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Marketing
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Metropolitan Shopping Betim brinda  
o sucesso de 2015
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Chegamos à oitava edição de nossa Revista Partage e 

com ela finalizamos mais um ciclo de trabalho iniciado em 

janeiro de 2015. Para o nosso grupo, este foi um ano intenso 

e, ao mesmo tempo, produtivo e emocionante. Trabalhamos 

muito e, acreditando na Região Sul, inauguramos no dia 5 de 

novembro o tão aguardado Partage Shopping Rio Grande.

Desta maneira, sempre primando o conforto, o requinte e a 

oferta de um mix completo que conta com marcas nacionais e in-

ternacionais, nossa holding chega a 2016 com um portfólio extenso 

e diversificado. Sempre acreditamos que a união dos nossos colabo-

radores é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento.

Certamente é esta união que impulsiona, a cada ano, o avanço 

do Grupo Partage na Indústria de Shopping Centers e seu varejo, 

fortalecendo expressivamente o nome da empresa neste setor. 

Independente de encontrarmos neste percurso muitos desafios, 

somos incansáveis e determinados em superar todos os percalços, 

transformando os Shoppings Partage em referência nas quatro regiões 

do país.  

E será sempre assim. Afinal, nosso intuito é criar, por meio de nos-

sos shoppings, experiências prazerosas e inspiradoras. Essa é a nossa 

responsabilidade e o nosso desejo! Por fim, firmo aqui o compromisso de 

intensificarmos nossos trabalhos para que no próximo ano nosso grupo 

traga, através de nossos empreendimentos, diversão e lazer de qualidade 

para clientes e lojistas.  

Feliz 2016 e boa leitura!
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O Partage Shopping Rio Grande promete 
grandes novidades para os rio-grandinos e região 
no fim deste ano! Além da inauguração, realizada 
em 5 de novembro, que por si só significa mais va-
riedades de lojas para as compras de presentes, 
já que marcas de peso compõem o mix de com-
pras, o shopping preparou diversas atividades e 
uma decoração natalina pra lá de especial que vai 
encantar os consumidores. 

O primeiro Natal do mall terá como decoração 
o tema “Urso Falante”, considerado o ideal pela 
gerência de marketing devido à sua tradicionali-

dade. Do lado externo, a fachada principal conta-
rá com cascatas de luz e um strobo que envolve 
toda a estrutura do mall. Já no interior, os corre-
dores estarão decorados com árvores iluminadas 
e guirlandas suspensas. O corredor central terá 
ainda alguns pilares externos totalmente ilumina-
dos com LED.

E como prometido desde o início das obras, o 
empreendimento está repleto de atividades! Para 
o público infantil, o shopping preparou o “Noel 
Lab”, um espaço dedicado a pinturas, oficinas e 
jogos. O “Espacinho Partage” também funcio-

UM NATAL  

Logo após a inauguração, o Partage Shopping Rio Grande utilizou parte de seu espaço para sediar a 4ª feira do 
Polo Naval Rio Grande do Sul. O evento aconteceu entre os dias 10 e 12 de novembro e abordou o tema “Um super-
porto, um superpolo”. A feira foi idealizada com o objetivo de discutir e promover os desafios, as inovações e as 
oportunidades da indústria oceânica, através de palestras, workshops, conferências, rodada de negócios e área de 
exposição. A ocasião contou, no total, com 165 palestrantes e debatedores e 100 expositores. A expectativa, de 
acordo com os organizadores, era de que o evento movimentasse mais de R$ 8 milhões em negócios.

Atrelado à feira, o espaço “Galeria de Arte” está com uma exposição fotográfica alusiva ao centenário do 
Porto de Rio Grande. Por meio de imagens, o público conhece um pouco da trajetória de um dos principais res-
ponsáveis pelo desenvolvimento da região Sul do Brasil. 

DE SONHO  
NO PARTAGE 
SHOPPING  
RIO GRANDE

PaRtaGE ShoPPinG Rio GRanDE é PalCo Da 4ª FEiRa 
Do Polo naval Rio GRanDE Do Sul

O
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aproximadamente 40 mil pessoas passaram pelo
shopping nos primeiros três dias de atividades. 
Confira alguns momentos:

nará todos os sábados e domingos, a partir das 15h, com apre-
sentação de teatro e contações de histórias. Além disso, o sho-
pping está com as ações: “Labirinto da Diversão”, “Frozen Pista 
de Patinação”, “Museu Itinerante do Egito”, oficinas do grupo 
Circense Tholl, entre outras atividades para entreter a criançada.

Mas não é apenas o público infantil que se divertirá no Natal 
do Partage Rio Grande. Para o público adulto, o centro de compras 
preparou, durante o mês de dezembro, uma exposição de mesas 
natalinas. E as surpresas não param! Os clientes que realizarem 
compras a partir de duzentos reais, também poderão concorrer 
a um veículo S.U.V modelo ASX, da Mitsubishi Motors. Para par-
ticipar, basta que o cliente faça o cadastro da nota fiscal no circo 
promocional instalado no mall.

Como o Papai Noel não poderia ficar de fora da programação, 
o Bom Velhinho chega ao shopping no dia 14 de novembro e fica 
até o dia 24 de dezembro. Ele ficará no cenário principal da deco-
ração, das 12h às 20h, localizado na Praça de Eventos, disponível 
para fotos.

De acordo com a superintendente do Partage Shopping Rio 
Grande, Renato Machado, as expectativas para o primeiro Natal 
do centro comercial são as melhores. “Estamos trabalhando com 
uma decoração mágica que com certeza irá encantar o público 
da região. Nós esperamos que todos os setores sejam benefi-
ciados, já que todas as atividades que estamos planejando têm 
como um dos fatores principais o aumento do fluxo no shopping. 
Consequentemente, esperamos que aconteça vendas expressivas 
de todos nossos lojistas, independente do segmento”, finaliza. n

Recentemente inaugurado o Partage Shopping 
promete trazer uma nova experiência de 

compras e lazer para os rio-grandinos 

 Júlio Macedo, Renato Machado,  Iboty Ioschpe, 
Alexandre Lindenmeyer, Ricardo Baptista, 

Guilherme Leicam e Aninha Pires

 Equipe Partage comemora a inauguração

Fotos: Guga Volks



8

REVISTA PARTAGE

O
O

8

REVISTA PARTAGE

O ano de 2015 trouxe grandes conquistas para 
o Metropolitan Shopping Betim. Seja por meio 
das campanhas de Mall e Mídia e do planejamen-
to de Marketing, com o treinamento dos lojistas 
ou até mesmo com os benefícios, o mall enxer-
gou na crise oportunidades de crescimento e se 
firmou como a melhor opção de compras e lazer 
da região.

Muito trabalho foi produzido ao longo do ano. 
A inédita inserção de Betim na campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança por iniciativa 
do shopping se transformou em um marco para 
a cidade. Em dois meses, quase dez mil pessoas 
assistiram aos espetáculos da grade de progra-
mação. De acordo com a Gerente de Marketing, 
Lorena Ramos, o shopping passa por um processo 
de maturação e fortalecimento da marca.

“O nosso mix de lojas, serviços, as campanhas 
institucionais e a realização de eventos - muitos 
inéditos na região - contribuíram significativa-
mente para conquistarmos a população de Betim 

e das cidades do entorno e nos fazermos presen-
tes em sua rotina de compras e lazer”, analisa.

E quem não se lembra do Dia das Mães? O 
shopping investiu em um catálogo de moda, apre-
sentando looks totalmente produzidos com com-
binações de produtos de diversas lojas. 

Em agosto, os frequentadores do Metropolitan 
Shopping Betim passaram a contar com mais 
uma comodidade. Para facilitar o pagamento do 
estacionamento, o centro de compras lançou 
um aplicativo da plataforma mobile, disponíveis 
para os sistemas iOS, Android, Windows Phone e 
Blackberry.

Já em setembro, houve a Exposição dos 
Dragões. O público foi transportado ao mundo da 
fantasia com a mostra internacional e gratuita, 
que chegou a Minas Gerais pela primeira vez.

Para um dos lojistas do shopping, Guilherme 
Assunção, apesar da atual crise econômica, o ano 
de 2015 se mostrou melhor, em relação a vendas, 
comparado ao ano passado.

“O shopping teve um crescimento em vários 
sentidos, como fluxo de pessoas, que refletiram 
diretamente nas vendas. Com isso, a loja conse-
guiu comportar bem nesse momento e deve fe-
char o ano com um bom resultado em relação ao 
ano anterior”, explica. 

E as novidades continuam no Metropolitan 
Shopping Betim! Em 2016, logo em  janeiro, o shop-
ping vai trazer mais uma vez a Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança, que está em sua 
42ª edição e já é consagrada na região. Serão mais 
de 30 peças em cartaz, em 60 apresentações. n

MEtRoPolitan MaiS aCESSÍvEl
Depois de meses em análise, a obra de construção 

do acesso viário ao Metropolitan Shopping Betim, na BR-
381, foi finalizada. O projeto, aprovado pela ANTT e pela 
Autopista Fernão Dias, contemplou a construção de uma 
trincheira com pistas em ambos os sentidos.

Agora, os motoristas que pretendem ir ao centro 
de compras não vão precisar mais utilizar o retorno da 
Avenida das Américas e a rotatória no bairro Jardim 
Alterosas. Para acesso ao novo elemento viário, basta pe-
gar a marginal. Hoje, existem duas entradas em cada senti-
do que dão acesso às marginais.

Para a realização da trincheira – que conta com 50 me-
tros de comprimento e altura de 6,5 metros - foram feitas 
obras de pavimentação, drenagem, paisagismo, sinaliza-
ção e iluminação. Para o superintendente do Shopping, 
Rodrigo Pereira, a trincheira irá melhorar significantemen-
te o trânsito da região.

“A trincheira vai facilitar a mobilidade de quem circu-
la pela rodovia e possibilitar o acesso ao shopping e ao 
Terminal Rodoviário, e irá atender moradores de Betim e 
das diversas cidades próximas”, explica.  

METROPOLITAN SHOPPING 
BETIM ENCERRA 2015 COM  
UM BRINDE  AO SUCESSO
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OO Partage Shopping Campina Grande prepa-
rou um fim de ano muito especial para seus clien-
tes e lojistas. No dia 7 de novembro, o shopping 
entrou no clima natalino e inaugurou sua decora-
ção com o tema “Fábrica de doces do Papai Noel”, 
que promete encantar todos os públicos. Afinal, 
dentro e fora, a decoração, que conta com estre-
las gigantes iluminadas com LED e strobos, trará 
todo o espírito da data para o mall.

Todos os pisos do shopping contarão com ár-
vores espalhadas e a Praça de Alimentação ga-
nhará uma decoração aérea. No entanto, é na 
Praça de Eventos que a magia acontece! O local 
terá um cenário recheado de guloseimas, balas, 
bombons e chocolates representando a fábrica, 
além de bonecos animatrônicos que simulam a 
preparação dos doces. 

Para complementar essa decoração e deixá-la 
mais encantadora, uma árvore de nove metros de 
altura – totalmente decorada com doces e laços – 
estará iluminando a praça. Além disso, um trenzi-
nho percorrerá toda a decoração, para o encanto 
do público infantil.

E como se não bastasse a decoração, o sho-
pping preparou diversas programações para tor-
nar o Natal da população e região ainda melhor. 
E por isso pensou em cada detalhe, desde o cui-
dado no atendimento ao cliente ao embrulho das 
compras. A grande novidade foi a Central de Na-
tal, um espaço destinado para o embrulho de pre-
sentes, que conta ainda com um lounge destinado 
às oficinas e o projeto social Partage Padrinhos 
de Natal.

Nos momentos em família, o shopping oferece 
oficinas gratuitas para o público adulto e infantil. 
Para os adultos, são oferecidos cursos de produ-
ção de guirlandas, cartões de Natal, porta guar-
danapo e montagem de mesa de jantar. Já para as 
crianças são oferecidas figuras em canudo, boli-

nhas de Natal e oficina com ma-
terial reciclado. 

O Papai Noel chega-
rá ao Partage Shopping 
Campina Grande no 
dia 14 de novembro, 
a partir das 16h. Ele 
percorrerá as prin-
cipais ruas da re-
gião, convidando 
o público para vi-
sitar a decoração 
natalina do mall. 
O grupo Rataplan 
fará um espetácu-
lo para recepcionar o 
Bom Velhinho com lin-
dos personagens acom-
panhados de uma banda 
natalina na Praça de Even-
tos e fogos de artifício anun-
ciarão a sua chegada. O Papai 
Noel ficará na Praça de Eventos 
de terça a domingo, das 15h às 
20h.

De acordo com a Ge-
rente de Marketing do 
shopping, Roberta Bar-
ros, a expectativa é 
que a época na-
talina resulte em 
um crescimento 
de 10% no fluxo de 
pessoas no shop-
ping e aumente 
as vendas princi-
palmente no setor 
de presentes, ves-
tuário e eletro.  n

O DOCE NATAL DO 
PARTAGE SHOPPING 
CAMPINA GRANDE

9
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O MARAVILHOSO MUNDO  
DO MARKETING NOS  
SHOPPING CENTERS

J
Já foi o tempo que o Marketing nos Shopping 

Centers exercia um papel de suporte às vendas 
e que cumpria as campanhas institucionais. Com 
as novidades surgindo quase que diariamente, o 
Marketing teve que se reinventar, criando respos-
tas rápidas e de posicionamento no mercado. Em 
vista disso, a Comunicação, tendo a tecnologia 
como sua principal aliada nesse processo, se tor-
nou uns dos principais desafios do século 21.

Entendendo essa nova percepção do 
Marketing, a Gerente de Projetos da GS&BW, 
Janice Mendes, defende que traçar um planeja-
mento estratégico é essencial para um trabalho 
bem executado, aliado a resultados satisfatórios.

“Com as mudanças que foram surgindo no marke-
ting ao longo dos anos, o profissional precisou rea-
valiar a sua função. Se antes, eles só ficavam pre-
ocupados em atrair o público, hoje, os executivos 
responsáveis devem relevar todos os fatores dentro 
de um mall, desde a promoção à forma como uma 
telefonista atende uma ligação”, diz.

Com a transformação desse novo cenário, é 
necessário que o profissional de marketing tenha 
competências como visão global do negócio, fa-
miliaridade com números, foco em resultados e 
marketing estratégico. 

Logo, para que o resultado seja eficaz, é acon-
selhado que sejam colocadas em prática todas as 
quatro teorias adotadas na área de Marketing, en-
tre elas Praça (localização), Produto (Tenant Mix e 
ambientação), Promoção (comunicação) e Preço 
(percepção derivada do mix e do posicionamento 
do shopping). Para Janice, o profissional da área 
precisa estar integrado a todos esses pilares.

“Compreendo que atualmente seja muito difí-
cil o profissional cumprir todos esses requisitos, 
uma vez que a demanda diária é grande. Mas, no 
mínimo, ele tem que estar alinhado, somar forças, 
estar no mall conhecendo lojistas e até mesmo 
junto com o Gerente Comercial entendendo todos 
os outros processos. Além disso, estar apto ao 
movimento do varejo”, afirma.

A tecnologia vem aliada a esse novo processo 
e o profissional pode, com isso, utilizar de várias 
formas para informar e lembrar aos consumido-
res a respeito de seus produtos e marcas. Seja por 
meio dos veículos de comunicação ou até mesmo 
através de outdoor e panfleto, fazendo com que a 
imagem do shopping seja trabalhada e gere vendas.

A necessidade da presença online é funda-
mental. É nas redes sociais, garante Janice, que 
está a maioria dos clientes-alvo de muitas empre-

10
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sas, e é a internet o meio pelo qual os clientes 
respondem e interagem à comunicação.

“Quando falamos em tecnologia, estamos fa-
lando de um leque gigantesco de possibilidades. 
É por meio dela que o profissional de marketing 
pode, hoje, fazer uma leitura e entender como o 
consumidor está comprando, fazendo com que 
ele consuma mais nos nossos empreendimentos. 
Além disso, entender a necessidade do consumi-
dor faz com que o Gestor de Marketing produza 
várias ações, gerando assim uma maior rentabili-
dade”, explica Mendes.

A tecnologia fornece as ferramentas para se do-
minar o Novo Marketing e a Comunicação, como da-
tabases e análises, segmentação comportamental e 
modelos de retorno de investimentos. O Marketing 
assume, nesta perspectiva, o papel de responsável 
por entender a necessidade do cliente e fazer com 
que ele sinta que é parte desse universo. 

Contudo, além das tecnologias, Mendes lem-
bra que a função do marketing vai muito além da 
gestão da comunicação. Para ela, a integração 
entre o estabelecimento e as lojas deve ser cons-

11www.partageshopping.com.br

tante, cumprindo o papel de se relacionar com o 
consumidor, interpretar seus desejos e necessida-
des, planejar de que forma impactá-lo e produzir 
experiências para enriquecer o contato dos clien-
tes com a marca.

“É essencial que o profissional de marketing 
entenda as “dificuldades do lojista, quando vamos 
ao mall existem outros tipos de problemas, e são 
desafios que também precisam ser solucionados. 
Usando como inspiração a famosa frase de David 
Packard da HP, ‘Marketing é importante demais 
para ser tarefa exclusiva do Departamento de 
Marketing”, analisa. n

11www.partageshopping.com.br
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O Partage Norte Shopping Natal realizou, du-
rante este ano, diversas ações de entretenimento 
para seus clientes. O mall, que está localizado na 
região mais populosa do Estado e que, no entanto, 
carece de atividades culturais, está sempre pen-
sando em maneiras de atrair o público. Através 
de lazer, o shopping busca sanar essa necessi-
dade de quem reside na localidade e se manter 
como principal centro de compras da Zona Norte 
da cidade.

Para tanto, a gerência de marketing do shop-
ping decidiu trazer humor para o mall. A noite no 
estabelecimento era conhecida pela música ao vivo 
– que acontecia diariamente -, mas como os bares e 
restaurantes próximos ao shopping também dispu-
nham do mesmo atrativo, o mall percebeu a neces-
sidade de trazer algo novo e que, ao mesmo tempo, 
atendesse às expectativas dos clientes.

Foi assim que, a partir de agosto, o projeto 
“Quinta do Humor” começou 
a ser realizado na Praça de 
Alimentação do Partage Norte 
Shopping Natal. A iniciativa pio-
neira trouxe ótimos frutos e a 
nova proposta - que deveria ser 
realizada apenas por um mês - 
está sendo realizada há três me-
ses (agosto, setembro e outubro) 

e o shopping já é considerado um 
dos “points” da comédia na região.

Prova do sucesso é que to-
das as semanas a Praça de 
Alimentação é lotada por um 
público extremamente hetero-
gêneo, vindo das mais diversas 
regiões da cidade. De acordo com 
a Coordenadora de Marketing do 
shopping, Elisangela Costa, nes-
ses três meses, o shopping rece-
beu, entre talentos potiguares e 
humoristas de outros estados do 
Nordeste, 16 artistas. Nomes como 
Mixirico, Seu Dedé, Pescocinho da 

Paraíba, Roberto Rizzo, Kalberg Azevedo e a du-
pla Bisteca e Butuca já passaram pelo mall neste 
período.

“A princípio, o projeto foi iniciado com o stand 
up comedy. Porém, ao perceber que esse gênero 
de comédia carece de uma atenção maior do pú-
blico, já que as ‘sacadas’ têm sempre ligação com 
um discurso que fora iniciado bem antes, no mês 
de setembro passamos a utilizar só o humor com 
personagens caracterizados, onde as piadas são 
mais rápidas e diretas. Como o shopping tem di-
versos atrativos, acabava que alguns clientes per-
diam a piada, e essa foi a forma que encontramos 
de melhorar o projeto”, conta Elisangela.

Enquanto os clientes do shopping se divertem 
com o projeto, os lojistas demonstram felicidade 
com o resultado. Em setembro, o shopping apre-
sentou um aumento considerável nas vendas em 
comparação às quintas-feiras do ano anterior. 
Ainda segundo Elisangela, o projeto está trazen-
do um público que antes não costumava frequen-
tar o shopping.

“O aumento nas vendas é mais visível na 
Praça de Alimentação, porém todos os segmentos 
se beneficiam de maneira indireta. Como aumen-
ta o fluxo no horário, aquecem as vendas como 
um todo. Podemos mencionar também a visibili-
dade do nosso mix, pois estamos recebendo um 
público que nunca havia visitado o shopping. É a 
consequência de ser o único shopping em Natal a 
apostar nesse tipo de entretenimento”, finaliza a 
Coordenadora de Marketing. n

PARTAGE NORTE SHOPPING NATAL 
O POINT DA COMÉDIA NA REGIÃO

Bisteca e Butuca

Roberto Rizzo

Ticiano D’amore, Amaro Neto, 
Gian Danves e Everardo Muniz 
(da esquerda para direita)
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Um universo nordestino recheado de suas 
múltiplas culturas e uma técnica que nos remete 
aos trabalhos manuais e artesanais. Para deixar a 
moda com o estilo da região, a aposta do Partage 
Shopping Mossoró para a coleção Verão 2016 é 
regionalizar.

O lançamento da coleção - que também con-
ta com um catálogo de apresentação dos looks -, 
denominada “A moda com o nosso sotaque!”, 
aconteceu com um  pocket  desfile, na Praça de 
Alimentação.

As décadas de 60 e 70 marcam forte presen-
ça nas tendências do catálogo e trazem um clima 
retrô/folk às peças. As rendas, cores, bordados, 
comidas, vegetações e paisagens aparecem como 
fontes de inspiração local. Formas geométricas e 
repetições matemáticas também são encontra-
das na coleção, principalmente em peças étnicas.

A coleção foi pensada de modo que retrata a 
cultura e o estilo de vida do nordestino. A esti-
lista que elegeu as principais tendências para a 
estação, Virgínia Borges Azevedo, acredita que 
a coleção será positiva não somente para quem 
é da região, como também para os turistas que 
visitam Mossoró. 

  “Pesquisamos as tendências globais e até 
mesmo em cadernos de tendências locais, a fim 
de trazer tudo de novo para a nossa região. Quem 
é daqui (Nordeste) certamente vai se identificar 
com as peças, pois elas representam característi-
cas próprias do nosso povo. Isso é o mais bacana. 
E quem é de fora vai poder escolher um look com 
a moda que fala o nosso sotaque”, diz.

 A coleção vem recheada de estampas que con-
têm peixes, conchas e outros elementos do universo 
marinho que fazem alusão à paisagem da pesca - ati-
vidade economicamente forte na região.

  Inspiradas nas antigas feiras de fruta, as es-
tampas botânicas ganham referência tropical 
com clima vintage. As estampas florais também 
fazem parte dessa coleção, mas a tendência é que 
elas diminuam, fazendo com que o look fique mais 

romântico. As cores va-
riadas do bougainville 
remetem ao clima tropi-
cal e surgem como um 
retorno ao passado 
com influência natu-
ralista.

 
a MaGia DaS CoRES!

Cada tendência tem 
sua cartela de cores es-
pecíficas. A tendência 
de materiais brutos, por 
exemplo, trouxe uma 
cartela cheia de tons 
terrosos, como marsa-
la e conhaque. O azul 
(do azul marinho ao azul 
mar) também está mui-
to forte nas tendências 
escolhidas.

Os tons terrosos 
e tropicais das garra-
finhas de areia dos cartões-postais do Nordeste 
também estão na coleção, trazendo beleza para 
as peças dessa estação.

O clássico preto e branco também não pode-
ria faltar. Os tons representam o petróleo e sal (as 
maiores riquezas da região). Além disso, o branco 
aparece em diferentes tonalidades, ressaltando 
essa microtendência do branco no branco.

 O lançamento da Coleção 2016, principal esta-
ção do Nordeste brasileiro, posicionou o Partage 
Shopping Mossoró como o maior centro de refe-
rência em moda da região oeste potiguar. Muitas 
personalidades locais prestigiaram o evento e 
confirmaram o sucesso.

“Para Mossoró, essas ações são inovadoras e 
pioneiras. Adoro a forma como o shopping vem se 
impondo como um centro de compras, ditando a 
moda e mudando os hábitos das pessoas”, confir-
mou o stylist Georgiano Azevedo. n

Fotos: Daniel Zumba e Valeska Amorim

A MODA COM  
O SOTAQUE DO 
NORDESTE
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“Em nosso primeiro shopping construído, o 
Partage Shopping São Gonçalo, iniciamos a im-
plantação do conceito. Já na segunda constru-
ção, do Metropolitan Shopping Betim, os traços 
de sustentabilidade já eram notados com mais vi-
gor. Agora, no Partage Shopping Rio Grande, é níti-
do que a política de sustentabilidade é irreversível. 
Mesmo nos shoppings que adquirimos já em opera-
ção, temos introduzido alterações que miram a sus-
tentabilidade como conceito por meio dos retrofits”, 
relembra Sideny.

FoCo taMBéM no PaPEl CultuRal 
Parte importante deste processo, e que não 

poderia deixar de ser citada, é a “mudança de 
cultura”. Para isso, o Grupo Partage trabalha para 
que todos os envolvidos entendam a importân-
cia das práticas sustentáveis e as estendam para 
suas ações individuais cotidianas.

Neste cenário, o Marketing da empresa exerce 
um papel fundamental, realizando ações volta-
das para os lojistas. E como todo processo novo, 
a Partage acredita que em curto espaço de tem-
po irá mensurar muitas transformações positivas 
nos métodos utilizados por clientes, colaborado-
res e funcionários. 

Sobre esta questão, Sideny explica que “no 
uso racional da energia elétrica; da água; do descar-
te de materiais recicláveis; da economia de recursos 
indispensáveis que precisam se tornar prioridade; 
na destinação do lixo úmido, do lixo seco, e dos en-
tulhos de obras, tudo deve ser bem pensado, visto 
que o shopping ocupa uma parcela de formador de 
opinião e deve fazer a diferença na região em que 
está inserido”.

Por fim, mesmo que disseminar a “cultura 
sustentável” nas quatro regiões do país seja uma 
tarefa bastante ousada, o grupo acredita que essa 
é uma das premissas que deve ser seguida por 
todos os seus empreendimentos em operação ou 
em construção. n

PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS, 
COMPROMISSO 
DA PARTAGE!

AA preocupação em atingir e demonstrar um 
bom desempenho ambiental, por meio do contro-
le do impacto de suas atividades, tem ocupado 
a cabeça dos grandes empreendedores no sé-
culo 21. E com o Grupo Partage não é diferente. 
Sempre atento às novas tecnologias sustentáveis, 
a holding promove diversas ações em seus shop-
pings, localizados nas quatro regiões do país. 

E para alcançar o objetivo de despertar a cons-
ciência ambiental nas equipes responsáveis pela 
administração dos empreendimentos o grupo 
não mede esforços e investe no incentivo da cria-
tividade, inovação, capacidade de empreender e 
em equipes motivadas. De acordo com o diretor 
do grupo, Sideny Oliveira, não há como mirar no 
futuro sem considerar esses pré-requisitos, que 
para ele são essenciais para o desenvolvimento.

“Cada setor deve fazer a sua parte. Isto signi-
fica que, em nosso segmento - de shopping center 
-, a prática deve ser fundamentada no princípio 
da sustentabilidade. Isto é uma premissa inter-
na, que deve nortear todos os projetos e práticas 
cotidianas. Entendemos que o envolvimento dos 
nossos colaboradores é fundamental para obter-
mos o engajamento de todos “, afirma o diretor.

Sendo assim, a Partage, já na origem dos proje-
tos, se preocupa com que as empresas contratadas 
para serviços específicos, como das áreas de  arqui-
tetura e engenharia, sigam os parâmetros pré-defi-
nidos de sustentabilidade que os empreendimentos 
deverão assumir. 
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OO Partage Shopping Parauapebas consolidou-se, 
no ano de 2015, como uma referência de centro 
de compras para a população da região em que 
está inserido. Esse, no entanto, não era o único 
desejo do empreendimento, que tem se tornado 
palco para os mais diferentes tipos de eventos. A 
fim de provar para o seu público que o mall pode 
ser muito mais que um simples endereço de 
consumo, o estabelecimento recebeu, no 
segundo semestre deste ano, a Expo 
Noivas.

O evento, que é conhecido nacio-
nalmente como a maior feira de casa-
mento e festas do Brasil, foi realizado 
na Praça de Eventos do shopping du-
rante seis dias, do dia 8 ao dia 13 de se-
tembro. A população do sudeste do Pará 
pôde conferir vestidos de noivas, roupas 
para madrinhas, pajens e damas, e semijoias. E 
não parou por aí! A fim de fechar a programação 
com chave de ouro, um desfile de moda casamen-
to foi realizado e encantou o público presente.

Essa foi a primeira vez que a exposição foi 
realizada no Partage Shopping Parauapebas e os 
resultados foram positivos. O fluxo de pessoas no 
shopping aumentou 13% em relação ao mesmo 
período do mês anterior e 33% no primeiro dia 
de evento em relação ao dia anterior. Além dis-
so, a feira também resultou em um aumento na 
mídia espontânea: foi muito divulgada em meios 
online e até mesmo em matéria para televisão. O 
maior benefício, no entanto, foi a satisfação dos 
clientes, que - através das redes sociais - pedem 

que esse evento aconteça mais vezes no empre-
endimento.

E, segundo o responsável pela Área de Mall & 
Mídia do Norte e Nordeste, Francisco Júnior, os 
pedidos devem ser atendidos em breve, devido 
ao sucesso do evento. “O objetivo era atrair mais 
fluxo para o empreendimento e atender à deman-
da da carência de eventos e de lazer existente na 
cidade. As nossas expectativas foram atingidas, 
visto que tivemos mais fluxo de pessoas, mais 
vendas e os nossos clientes ficaram satisfeitos. 
A organizadora do evento já pensa em repeti-lo 
em 2016, bem como planeja novidades com uma 
possível Expo Kids”, conta.

Ainda de acordo com Francisco, o even-
to foi recebido no shopping com muita em-
polgação por se tratar de um segmento que 
sempre desperta interesse nas pessoas. “Nós 
sempre tivemos essa ideia em nossos plane-
jamentos anuais, pois sabíamos que agregaria 
muito ao shopping. Feira de filhotes de animais, 

carros, imobiliária, exposições em geral, dentre 
outros eventos diferenciados, sempre estão em 
nosso radar enquanto gestores comerciais de 
Mall & Mídia. Nesse caso específico, a união entre 
a nossa vontade de contar com o evento e a von-
tade da organizadora em estar presente em um 
shopping resultou em um ótimo acontecimento”, 
finaliza. n

PARTAGE SHOPPING PARAUAPEBAS: 
AQUI SUA MARCA ACONTECE!

No fim da 
programação 
um desfile de 

moda casamento 
encantou  
o público
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Revista Partage - Como estes concei-
tos podem ser vistos nos funcionários 
dos Shoppings Partage?
Tatiana da Costa - Estamos em fase de 
disseminação de práticas e conceitos de RH, 
mas a Partage possui uma forma única de 
atuar e de se preocupar com pessoas. Esta 
característica se origina nos valores dos 
empreendedores e permeia grande parte 
da empresa. Nos negócios, podemos obser-
var estes conceitos na forma de tratamento 
com clientes, fornecedores, funcionários 
e acionistas; respeito e ajuda são valores 
importantes para todas as relações. Em 
Shopping Center, especificamente, temos 
a peculiaridade de termos terceirizados 
atuando diretamente com nossos clientes. 
Portanto, devemos ter uma atenção espe-
cial em relação a isso, devemos trabalhar 
continuamente o engajamento e a valoriza-
ção destes profissionais. Acredito que estes 
conceitos são bem aceitos e nossas equipes 
buscam praticar. É importante que saibam 
que tem um departamento que está sempre 
olhando especificamente para as pessoas.

Revista Partage - Em sua opinião, como 
a integração, o treinamento e o clima 
podem ajudar a manter a saúde das em-
presas? Por quê?
Tatiana da Costa - É de fundamental im-
portância as pessoas gostarem do que fa-
zem, terem afinidade com os valores e as 
propostas organizacionais e, principalmen-
te, acreditarem nas lideranças e condução 
da empresa. O Programa de Integração, 
Pesquisa de Clima Organizacional e 
Treinamento ajudam no engajamento das 
equipes. Pessoas felizes e engajadas no 
que fazem contribuem para um ambiente 
saudável de trabalho e para a saúde indi-
vidual de cada um. Confiança é a base das 
relações entre as pessoas.

Revista Partage - Qual é a importância 
dos processos motivacionais no incenti-
vo à criatividade?
Tatiana da Costa - A motivação, primei-
ramente, está dentro de cada um, motiva-
ção para a vida em âmbito maior e para o 
trabalho. O ambiente ajuda na potenciali-
zação ou redução desta motivação. Termos 

Gestão de pessoas em pauta

Um setor que trabalha diariamente para integrar as necessidades indivi-
duais e organizacionais e ainda gerar, de alguma maneira, a motivação 
dos funcionários, o RH pode ser visto em um ambiente corporativo como 
a “Artéria Aorta” da empresa. Afinal, ele está ali como um suporte para 
fazer com que os trabalhadores sintam-se mais úteis e importantes, no 
que condiz ao crescimento da empresa, dando-lhes mais espaço, apoio 
e reconhecimento.
No Grupo Partage, desde novembro de 2014, este papel importante está 
a cargo da psicóloga formada pela UNIP, Tatiana M. Brito da Costa. Para 
ela, que é pós-graduada em Recursos Humanos pela FAAP e, atualmente, 
cursa MBA em gestão de Negócios na USP, os maiores desafios na ges-

tão de pessoas da holding são: qualificação e engajamento de pessoas, 
comunicação e criação de políticas assertivas de RH. Especificamente 
devido à capilaridade dos shoppings da Partage, possui o grande desafio 
de difusão e consolidação de cultura e diretrizes organizacionais. 
Contudo, Tatiana afirma que o segredo do bom gestor de pessoas está, 
entre outras coisas, no carisma, na boa comunicação, em fornecer um 
bom feedback ao funcionário, nos bons valores, saber criar um clima de 
confiança e na facilidade em gestão de processos, no planejamento e, é 
claro, na disciplina, que possibilita não só o bom desempenho individual 
e do grupo e que também ajuda a alcançar os objetivos organizacionais 
de modo eficaz.
“A equipe precisa sentir que o gestor quer o melhor para todos no sen-
tido pessoal e profissional. O bom gestor deve realizar um trabalho con-
tínuo e criativo para engajar o seu time ao cumprimento das metas, as 
pessoas estão em busca de significados e de realizarem algo importan-
te.”, destaca Tatiana.
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profissionais que são capazes de se auto-
motivarem é o primeiro passo. No mais, a 
empresa deve criar e manter ambientes de-
safiadores e saudáveis, que proporcionem 
o sentimento de busca e conquista de algo 
maior, por isso um dos valores da Partage é 
visão em longo prazo e valorização dos fun-
cionários. A criatividade possui um papel 
central nas mudanças, pois é através de um 
novo olhar que grandes e assertivas mu-
danças podem ser viabilizadas. Portanto, 
o gestor deve incentivar esta competência 
em suas equipes.

Revista Partage - Qual é o papel do RH 
neste cenário? 
Tatiana da Costa - Acredito que o RH 
possa auxiliar a empresa na dissemina-
ção de valores positivos e estamos traba-
lhando para consolidar ferramentas que 
possam nortear esta visão e criar meca-
nismos para disseminação e consolidação 
de cultura, visando a aproximação dos 
valores dos empreendedores às pessoas. 
O RH deve atuar na atração, retenção e 
desenvolvimento contínuo dos profissio-
nais, deve criar e manter políticas que 
possam auxiliar os gestores e empresa na 
condução deste objetivo.

Revista Partage - Quais são os aspectos 
que todo gestor de pessoas precisa ter?
Tatiana da Costa - Comunicação, tra-
balho em equipe com seus pares, gestão 
de pessoas com a sua equipe, administrar 
conflitos, conhecer e saber gerir proces-
sos, saber ouvir e saber fornecer um bom 
feedback, saber engajar suas equipes e, 
principalmente, saber desenvolver e fazer 
florescer o melhor das pessoas.

Revista Partage - O que é levado em 
conta na construção da Gestão de 
Recursos Humanos do Grupo Partage?
Tatiana da Costa - a Estrutura de 

pessoas e processos com sustentabili-
dade
aAlinhamento de políticas de gestão de 

pessoas às necessidades da organiza-
ção (metas, objetivos, missão, visão e 
valores institucionais)
a Apoio às pessoas
a Apoio às lideranças na retenção, 

atração e desenvolvimento de pessoas
a Resultados
a Valorização de equipes

Revista Partage - Em sua opinião, o 
RH da empresa é a mola propulsora 
para o desenvolvimento. Por quê? 
Tatiana da Costa - Cada funcionário 
deve sempre buscar o autodesenvolvi-
mento, independentemente da empresa 
ter mecanismos de desenvolvimento ou 
não, pois cada um é responsável pela 
construção de sua carreira. Dentro da 
empresa, em parte sim, porque o RH pos-
sui ferramentas e processos para auxiliar 
os gestores no desenvolvimento de suas 
equipes, mas os principais responsáveis 
por desenvolver os funcionários são seus 
próprios gestores, que possuem visibi-
lidade de cada ponto de melhoria e de-
vem estar aptos para serem agentes de 
desempenho. Acredito muito no poder 
de um bom feedback, este deve ser feito 
sempre de forma construtiva e transpa-
rente, visando o desenvolvimento pessoal 
e profissional de cada um. 

Revista Partage - Qual é a influência 
da inovação na Gestão de Pessoas?
Tatiana da Costa - O volume de diversi-
dade de informações que hoje recebemos 
dos meios de comunicação, redes sociais, 
etc., permite um olhar mais crítico sobre 
vários aspectos de nosso dia a dia, mas 
muitas pessoas tem medo de mudar ou 
dar uma sugestão. Portanto, é papel do 
gestor saber extrair este olhar diferen-
te de cada um, saber criar um ambiente 
que ofereça segurança para que a equipe 
se coloque sem medo e saber viabilizar 
ideias e motivar o surgimento de outras. 
Gestão de pessoas pode auxiliar os ges-
tores através de ações para quebra de 
paradigmas, auxiliando na gestão de mu-
danças importantes.

Revista Partage - Hoje é comum que as 
empresas, para não perderem espaço no 
mercado, passem por inúmeros proces-
sos de inovações.  Qual é o impacto dessa 
realidade sobre a Gestão de Pessoas?
Tatiana da Costa - A inovação sempre 
deve permear o processo de gestão de 
pessoas, o mundo se transforma e progri-
de, o que pensamos que é certo hoje, ou 
durante anos, amanhã ou no futuro pode 
estar totalmente obsoleto. Portanto, é 
necessário ouvir, permitir e incentivar a 
inovação, não há limites para uma boa 
gestão de inovação. Pessoas devem ser 
capazes de transformar suas vidas e 
transformar ambientes para melhor; mes-
mo a empresa estando com um bom es-
paço no mercado é importante manter o 
processo criativo. A inovação é essencial 
para a sobrevivência e perenidade dos 
negócios no mundo globalizado e compe-
titivo em que vivemos.

Revista Partage - Quais suas expec-
tativas para a Gestão de Pessoas em 
médio e longo prazo? 
Tatiana da Costa - a Capacitação 

das pessoas para atuação profissional 
competente e que garanta boas entre-
gas e resultados. 
a Formar e disseminar valores positivos 

para que estes possam ser introspecta-
dos e praticados através de bons hábi-
tos e atitudes positivas no dia a dia. 
a Formar grandes líderes de pessoas, 

para que se preocupem com o ser huma-
no, além dos resultados, e para que pos-
sam identificar e formar grandes talentos.
a O mundo está precisando de pessoas 

mais positivas e preocupadas com o 
bem estar do outro, por isso, acredito 
na importância de termos bons profis-
sionais, não só no aspecto de trabalho, 
mas nas relações positivas com as pes-
soas. Isso pode agregar para um mundo 
melhor e perpetuar a Partage como uma 
empresa singular neste sentido.  As pes-
soas precisam saber o seu papel na so-
ciedade e de que forma podem contribuir 
para o mundo melhor que todos desejam. 
a Para alcançar este sonho, o RH neces-

sita continuamente da atuação positiva 
de todos os funcionários, gestores e di-
retores da Partage, pois são as atitudes 
dessas pessoas que constroem um bom 
ambiente. n

  O mundO está 

precisandO de 

pessOas mais 

pOsitivas e 

preOcupadas cOm  

O bem estar  

dO OutrO  
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PPara dar início à temporada natalina, em no-
vembro, o Papai Noel chegou ao Partage Shopping 
São Gonçalo em grande estilo. Acompanhado por 
“noeletes”, em seu primeiro dia no mall, o Bom 
Velhinho recebeu cartinhas e tirou fotos com a 
criançada. Além disso, os pequenos também 
puderam se divertir no carrossel. Com o tema 
“Tradições de Natal”, a aposta do centro comer-
cial é que esse ano o clima tradicional da data 
conquiste todas as idades. Segundo a Gerente de 
Marketing do shopping, Andréa Pereira, o principal 
objetivo é levar aos frequentadores a real beleza 
desta época. “Investimos bastante na decoração, 
que lembra as tradições da data, remetendo a todo 
o encantamento do Natal”, diz.

Montada na Praça de Eventos, no 1º piso, o 
maior destaque no cenário natalino é a árvore 
de 10 metros de altura, decorada com ursinhos e 
brinquedos. A ornamentação conta com panetones, 
meias na chaminé para receber presentes, cartões 
de Natal e cartinhas para o Papai Noel.

Demonstrando a aceitação da campa-
nha uma das clientes elogiou o even-
to em uma das redes sociais do 
shopping. “Foi tudo lindo. Além 
das crianças, os adultos ado-
raram. Vou levar o meu fi-
lho para fazer o pedido ao 
Papai Noel”, comenta.

O clima de Natal agra-
da não somente aos con-
sumidores, que enxergam 
a época como um bom mo-
mento para reunir a família, 
mas também aos lojistas, que 
apostam que o período é propí-

cio para o aumento das vendas, como é o caso da 
líder responsável pela loja de vestuário feminino 
Aquamar, Júlia Côrrea da Silva Carvalho.

“Para nos prepararmos para o Natal, geralmente 
aumentamos o número de funcionários e lançamos 
peças especiais para a data. Algum tempo antes, 
preparamos o estoque, com numerações variadas 
e em maior quantidade. Eu acredito que tenhamos 
um aumento no movimento e nas vendas, porque 
já estamos com algumas baixas de preço na loja, o 
que vai atrair o cliente neste momento atual, que é 
de economia. Estamos bem otimistas para a data”, 
ressalta.

Aqueles que ainda não puderam tirar a foto com 
o Papai Noel, fiquem atentos ao calendário para 
não perderem a oportunidade. As fotos no tamanho 
10x15 saem por R$15 e as 15x20, por R$20.

a DECoRaÇÃo
A elegância do Partage Shopping São Gonçalo 

também se mantém na decoração natalina. Além 
da árvore de Natal e todos os enfeites que uti-

liza nessa época do ano, o shopping in-
vestiu em mais de duzentas mil lâm-

padas na parte interna do centro 
de compras. A montagem do 

cenário conta com três corti-
nas de luzes suspensas.

Já no Jardim e na facha-
da, foram colocadas trezen-
tas mil micro lâmpadas, todas 
em LED, que enfeitam econo-

mizando energia. As luzes têm 
formatos de estrela e de gotas 

que, segundo o shopping, pro-
metem encantar o público. n

É NATAL NO 
PARTAGE 
SHOPPING  
SÃO GONÇALO
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