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Categoria Profissionais - Marketing
Case: HBR Realty apresenta o Shopping Patteo Urupema
Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Mogi das Cruzes, SP
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Controlada pela Hélio Borenstein S.A. – Administração, Participações e
Comércio, a HBR Realty atua no segmento de locação de propriedades
comerciais.
A Companhia mantém mais de 78 operações no Brasil, como lajes
corporativas, malls, shopping centers, hotéis, estacionamentos, galpões,
Self Storage, One to One Lease, Built to Suit e Sale Lease Back.
Lastreada pela tradição de sua controladora, que possui 56 anos de
existência,

a

HBR

Realty

desenvolveu

soluções

para

marcas

como

Bradesco, Burger King, Decathlon, Pirelli e TIM, entre outras, e criou
oportunidades de negócios em centros de compras localizados em Mogi
das Cruzes (SP), Olinda (PE), e Suzano (SP), bem como em inúmeros
centros de conveniência com a marca ComVem, em operação em
Taubaté, São José dos Campos (2), Sorocaba (2), Mogi das Cruzes (2),
São Paulo (4), ABC (2), São Vicente (1), além dos que estão em fase de
desenvolvimento.

Roberto Viegas - Assuntos Corporativos
roberto.viegas@helbor.com.br

Tel.:(11) 4795-8555 Fax:(11) 4724-8831
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RESUMO
O Shopping Patteo Urupema vem revitalizar o centro de Mogi das Cruzes,
a territorialmente maior e mais antiga cidade da Zona Leste da Grande
São Paulo, região tradicional de comércio, gerando até 2 mil vagas de
emprego.
Shopping vertical, ficará distribuído em 7 pavimentos, com escadas
rolantes centrais, que promovem a visualização plena de todos os
andares, com inúmeras opções de alimentação, entretenimento e lazer.
Inclui 6 modernas salas de cinema da Rede Cinemark, lojas Renner como
âncora, 85 lojas, 24 quiosques, praça de eventos, praça de alimentação,
e 250 vagas em subsolo.
O nome Shopping Patteo Urupema é uma homenagem ao antigo Cine
Urupema, criado em meados do século passado, e que foi por 16 anos,
o maior do Brasil, com 3.600 lugares.
Por sua concepção inteligente e localização privilegiada está com cerca
de 60% locado.
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NATU REZA DO C ASO E AMB IENTE
RNO
EXTER
Fundada em 1560
0, ao lado
o da Serra do Itap
peti, Mogi das Cruzes é
territorialm
mente a maior
m
e mais antiga cidade da
a Zona Le
este da Grrande
São Paullo. Caracte
eriza-se co
omo sede-regional de comérc
cio e servviços,
possui attividades in
ndustriais de
d ponta, agronegócio pujante,, além de duas
universida
ades e trê
ês faculdad
des. Os se
etores de serviços e indústria
a são
responsávveis respe
ectivamente
e por 46%
% e 18%
% do tota
al de riqu
uezas
produzido
o pelo Mun
nicípio.
Localizada a leste da Grande
e São Pau
ulo, a 61 km.
k
da cap
pital, na re
egião
conhecida
a por Alto Tietê, Mogi das Cruzes tem
t
uma população
o de
440.769 habitantes, (IBGE 20
018), com IDH de 0,783, nívvel conside
erado
alto, pela
a PNUD - Programa
P
d
das
Nações Unidas para
p
o Dessenvolvimento.

Vista da cidade
c
de Mogi
M
das Cruzzes, com a Se
erra do Mar ao
a fundo, a p
partir do Pico
o do
U
Urubu,
a 1140
0m de altura
a, na Serra do
o Itapeti
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Segundo dados do
o IBGE o PIB
P per ca
apta é de R$ 32.602
2,00 e a renda
r
média

fa
amiliar

me
ensal

gira
a

em

torrno

de

R
R$

4.139,0
00.

A

posição

estratégic
ca da cida
ade, com grande in
nfraestruturra rodoferrroviária que a
liga ao Litoral, Va
ale do Pa
araíba e Capital
C
Paulista, no transporte
e de
pessoas e cargas, bem com
mo ligação
o ao Aero
oporto Internacional, em
Guarulhoss, é um dos
d
motivo
os pelos quais
q
o mu
unicípio attrai um grrande
número de
d empreen
ndedores interessado
os em inve
estir no comércio loc
cal.
O centro de Mogi das Cruze
es, como geralmente
e ocorre n
na maioria
a das
entrais dass cidades, apresentta uma grande
g
concentração
o de
áreas ce
comércio e pequen
nos negóciios, agências bancárrias e outros serviço
os, e
por conse
equência, conta
c
com
m grande fluxo de pessoas, e trráfego inte
enso.
Está tamb
bém a pou
ucos metro
os do Term
minal Centrral de Ônib
bus e de trem.
t

Av. Voluntário Fernand
do Pinheiro Frranco

PROB
BLEMA
A E OPO
ORTUN
NIDAD
DE
Havia, en
ntretanto, uma
u
lacuna
a no que se refere a conforto
o, moderniidade
e praticid
dade, tanto
o na hora das compras, quan
nto na de alimentaç
ção e
lazer, nessta área da
a cidade.
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Diante dessa oporrtunidade, havia esp
paço para que o centro de Mogi
tivesse se
eu primeiro
o shopping
g.
De posse
e de um terreno que
q
ocupa um quarrteirão inte
eiro, localiizado
numa da
as mais movimentad
m
das avenidas do centro,
c
a Av. Volun
ntário
Pinheiro Franco, ch
hamada popularmen
p
nte de “Avvenida doss bancos”, um
dos luga
ares mais cobiçado
os pelo comércio
c
m
mogiano,
R
a HBR Realty
visualizou
u esta opo
ortunidade e trouxe para a re
egião central o Shop
pping
Patteo Urrupema.

LOCA
ALIZAÇ
ÇÃO

M
Mapa
de loca
alização

DIAG
GNÓSTIICO
O lançam
mento do Shopping Patteo Uru
upema visa
a oferecer comércio com
ambiente agradável, seguro, bonito e climatizado, contribuindo co
om a
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revitalização do centro de Mogi das Cruzes, atraindo grandes marcas,
promovendo

investimentos,

além

de

gerar

empregos,

impostos

e

oportunidades de negócios.

SOLUÇÃO
O empreendimento foi pensado como um shopping de vizinhança, para
atender ao público mogiano, visto que a cidade não tinha um shopping
de centro, como acontece em várias outras cidades. Inclusive São Paulo,
com o Shopping Light.
O

Shopping

Patteo

Urupema

oferecerá

espaço

para

85

lojas,

22

quiosques, uma praça de eventos, praça de alimentação e cinema. Para
maior

conforto

do

público

foram

projetadas

250

vagas

de

estacionamento, alocadas em três subsolos.
A concepção do Shopping se deparou com duas situações inusitadas.
A primeira foi o apelo emocional do novo empreendimento. Ele remete a
um dos grandes pontos de lazer e encontro de Mogi das Cruzes, na
década de 1950: o Cine Urupema que foi por 16 anos o maior do Brasil
com 3600 lugares! O local fez parte da vida cultural de milhares de
pessoas na época, e permanece na memória afetiva da cidade.
O projeto do Shopping Patteo Urupema é do arquiteto Wilson Marchi
Júnior, o paisagismo é do conceituado arquiteto Benedito Abbud, e a
decoração de interiores tem a assinatura da arquiteta Sandra Pini. A
construção

do

empreendimento

está

sendo

realizada

pela

MPD

Engenharia.
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Como errigir um empreendim
e
mento neste local que
q
não suprimisse sua
história,

e

ao

mesmo

tempo

trrouxesse

contempo
oraneidade

ao

empreend
dimento?
A solução
o veio por meio da
a homenag
gem ao cin
nema no nome do novo
shopping, e também
m retratan
ndo a arqu
uitetura do
o antigo c
cinema em
m sua
fachada.

Perspectiv
va ilustrada da
d Fachada do
d Shopping
g Patteo Urup
pema

Fotografias do Cine Urupema
U
tirad
das nas déca
adas de 1950
0/60
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Marchi trouxe para a fachada do projeto as colunas verticais, que são a
marca do antigo cinema da cidade.
Para Marchi, “o novo shopping representa variedade e funcionalidade,
aproximando comodidade e praticidade à vida das pessoas. Por isso e
pela

sua

contemporaneidade,

a

proposta

arquitetônica

do

empreendimento o credenciou a se tornar um marco para Mogi das
Cruzes, como foi no passado, com o Cine Urupema.”
O segundo desafio dos empreendedores foi técnico: como produzir um
ABL grande, que trouxesse rentabilidade em uma área de terreno
relativamente pequena.
A solução neste caso, para dimensionar corretamente o produto, foi
verticalizar o projeto, opção não muito frequente na concepção de
shoppings, que em sua grande maioria são horizontais, e com no máximo
de 2 a 3 andares.
Com 7 andares, o Shopping Patteo Urupema teve cerca de 60% de sua
ABL locável.
O projeto estabeleceu espaços integrados e circulação vertical definida
por um core central aberto, que permeia toda a construção, equipado
com escadas rolantes, diminuindo a distância visual entre os pavimentos
e ajudando a integrar os diversos ambientes.
Permite

assim

equipamentos,

uma
em

visualização
todos

os

completa
andares,

das

lojas

trazendo

e

demais

unidade

ao

empreendimento.
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A racionalização e sinergia da localização das atividades dentro do
empreendimento, em cada um dos andares, foi um dos atrativos para
que lojas âncora como Renner e Cinemark logo se atrelassem ao projeto.
A Rede Cinemark, com 4 modernas salas de cinema, tecnologia XD, para
a exibição de produções com os mais avançados recursos disponíveis, e
capacidade de 800 lugares, vai ocupar o último andar do Shopping,
As praças de alimentação foram alocadas no penúltimo andar para que
os frequentadores destes locais perpassassem e visualizassem as demais
atrações do shopping.
As escadas rolantes irrigam com seu fluxo todo o Shopping, passando
inclusive pelo interior da Renner, loja âncora que ocupa uma área de
2.000m², no 2º andar.
Assim, no térreo e 1º andar estão instaladas diversas lojas, no 2º andar
está a loja âncora, o 3º, 4º e 5º andares apresentam lojas e serviços,
no 6º andar estão as praças de alimentação e eventos, e no 7º andar
as salas de cinema.
Outra qualidade do projeto foi a utilização de fechamento das paredes
periféricas frontais e laterais do empreendimento com pele de vidro, o
que permite uma iluminação agradável e natural. Todo o Shopping está
também equipado com lâmpadas LED.
A fachada foi inteligentemente projetada com uma leve inclinação frontal
para

permitir

que

fosse

visualizada,

mesmo

em

ruas

transversais,

principalmente quando iluminada à noite.
Possui ar condicionado central, medição automática de água e energia,
som ambiente.
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Todas

essas

qualidades

não

estão

presentes,

de

modo

geral,

no

comércio de rua da região, o que atraiu 70% das marcas da cidade
para o shopping, sendo 30% delas franquias.
As locações foram iniciadas em junho de 2019 tendo como base de
preço R$140,00 o valor do m².
A previsão de entrega é para o 2º semestre de 2022.

FICHA TÉCNICA EMPREENDEDORES:
Realização e Incorporação: HBR Realty
Construção: MPD Engenharia
Arquiteto: Wilson Marchi – Marchi Arquitetura
Paisagista: Benedito Abbud
Decoração: Sandra Pini

FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO:
Endereço: Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco nº 515.
Quadro de áreas: ABL 9.730,00m²
Área total do terreno: 3.765,00m²
Área total construída: 27.789,00m²
Total de andares: Térreo + 6 andares (7 pisos)
Altura do edifício: 53 metros
83 lojas: sendo 1 loja âncora e 1 megaloja
Metragem das lojas: 15 m² a 2.204,25 m²
24 quiosques
2 praças de eventos
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4 salas de cinema Cinemark com 800 lugares
Nº de vagas: 250 distribuídas e 3 subsolos
Bicicletário
Fraldário
Doca para carga e descarga
Ar condicionado central
Música ambiente
Medição automática de água e luz

IMPLANTAÇÃO

Térreo
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Planta do 1º Pavimento

Planta do 3º Pavimento

Planta do 4º Pavimento
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Planta do 5º Pavimento

PERSPECTIVAS ILUSTRADAS

Fachada
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Entrada

Pavimento térreo
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Praças de alimentação

Praças de alimentação

Fraldário
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IMPLE
E MENTT AÇÃO
O/EXE CUÇÃ
ÃO

Estande do
d Shopping Patteo Urupe
ema

Estande do
d Shopping Patteo Urupe
ema
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PEÇAS DE MARKETING

Anúncio Jornal o Diário de Mogi

Site do empreendimento
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Outdoor

Matéria publicitária G1

Banners G1 Vale do Ribeira
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Folheto Pg
P 1

Folheto Pg2
P
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Anúncio e banner Meon

Anúncio Revista Opinião
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Banners no site Abril

Banners UOL
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Book de 15 páginas - Capa

Book Pg 2
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RESULTADOS
Primeiro shopping do centro de Mogi das Cruzes, lançado em final de
2019, está com cerca de 60% dos espaços locado e deve gerar até
duas mil novas vagas de emprego.
A previsão de entrega é o 2º semestre de 2022.
A HBR Realty será responsável também pela administração do Shopping o
que

garantirá

a

continuidade

da

qualidade

dos

serviços

do

empreendimento.
O Shopping Patteo Urupema veio unir passado, presente e futuro, num
ambiente que trouxe ao comércio da região central de Mogi, praticidade,
lazer e conforto, em um único lugar.
“Planejamos com muito carinho o projeto do Shopping Patteo Urupema,
porque aquele terreno faz parte da história da nossa família e das
nossas empresas, e, além disso, terá enorme relevância para o comércio
da cidade”, comenta o economista Henrique Borenstein, presidente da
Hélio

Borenstein

S.A.

–

Administração,

Participações

e

Comércio,

controladora da HBR Realty.
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ANEX
XOS
Hélio

Bo
orenstein

foi

um

im
migrante russo,

na
ascido

na

Ucrânia, que

escolheu o Brasil para
p
viver e fez de Mogi dass Cruzes, n
na Grande São
Paulo, su
ua terra desde
d
que
e aqui ch
hegou em 1917. Hé
élio Boren
nstein
nasceu no dia 17 de
d outubro
o de 1900, na cidade
e de Kiev.
Tendo co
omo sócio
o o sogro, Capitão Joaquim de
d Mello F
Freire, dirig
giu a
Cinematográfica Me
ello Freire & Borensstein, proprrietária de
e uma rede de
cinemas na cidade. Visionário
o, Borenste
ein teve a iniciativa d
de construiir em
Mogi e manter
m
porr várias dé
écadas o Cine Urupema, com 3.600 lug
gares,
que cheg
gou a ser o maior cinema do País, nos anos 50. Naq
quele
período, filmes
f
com
mo “E o Ve
ento Levou” com Cla
ark Gable e “Cantand
do na
chuva” com Gene Kelly, arra
astavam multidões
m
à salas d
às
de exibição
o no
Brasil.
Foi també
ém importa
ante colaborador em
m projetos sociais dessenvolvidoss por
entidadess assistenc
ciais de Mo
ogi das Crruzes, com
mo a Liga Humanitárria, a
Santa Ca
asa de Missericórdia e o Hosp
pital Mãe Pobre, alé
ém de um dos
fundadore
es e mante
enedores da
d Orquesttra Sinfônic
ca Eutherp
pe Mogiana
a.
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CURIOSIDADE
- O nome Urupema (com variantes de Urupemba, arupemba, gurupema,
jurupema, urupemba e mais de 3 dezenas de grafias, sinônimos nos
registros históricos, desde Hans Staden em 1557) advém do Tupi Antigo,
uma peneira de diversas fibras vegetais, rasa e esquinada, retangular
(depois também circular) usada nas lides domésticas, para peneirar
farinha de milho, de mandioca, feijão, etc, e também na pesca e como
divisória, telas para separar ambientes ou proteger de insetos. Essa
denominação como peneira é de largo uso no Brasil. - Wikipedia
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