmalteria, Andréa Lacerda, conta que
são mais de 60 opções voltadas para o embelezamento e
tratamento de pés e mãos que podem ser agregados aos
serviços de relaxamento com pontos de shiatsu. “Proporcionar momentos de tranquilidade e conforto aos nossos
clientes na hora do almoço ou após um dia exaustivo de
trabalho é o nosso objetivo”, enfatiza.
Andréa Pereira, gerente de Marketing do Partage Shopping São Gonçalo, explica que serviços voltados para
beleza e estética são sempre muito importantes para as
clientes.
“As mulheres atualmente são modernas e têm seus
compromissos com trabalho, estudos, família, logo, falta
tempo para cuidar de si. E esse é um diferencial do nosso
empreendimento e um agrado a mais para as nossas frequentadoras”, ressaltou.
VAIDADE MASCULINA
Quando se fala em preocupação e zelo com a aparência, pensamos rapidamente nas mulheres, mas os homens
estão cada vez mais fazendo parte dessa fatia de mercado
que procura por cuidados pessoais. Decoração estilizada,
bar e um clima mais intimista, são o que os homens procuram atualmente quando pensam em cortar o cabelo e
cuidar da barba. A Honorato Barber Club faz, literalmente,
a cabeça dos homens de Campina Grande, no estado da
Paraíba. O shopping do Grupo Partage investiu na originalidade e trouxe mais essa novidade para seus clientes.

“Proporcionar momentos de
tranquilidade e conforto
aos nossos clientes na
hora do almoço ou após
um dia exaustivo de
trabalho é o nosso
objetivo”
Andrea Lacerda
Proprietária da Unha Paris

Janderson Honorato, proprietário do espaço, conta que o homem moderno procura privacidade, qualidade, conforto e segurança. “O novo
modelo de barbearia executiva consegue unir esses
elementos para que o cliente fique à vontade, seja para
cortar o cabelo ou cuidar da barba e, ao mesmo tempo,
tomar uma cerveja gelada, jogar um videogame e assistir
àquele futebol na TV”, destaca.
Ele comenta ainda que seu diferencial, além do espaço
voltado para o público masculino, é a qualidade dos serviços oferecidos, além da presença do público infantil que,cada vez mais, marca ponto no local.
“Posso dizer que dentro de um shopping o atendimento para crianças aumentou muito, pois o casal consegue se
divertir e levar o filho para cortar o cabelo. Enquanto um vai
às compras, o outro traz o filho até a barbearia. É prático e
funcional. Nosso público-alvo está entre a faixa etária de
25 a 35 anos”, conta Honorato.
DIA “D”
Quanto aos quesitos inovação e criatividade o Grupo
Partage tem de sobra e, até em um dos dias mais marcantes na vida de uma mulher, é possível que seja tudo feito
dentro de um shopping. O Partage Shopping Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, possui o charmoso
Dia da Noiva em um dos salões do mall, o Rejane Moreira
Coiffeurs. A proprietária do local, Rejane Moreira, destaca
que proporcionar conforto, glamour e tranquilidade para a
noiva é o principal objetivo. Com amplo espaço requintado, o salão oferece maquiagem, penteado e todo o tratamento diferenciado que uma noiva merece no dia de seu
casamento. O local também proporciona atendimento personalizado para crianças e Rejane garante: arrumar uma
noiva em um shopping não é problema.
“Nosso salão fica logo na entrada, ao lado da porta que
dá acesso ao shopping. Não precisa usar as escadas, elevador e nem andar pelos corredores. A noiva sai do salão
e vai direto para o carro que a espera na porta. Simples,
prático e com muito mais segurança”, revela Rejane.
www.partageshopping.com.br
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SHOPPINGS PARTAGE

TRAZEM OPÇÕES DE DIVERSÃO

PARA TODA
A FAMÍLIA

P

assar o dia se divertindo com os amigos, usufruir de diversas opções de
cultura e ainda levar as crianças para
brincar e passear com todo conforto e segurança. Sim, isso é possível.
Pensando no bem-estar e no entretenimento de toda a família, os shoppings possuem várias atrações para você não sair
dele. O Grupo Partage investe muito nesse segmento
e traz opções diversificadas para o cliente.
Os centros comerciais também têm espaço para quem não abre mão de um programa
cultural. O Museu Itinerante Pompeia e Seus
Mistérios passou pelo Partage Shopping
Betim, na cidade de Minas Gerais, e
ofereceu para os clientes um prato
cheio de imaginação e curiosidade. A mostra apresentou um
pouco da cultura, cotidiano
e drama de pessoas que
perderam suas vidas
pela fúria do vulcão Vesúvio, na Itália. Além de agregar
no âmbito cultural, a circulação
de pessoas aumenta muito, pois o
local passa a receber excursões de escolas do município e de regiões vizinhas.
“Mais uma vez o Grupo Partage traz uma
atração inédita. O tema é muito relevante e a abordagem histórica do conteúdo chama a atenção do
público”, pontua Lorena Ramos, Gerente de Marketing
do shopping.
Ação e movimento também fazem parte da rotina
de atividades dos shoppings. E para os amantes dessas modalidades, a rede também não deixa a desejar
e traz para a cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro,
uma pista de kart e uma arena de paintball para a alegria de adultos e crianças. O paintball é território certo
para os amantes de aventura. O proprietário do local,
Alexandre Almeida, explica que recebe muitos grupos
de amigos para brincar no local, porém, muitas pesso-
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as que estão passando pelo shopping
acabam entrando para
conhecer e aproveitam para
participar da brincadeira.
“As pessoas ainda têm a ilusão de que o paintball precisa estar
situado em um lugar longe dos centros urbanos e a ideia de ter um dentro
de um shopping é maravilhoso, pois rompe
com esse mito e um maior número de pessoas passa a conhecer”, explica Alexandre.
Para quem gosta de alta velocidade, o
Arena Kart faz a alegria de amigos, pais e
filhos que travam uma disputa saudável
entre si. O gerente do estabelecimento, Carlos Henrique Andrade, conta
que uma instalação desse porte
em um shopping é mais uma
opção de diversão para a
família.
Enquanto os adolescentes
e adultos se divertem, a criançada não fica de fora. Exposições e
espaços para brincar são atrações pra
lá de presentes nos shoppings do Grupo.
O Partage Campina Grande apresentou em
abril a mostra Mundo Jurássico, com 12 réplicas
de dinossauros em tamanho real, em cenários cinematográficos, produzidos com auxílio de cenógrafos, museólogos, arquitetos e paisagistas. Os bonecos
robotizados realizavam movimentos com a cabeça,
cauda, boca e olhos, trazendo para o público a experiência de vivenciar um pouco da era jurássica.
E para a criançada que não abre mão de um tradicional parque de diversões, já pode comemorar.
No estado do Rio Grande do Norte, o Partage Natal
possui o Puppy Play, um parque de diversões indoor, aberto diariamente. O que mais chama a atenção
das crianças é o Kiddie Play (labirinto com piscina de
bolinhas).

TECNOLOGIA É ALIADA

DE SHOPPINGS NA INTERAÇÃO COM CLIENTES
Shoppings Partage investem em ferramentas
que facilitam as compras e vendas

E

m tempos digitais, os shoppings centers buscam sempre manter-se alinhados às novas tecnologias. Seja
para obter maior relevância e atrair um
público conectado ao mundo on-line,
ou para facilitar o dia a dia do cliente assíduo. O investimento é válido e
desperta uma proveitosa interação entre os empreendimentos e os consumidores. Sempre
atualizado em relação às novas tendências, o Grupo
Partage traz uma série de opções em seus centros comerciais pelo Brasil afora, como aplicativos totalmente
funcionais, totens, postos de autoatendimento e tour
360. A ideia é que essas ações aproximem o mall e os
seus frequentadores.
O Partage Shopping Betim, em Minas Gerais, oferece descontos em parceria com as lojas para os clientes
que têm o seu aplicativo, como na atração de GP Kart.
Na campanha, o cliente que apresentasse o app do
Partage Betim ganhava R$10 de desconto na corrida. A
promoção foi rentável tanto para o lojista, quanto para
o cliente, já que antes o lojista fazia promoções em sites de compras coletivas, com um retorno menor. Com
a promoção via app, ele não diminuiu sua margem de
lucro e o cliente teve desconto de 20%, pagando R$40
ao invés de R$50 por corrida.
Na loja Espaço Laser, o cliente que tivesse o app
Partage Betim, bastava apresentá-lo na loja para ganhar
10 sessões de depilação a laser nas axilas. O prêmio não
estava vinculado a nenhuma compra na loja. Foi uma
forma de presentear os clientes, estimular o acesso ao
aplicativo, ou que o mantivesse instalado, e divulgar a
nova loja, gerando oportunidades de vendas. Na ocasião, o cliente conhecia o negócio, ganhava o benefício
e os vendedores aproveitavam para oferecer e divulgar
outros produtos. A ferramenta foi implementada em
agosto de 2016. Entre os serviços disponíveis, há o guia
de lojas e a marcação de vagas no estacionamento. Os
clientes podem utilizá-la para saber como chegar ao
shopping e ainda aproveitar a integração com o Google
Maps para traçar a melhor e menor rota.
Primeiro do grupo a ter aplicativo para celular, o
Partage Shopping São Gonçalo, no Estado do Rio de
Janeiro, é mais um empreendimento com promoções

{

Sempre atualizado em
relação às novas tendências,
o Grupo Partage possui
aplicativos totalmente
funcionais, totens, postos de
autoatendimento
e tour 360

e distribuição de brindes em parceria com
os lojistas. Campanhas com descontos exclusivos do app são realizadas nas principais datas
comemorativas do ano, além disso, é possível obter
todo o conteúdo do local com agilidade, o que é mais
do que necessário no universo digital.
No mall também há totens em diversas áreas com
informações sobre eventos, programações do cinema,
entre outras. O Partage Shopping São Gonçalo também
oferece atendimento via WhatsApp para se integrar
ainda mais à rotina do consumidor.
Focado nas tendências, o Partage Shopping Mossoró, no Rio Grande do Norte, acredita que a tecnologia é uma aliada ao proporcionar ao cliente a melhor
experiência nas suas dependências. Para isso, a rede
wi-fi é disponibilizada gratuitamente, além das redes
sociais, site e aplicativo de mesmo nome do empreendimento. Este último dá a localização do carro do
cliente no estacionamento, além de informar toda a
programação do cinema, promoções e brindes. Postos de autoatendimento para o estacionamento e o
cinema ficam em pontos específicos podendo ser utilizados por todos.
Um tour 360, com uma representação real do Partage Natal é o grande destaque deste outro empreendimento do Rio Grande do Norte. Nele, o usuário
pode ver quais marcas o local possui e “passear” pelo
shopping. Por meio da ferramenta é possível tirar dúvidas sobre a localização das lojas, pois se trata de uma
espécie de “street view” do shopping. Para experimentá-lo, basta acessar o endereço: www.cidadetour360.
com.br/partagenorteshopping/tour. O empreendimento também está presente nas redes sociais e complementa o atendimento por WhatsApp.
www.partageshopping.com.br
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FRANQUIAS SE ESTABELECEM COMO
EXCELENTES ALTERNATIVAS PARA
PROFISSIONAIS JÁ APOSENTADOS

P

Há 20 anos
no mercado, o
empresário Leonardo
Figueiredo orienta que
os novos investidores
escolham uma boa
acreditam no investilocalização para suas
mento e na segurança das
franquias, como
transações que envolvem esse
os shoppings

ara algumas pessoas, a aposentadoria pode significar o encerramento de um ciclo, mas para outras,
apenas o início de uma mais nova e próspera fase.
E é desta forma que muitos profissionais vêm en- tipo de empreendimento, especarando esse novo momento, assumindo agora o cialmente para quem deseja se tornar
papel de empresário por meio do investimento em dono do próprio negócio.
Como
empresário
no
segmento
franquias, que podem ser ótimas opções de negócio. A credibilidade da marca, seu reconhecimento no mercado e o apoio do colchões, George Freire começou trabalhando
na área de vendas aos 18 anos e hoje possui duas franquias da
franqueador, agregados à experiência do franqueado, garantem
Ortobom, uma delas no Partage Shopping Natal, no Rio Grande
à iniciativa uma aplicação confiável e lucrativa.
do Norte. Ele conta que o reconhecimento da marca é o
Poder aproveitar a experiência adquirida nos anos
que faz a diferença no varejo. Ele ainda dá a dica para
de trabalho para se posicionar como empreendedor
quem pretende se projetar no mercado através de
também é uma grande vantagem. E a franquia prouma franquia: invista em empreendimento sólido,
porciona outras facilidades, como permitir uma
no ramo que você goste e busque manter-se
melhor gerência do tempo de dedicação ao
atualizado e capacitado.
negócio, poder contar com a rede de distri“Comecei trabalhando com pequeno varejo
buição e o reconhecimento da marca, a oriene percebi que o produto com o valor agregado da
tação, apoio e treinamento por parte do franmarca é mais rentável, o ticket médio de vendas e o
queador, além de ter à disposição um plano real de
número de pessoas atingidas é muito mais alto. Mas não
negócios formalizado junto à rede.
é somente o fato de estar à frente de uma franquia que vai
Entre outras vantagens, o Serviço Brasileiro de
garantir o sucesso do empreendimento, a pessoa deve
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
buscar conhecimento de todo o processo, ter vonaponta ainda a independência jurídica e finantade para crescer e se destacar, porque mesmo
ceira existentes no ramo de franquias. O novo
sendo uma loja vinculada a uma rede através
empresário recebe o direito do uso da
o valor agregado ao
da marca ou patente, a administração é
marca ou patente e da distribuição dos
produto pela marca
do franqueado, ele possui razão social
produtos, mas tem pleno poder de
da franquia é um
própria e é responsável pelas operagerência, podendo, inclusive, usar
grande diferencial
ções
financeiras”, diz Freire.
o aprendizado obtido em outras áreas
nas vendas
Com
o desejo de investir em um negócio
para sugerir novas pesquisas e produtos.
George Freire
próprio,
e
com
a visão de que é preciso uma boa
Os custos iniciais também são mais
Empresário de duas
localização
para
alcançar
o público desejado, que
acessíveis, vários levantamentos mostram que
franquias da
o
empresário
Leonardo
Figueiredo,
que atua há 20
é possível investir em franquias na área do varejo,
Ortobom
anos no setor de vestuário, abriu a sua primeira franquia.
por exemplo, com R$ 10 mil reais, com a possibilidaE hoje em dia ele possui sete empreendimentos, um deles,
de de retorno do investimento em 12 meses.
a loja Sketch, funcionando há três anos no Partage Shopping
Além disso, de acordo com o Sebrae, em função da marca
Betim, no Estado de Minas Gerais.
ou nome já serem conhecidos, é possível aproveitar a vantagem
“Optei por franquias em função do segmento que escolhi
competitiva de um franqueador que já testou seus produtos/ serviços no mercado, planejou a expansão da empresa, e possui bom trabalhar, o de vestuário. Nesse setor a franquia garante que
o público já tenha conhecimento dos produtos, da qualidade.
contato com fornecedores, conhecendo o perfil dos clientes.
Para quem pretende investir nesse ramo, os empresários Inaugurei a Sketch no Partage Shopping Betim há três anos, o
George Freire e Leonardo Figueiredo, que sempre trabalha- que me garante além da boa localização, infraestrutura e seram com franquias e possuem uma rede de lojas de marcas gurança, uma boa movimentação de clientes. Hoje em dia as
nacionalmente conhecidas, dão dicas. Apesar de não estarem pessoas têm pouco tempo e estar bem posicionado é fundaaposentados, eles possuem uma vasta experiência no ramo e mental”, conta Figueiredo.

“
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NOSSOS SHOPPINGS
EM SEU CELULAR.
Baixe os nossos
aplicativos e tenha
acesso a facilidades
exclusivas como:
Guia de Lojas,
Gastronomia,
Estacionamento,
Cinema,
Entretenimento,
Serviços.
E ainda:
Vitrine Virtual,
Meus Favoritos,
Social Feed,
Fique por Dentro
e Fale Conosco.

NOSSOS
APLICATIVOS
Partage Rio Grande
Partage Betim
Partage Campina Grande
Partage Parauapebas
Partage Mossoró
Partage Norte Shopping Natal
Partage São Gonçalo

www.partageshopping.com.br
www.partageshopping.com.br
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