• Hemisfério Sul Investimentos é uma empresa líder de
gestão de investimentos focada no mercado imobiliário,
incluindo os segmentos de varejo, comercial, logístico e
residencial.
•Concentrada na aquisição, no desenvolvimento, no
reposicionamento de ativos imobiliários, na criação de
plataformas operacionais e em soluções de financiamento.
• O time já investiu volume superior a R$ 4 bilhões em mais
de 60 ativos, somando área construída aproximada de 1,8
milhão de m².

• Maior transação do segmento imobiliário brasileiro. Venda
da plataforma industrial e logística por R$ 3 bilhões.

• Saphyr Shopping Center, com sede no Rio de Janeiro, foi
fundada em 2002 por Paulo Stewart, ex-acionista e CEO da
ECISA, com mais de 30 anos de experiência no setor varejista
do Brasil.

•

A Saphyr participou da estruturação, execução, locação e
gestão de mais de 30 centros comerciais. E já desenvolveu,
gerenciou ou comercializou mais de 1 milhão de m².

• Conta com uma equipe de mais de 90 colaboradores,
alguns deles com experiência de mais de 20 anos no setor e
passagens pelos principais players de mercado. Uma equipe
multidisciplinar com foco nos resultados, no compromisso de
entrega e na excelência de serviços.

Expertises complementares: originação, acesso à capital, disciplina de investimento e engenharia.
• A organização integrada verticalmente está alinhada à estratégia de crescimento da Saphyr, através de
aquisições ou desenvolvimento de Projetos Greenfield e posterior administração, ancorada no controle acionário
do ativo.
•

A estrutura de pessoas, processos e ferramentas é consistente/adequada e já está preparada parao
crescimento projetado para os próximos 3 anos.
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JOINT VENTURE – SAPHYR/HSI

A Saphyr é uma das principais companhias do setor de Shopping Center do Brasil. Atua em todas as etapas, desde a concepção até a gestão do negócio.Fundada
em 2002, a Saphyr tem atualmente um portfólio de 14 shoppings em diferentes estágios de maturação, totalizando 430 mil metros quadrados de ABL. Os
investimentos estão estrategicamente diversificados por região e segmentados por diferentes perfis de consumidores.

VISÃO
Ser a melhor e mais eficiente empresa de Shopping Centers da América do Sul.

MISSÃO

Proporcionar uma experiência de varejo excelente e maximizar o bem
estar social através do desenvolvimento, aquisição, comercialização e
administração de Shopping Centers que possibilitem gerar maior
conveniência, conforto, lazer e entretenimento, gerando valor para
lojistas, consumidores, colaboradores e acionistas..

VALORES

•

•
Somos um time de donos;
Temos obstinação pela excelência, eficiência e produtividade;
•
Agimos com simplicidade e agilidade;
•
Temos compromisso com resultados;
•
Prezamos pela meritocracia;
•
Trabalhamos com ética.
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A SAPHYR

12
Shopping
Centers

430.000

82% de

m² de ABL

ABL Própria

21 mi

92 mi

de fluxo de
veículos

de fluxo de
pessoas

Os dados consideram o acumulado Jan a Dez 2017.
1. 390.000 m² em operação e 40.000 m² em desenvolvimento
2. Sem Shopping Granja Vianna.
3. SSS: Same Store Sales

R$2,9
bi
em vendas²

2.000+
Lojas

+8%
em SSS³
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SAPHYR EM NÚMEROS

PORTFÓLIO

RJ

SP
Inauguração: Abril/2013

NORDESTE

Bossa Nova Mall
Rio de Janeiro – RJ
8.147 m² de ABL

NORTE
Inauguração: Novembro/2015

Shopping Paralela
Salvador - BA
40.120 m² de ABL

Via Verde Shopping
Rio Branco – AC
28.274 m² de ABL

Inauguração: Abril/2009

Inauguração: Novembro/2011

Shopping Pátio Maceió
Maceió – AL
41.314 m² de ABL

Shopping Manaus ViaNorte
Manaus – AM
52.600 m² de ABL

Expansão: 5,981 m² (Out. 2013)
Inauguração: Novembro/2009

Inauguração: Novembro/2014
Pátio Roraima Shopping
Boa Vista – RR
32.732 m² de ABL

Inauguração: Novembro/2014

SuperShopping Osasco
Osasco – SP
17.663 m² de ABL

Inauguração: Outubro/2005

Fashion Mall
Rio de Janeiro – RJ
15.335 m² de ABL

Inauguração: Outubro/1982

Shopping Jardim Guadalupe
Rio de Janeiro – RJ
40.700 m² de ABL

Inauguração: Novembro/2011

Pátio Cianê Shopping
Sorocaba – SP
27.373 m² de ABL

Inauguração: Novembro/2013

Shopping Granja
Vianna
Cotia - SP
30.595,99 m² de ABL

Inauguração: Novembro/2010
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Shopping Metrô Tucuruvi
São Paulo – SP
32.700 m² de ABL

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA
120.000
Fluxo médio de
Veículos/dia no bairro

ESTAÇÃO DO
METRÔ SÃO
CONRADO

DUPLICAÇÃO
DO ELEVADO DO
JOÁ

9 km

5km
9 km
4,5km

O SHOPPING

36 ANOS
EXPERIÊNCIA
GASTRONÔMICA

OPEN MALL

CONVENIÊNCIA

ENTRETENIMENTO
INFANTIL

O FASHION MALL HOJE
120

629

lojas

vagas
de estacionamento

TEATRO COM
DUAS SALAS
sala 1:
474 lugares

sala 2:
265 lugares

Cinema

KINOPLEX
4 salas
sendo 2 vips

ABL:

15.984,06

3.760.000

470.000

Fluxo de pessoas por ano

Fluxo do estacionamento por ano

PERFIL DO PÚBLICO
3,7 MM
De visitas anuais

86% AB

76%

Consumidores de alto poder
aquisitivo

Moradores dos bairros São
Conrado e Barra da Tijuca

67%
Possuem filhos

48%

45%

R$ 3.096

Frequenta semanalmente o
Fashion Mall

Ticket médio do Cliente Fashion
Prime

Consideram o Fashion Mall o
melhor shopping no quesito
gastronomia

62%

24%

Gênero feminino

Faixa etária de 50 a 60 anos

POSICIONAMENTO

EXPERIÊNCIA
GASTRONÔMICA

CONVENIÊNCIA

ENTRETENIMENTO
INFANTIL

EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA
Oferece restaurantes com culinárias de diversos países Brasil, Peru, Argentina, Japão e França. Referência
gastronômica na cidade, segue a tendência de oferecer diferentes experiências para o seu exigente público.

CONVENIÊNCIA
Serviços e conveniências que facilitam o dia a dia dos seus clientes. De grandes bancos a casa de cambio,
passando pela primeira academia boutique do Brasil com mais de 1.200 alunos, o intuito é proporcionaraos
seus frequentadores uma gama de serviços de alto padrão.

ENTRETENIMENTO INFANTIL
Lojas, Serviços e espetáculos infantis que encantam, facilitam e resolvem o dia a dia do público infantil. O intuito
é cativar nossos frequentadores e trazer entretenimento para toda família.

PRINCIPAIS MARCAS

FASHION PRIME – CLUBE DE BENEFÍCIOS
QUANTIDADE
CLIENTES
-Ativos: 1.600
-Prospects: 1.200
-Total: 2.800

PERFIL DOS CLIENTES
75% Feminino
25% Masculino

70%
entre 40 e 69 anos

71% São Conrado
23% Barra
5% Leblon

R$ 2.140.000
Volume médio de
compras mensal (média 2018)

R$ 2.690
Ticket médio (média 2018)

PLANTA – L1

PLANTA – L2

PLANTA – L3

COMERCIALIZAÇÃO
Alice Caruso
alice.caruso@saphyr.com.br
(21) 99997-4498

Estrada da Gávea, 899. São Conrado - Rio de Janeiro.
www.fashionmall.com.br

facebook.com/fashionmallrio

instagram.com/fashionmallrio

