
2022SEU ESTILO, SUA CARA, SEU SHOPPING.

Decoração + Design + Lifestyle 

Ponteio
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Pres

ença
Há 27 anos presente em Belo Horizonte, o Ponteio tem leva-
do estilo, sofisticação, bom gosto e originalidade à capital 
mineira. 

Localizado no centro dos principais pontos da cidade, o  
shopping está no coração da zona Sul, onde se encontram  
bairros residenciais de alto padrão e um público de alto  
poder aquisitivo. O Ponteio também está perto dos condo- 
mínios mais  valorizados de Belo Horizonte e Nova Lima.  

Clique no mapa para navegar no Google Maps

Uma  
localização  
mais do que 
privilegiada. 

O maior shopping 
de decoração 
de Minas Gerais,  
na melhor 
localização de BH.
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Santa Lúcia

Belvedere

Sion

Savassi

São Bento

Mangabeiras

São Pedro

Santo Antônio

Funcionários

Buritis

Cidade Jardim
Gutierrez

Serra

Cruzeiro

Anchieta
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Clientes fiéis, com alto poder aquisiti-
vo. Pessoas que buscam por estilo de 
vida, requinte, marcas de excelência, 
serviços diferenciados, diversão e um 
ambiente de bom gosto. Dos profissio-
nais de Decoração ao consumidor co-
mum, todos compartilham o Lifestyle 
Ponteio. 

Lifestyle Ponteio 
Um lugar 
onde as pessoas 
querem estar.

O Ponteio tem 
formadores 
de opinião 
que criam 
tendências 
e mobilizam 
pessoas 
diariamente. 
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Um centro 
de compras 
completo, com 
a excelência 
que você 
encontra só aqui. 

O Ponteio tem mais de 51 mil metros quadrados de 
área construída. São 60 lojas distribuídas em três 
pisos, além de um amplo e seguro estacionamento 
100% coberto, com capacidade para mais de 700 
veículos. 

Com um projeto arquitetônico arrojado e diversas 
lojas de marcas reconhecidas nacionalmente, o 
Ponteio oferece um ambiente sofisticado para 
você escolher o melhor em decoração, design e 
funcionalidade para a sua casa. 

Aqui você encontra lojas de móveis, eletro- 
domésticos, eletroeletrônicos, artigos para o lar, 
cama, mesa e banho, adornos, obras de arte, 
molduras, tapeçaria, iluminação e presentes 
de casamento, tudo de acordo com a sua 
necessidade e estilo. Somos o maior shopping de 
decoração, design e móveis de Minas Gerais, com 
reconhecimento nacional. 

Sua loja onde
os olhares se
encontram.
Ao lado de
grandes marcas.
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Mais que um centro 
de compras, um espaço 
de entretenimento, 
cultura e lazer.

Mais do que uma praça de 
alimentação, um espaço 
aprazível de convivência 
com diversas opções 
gastronômicas. 

Restaurante + Culinária Japonesa + Pizzaria + Café + Doceria + Bonbonnière

O mais sofisticado complexo de 
cinemas de Belo Horizonte; o 
único de MG com sala Premier 3D 
e menu gourmet. São 4 salas com 
tecnologia 3D de ponta, som espacial 
3D e salas e foyer com sistema 
de higienização do ambiente e do ar. 

Cineart Ponteio
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Espaço Gourmet

Turi

Santa Pizza

Hokkaido

Vitalle Gourmet

Fany Bombons 

Café com Arte



Serviços que 
se conectam 
com seu público.
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A academia mais moderna
e completa de Belo Horizonte. 

Você também encontra no Ponteio a academia 
Bodytech: os melhores equipamentos, uma bela 
arquitetura e a estrutura mais moderna da cidade, 
com serviços e conveniências exclusivas.

Os alunos da Bodytech têm 4 horas de estaci- 
onamento para usar de forma gratuita. Assim, eles 
podem aproveitar as lojas, os restaurantes e até 
um filme no cinema.
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Espaço
Família

Toda a estrutura 
necessária para 
os cuidados 
com as crianças, 
proporcionando 
conforto e praticidade 
que um passeio em 
família merece.

Bicicletário

Como opção aos 
veículos, temos vagas 
disponíveis para bikes 

com segurança e 
conforto.

Vaga para 
carro elétrico

O Ponteio disponibiliza 
a vaga verde em seu 

estacionamento. O 
carregador é oferecido 

aos  usuários do 
shopping em parceria 

com a Audi e a BMW, 
que também carregam 

os seus veículos aqui.

Clube
do Livro

Ambiente para troca 
de livros e experiências.  
Todos podem doar, levar 
para casa exemplares do 
seu interesse ou mesmo 
utilizar o espaço para 
leitura.

Posto da 
Polícia Federal 
para emissão 
de passaporte

O piso L1 abriga o maior 
Posto de Emissão de Pas-
saporte da Polícia Fede- 
ral no Brasil. Este é o úni-
co em Belo Horizonte para 
emissão e renovação de 
passaporte, o que gera um 
aumento considerável no 
fluxo diário de novos con-
sumidores.

Lava a
Jato

Há 15 anos trabalhando 
para garantir qualidade, 
confiança e conforto na 
hora de cuidar dos veículos 
de nossos clientes.



Presença 
qualificada 
e constante 
na mídia. 
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Site
e Google

OOH

TV aberta
e fechada

Rádio

Redes
sociais

Performance 
Multicanal

Ocupar os espaços 
urbanos próximos do 
shopping, com excelente 
fluxo de automóveis, 
tem sido uma estratégia 
adotada para reforço 
de comunicação.

Divulgações em 
programas que tenham 
afinidade com o público 

do shopping, como 
jornalismo, gastronomia e 

decoração.

Programação neste 
meio durante todo o ano, 
apostando na frequência 

e no perfil das emissoras 
news e musicais com alto 

índice de audiência no 
target AB.

Com mais de 110 mil 
seguidores, o Ponteio está 
sempre criando conteúdo 
próprio e relevante para 
seu público e ativando-os 
em suas redes.

Primeiro lugar no ranking 
do Google nos termos 
relacionados a decoração 
e mix de produtos, com 
24 mil acessos em média/
mês no site.

O Ponteio é uma marca 
que expressa estilo em 
todos os seus canais de 
interação com o público. 
O site disponibiliza 
informações sobre 
lojas, programação 
e toda a gama de 
eventos do shopping, 
em diferentes mídias e 
em multiplataformas, 
valorizando o 
relacionamento cada 
vez mais próximo com o 
mercado.

O Ponteio é uma marca que expressa estilo em todos os 
seus canais de interação, criando um relacionamento 
cada vez mais próximo com seu público. Os esforços 
de comunicação do shopping vão além da cidade, 
uma vez que esse público se estende a várias outras 
cidades próximas, como Nova Lima, Itabirito, Ouro 
Preto, Mariana, Lagoa Santa, Sete Lagoas, entre  
outras localizadas a até 100 quilômetros de distância.

O Privilège é o programa oficial de relacionamento 
do Ponteio com profissionais de decoração e 
arquitetura. Com esse programa , os associados  
têm acesso a descontos especiais e outras 
vantagens exclusivas.
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Inaugurado: julho de 1995 
Área total do terreno: 15.035 m² 
Área construída: 51.483 m² 
Área bruta locável: 19.000 m² 
Frequentadores/ano: 1,2 milhão/ano
Total de lojas: 60 
Quiosques: 1
Pisos: 2 Pisos Lojas e 2 Pisos Estacionamentos
Elevadores: 1
Escadas Rolantes: 2
Âncoras: 4 - Tok & Stok, Lider Interiores, Cineart, Bodytech
Semiâncoras: 1 - Posto da Polícia Federal para Emissão de Passaporte
Megalojas: 2 - Cook Eletroraro, Tool Box
Cinema: 4 salas de cinema Cineart, sendo 1 padrão, 2 salas 3D e 1 Premiere 
Alimentação/Fast-Food: 6- Bodega Santa Pizza, Café com Arte, Fany Bombons, Hokkaido, Turi e Vitalle Gourmet
Restaurantes: 3 - Hokkaido, Turi e Vitalle Gourmet
Vagas de estacionamento: 770, incluindo duas com recarga para carros elétricos
Lazer: cinema, Espaço Gourmet (praça de alimentação)
Serviços: Posto da Polícia Federal para Emissão de Passaporte, academia, lava a jato, empréstimo de carrinho de 
bebê, dog car, fraldário (Espaço Família), bicicletário, ponto de coleta de reciclagem de equipamentos eletrônicos 
Piso: 4 
Informações adicionais: Rodovia BR-356, na entrada da Avenida Nossa Senhora do Carmo 

Ficha técnica



ponteio.com.br • (31) 3503-2500 • BR-356, 2.500, Santa Lúcia • BH – MG

/ponteiolarshopping@ponteio

adshopping.com.br

(11) 5508-4500

Administração

admall.com.br

(11) 5508-4500

tradeshopping.com.br

(31) 3286-8550

alugueon.com.br

(11) 94060-6666

Comercialização


