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ParauaPebas betim
unique agora é Partage 
shopping Parauapebas

mossoró
o clima natalino invade o 

Partage shopping mossoró
 Fase final na construção do acesso viário 

para o metropolitan shopping betim

Consumidor, você conhece o seu?
Entender este perfil se tornou imprescindível

para o sucesso de qualquer negócio
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seu negócio no lugar certo
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Enxergar além do visível e acreditar que é pos-

sível transformar pessoas e cidades através de um 

empreendimento tem sido um dos compromissos do 

Grupo Partage ao longo de sua trajetória. Acreditando 

nisso, nossa empresa, em diversos âmbitos do mundo 

dos negócios, passou por grandes e significativas mu-

danças no ano de 2014. Reposicionamos nossos shop-

pings e tornamos o nome Partage ainda mais conheci-

do. Construindo sonhos, gerando mais oportunidades de 

crescimento da economia, chegamos a quatro regiões do 

Brasil. 

Realmente crescemos muito. E, desde que iniciamos 

nossos investimentos no segmento de shopping centers, 

procuramos realizar um trabalho priorizando tanto a comer-

cialização quanto a gestão dos empreendimentos. Seguimos 

com nossas construções e obras de retrofit, sempre mantendo 

o foco na qualidade do lazer de nossos clientes e na infraestru-

tura de trabalho oferecido à nossa equipe, colaboradores e par-

ceiros que, assim como nós, acreditam e lutam para fortalecer a 

cada dia o nome Partage.

Mas temos a consciência de que o trabalho não para. Novos 

acontecimentos ainda estão por vir. Chegaremos a mais cidades 

do país e levaremos mais opções de consumo, entretenimento e 

serviços a mais consumidores. Afinal, partilhar, com cada brasilei-

ro, empreendimentos conduzidos com alto padrão ético e qualidade 

crescente, já se tornou mais que um sinônimo para o nosso grupo. 

É nossa missão, é nossa responsabilidade.  Enfim, isto é PARTAGE. 

Boa leitura! 

Ricardo Baptista
Diretor-presidente

Reportagens

Lene Costa, Patrícia Vivas, 

Vanessa Verthein e assessorias

dos shoppings do Grupo Partage

Fotos

Arquivo Partage e assessorias dos 

shoppings do Grupo Partage 

 

Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo 
sem consentimento do Grupo Partage.

Esta é uma publicação da Partage em parceria com a Goldoni Comunicação, com distribuição gratuita. 

Tiragem de 3000 exemplares. 
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A importânciA de 
conhecer o perfil 

do consumidor

Atualmente o público que frequenta os shoppings se 
tornou muito diversificado e, apesar do sexo feminino 

representar uma grande fatia deste público, a diferença 
em relação ao sexo masculino não é tão grande 

C
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Terceira idade aumenta potencial de consumo
o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e o portal de educação financeira “Meu Bolso feliz” reali-

zaram uma pesquisa em outubro de 2014, com consumidores acima de 60 anos, e relataram que o poten-
cial de consumo e a disposição para gastar mais dinheiro do consumidor brasileiro da terceira idade têm 
aumentado. o levantamento revela que 66% dos idosos entrevistados afirmaram que a vida financeira 
está melhor agora do que há alguns anos, sendo 72% desse número satisfeitos com a situação atual.

Segundo os dados da pesquisa, 41% dos entrevistados afirmaram gastar mais com produtos que de-
sejam do que com produtos relacionados às necessidades básicas da casa. Ainda assim, eles relataram 
que sentem falta de alguns itens como roupas (20%); celulares com letras e teclas maiores (12%); locais frequentados por pessoas 
da mesma idade (9%); turismo exclusivo (7%); e produtos de beleza (3%).

o consumo também pode estar diretamente ligado ao lazer. o levantamento revelou que 66% dos entrevistados enxergam o 
lazer como prioridade e 49% relataram que é melhor aproveitar a vida consumindo do que poupando o dinheiro.

Participaram da entrevista 632 consumidores com idade acima de 60 anos, de todos os gêneros e classes sociais, em 27 
capitais brasileiras.   n

por visita. o tempo se justifica pelo planejamento 
de ir ao shopping, já que 58% dos entrevistados 
afirmaram sair de casa já sabendo que vão até o 
empreendimento. 

Ainda que o shopping possa ser visto como 
uma opção de interação social, um ponto de en-
contro entre amigos, e um local para se passar 
o tempo, o levantamento relata que as compras 
ainda são o objetivo principal dos frequentadores 
(40%), o que é positivo para os lojistas. os outros 
60% são divididos em: procura por serviços, lan-
chonetes, restaurantes ou cafés (24%); olhar vi-
trines (11%); encontrar pessoas (9%); pagar con-
tas (7%); ir ao cinema ou passear (4%); e outros 
motivos (5%). 

Ainda que não seja um dos principais motivos 
para frequentar o shopping, a pesquisa relata que 
83% dos entrevistados têm o hábito de ir ao cinema 
nos malls. desse número, 21% vão ao shopping 
somente para ir ao cinema, 40% passam em lojas 
e 72% vão à praça de alimentação. inclusive, dos 
43% que declararam ter se alimentado durante a 
visita ao centro de compras, 60% tinham como 
principal motivação ir ao cinema. 

o levantamento registrou ainda um aumento 
acentuado de compradores em 2014. dos entre-
vistados, 60% afirmaram terem feito compras, 
contra 45% registrados em 2009. o gasto médio 
em 2014 foi de R$ 164,00. 

Conhecer o perfil do consumidor é 
um ponto essencial para se obter 
sucesso em qualquer segmento

7www.partageshopping.com.br

C
Conhecer o perfil do consumidor é um pon-

to essencial para se obter sucesso em qual-
quer segmento. Entendendo esta importância, 
a Associação Brasileira de Shopping Centers 
(ABRASCE) solicitou à empresa de pesquisa GKf 
a realização de um levantamento que revelasse o 
perfil do frequentador dos centros comerciais no 
Brasil. A pesquisa foi realizada nas quatro regiões 
em que os shoppings Partage estão instalados e 
tem como objetivo conhecer o perfil demográfico 
e características de hábitos e atitudes de quem 
visita os shoppings no país.

Quando se pensa nos frequentadores de sho-
pping, a cultura brasileira faz com que a popu-
lação pense automaticamente em mulheres. No 
entanto, ainda que o sexo feminino seja, de fato, a 
maioria do público frequentador, a diferença não 
é tão grande como as pessoas imaginam. de acor-
do com o estudo, a diferença é de apenas 12%, já 
que as mulheres ocupam 56% do número total e 
os homens 44%. A pesquisa também aponta um 
aumento no percentual de frequentadores com 
idade abaixo de 29 anos.

Em relação às classes sociais, o levantamen-
to aponta que o interesse das classes C e d em 
compras no shopping aumentou 6% de 2012 para 
2014, indo de 24% para 30%. Ainda assim, a clas-
se B continua sendo a que demonstra maior dis-
posição para comprar, com 53% contra 17% da 
classe A, que diminuiu em cinco por cento seu 
interesse desde o ano de 2012.  

do número total de entrevistados, 63% afir-
maram ir ao shopping semanalmente, enquanto 
apenas 37% realizam visitas quinzenais ou men-
sais. A média por frequentador é de sete visitas 
por mês, ou seja, quase duas vezes por semana, 
sendo o tempo médio gasto dentro do shopping 
de 76 minutos. Somente a região Nordeste apre-
sentou um tempo diferenciado, com 98 minutos 
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Administrado pelo Grupo Partage desde o 
final de 2013, o unique Shopping Parauapebas 
passou por uma grande e significativa modi-
ficação. Em novembro, o mall  integrou à sua 
logomarca  o nome do grupo e passou a se 
chamar Partage Shopping Parauapebas.   
Com a novidade, a Partage firma seu com-
promisso com a cidade e alinha o mall  aos 
demais shoppings do grupo.    Em conjunto 
com a mudança, o empreendimento avança 
no processo de  retrofit, com as reformas 
do hall e da Praça de Alimentação.

Para comunicar as boas novas, foi re-
alizada uma coletiva de imprensa no ci-
nema do mall, onde todos os veículos de 
comunicação da cidade tiveram a opor-
tunidade de conhecer as novidades sobre 
as estratégias de posicionamento, além, é 
claro, de tomarem conhecimento do novo 
nome do  shopping. Ao final,  um coffee 
break especial e um brinde personaliza-
do fecharam o evento em grande estilo. 
"Para o público, a mudança oficial da 
nova identidade visual foi anuncia-
da através de um plano de mídia que 
contou com campanhas publicitárias 
nas principais rádios, TVs,  sites, jor-
nais impressos, assim como nas re-
des sociais e em outdoor", ressalta a 
coordenadora de marketing, Naiani 
Prado. n

 

cheGou o pArtAGe 
shoppinG pArAuApeBAs

Além da mudança do nome, também estão sendo realizadas as 
obras de revitalização dos sanitários e da Praça de Alimentação, 
com a troca de todo o mobiliário, piso e novo paisagismo. Existem 
ainda projetos que envolvem a nova fachada do Partage Shopping 
Parauapebas, novo forro com iluminação em  led  e novo projeto 
paisagístico interno e externo. o investimento total a ser realizado 
está estimado em R$ 14 milhões.

Na Praça de Alimentação,  o piso de cerâmica foi substituído 
pelo granito.  o mobiliário criou espaços diferenciados, com ban-
cos, cadeiras de madeira e PVC e novo paisagismo. os sanitários 
também estão sendo completamente reformados com a troca dos 
pisos e novas divisórias, que modificaram todo o   layout   do am-
biente, proporcionando aos frequentadores do mall mais conforto. 
A paleta de cores escolhida para as mudanças é composta por tons 
claros, utilizando madeira, vidro e granito.

Já no segundo momento, o retrofit vai contemplar a reforma da 
fachada, que contará com um fechamento parcial de vidro e novo 
projeto paisagístico. A nova iluminação interna de  led  e um for-
ro no mall também tornarão o ambiente mais moderno e agradá-
vel. A expectativa é que os frequentadores do Partage Shopping 
Parauapebas possam usufruir de  todas as mudanças que serão 
concluídas nos primeiros meses de 2015.

Enquanto seguem as obras, os clientes do shopping  já podem 
aproveitar as novas operações como: Espaço Vip Salão, Pintando 
7, Thathilu Kids, Mundo Verde e Quiosque Tapioca's food. Até o fi-
nal do ano devem ser inaugurados ainda: Mix Potato, oi, Samsung, 
doce Pimenta, Contém 1G, Melissa entre outras.  Após todas as mu-
danças, os clientes encontrarão um shopping  completamente re-
vitalizado, com um mix diversificado, encontrando em um só lugar 
mais conforto, qualidade e praticidade.

AO GANHAR NOVO NOME O SHOPPING 
SE MODIFICA TOTALMENTE

REVISTA PARTAGE
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EEste ano, o instituto ibero-Brasileiro de Re-
lacionamento com o Cliente (iBRC) realizou mais 
um ranking de qualidade de atendimento dos 
shoppings na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. foram avaliados 119 empreendimentos, 
sendo 32 cariocas, por meio de contatos presen-
ciais, telefônicos e via web (fale Conosco e Redes 
Sociais), tendo como princípio que a conveniência 
para o cliente vai desde serviços básicos aos mais 
sofisticados.

No ranking, o Boulevard Shopping São Gonçalo 
figurou entre os 10 melhores shoppings do Rio 
de Janeiro, alcançando 80% de satisfação nos 
itens avaliados. “foi uma surpresa, no primeiro 
momento, pois não sabíamos da avaliação. 
Mas, com certeza, foi gratificante, afi-
nal, é um motivo de orgulho para o 
mall e, principalmente, para a equi-
pe, tanto orgânica quanto ter-
ceirizada, estar nessa posição. 
Entendemos que o grande dife-
rencial do nosso empreendimen-
to é o trabalho em equipe”, disse, 
lisonjeado, o superintendente do 
shopping, Sergio Guimarães. 

foram elencados os seguintes pon-
tos para avaliar os shoppings: banheiro, 
fraldário, estacionamento, segurança, organiza-
ção/ambientação, acessibilidade/sinalização, fa-
cilities (wi-fi e ponto de energia), SAC Telefônico, 
fale Conosco, Redes Sociais, SAC Presencial ou 
Conciergee CdC – Respeito ao Código de defesa 
do Consumidor, com foco no atendimento e re-
lacionamento com o cliente. “o objetivo da nos-
sa empresa é ser a primeira opção de compras 
e lazer do município, atendendo às expectativas 
do nosso público alvo. É o segundo ano da pes-
quisa do iBRC e o primeiro em que o Boulevard 
Shopping São Gonçalo é avaliado”, comentou 
Sergio Guimarães, acrescentando as expectativas 
para o ano que vem. “o ranking organiza os sho-
ppings por pontuação e níveis de excelência. Em 
2015, queremos chegar aos 90%, nível de confor-
midade alto”, completou. 

NOVA FACHADA E AbERTuRA 
DA SMART FIT

Para o superintendente do mall, 
o “novo” Boulevard Shopping São 
Gonçalo representa modernização 
para a cidade. “Sempre buscan-
do trazer as novidades do varejo, 
o shopping apresentará ao público 
gonçalense a Smart fit, a maior rede 
de academias da América Latina, que alia equipa-
mentos de última geração, ambiente descontraído 
e excelente custo-benefício. Já a fachada possui 
um conceito de arquitetura extremamente novo, 
claro, com aproveitamento de luz natural e redu-

ção térmica”, revelou Sergio Guimarães.
o elegante projeto da nova fa-

chada foi assinado pelo escritó-
rio de arquitetura dominguez 
felix Arquitetos Associados. “A 
ideia de remodelar a entrada 
é apresentar ao consumidor 
a grandiosidade do nosso em-
preendimento hoje, que fica 

minimizada pela fachada atual. 
Consequentemente, acreditamos 

que atrairemos novos consumidores 
e lojistas”, aponta Marcelo Nascimento, 

gerente de operações.
As obras da fachada estão 25% realizadas 

e a previsão de inauguração é janeiro de 2015. 
“Estamos trabalhando em conjunto com o opera-
dor Smart fit para que o prazo de abertura da 
academia também seja esse”, adiantou o superin-
tendente do mall.

Segundo Sérgio Guimarães, o conceito de 
multiuso é muito utilizado em novos empreendi-
mentos e, dentro desta perspectiva, o Boulevard 
Shopping São Gonçalo não poderia trazer melhor 
opção para o consumidor. “Buscamos fazer com 
que o cliente possa ser atendido em todas as suas 
necessidades de serviço, lazer e compras, e por 
meio de pesquisas de mercado, notamos que o 
item “academia” sempre foi uma das principais 
solicitações de nossos clientes”, finalizou. n

BoulevArd shoppinG 
são GonçAlo é top 10 
no rAnkinG “quAlidAde 
de Atendimento”

O mall foi 
avaliado  

com outros 32 
shoppings do 
Rio de Janeiro
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Júlio Macedo - Na área comercial esta-
mos revisando todas as rotinas, definindo 
metas individuais, medindo os desem-
penhos e buscando uma comercializa-
ção mais consistente e assim, ocupando 
da  melhor forma os nossos shoppings. 
Temos desafios importantes, como o 
Metropolitan, onde, apesar de termos um 
volume grande de lojas operando, como 
o shopping é “gigante”, ainda temos um 
volume de lojas para comercializar. o 
Partage Shopping Rio Grande, com inau-
guração prevista para maio de 2015 é ou-
tra prioridade importante de nossa equipe. 
A Comercialização, neste empreendimen-
to, está evoluindo muito bem e vamos ga-
rantir um shopping completo e com mix 
adequado para a população riograndina e 
Região. 

Na área de Novos Negócios precisa-
mos trazer para a Partage os melhores 
projetos hoje existentes no Brasil para a 
implantação de shopping centers, além de 
ficar atento a boas oportunidades de aqui-
sições de shoppings já implantados. 

PARTAGE - O Grupo Partage opera 
atualmente seis shoppings nas regiões 
Sudeste, Nordeste e Norte, totalizando 
245 mil m2 de área bruta locável (ABL) 
que geram em torno de 25 mil empre-
gos diretos, além de estar implantan-
do  mais dois shoppings neste momen-
to. Como você avalia este crescimento 
do grupo?
Júlio Macedo - o grupo é muito sólido, 
capitalizado e com um  processo de de-
cisão muito rápido. Além disso, apesar 
de jovem neste mercado, a Partage já 
é uma referência e sempre é procura-
da, em primeira mão, para avaliar novas 
oportunidades de investimento. Estamos 
crescendo rápido, gerando empregos, 
oportunidades internas para todos os 
colaboradores e nos posicionando como 
um dos mais importantes players deste 
mercado. 

PARTAGE: Como você avalia a evolu-
ção do segmento de shoppings no mer-
cado nacional?
Júlio Macedo - Com uma melhor distri-
buição e crescimento da renda no Brasil 
nos últimos anos, ingressou na sociedade 
de consumo um número muito grande de 
consumidores, o que tornou o mercado de 
varejo muito forte. Nossa economia hoje 
é muito vigorosa e, apesar de serem na-
turais alguns momentos de ajustes, como 
o que estamos vivendo no Brasil, neste 
momento este segmento tem um vetor 
de crescimento inquestionável e muitas 
oportunidades continuarão acontecen-
do. desta forma, o mercado de shoppings 
é extremamente promissor e irá se de-
senvolver muito ainda nesta década. A 
Partage se posicionou muito bem ao final 
da década passada e início desta, entrando 
forte neste mercado e irá, sem dúvida, ter 
muito sucesso neste importante, crescen-
te e promissor setor da economia. 

PARTAGE - Quais foram as mudan-
ças que possibilitaram a consolidação 
do segmento  varejista na economia do 
Brasil?
Júlio Macedo - inicialmente, a melhor 
distribuição de renda, que comentei aci-
ma. Além disso, com o melhor acesso à 
informação, o consumidor está muito mais 
exigente e busca sempre ter mais opções 
de consumo, com conforto e segurança. o 
shopping center hoje representa para toda 
a população esta oportunidade de satisfa-
zer as necessidades de consumo, acesso a 
serviços, lazer, entretenimento num único 
local, com todo o conforto e a segurança 
desejados pelos consumidores. Além dis-
so, temos hoje bons operadores lojistas no 
mercado, boa capacidade de investimento 
e tecnologia abundante. outro ponto é a 
boa oferta de crédito, que permite uma 
expansão mais acelerada, tanto dos em-
preendedores de shopping quanto dos lo-
jistas, facilitando assim o aparecimento de 
novos projetos. 

PARTAGE - Em sua opinião como os 
investidores nacionais e internacionais 
interagem com este mercado?
Júlio Macedo - interagem de forma mui-
to ativa. o Brasil, que hoje tem o “grau de 
investimento”, é um importante destino 
dos capitais internacionais e isto faz toda 
a diferença. Somos um grande mercado 
de consumo e, assim, atraímos a atenção 

Expertise que faz a diferença na área Comercial 
e de Novos Negócios do Grupo Partage

JÚlio mAcedo

CCom uma grande expertise na área de 
Planejamento e Execução de Estratégias 
de Expansão no varejo de ponta nacional, 
Júlio Macedo chegou a Partage, em defini-
tivo, no início de 2014, para reforçar a área 
Comercial e de Novos Negócios do grupo. 
formado em Economia pela universidade 
federal de Minas Gerais, o mineiro tra-
balhou em diversas capitais e cidades do 
Brasil, sempre à procura dos melhores 
pontos comerciais para implantação de 
lojas e shopping centers. isso porque Júlio 
sempre acreditou que “para levar à fren-
te este trabalho, é necessário estudar o 
potencial de cada município brasileiro, co-
nhecer hábitos de consumo, ações da con-
corrência e, principalmente, se relacionar, 
de forma adequada, com os detentores de 
bons imóveis nesses mercados”.

Antes de assumir a área Comercial e 
de Novos Negócios do grupo, em 2012, tra-
balhou na empresa que é sócia da Partage 
no Metropolitan Shopping Betim. “Eu era 
responsável pela comercialização no shop-
ping, prestando serviço à Partage e assim 
passei a fazer parte de uma rotina mensal 
de comitês, onde estava sempre junto com 
a equipe do grupo”, lembra Macedo.

Quando perguntado sobre o maior 
desafio enfrentado quando ingressou ao 
grupo, Júlio revela que foi entender a di-
nâmica, valores e modelo de gestão da 
empresa. Ele avalia esta fase como deci-
siva e ressalta a importância do aperfei-
çoamento diário para se obter uma boa 
adaptação e aceitação no novo grupo.  
“Na Partage, as áreas sob minha respon-
sabilidade estavam em sua fase inicial de 
implantação e agora preciso, junto com 
toda a equipe, garantir o estabelecimento 
de normas, procedimentos e rotinas que 
preparem as áreas para um crescimento 
mais acelerado”, conclui o diretor.

PARTAGE - Quais são os campos prio-
ritários da área Comercial e de Novos 
Negócios do grupo?

REVISTA PARTAGE
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desses investidores, que estão sempre em 
busca de novas oportunidades de investir 
no Brasil. E para mantermos esta posição, 
o governo precisa manter a “casa arru-
mada”, com os fundamentos da economia 
brasileira sendo mantidos e aprofundados. 
isto irá garantir uma manutenção no nível 
de interesse pelo Brasil e, então, caminha-
remos a passos largos para nos tornarmos 
um país efetivamente desenvolvido. 

PARTAGE - Rio Grande sempre foi as-
sociado à atividade portuária, mas a 
criação do Polo Naval acabou mudando a 
economia do município. Diante deste ce-
nário, qual é a visão a médio e longo pra-
zo do Grupo Partage para investimentos 
nesta região?
Júlio Macedo - Todos os indicadores so-
ciais e econômicos de Rio Grande são mui-
to fortes. Ele é o município mais antigo do 
Estado do Rio Grande do Sul e, por estar 
no litoral, houve ali a implantação de um 
importante Polo Naval, com investimentos 
importantes do governo federal e setor 
privado. isto atraiu muitas pessoas e tam-
bém permitiu o surgimento de um bom 
mercado de consumo e serviços, que aten-
de a toda a região do entorno. A Partage 
identificou naquele mercado um grande 
potencial de crescimento e está bastante 
otimista com o shopping que estamos im-
plantando naquele município. 

PARTAGE - No Rio Grande, principal-
mente em Pelotas e no Cassino, mes-
mo com uma queda nas vendas, houve 
nos últimos tempos uma ocupação na 

área comercial muito significativa. O 
que você acha desta conjuntura?
Júlio Macedo - Todo o sul daquela re-
gião, que tem como principais municípios 
Rio Grande e Pelotas, está crescendo 
muito, implantando atividades econômi-
cas robustas e criando, nesses dois prin-
cipais centros, atividades de comércio e 
serviços muito importantes. o que nos 
dá muita tranquilidade neste investimen-
to que estamos levando à frente em Rio 
Grande.

PARTAGE - Como você pensa o rela-
cionamento do Grupo Partage com os 
comerciantes  riograndinos?
Júlio Macedo - desde o primeiro mo-
mento, entendemos que deveríamos nos 
aproximar dos comerciantes locais e isto 
foi feito através de um programa que 
montamos com o CdL local, chamado Rio 
Grande Sempre, onde estamos partici-
pando ativamente de todas as atividades 
da entidade, sendo muito bem recebidos 
pelos lojistas, que já identificaram que 
o shopping irá trazer a todos uma nova 
oportunidade de investimento, de implan-
tação de uma nova operação e, assim, 
permitir novos ganhos. A partir daí, o re-
lacionamento se tornou muito fácil e pro-
dutivo e estamos aprendendo muito com 
esta boa experiência que estamos viven-
do em Rio Grande. 

PARTAGE - Há algum tempo, Rio 
Grande não possuía nenhuma opção 
que reunisse diversão, lazer, serviços 
e compras em um só lugar. O que você 

acha que o consumidor espera com 
a chegada do Partage Shopping Rio 
Grande? 
Júlio Macedo - A expectativa de todos 
é muito grande. A Partage está implan-
tando um belo shopping em Rio Grande, 
onde teremos todas as boas opções de 
compras, serviços, lazer, entretenimento, 
um projeto moderno, amplo, confortável 
e seguro. iremos, com certeza, surpreen-
der a todos. 

PARTAGE - A localização estratégica e 
a presença de lojas âncoras renomadas 
vai fazer com que o lojista se sinta 
atraído a instalar sua marca no mall?
Júlio Macedo - isto já está acontecen-
do. o lojista está muito motivado com a 
garantia da presença das principais ânco-
ras e operações nacionais, como Renner, 
Riachuelo, Lojas Americanas, Marisa, 
entre outras; o cinema, da Cinemark, me-
lhor operadora no setor hoje no Brasil; o 
Magic Games e diversas marcas nacionais 
e regionais de peso. Temos um shopping 
já muito bem conceituado e forte, capaz 
de atrair todos os consumidores da re-
gião. Nosso shopping será, com certeza, 
o mais forte e mais completo de todo o 
sul do Estado. 

PARTAGE - Qual é  a  perspectiva do 
grupo com a inauguração do Partage 
Shopping Rio Grande?
Júlio Macedo - A perspectiva é a me-
lhor possível. Acreditamos no município 
e Região e, com a boa adesão que temos 
tido de todos os bons operadores locais, 
regionais e nacionais, será um shopping 
de muito sucesso.

PARTAGE - Quais são os planos e 
expectativas da área Comercial e de 
Novos Negócios do Grupo Partage 
para o ano de 2015?
Júlio Macedo - Teremos uma equipe 
mais forte e capaz de ocupar da me-
lhor forma todos nos nossos shoppings. 
Estamos aprofundando nosso relaciona-
mento com os lojistas, estabelecendo par-
cerias de longo prazo e nos tornando uma 
boa referência no mercado de shoppings 
do Brasil. Em Novos Negócios, iremos tra-
zer para a Partage as melhores oportuni-
dades de investimento, e assim garantir o 
crescimento continuado do nosso grupo, 
neste importante setor da economia bra-
sileira.   n
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OGrupo pArtAGe mArcA presençA 
nA 13ª edição do exposhoppinG

EExecutivos do grupo e superintendentes dos 
shoppings Partage participaram da 13ª edição 
do Exposhopping, que aconteceu no centro de 
convenções Transamérica Expo Center, em São 
Paulo. A feira, realizada a cada dois anos, reu-
niu inúmeros empresários, executivos, empre-
endedores e varejistas de todos os segmentos 
e portes. Próximo a entrada do evento, em 
um local privilegiado, todos os que visitaram 
o estande Partage tiveram a oportunidade de 
conferir, além da maquete do Partage Shopping 

Rio Grande, imagens exibidas em um telão de 
tours virtuais dos shoppings em operação e 
construção. 

Roberta Veloso, diretora de marketing 
do Grupo, acentuou que a participação da 
empresa na 13ª edição do Exposhopping é de 
grande valia, principalmente, pelo momento de 
ascensão que a Partage vive. “Este é um evento 
que tem a representatividade de uma importante 
associação do setor, o que para nós se torna uma 
oportunidade única para apresentar os planos 
da empresa ao mercado. E, afinal, é isto que a 
Partage, que se baseia em uma sólida gestão 
patrimonialista, deseja”, comentou Roberta.

Este evento, que é a maior feira da América 
Latina no setor de shopping, reuniu especia-
listas da área e trouxe inovações e tendências 
que envolvem o mercado de shopping centers. 
Para a Partage, que atualmente encontra-se em 
quatro regiões do Brasil, com seis shoppings em 
operação (somando 245 mil m2 de ABL) e dois 
em construção, participar de um evento deste 
porte significa o mesmo que ter a oportunidade 
de recepcionar parceiros e trazer novos negó-
cios para o grupo.  n

Logo na entrada 
da feira o estande 
Partage atraiu 

diversos visitantes    
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A mAGiA do 
nAtAl cheGA 
e contAGiA 
o pArtAGe 
shoppinG 
mossoró

o Partage Shopping Mossoró, no Rio Grande 
do Norte, terá um fim de ano pra lá de especial. 
No dia 16 de novembro, deram início às ativida-
des natalinas do mall, que prometem contagiar os 
mossosoenses com o espírito da data. Na ocasião, 
a decoração externa foi inaugurada pelo Bom 
Velhinho. “o Papai Noel usou uma chave mágica 
para ligar as luzes da decoração. Nosso objetivo 
foi tornar esse evento um marco na cidade", co-
mentou a gerente de marketing, Larissa Gabrielle 
Araújo. A festa aconteceu no estacionamento 
do shopping, trazendo toda a magia do Natal atra-
vés do espetáculo “fábrica de Brinquedos”, uma 
encenação temática. 

Segundo Larissa, a inspiração para o tema 
desse ano surgiu do imaginário comum de Natal. 
"Sou a favor de uma decoração tradicional que 
remeta à emoção do Natal e resgate os valores 
que o período propaga. Então, conversando com a 
equipe, chegamos à conclusão de que a “fábrica 
de Brinquedos” refletia muito bem esse sonho. 
Além do mais, é um tema que retrata o momento 
de construção que estamos vivendo", explicou a 
gerente de marketing. dentro e fora, o Partage 
Shopping Mossoró foi todo decorado. 

As obras de retrofit do Partage Shopping Mossoró estão a todo vapor, entrando em fase 

de acabamento. "Nossa previsão é que tudo esteja pronto até o Natal", adiantou Zélito Júnior, 

gerente operacionaldo mall.

Segundo ele, a aceitação dos consumidores está sendo boa, mas os resultados só serão 

confirmados no ano que vem. "Estamos passando por uma mudança no reposicionamento de 

consumo. Para 2015, programamos uma pesquisa de mercado para sabermos com precisão a 

situação em que o shopping se encontra", finalizou.

Partage Shopping Mossoró de cara nova

Atividades 
natalinas 

do mall prometem 
contagiar os 

mossoroenses

Como não poderia faltar um lugar para o Bom 
Velhinho, durante o mês de dezembro, as crianças 
que visitarem o mall poderão tirar fotos gratuitas 
no trono com o Papai Noel. o Partage Shopping 
Mossoró também desenvolveu um calendário de 
atividades culturais para os frequentadores. “No 
período natalino, iremos realizar todas as terças 
e quintas shows do projeto EnCantos de Natal. o 
evento vai acontecer no palco montado em fren-
te à imponente árvore de Natal, que mede sete 
metros de altura, e contará com apresentações 
de música, dança e teatro”, finalizou Larissa 
Gabrielle. n
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Há pouco mais de um ano, a população de 
Betim e região recebeu um dos maiores comple-
xos comerciais do entorno da capital mineira: o 
Metropolitan Shopping Betim. inaugurado em 
julho de 2013, o empreendimento se consolidou 
como o principal shopping da região. Nele, fre-
quentadores encontram diariamente as melhores 
marcas varejistas do país, variedade em ativida-
des de lazer, inúmeras opções gourmet, sem con-
tar as diferentes atrações, realizadas não só em 
datas comemorativas, sempre com um cunho em 
ações culturais. 

Ainda que o shopping tenha se destacado na 
localidade, a promessa feita pela equipe à frente 
do empreendimento não foi esquecida, e as me-
lhorias para os clientes do mall continuam sendo a 
prioridade. Prova do comprometimento do Grupo 
Partage com seus consumidores são as obras de 
construção do novo acesso viário ao Metropolitan 
Shopping de Betim. A expectativa é que, depois 
de concluída a obra, prevista para o início de 2015, 
os visitantes do shopping tenham mais conforto e 
agilidade. 

o projeto de acesso viário contempla a cons-
trução de uma trincheira com pista de mão du-
pla em ambos os sentidos, facilitando o acesso 
ao empreendimento de quem vem da direção de 
Belo Horizonte e Contagem. o novo acesso viário 
vai atender também os consumidores que estive-
rem saindo do mall e irão seguir para o centro de 
Betim e outras cidades do entorno, de onde vem 
uma importante parcela do fluxo do shopping. A 

obra oferece também melhoras para quem circula 
pela Rodovia fernão dias, como possibilidade de 
retorno seguro no sentido Belo Horizonte, além de 
beneficiar os moradores do bairro São João, onde 
está localizado o empreendimento, com um futu-
ro acesso. As obras estão sendo realizadas pela 
infracon, empresa especializada em Engenharia 
Civil do segmento de construção pesada e que 
atua em todo o Brasil.

A obra foi idealizada antes mesmo de o shopping 
ser inaugurado, inclusive com o envio dos projetos 
para aprovação da Autopista fernão dias, conces-
sionária que administra a rodovia, e da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  

A construção do acesso viário é mais um passo 
para o fortalecimento do empreendimento. Com a 
conclusão das obras da trincheira, o shopping irá 
oferecer mais comodidade e facilidade de acesso 
aos consumidores e espera-se que haja um au-
mento de público frequentador, o que representa, 
diretamente, um benefício também para os lojis-
tas do shopping.

o superintendente do mall, Rodrigo Pereira, 
comentou sobre os benefícios das obras. “A cons-
trução do acesso viário é mais um passo para o 
fortalecimento do Metropolitan Shopping Betim. 
Com a trincheira, iremos oferecer mais comodi-
dade e facilidade de acesso aos consumidores, 
possibilidade de retorno seguro no sentido Belo 
Horizonte, acesso à Via do Contorno para quem 
perdeu a primeira entrada, além de futuro acesso 
ao bairro São João”, disse Rodrigo. n

metropolitAn shoppinG 
Betim mAis AcessÍvel
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O
o Partage Norte Shopping Natal fecha 2014 

com chave de ouro. Como parte do processo de 
revitalização do mall, a Praça de Alimentação 
teve toda sua infraestrutura modificada e ganhou 
mobiliário novo, paisagismo e comunicação visual 
interna e externa. o grupo investiu neste retro-
fit aproximadamente R$ 2 milhões. “Procurando 
melhorar constantemente, identificamos a neces-
sidade de proporcionar uma melhor ambientação 
e mais conforto para os usuários. Por conta disso, 
implantamos um mobiliário moderno e planejado 
para comportar mais clientes no espaço de 1.300 
metros quadrados”, disse o superintendente fábio 
Maria. 

Ele explica que além de receber um mobili-
ário sofisticado, seguindo os padrões de ponta 
encontrados atualmente no mercado, incluindo 
cadeiras, mesas, lixeiras e vasos de plantas, para 
tornar o ambiente mais confortável, houve um 
aumento de 18% da capacidade total da Praça de 
Alimentação. “Esse percentual atende a uma ne-
cessidade do shopping. Com a nova ambientação, 
a Praça atualmente comporta 1.080 pessoas”, co-
mentou o superintendente, acrescentando a acei-
tação dos frequentadores. “os clientes elogiaram 
o ambiente e agora podem olhar melhor através 

do paredão de vidro, que proporciona uma visão 
privilegiada de uma das mais belas vistas da cida-
de, o Rio Potengi”, completou. 

E as novidades não param. Para melhorar o 
lazer, entretenimento e serviços oferecidos para 
seus clientes, o Partage Norte Shopping Natal 
promete mais acontecimentos para o final de 
2014, com a chegada de novas operações. “Temos 
franquias da Arezzo e Empadinhas Barnabé que 
irão abrir até o final do ano. Também estamos em 
fechamento com uma grande franquia de fast-food, 
e em negociações para o início do ano que vem”, 
adiantou o superintendente.  n

pArtAGe norte 
shoppinG nAtAl 
GAnhA novA prAçA 
de AlimentAção

fábio Maria é formado em Administração 
de Empresas pela universidade Cidade de 
São Paulo e tem pós-graduação em Gestão de 
Shopping Center (uSP), Mercado imobiliário 

(fGV) e Contabilidade e finanças (fAAP). Há 18 
anos atuando no mercado de shopping center, 
aceitou o convite de assumir a superintendência 
do Partage Norte Shopping Natal em agosto des-
te ano, após trabalhar por quatro anos no Partage 
Shopping Parauapebas, antigo unique Shopping 
Parauapebas.

“Na minha gestão, pretendo utilizar dessa expe-
riência como superintendente, cargo que também já 

exerci em alguns empreendimentos, para melhorar o 

mall cada vez mais, princi-
palmente no que se refere a 
serviços e conforto para os 
clientes, incremento do mix 
de lojas com a locação dos 
poucos espaços ainda vagos 
e redução dos custos condo-
miniais para os lojistas”, contou 
ele, que também pretende expandir 
o empreendimento. “Estamos preparando 
o shopping para uma expansão. os projetos estão em fase 
de trâmites legais junto à Prefeitura e Órgãos de liberação, 
mas a expectativa de lançamento é o segundo semestre 
de 2015”, finalizou.

Novo superintendente, Fábio Maria, revela 
quais mudanças pretende implementar

ANTES

DEPOIS
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pArA rio GrAnde

Para formalizar a parceria com a CdL Rio Grande, antes mesmo de inaugurar seu 

principal empreendimento no município, o grupo lançou o programa de relacionamen-

to “Rio Grande Sempre”, que visa estreitar e fortalecer ainda mais a relação da empre-

sa com a comunidade riograndina e região. “Nossa parceria com a CdL local é muito 

importante. Estamos felizes e apostando na escolha de Rio Grande como vitrine. o 

Partage Shopping será mais que um centro de consumo, lazer e serviços. Estamos 

criando um marco para a cidade, com um projeto arrojado, que vai trazer entreteni-

mento e cultura”, ressaltou o diretor Comercial da Partage, Julio Macedo. Com as obras 

de construção em ritmo acelerado, a previsão de inauguração do Partage Shopping Rio 

Grande é para o primeiro semestre de 2015.

O Partage Shopping 
Rio Grande será 
inaugurado no 

primeiro semestre  
de 2015 
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o “Rio Grande Sempre” irá reunir uma 
série de ações que contemplam apoio em 
diversos segmentos, especialmente em ati-
vidades realizadas pela CdL. Entre os acon-
tecimentos de setembro e outubro, o Partage 
Shopping Rio Grande foi o patrocinador da 
Semana Acadêmica de Economia e do fórum 
de Economia, iniciativada universidade federal 
do Rio Grande (furg) e Câmara de dirigentes 
Lojistas do Rio Grande, que ocorreu de 1º a 5 
de setembro, na furg. o evento teve como 
mediador o presidente da CdL Rio Grande, 
Carlos André Pavão Xavier e, como debate-
dores convidados, o diretor Comercial e de 
Novos Negócios da Partage, Júlio Macedo, o 
diretor presidente do Grupo Guanabara, Luiz 
Carlos da Silva Carvalho e o ex-diretor do Citibank 
e do HSBC, Paulo Rogério Silva, que foi aluno da 
furg. durante o debate “Expectativas 2014/2015”, 
voltado para aspectos do município, Júlio Macedo 
afirmou que “Rio Grande tem de planejar seu de-
senvolvimento e não deixar ser levado”.

o shopping também participou como patroci-
nador da celebração de aniversário da Câmara do 
Comércio da Cidade do Rio Grande. os 170 anos 
de existência da Câmara, a primeira entidade de 
classe do Rio Grande do Sul e a quarta mais anti-
ga do Brasil, foram comemorados com um jantar, 
no dia 26 de setembro. Na ocasião, o presidente 
da Câmara do Comércio, Renan Lopes, relembrou 
a iniciativa dos comerciantes que fundaram a 
entidade em 1844. “Passados 170 anos, nós, que 
presidimos esta entidade, nos sentimos orgulho-
sos de podermos seguir o mesmo rumo daqueles 
pioneiros, trabalhando na defesa dos interesses 
do empresariado local e da comunidade riogran-
dina”, afirmou. Ele também enalteceu a participa-
ção dos patrocinadores, dizendo que sem eles a 
comemoração não seria possível. 

 Nós, da Partage, 
como empresa que está 

estabelecendo-se na 
cidade e veio para ficar, 

sentimo-nos honrados em 
apoiar uma ação que trata de 

um tema tão importante 
como a saúde  

JÚLio MACEdo

Participação 
do Grupo 

na Semana 
Acadêmica de 

Economia

O Jantar de 170 
anos da Câmara 

do Comércio 

Como não poderia faltar, a Partage marcou 
presença na  abertura oficial do outubro Rosa 
na cidade. A campanha de  conscientização, que 
integra o calendário nacional, voltada para a 
sociedade e  as mulheres, especialmente, abor-
da a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama. Em parceria com a 
prefeitura, nessa edição do evento, a Partage par-
ticipou como apoiadora de todas as ações do cro-
nograma que possuía, durante todo o mês, uma 
vasta programação com a realização gratuita de 
exames em postos de saúde, palestras de cons-
cientização e diversas atividades. Na Caminhada 
Rosa, mais de 500 pessoas participaram do tra-
jeto, cuja concentração foi na prefeitura “Nós, da 
Partage, como empresa que está estabelecendo-se 
na cidade e veio para ficar, sentimo-nos honrados 
em apoiar uma ação que traz resultados diretos 
para a comunidade local e que trata de um tema 
tão importante como a saúde”, finalizou o diretor 
comercial da Partage, Júlio Macedo. n

Representantes 
do Grupo Partage 

marcaram 
presença na 

Caminhada Rosa
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T
Ter mais variedade de compras e lazer é a von-

tade de todo frequentador de shopping, afinal, 
nesse caso específico, mais é sempre sinônimo de 
melhor. E é exatamente para atender à vontade 
da população campinense, assim como a de fun-
cionários e empresários, que o Partage Shopping 
Campina Grande está passando por obras de ex-
pansão. Considerado o maior shopping da região, 
o empreendimento busca, mais uma vez, atender 
às necessidades e desejos do seu público. 

As obras foram projetadas para acontecerem 
em três etapas. A primeira começou a ser realizada 
em dezembro de 2013, com a construção do deck 
park, que visa ampliar a oferta de vagas de estacio-
namento para mais de duas mil, em sete andares. 
A expectativa do shopping é que em fevereiro essa 
etapa seja concluída, para que em março possa ini-
ciar a segunda fase, que será o retrofit do piso e 
do teto. Por fim, o local onde era o estacionamen-
to antigo passará pelas obras da terceira etapa, e 
será utilizado para abrigar as novas lojas. A esti-
mativa é que em 2016 os frequentadores possam 
usufruir de 184 lojas, o dobro do número atual.

Entre as novas operações, estão três ânco-
ras, três megalojas, três operações de serviços e 
nove lojas de fast-food. Lojas como a Body Strong, 
Marex, Jorge Bischoff, Malwee Adulto e infantil, 
Pucket, Baloné e Chilli Beans já estão confirma-
das em fazer parte da expansão. A Loja Riachuelo 

também será ampliada, e duas âncoras estão con-
firmadas, garantindo a entrada no comércio de 
Campina Grande: C&A e Renner. 

Após todas as etapas, o espaço físico do mall 
irá mudar de 22m2 de área bruta locável para 
43m2, somando mais de 130 mil m2 de área total. 
Para manter a comodidade dos clientes no novo 
espaço, dois elevadores e nove novas escadas ro-
lantes serão adicionados, e a praça de alimentação 
será realocada. o conjunto de todas as mudanças 
resultará no que o Grupo Partage busca em todos 
os seus empreendimentos: a satisfação de seus 
consumidores. Com isso, acredita-se que o fluxo de 
pessoas nos corredores vá aumentar em até 35%.

Com o crescimento da oferta de opções de 
lazer, serviços, alimentação e novas âncoras, os 
clientes do Partage Shopping Campina Grande 
terão mais comodidade em um novo espaço. o in-
vestimento nas obras é de R$ 120 milhões, e cerca 
de três mil empregos diretos. 

“A importância da obra é total: irá permitir 
complementar o mix do shopping, dotando de no-
vos espaços de convivência e ampliando a oferta 
de lojas para os consumidores. A primeira etapa, 
que contempla o deck parking, disponibilizará 710 
vagas cobertas, o que dará mais conforto e co-
modidade aos que optam pelo Partage Campina 
Grande, para realizar suas compras”, finalizou o 
superintendente do shopping, Arlindo diniz. n

pArtAGe shoppinG cAmpinA GrAnde 
cAdA vez melhor

Com a expansão os 
clientes do Partage 
Shopping Campina 
Grande terão mais 
comodidade em 
um novo espaço

A estimativa
é que em 
2016 os 
frequentadores 
possam
usufruir de 184 
lojas, o dobro 
do número 
atual
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O SUCESSO DE SEU NEGÓCIO 
ESTÁ COM QUEM ENTENDE OS 
BRASILEIROS DE NORTE A SUL

www.partageshopping.com.br 

A Partage proporciona aos seus parceiros e investidores:
   Relacionamento à longo prazo;

   Excelência em gestão operacional;
   Qualidade no atendimento comercial.

Presente em 4 das 5 regiões do país para conhecer o consumidor brasileiro
e potencializar os resultados de seus parceiros.
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DIVINÓPOLIS (MG)

MOSSORÓ (RN)
NATAL (RN)

CAMPINA GRANDE (PB)

BETIM (MG)
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