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Visão: Ser a principal 

empresa planejadora, 

desenvolvedora, comer-

cializadora e implanta-

dora de shopping cen-

ters, com participação 

em empreendimentos 

de qualidade. 

Missão: Conceber,  pla-

nejar,  estruturar,  co-

mercializar  e  implantar  

empreendimentos co-

merciais dentro de pa-

drões sustentáveis mo-

dernos e constantemen-

te atualizados, equili-

brando os interesses 

entre os diversos envol-

vidos, contando com a 

participação de colabo-

radores qualificados, 

treinados e motivados, 

respeitando sempre o 

meio ambiente. 

Valores:   

Ética     

Transparência 

Integridade  

Profissionalismo 

Comprometimento  

Agilidade 

Qualidade  

 Excelência 

Planning 

Market Identification 

Spot Identification and Evaluation 

Sizing and Architectural Study 

Tenant Mix Definition 

Financial Economic Feasibility 

Legal Arrangement 

Development and Operationalization 

Leasing 

Shopkeepers Search and Selection 

New Operations Development 

Business Analysis and Achievement 

New Markets Development 

Management and Administration 

Commercial and Business Focus 

Technology in Administration / Operation 

Malls Revitalization 

Feasibility and Funding 

Evaluations 

Business plans 

Funding and Partnerships Arrangements 

Merges & Acquisitions 

 

Vision: Be the main 

company, planning, de-

veloping, leasing and 

running malls, with par-

ticipation in qualified 

shopping centers. 

Mission: Conceive, 

plan, organize, lease 

and run retail centers 

within modern and con-

stantly updated sus-

tainable standards, bal-

ancing the interests 

among the various 

stakeholders, with the 

participation of quali-

fied, trained and moti-

vated employees, while 

respecting the environ-

ment. 

Values:  

Ethics 

Transparency 

Integrity 

Professionalism 

Commitment 

Agility 

Quality 

Excellence 
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 Planejamento 
 
O planejamento apropriado é fundamental para a redução 
de custos de implantação e operação, bem como para 
garantir a intimidade do shopping com seu futuro público 
consumidor. A empresa proporciona a seus clientes os 
seguintes serviços: 
 

Identificação de Mercado 
 
Baseada em conceitos de análise de informações gráficas 
geo-mercadológicas e polarização gravitacional, a empre-
sa desenvolve estudos para a identificação de mercados 
e definição da vocação comercial de cada ponto em análi-
se.  
 
Através dessa tecnologia é possível mensurar, com ade-
quada precisão, variáveis mercadológicas importantes, 
que corretamente avaliadas definem o perfil apropriado do 
empreendimento para o mercado. Dentre inúmeras análi-
ses, destacamos: 
 

Delimitação da Área de Influência  
Identificação da oferta e demanda 
Identificação e mensuração da concorrência 
Mensuração da renda e hábitos de consumo 
Mensuração do mercado já atendido 
Identificação da renda residual disponível 
Projeção dos potenciais de consumo 

 
A localização e correta mensuração do mercado potencial 
é o primeiro passo para a viabilização de qualquer empre-
endimento de varejo.  
 
A delimitação precisa de sua área de influência é vital pa-
ra a determinação do público a ser atendido, sobre o qual 
são desenvolvidos os estudos mais detalhados de merca-
do.  
 
Nesses estudos, a empresa avalia não somente a opinião, 
os hábitos de compra, e os desejos do consumidor, mas 
também sua capacidade real de consumo, ou mercado 
residual, determinado através de dados sócio-econômicos 
que englobam desde sua renda até o mercado já atendi-
do.  

Planning 
 

Proper planning is critical to implementation and opera-

tion costs reduction, as well as to assure the shopping 

center intimacy with its future consumers. The company 

provides to its clients the following services: 

 

Market Identification 
 

Based on concepts of analysis of geo-marketing graphic 

information and gravitational polarization, the company 

develops studies for the identification of markets and the 

definition of the vocation of each spot analyzed. 

Through this technology it is possible to measure with 

proper accuracy key marketing variables which, if cor-

rectly evaluated, define the retail profile appropriate to the 

market. Among countless analyses, we highlight: 

 

Influence Area Delimitation 

Offer and demand identification 

Competition identification and measurement  

Income and consumption habits measurement 

Measurement of the market already attended 

Identification of the available residual income  

Consumption potential planning 

 

The location and correct measurement of the potential 

market is the first step to make feasible any retail enter-

prise. 

 

Its influence area accurate delimitation is critical to esta-

blishing the public to be attended, on which most detailed 

market studies are developed. 

 

In those studies, the company evaluates not only the con-

sumers’ opinion, purchase habits and wishes, but also 

their real purchasing power, or residual market, provided 

through social and economical data comprising from their 

income to the market already attended. 
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 Identificação e Avaliação de Pontos 
 
A identificação e seleção de pontos comerciais são efetuadas 
com abrangência nacional, englobando todas as questões de 
análise necessárias para sua avaliação:  
 

Localização  
Demografia  
Estrutura urbana  
Vetores de crescimento urbano qualitativo / quantitativo  
Acesso regional, expresso e local  
Barreiras geográficas  

 
A avaliação dos pontos comerciais é desenvolvida sob os aspec-
tos comercial, econômico-financeiro, e transacional, objetivando 
a minimização de riscos na negociação e implantação de cada 
nova operação. No aspecto comercial são analisados os pontos 
necessários à validação do local como indicação para a implan-
tação de complexo comercial, de onde destacamos:  
 

Demanda e público-alvo  
Convergência comercial  
Posicionamento estratégico  
Sinergia com o comércio existente  
Concorrência  
Exposição regional e polarização  

 
No aspecto econômico-financeiro são analisados os pontos ne-
cessários à validação do local como oportunidade de negócio, 
compreendendo:  
 

Análise das condições comerciais em relação ao merca-
do local  
Prazo de disponibilização do ponto  
Análise econômico-financeira da aquisição ou locação  
Desenvolvimento de projeções e fluxos futuros para a 
mensuração de retorno  
Projeção de diferentes cenários  

 
No aspecto transacional são analisados os pontos necessários à 
validação do negócio para aquisição e ou locação do imóvel, de 
onde destacamos:  
 

Análise sob o aspecto jurídico de disponibilidade  
Pesquisa e análise de ônus sobre o imóvel  
Pesquisa e análise de ônus sobre os proprietários do 
imóvel  
Pesquisa e análise das variáveis necessárias para uma 
transação e utilização pacífica do imóvel a longo prazo. 

Spot Identification and Evaluation  
  
Trade spot identification and selection is performed with national 
range, comprising all analysis issues required for its evaluation: 
 

Location 
Demography 
Urbane structure 
Qualitative and quantitative urbane growth vectors 
Regional, express and local access 
Geographical barriers 

   
The trade spot evaluation is developed under commercial, finan-
cial economic and trade aspects, aiming to minimize risks in 
each new operation negotiation and implementation. In the com-
mercial aspect the points required to site validation as indication 
for trade complex implementation are analyzed, from which we 
highlight: 
 

Demand and target public 
Commercial convergence 
Strategic Placement 
Synergy with the existing market 
Competition 
Regional exhibition and polarization 

 
In the financial economic aspect the points required to site vali-
dation as business opportunity are analyzed, comprising: 
 

Analysis of the commercial conditions regarding local 
market 
Time to availability of the spot 
Financial economic analysis of acquisition or leasing 
Development of forecasting and future flows for return 
measurement 
Several scenarios forecasting 

 
In the trade aspect, the points required to validation of the busi-
ness for property acquisition and leasing are analyzed, from 
which we highlight: 
 

Analysis under the availability legal aspect 
Research and analysis of charge on property 
Research and analysis of charge on property owners 
Research and analysis of variables required to a long 
term deal and conciliated use of the property. 

EDUARDO GOMES 

Atua no segmento 
desde 1984. Desenvol-
veu sua carreira volta-
da para o planejamen-
to, implantação, e ges-
tão de centros comerci-
ais, especializando-se 
no desenvolvimento de 
planos de negócios e 
na viabilização econô-
mica para a montagem 
e expansão de empre-
endimentos. Realiza-
ções: 

MBA pela BSP – Busi-
ness School São Pau-
lo / Toronto 

Administrador de Em-
presas pela Universida-
de Mackenzie 

Engenheiro pela FEI 

Seminários Internacio-
nais – ICSC – Las 
Vegas 

Seminários Brasil – 
ABRASCE, ALSHOP, 
NRF, GSMD 

Consultor internacional 
pela  Guidepoint Global 

Prêmio Cidadania Em-
presarial – 2002 – Pro-
jeto Casulo – ICE 

Pesquisador voluntário 
– USP 

Professor ABRASCE e 
FAAP  

He works in the area since 
1984. He developed his 
career focusing shopping 
centers planning, imple-
mentation and manage-
ment, specializing in the 
development of business 
plans and in making enter-
prises implementation and 
expansion economically 
feasible. Achievements: 

MBA by BSP – Business 
School São Paulo / Toron-
to 

Business Administrator by 
Mackenzie University 

Engineer by FEI 

International seminars – 
ICSC – Las Vegas 

Brazil Seminars – 
ABRASCE, ALSHOP, 
NRF, GSMD 

International consultant by 
Guidepoint Global 

Cidadania Empresarial 
(Corporate Citizenship) 
Award – 2002 – Project 
Casulo – ICE 

Voluntary researcher – 
USP  

ABRASCE and FAAP 
Professor  
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 Dimensionamento  
 

O dimensionamento planejado de um shopping center 

proporciona ao empreendedor uma maior rentabilidade e 

conseqüentemente um retorno mais rápido do investimen-

to. É importante dimensionar cada etapa do empreendi-

mento compatível com o mercado em desenvolvimento. O 

dimensionamento preciso de sua primeira fase e futuras 

expansões minimiza os investimentos iniciais, e maximiza 

o resultado através da redução dos custos operacionais.  

 

Estudo Arquitetônico 
 

Com as informações do estudo de mercado e com a tec-

nologia própria no setor, a empresa orienta o arquiteto 

responsável para que o shopping center seja projetado 

racionalmente, segundo as expectativas do público alvo 

do empreendimento, utilizando soluções modernas que 

minimizem os custos de construção e operação, dentro 

dos critérios mundiais de qualidade, respeito ao consumi-

dor e meio ambiente.  

 

Definição do Tenant Mix  
 

Este é sem dúvida o ponto mais importante do planeja-

mento de um shopping center. É através dele que deter-

minamos a vocação comercial do negócio, que público 

consumidor vamos atender, e como fazê-lo.  

 

O tenant mix do shopping center é planejado com base 

nos dados do estudo de mercado, a fim de oferecer ao 

público freqüentador o perfil de lojas, serviços e demais 

operações desejadas, visando também gerar uma circula-

ção adequada entre todas as áreas do empreendimento. 

   

Sizing 
 

A shopping center planned sizing provides to the entre-

preneur larger profitability and consequently a quicker 

investment return. It is important to size of each stage of 

the enterprise compatible with the market in development. 

The accurate sizing of its first phase and future expansi-

ons minimizes initial investments and maximizes the re-

sult through operational costs reduction. 

 

Architectural Study 
 

With the market study information and with the own area 

technology, the company guides the architect in charge 

so that the shopping center is reasonably projected, ac-

cording to the enterprise’s target public expectations, 

using modern solutions that minimize construction and 

operation costs, within world standards for quality, res-

pect to consumer and environment. 

 

 

Tenant Mix Definition 
 

This is undoubtedly the most important point in the plan-

ning of a shopping center. It is through it that we establish 

the business commercial vocation, which consumer pu-

blic we will attend, and how to do it. 

 

The shopping center tenant mix is planned based on the 

market study data, in order to provide to attending public, 

the profile of the shops, services and other desired opera-

tions, also aiming to produce proper circulation between 

all areas of the enterprise. 
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 Viabilidade econômico-financeira  
 
Com as informações do mercado residual, dados físicos 
da área disponível, zoneamento e legislação local, é ela-
borado o estudo de viabilidade econômico financeira.  
 
O estudo de viabilidade projeta para um período de 12 
anos todo o comportamento do negócio, incluindo a fase 
pré-operacional com todos os custos para a implementa-
ção do empreendimento, e sua operação até o detalhe 
da projeção mensal de resultados. Com todas estas in-
formações e um conjunto de indicadores precisos como 
taxa interna de retorno, tempo de retorno do investimen-
to, retorno médio do capital investido e outros, os empre-
endedores e investidores passam a possuir uma ferra-
menta que indica com clareza a rentabilidade e os riscos 
envolvidos no negócio.  
   
O estudo de viabilidade econômica aliado a um rígido 
cronograma físico-financeiro, incluindo custos de cons-
trução e de operação, fontes de financiamento e previ-
são para lucro, asseguram ao empreendedor o retorno 
do seu investimento.  
 

Estruturação Jurídica  
 
O desenvolvimento correto do instrumental jurídico em 
conformidade com as necessidades de investidores, em-
preendedores e mercado, proporciona um bom relacio-
namento entre lojistas e gestores, minimiza custos e pre-
vine demandas de longo prazo. Desenvolvemos os se-
guintes trabalhos nessa área: 
 

Convenção de condomínio. 
Tabela de Coeficientes de Rateio de Despesas. 
Escritura de normas gerais regedoras das locações. 
Regimento interno. 
Estatuto da associação de lojistas.  
Modelos de contrato de locação e cessão de direitos. 
Adequação do condomínio civil ao novo código.  

Financial economic feasibility 
 

With residual market information, physical data of the 

available area, zoning and local law, the financial econo-

mic feasibility study is prepared. 

 

The feasibility study forecasts all behavior of the business 

for a 12 years period, including pre operational stage with 

all the costs to the enterprise implementation and its ope-

ration up to results monthly forecast detail. With all that 

information and a set of accurate indicators as internal 

return tax, time to investment return, investment capital 

average return and others, the entrepreneurs and the 

investors start to have a tool to clearly show the profitabi-

lity and the risks implied in the business. 

 

The economic feasibility study together with a strict finan-

cial physical schedule, including construction and opera-

tion costs, financing sources and profit forecasting, assu-

res to the entrepreneur the return of his investment.  

 

Legal Arrangements 
  

Legal instruments proper development in compliance with 

investors, entrepreneurs and market needs, provides a 

good relationship between shopkeepers and managers, 

minimizes costs and prevents long term demand. We de-

velop the following works in this area: 

 

Condominium convention preparation. 

Expense Sharing Coefficients table preparation. 

Preparation of general standards governing lea-

sing. 

Internal rules preparation. 

Shopkeepers association by-laws preparation. 

Leasing contract models preparation.  

Key money contract models preparation. 

Preparation and adjustment of civil condominium to 

“New Civic Code”. 

MARCOS  

SEMENZIN 

Empresário e consultor 

de varejo desde 1982. 

Desenvolveu sua car-

reira voltada para o 

planejamento e desen-

volvimento comercial 

em centros comerciais, 

especializando-se na 

captação de novos 

negócios em varejo e 

na representação de 

redes operadoras.  

Realizações: 

Bacharel em Direito 

Professor convidado 

USP – curso Gestão de 

Shopping Centers 

PROVAR – administra-

dor de empresas 

Seminários Internacio-

nais – ICSC, NRF – NY 

Seminários Brasil – 

ABRASCE, ALSHOP, 

GSMD 

Prêmio Top de Marke-

ting 1995 e 1997 

Prêmio Mérito ABRAS-

CE 2000 

Professor FAAP - curso 
pós-graduação Shop-
ping centers 

Businessman and retail 

consultant since 1982. He 

developed his career fo-

cusing in planning and 

commercial development 

in shopping centers, spe-

cializing in the acquisition 

of new retail business and 

in operator networks repre-

sentation. 

Achievements: 

Law Bachelor 

Guest professor USP –

Shopping Centers Man-

agement course 

PROVAR – business ad-

ministrator 

International seminars – 

ICSC, NRF – NY 

Brazil Seminars – 

ABRASCE, ALSHOP, 

GSMD 

Top de Marketing Award 

1995 and 1997 

Mérito (Merit) Award 

ABRASCE 2000 

FAAP Professor – shop-

ping centers posgraduate  
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Desenvolvimento do Projeto 

 
Para o desenvolvimento do projeto e para que ele se 
transforme de papel em negócio rentável, a empresa atua 
em diversos pontos de extrema relevância para o sucesso 
do empreendimento: 
 
Estabelecimento de plano estratégico de publicidade e ou 
de relações públicas para o lançamento e sustentação da 
fase de comercialização do projeto. 
 
Desenvolvimento, junto ao empreendedor de Tabela de 
Comercialização (preços e condições). 
 
Elaboração da estratégia de comercialização. 
 
Estabelecimento do comitê de análise e aprovação de 
propostas de locação. 
 
Acompanhamento do processo de comercialização do 
empreendimento, com participação no comitê de análise e 
aprovação. 
 
Participação em todo o desenvolvimento, assessorando 
os empreendedores tanto comercialmente quanto em to-
dos os aspectos de coordenação geral do empreendimen-
to. 
 
 

Operacionalização 
 
Para que se possa iniciar a operação propriamente dita, 
nossos profissionais contam com a experiência da implan-
tação de inúmeros shopping centers. A planificação, orga-
nização, e efetivação das atividades administrativas do 
empreendimento é um trabalho detalhado que compreen-
de: 
 
Determinação das necessidades para pessoal administra-
tivo e operacional do empreendimento. 
 
Definição dos cargos e perfil dos profissionais relevantes. 
 
Supervisão da seleção e do treinamento do pessoal admi-
nistrativo e operacional. 
 

Project Development 
 

To the project development and in order to it turns from 

theory to profitable business, the company acts in several 

points of extreme significance to the success of the enter-

prise: 

 

Establishment of advertising and or public relations stra-

tegic plan for project leasing stage launching and suppor-

ting. 

 

Development of leasing conditions with the entrepreneur. 

 

Leasing and marketing strategy preparation. 

 

Establishment of the analysis committee and approval of 

leasing proposals. 

 

Leasing process follow-up, with participation in the 

analysis and approval committee. 

 

Participation in the entire development, advising entrepre-

neurs both regarding market and in all general coordina-

tion aspects of the business. 

 

 

Operationalization 
 

 

In order to be possible to begin the operation itself, our 

professionals count on experience in the implementation 

of countless shopping centers. The planning, organization 

and performance of the enterprise administrative activities 

is a detailed work comprising: 

 

Establishing requirements for the business administrative 

and operational personnel. 

 

Defining the relevant professionals positions and profiles. 

 

Monitoring administrative and operational personnel se-

lection and training. 
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 Coordenação da montagem do Comitê Técnico, englo-
bando a seleção de pessoal qualificado, o estabelecimen-
to do sistema para o acompanhamento das obras dos lo-
jistas, a aprovação dos projetos e a instalação física das 
lojas individuais. 
 
Supervisão e orientação das contratações de prestação 
de serviços e das equipes operacionais de terceiros 
(segurança, manutenção, paisagismo, limpeza e outros). 
 
Desenvolvimento dos manuais operacionais, e dos proce-
dimentos de segurança, manutenção e limpeza. 
 
Determinação dos procedimentos operacionais da admi-
nistração, tendo por objetivo atingir o máximo de eficiên-
cia, tanto para os empreendedores como para os lojistas 
do empreendimento. 
 
Desenvolvimento de procedimentos e processos, incluin-
do formulários e impressos padronizados. 
 
Supervisão da montagem do sistema de "press-releases" 
e assessoria de imprensa. 
 
 

Comercialização 
  
Sem dúvida alguma, a comercialização dos espaços num 
shopping center é o ponto fundamental para o sucesso do 
empreendimento. O planejamento adequado da comercia-
lização não considera apenas a necessidade de preenchi-
mento dos espaços, mas sobretudo as condições merca-
dológicas onde o shopping está inserido, os hábitos de 
consumo locais, e o mix idealizado para o empreendimen-
to. 
 
Com um extenso cadastro de lojistas e potenciais investi-
dores, além de acesso direto a renomadas âncoras do 
mercado brasileiro, a empresa se destaca na seleção das 
operações desejadas e no respeito às necessidades do 
negócio, de forma a atingir os resultados financeiros espe-
rados e a preservar a qualidade do empreendimento a 
longo prazo. Desenvolvemos os seguintes serviços: 
 
 
 
 

Coordinating the Technical Committee composition, com-

prising selection of qualified personnel, establishment of 

system to follow-up shopkeepers works, approval of pro-

jects and physical installation of the individual shops. 

 

Supervision and direction of services provisions contrac-

ting and contractors’ operation teams (security, mainte-

nance, landscaping, cleaning and others). 

 

Preparing operational manuals and safety, maintenance 

and cleaning procedures. 

 

Establishing administration operational procedures, ai-

ming to achieve maximum efficiency, both for the entre-

preneurs and for the enterprise shopkeepers. 

 

Preparing procedures and processes, including standard 

forms. 

 

Monitoring the press-releases and press consultancy sys-

tem composition. 

 

 

Leasing 
 

Undoubtedly, the leasing of the spaces in a shopping 

center is the fundamental point for success of the enter-

prise. The appropriate planning of the leasing process 

does not consider only the need for occupying the spa-

ces, but especially the marketing conditions where the 

shopping center is inserted, the local consumption habits 

and the ideal mix for the business. 

 

With an extensive data base of shopkeepers and potenti-

al investors, in addition to direct access to renowned an-

chors of the Brazilian market, the company stands out in 

the selection of the desired operations and in the respect 

to the business needs, in order to reach the expected 

financial results and to preserve the mall’s long term qua-

lity. We develop the following services: 
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Pesquisa e Seleção de Lojistas 

 
Elaboração da relação de operadores lojistas com base 
no tenant mix previamente definido objetivando a identifi-
cação e seleção das operações a serem prospectadas. 
 

Desenvolvimento de Novas Operações 
e Operadores 

 
Visando sempre o aprimoramento, além dos tradicionais 
operadores do mercado, a empresa preocupa-se em tra-
zer para os centros comerciais onde está envolvida, ope-
radores que independente de estarem ou não instalados 
em shopping centers, possuem perfil profissional para 
isso. 
 

Desenvolvimento e Concretização  
de Negócios 

 
A empresa realiza desde prospecção até receptivo de lo-
jistas, análise, elaboração de propostas para apreciação 
do comitê, e elaboração dos contratos de locação e ces-
são de direitos. 
 

Desenvolvimento de Novos Mercados 
 
Mantendo-nos constantemente atualizados em relação às 
tendências nacionais e internacionais do varejo, prospec-
tamos e representamos empreendimentos em mercados 
distintos, viabilizando a implantação de novas operações 
de varejo nesses empreendimentos. 

 

Shopkeepers Search and Selection 
 

Preparation of the shopkeepers operators list based on 

the tenant mix previously defined aiming the identification 

and selection of the operations to be prospected. 

 

Development of New Operators 
 

Always aiming improvements the company seeks to bring 

for the involved shopping centers, in addition to the tradi-

tional market operators, operators who have professional 

profile for that, regardless being or not installed in shop-

ping centers. 

 

Business Development and Achievement  
 

The company performs from prospection to acceptance of 

shopkeepers, analysis, preparation of proposals for ap-

preciation by the committee, and preparation of the lea-

sing and key money contracts. 

 

Development of New Markets 
 

Keeping us constantly updated regarding national and 

international retail trends, we prospect and represent en-

terprises in different markets, making feasible the imple-

mentation of new retail operations in those enterprises. 
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 Gestão e Administração 
 

Foco Comercial e Negocial 
 
Para qualquer tamanho de empreendimento, a perfeita 
distribuição dos diferentes ramos e categorias de varejo, 
determina a viabilidade financeira de todo o shopping e de 
todas as operações nele contidas.  
 
O perfeito balanceamento da concorrência interna e o 
atendimento das necessidades do mercado na zona de 
influencia são fundamentais para o sucesso.   
 
O conhecimento e a perfeita avaliação da concorrência 
externa determinam como atender as demandas.   
 
O respeito à concorrência interna e externa são funda-
mentais, na condução do perfeito equilíbrio do mix e no 
melhor aproveitamento das oportunidades de varejo, que 
o mercado oferece. 
 
O entendimento do shopping center como negócio de va-
rejo é necessário para se obter a melhor rentabilidade 
possível nesse mercado. 
 

 
Tecnologia na Administração e Operação 

 
A empresa disponibiliza aos seus clientes uma gama de 
serviços na área administrativa que possibilita a implanta-
ção e otimização de processos com aumento de produtivi-
dade em todos os departamentos. 
 
Através de estudos específicos para cada empreendimen-
to, mensuramos e indicamos os pontos prioritários de 
ação, aprimoramento e quando necessário, de uma com-
pleta reestruturação. 
 
Com a determinação de procedimentos próprios para ca-
da negócio nossos profissionais alcançaram em vários 
empreendimentos a redução significativa de custos opera-
cionais, com aumento de velocidade e qualidade dos ser-
viços. 
 
 
 

Management and Administration 
 

Commercial and Business Focus 
 

For any size of enterprise, the perfect distribution of the 
different retail branches and categories determines the 
financial feasibility of the entire shopping center and of all 
its operations. 

 

Perfect balancing between internal competition and fulfill-
ment of the market needs in the influence zone are critical 
for the success. 

 

Knowledge and perfect evaluation of the extern competi-
tion determine how to meet demands. 

 

Respect to internal and extern competition are critical to 
direct a perfect balance of the mix and to better explore 
the retail opportunities that the market offers. 

 

Understanding the shopping center as retail business is 
needed in order to have the best possible profitability in 
this market. 

 

 
Technology in Administration and  
Operation 

 

Semma makes available to its clients a range of services 
in the administrative area that makes possible processes 
implementation and optimization with productivity in-
crease in all departments. 

 

Through specific studies for each business, we measure 
and indicate priority points for action, for improvement 
and, when needed, for a complete rearrangement. 

 

With the establishment of procedures proper for each 
business our professionals reached in several enterprises 
significant reduction of operational costs, with increased 
services speed and quality. 
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 Estrutura Organizacional 
 
Os trabalhos desenvolvidos na estrutura organizacional e 
nas funções de cada departamento englobam: 
 
Objetivos – definição dos objetivos de cada departamento, 
suas tarefas e responsabilidades. 
 
Integração – definição das interfaces de interação intrade-
partamental objetivando a implantação de linhas de comu-
nicação dinâmicas entre os mesmos. 
 
Sistemas – análise da necessidade de ferramentas infor-
matizadas de gestão e controle de forma a proporcionar a 
todos os níveis, controles e informações compatíveis com 
a necessidade de cada usuário, de forma integrada e raci-
onal. 
 
Manuais – desenvolvimento e implantação de manuais de 
procedimentos para cada departamento. 
 
Na área administrativa financeira – implantação de rotinas 
e procedimentos para agilização dos controles, permitindo 
uma precisa mensuração da utilização de recursos com o 
devido acompanhamento gerencial. 
 
Na área operacional – implantação de rotinas e procedi-
mentos de forma a maximizar a produtividade dos recur-
sos próprios e terceirizados. 
 
Instrumental jurídico – análise e indicação das necessida-
des de implantação e ou adaptação às práticas atuais de 
mercado, dos seguintes instrumentos: Convenção de con-
domínio, Contrato de cessão de direitos, Contrato de loca-
ção, Normas gerais regedoras das locações, Regimento 
Interno, e Estatuto da associação de lojistas. 
 
Planejamento e orçamentação – desenvolvimento do pla-
nejamento plurianual do empreendimento, compreenden-
do despesas condominiais, fundo de promoções, e fluxo 
de caixa dos proprietários. 
 
Recursos humanos - conceituação, planejamento e revi-
são dos processos de gestão de recursos humanos, des-
de a definição do organograma até a seleção de pessoal. 
 
 

Organizational Structure 
 

The works developed in the organizational structure and 
in the functions of each department include: 

 

Goals – definition of each department goals, its tasks and 
responsibilities. 

 

Integration – definition of intradepartmental interaction 
interfaces aiming the implementation of dynamic commu-
nication lines among them. 

 

IT – analysis of the need for computerized management 
and control tools in order to provide in all levels controls 
and information compatible with each user need, in an 
integrated and reasonable way. 

 

Manuals – development and implementation of procedu-
res manuals for each department. 

 

In the financial administrative area – implementation of 
routines and procedures for better control, allowing an 
accurate measurement of the resource use with the pro-
per management follow-up. 

 

In the operational area – implementation of routines and 
procedures in order to maximize the productivity of own 
and third parties resources. 

 

Legal instruments – analysis and indication of implemen-
tation needs and or adaptation of the following instru-
ments to the current market practices: Condominium con-
vention, Key money contract, Leasing contract, General 
standards governing leasing, internal rules, and 
shopkeepers association by-laws. 

 

Planning and budgeting – development of the enterprise’s 
multi-year planning, comprising condominium expenses, 
promotions funds and owners cash flow. 

 

Human resources - definition, planning and review of the 
human resources management processes, from the defi-
nition of the organization chart to the selection of person-
nel. 
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Revitalização de Empreendimentos 

 
O dinamismo do varejo impõe aos empreendimentos uma 
constante necessidade de atualização, em relação às su-
as instalações, metas e principalmente em relação ao seu 
consumidor.  
 
Se pesquisarmos o mercado nacional, encontraremos 
exemplos de empreendimentos que devido ao seu plane-
jamento ou a não modernização, não atingiram e ou per-
deram seu público consumidor. 
 

 
Diagnóstico Operacional 

 
Para estes casos, desenvolvemos o serviço de diagnósti-
co e revitalização. O objetivo de um diagnóstico operacio-
nal é estabelecer o real potencial de um shopping center 
em termos de vendas, receitas e resultados, e comparar a 
performance encontrada com o potencial originalmente 
esperado. O resultado final é, através da identificação dos 
pontos fortes e fracos do seu desempenho histórico e atu-
al, a apresentação e implementação dos passos necessá-
rios para aproximação da operação real ao potencial do 
empreendimento.  
 
Para a consecução desses objetivos, é necessário que o 
Shopping Center seja analisado dentro do contexto de 
seu mercado consumidor, concorrência, características 
operacionais, etc.  
 

 
Plano de Revitalização 

 
O plano de revitalização baseia-se na análise detalhada 
do negócio e contempla um conjunto de ações corretivas 
englobando entre outros aspectos, o seguinte:  
 
Tenant Mix - Análise do Tenant Mix atual e comparativo 
com as necessidades reais; determinação de faltas e ex-
cessos, ações a serem tomadas.  
 
Lojas Vagas - Análise da situação atual e do processo de 
comercialização de lojas vagas.  
 

 
Malls Revitalization 

 

The retail dynamism imposes to enterprises a constant 
updating need regarding their installations, goals and es-
pecially in relation with their consumer. 

  

If we investigate the national market, we’ll find examples 
of enterprises that due to their planning or lack of moder-
nization did not reach and or lost their consumer public. 

 

 
Operational diagnosis 

 

For those cases, we develop the diagnosis and revitaliza-
tion service. An operational diagnosis goal is to establish 
the actual potential of a shopping center in terms of sales, 
revenues and results, and compare the performance met 
with the originally expected potential. The final result is, 
through its historical and current performance strengths 
and weakness identification, the presentation and imple-
mentation of the steps necessary for take the actual ope-
ration close to the enterprise potential. 

 

To achieve those goals, it is necessary that the Shopping 
Center is analyzed within the context of its consumer 
market, competition, operational characteristics, etc. 

 

 
Revitalization Plan 

 

 

The revitalization plan is based on the business detailed 
analysis and considers a set of corrective actions compri-
sing, among others, the following: 

 

Tenant Mix - Current Tenant Mix analysis and compari-
son with the real needs; determination of lacks and ex-
cesses, actions to be taken. 

 

Vacant shops - Current situation and vacant shops lea-
sing process analysis. 
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 Público Consumidor e Comunicação - Identificação do 
público atual, análise deste vs. público alvo, como tam-
bém avaliação da eficiência dos esforços publicitários.  
 
Potencial Total de Vendas do Empreendimento - Análise 
das vendas realizadas em comparação com seu potencial 
e conseqüente estimativa do potencial a realizar do em-
preendimento. 
 
Plano Operacional - Identificação de eventuais problemas 
e indicação das ações corretivas cabíveis.  
 
Análise Comercial - Identificação do posicionamento do 
shopping vs. as expectativas dos Empreendedores vs. 
desempenho de empreendimentos similares. Identificação 
de áreas e ações para melhoria.  
 
Análise Financeira - Definição da rentabilidade do shop-
ping em comparação a seus similares. Identificação das 
faixas de desempenho aceitáveis para o tipo de empreen-
dimento em análise, sugestões cabíveis. Análise da vida 
econômica, tendências, potencial, perspectivas, obsoles-
cência e liquidez. 
 

Viabilização e Funding 
Avaliações 

 
O objetivo de uma avaliação é determinar com precisão o 
real valor do negócio de forma a propiciar a seus proprie-
tários parâmetros para transação de compra e venda de 
cotas de participação e ou apropriação do valor em seus 
registros. 
 
O trabalho de avaliação de empreendimentos é desenvol-
vido de acordo com as técnicas mais adequadas, levando 
em conta sua atual capacidade de geração de caixa, po-
tencial de crescimento e possibilidades de expansão.  A 
metodologia utilizada é a de fluxo de caixa previsto des-
contado. Os seguintes pontos são considerados: 
 

Revisão do estado físico do empreendimento  
Revisão do fluxo de caixa atual  
Cálculo da Taxa Interna de Retorno  
Análise dos Indicadores de Performance  
Potencial de crescimento  
Possibilidades de expansão  

Consumer public and Communication - Identification of 
the current public, analysis of that vs. target public, as 
well as evaluation of advertising efforts efficiency. 

 

Enterprise’s Total Sales Potential - Analysis of the sales 
performed in comparison with its potential and resulting  
estimate of the enterprise potential to be achieved. 

 

Operation plan - Identification of eventual problems and 
indication of proper corrective actions. 

 

Commercial analysis - Identification of the shopping cen-
ter location vs. the Entrepreneurs expectations vs. the 
performance of similar enterprises. Identification of areas 
and actions for improvement. 

 

Financial analysis - Definition of the shopping center pro-
fitability in comparison to those similar. Identification of 
performance ranges acceptable for the kind of enterprise 
analyzed, appropriate suggestions. Analysis of economi-
cal life, trends, potential, perspectives, obsolescence and 
solvency. 

 

Feasibility and Funding 
Valuations 

 

The objective of an evaluation is to accurate establish the 
business actual value in order to provide to its owners 
parameters to shares purchasing and selling transactions 
and or appropriation of the registered value. 

 

Business evaluation work is developed as per the most 
appropriate techniques, taking into account their current 
cash generation capability, growth potential and expansi-
on opportunities. The methodology used is discounted 
expected cash flow. The following items are taken into 
account: 

 

Enterprise’s physical state review 

Current cash flow review 

Internal Rate Return Calculation 

Performance Indicators Analysis 

Growth potential 

Expansion opportunities 
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Com base nas premissas estabelecidas e nas informa-
ções coletadas, é desenvolvido fluxo de caixa para um 
período de 12 anos considerando o status atual do empre-
endimento, seu potencial de crescimento e eventual pos-
sibilidade de expansão. O fluxo de caixa é descontado em 
intervalos de taxas de desconto de maneira a proporcio-
nar a visão do valor econômico do empreendimento. 
 

 
 
Planos de Negócios 

 
Desenvolvemos planos de negócios para implantação de 
empreendimentos, expansões e projetos específicos, utili-
zando-se de metodologia consagrada para a apresenta-
ção e análise de negócios. 
 
A existência de um Plano de Negócios possibilita a dimi-
nuição da probabilidade de insucesso de projetos, uma 
vez que riscos e situações operacionais adversas serão 
previstas no seu processo de elaboração, assim como a 
elaboração de planos de contingência. Os planejamentos 
de marketing, operacional, de crescimento, e outros são 
refletidos no plano financeiro do projeto, permitindo a visu-
alização dos recursos financeiros necessários à sua exe-
cução e possibilitando o planejamento da sua captação. 
 
O Plano de Negócios ajuda a encontrar um caminho para 
o futuro da empresa. O objetivo é adquirir através da sua 
elaboração o conhecimento suficiente do tipo de negócio 
ou serviço que está sendo analisado, os objetivos perse-
guidos, os clientes atuais e potenciais, os mercados, os 
preços, a concorrência, os recursos financeiros disponí-
veis, as operações e o ambiente externo, de maneira a 
permitir um melhor gerenciamento das operações, o esta-
belecimento de estratégias que permitam a consecução 
de melhores resultados. Serve também como instrumento 
de comunicação entre a empresa e os vários agentes ex-
ternos como clientes, bancos, investidores, agências de 
financiamento e empresas de capital de risco.  
 
 
 
 
 

 

Based on the established assumptions and collected in-
formation, cash flow is developed for a 12 years period 
taking into account the current status of the business, its 
growth potential and potential expansion opportunity. The 
cash flow is discounted in several rates intervals in order 
to provide vision of the business economical value. 

 

 

 
Business plans 

 

We develop business plans for enterprises implementa-

tion, expansions and specific projects, using a renowned 

methodology for business presentation and analysis. 

 

The existence of a Business Plan makes possible the 

reduction of projects failure probability since risks and 

adverse operational situations will be expected during its 

preparation process, as well as the preparation of contin-

gency plans. Marketing, operational, growth, and others 

planning are reflected in the project financial plan, al-

lowing the preview of the financial resources necessary to 

its execution and making possible its acquisition planning. 

 

The Business Plan helps to find the best way to the com-

pany’s future. The goal is to acquire through its prepara-

tion sufficient knowledge of the kind of business or servi-

ce that is being analyzed, goals pursued, current and po-

tential clients, markets, prices, competition, financial re-

sources available, operations and the extern environ-

ment, in order to allow a better management of the opera-

tions, the establishment of strategies allowing to achieve 

better results. It serves also as a communication instru-

ment between the company and several extern agents as 

clients, banks, investors, financing agencies and venture 

capital companies. 
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 Estruturação de Funding e Parcerias 
 
A consolidação do segmento de shopping centers, a cria-
ção de fundos imobiliários, a recente retomada da econo-
mia, faz surgir no mercado novos investidores, nos mais 
diversos perfis, interessados nesses empreendimentos.   
 
Para empreendedores que desejam expandir seus negó-
cios com a diluição de riscos em diferentes projetos, o 
conhecimento desse mercado de investidores é necessá-
rio.  
 
A Semma e suas parceiras globais disponibilizam ao em-
preendedor brasileiro a prospecção de investidores inter-
nacionais para a viabilização de negócios relacionados a 
shopping centers no Brasil. Esses serviços incluem tam-
bém a estruturação dessas transações, englobando: 

 
Análise da viabilidade comercial do negócio;  
Elaboração da viabilidade econômico-financeira 
para prospecção;  
Identificação de investidores no mercado mundial;  
Apresentação do negócio à investidores;  
Negociação das condições propostas;  
Estruturação da documentação do negócio;  
Estruturação jurídica de SA e SPE para viabilização 
dos investimentos.  
 

Fusões e Aquisições 
 

As negociações que fazem parte do processo de fusões e 
aquisições de um negócio, seja a aquisição ou venda de 
participação num shopping center, e ou permuta de um 
terreno para o desenvolvimento de um novo empreendi-
mento, são guiadas por importantes decisões de empre-
sários e executivos.  

A importância de cada operação requer uma assessoria 
especializada devido à sua complexidade, abrangendo 
conhecimento técnico, networking, habilidade de negocia-
ção e dedicação intensiva. 

 
 
 

 

Funding and Partnerships Arrangement 
 

The shopping centers segment consolidation, the crea-
tion of real state funds, the recent economy recovering, 
rise in the market new investors, in several different profi-
les, interested in those enterprises. 

 

For entrepreneurs wishing to expand their business with 
risks dilution in different projects, knowledge of this inves-
tors' market is necessary. 

 

Semma and its global partners make available to the Bra-
zilian entrepreneur prospection of international investors 
to make feasible business relating to shopping centers in 
Brazil. Those services also include the structuring of 
those transactions, comprising: 

 

Analysis of the business commercial feasibility; 

Preparation of the financial economic feasibility for 
prospection; 

Identification of investor in the world market; 

Presentation of the business to potential investors; 

Negotiation of proposed conditions; 

Business documentation structuring; 

Legal structuring of SA and SPE to make the inves-
tments feasible. 

 

Merges & Acquisitions 
 

The negotiations that are part of the merger and acquisi-
tion of a business process, whether the purchase or sale 
of interest in a shopping center, and or exchange of land 
for the development of a new venture, are guided by im-
portant decisions of entrepreneurs and executives. 

The importance of each operation requires expert advice 
due to its complexity, including technical knowledge, 
networking, negotiation skills and intensive dedication. 
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A Semma busca, sempre, a melhor solução para as partes 
envolvidas, avaliando a estrutura de cada negócio e auxili-
ando o cliente em sua tomada de decisão. Para tanto, 
atua em todas as etapas do processo, iniciando pela defi-
nição da estratégia e identificando possíveis interessados, 
até a conclusão de cada negociação. Assessoramos na 
avaliação das oportunidades e condução do processo in-
dependente do objetivo de compra, venda ou permuta. 
Nosso trabalho engloba: 

Entendimento dos objetivos dos acionistas. 
Visão geral sobre o mercado e o setor. 
Avaliação econômico-financeira. 
Elaboração da estratégia de negociação. 
Elaboração do “Book de Apresentação” com objeti-
vo de maximizar o valor do empreendimento. 
Elaboração do material para o road show com in-
vestidores. 
Mapeamento dos potenciais investidores. 
Identificação de investidores estratégicos e ou finan-
ceiros, em âmbitos nacional e internacional. 
Elaboração do Memorando de Entendimentos 
(MOU). 
Indicação, quando aplicável, dos demais agentes 
envolvidos em cada etapa do processo. 
Negociação e estruturação dos termos da transa-
ção. 
Negociação dos contratos societários e acordos de 
acionistas. 
Negociação das condições finais. 
Formalização do contrato e fechamento da negocia-
ção. 

 Semma always searchs the best solution for the parties 
involved, evaluating the structure of each business and 
assisting the client in making his decision. Therefore, it 
operates in all stages of the process, starting with the 
definition of the strategy and identifying potential partners 
until the end of each negotiation. 

We assist in the assessment of opportunities and conduc-
ting the independent process of the purchase, sale or 
exchange. Our work includes: 

Understanding the objectives of the shareholders. 
Overview of the market and the sector. 
Economic and financial evaluation. 
Preparation of the trading strategy. 
Elaboration of presentations in order to maximize 
the value of the business. 
Preparation of material for the road show with in-
vestors. 
Mapping of potential investors. 
Identification of strategic or financial investors and, 
at the national and international levels. 
Preparation of a Memorandum of Understanding 
(MOU). 
Indication, where applicable, of the other agents 
involved in each step of the process. 
Negotiation and structuring of transaction terms. 
Negotiation of corporate contracts and sharehol-
ders' agreements. 
Negotiation of the final terms. 
Formalization of the deal and closing of trading. 
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 Clientes Atendidos 
Attended Clients 

 
ABC Plaza Shopping 

Arati Shopping - RS 

Asperbras Incorporações e Negócios Imobiliários 

Aurora Shopping - Londrina 

Banco Votorantim 

Boulervard Boa Vista Shopping 

Buriti Shopping Guaratinguetá 

Caedu 

Camará Shopping - Camaragibe - PE 

Cladeu Empreendimentos Imob. Ltda. 

Center Shopping Uberlândia 

Chiks Center 

Construtora Costa Norte Ltda. 

Construtora Khouri 

Continental Shopping Center   

Coop – Cooperativa de Consumo 

Costa Oeste Shopping 

Cyrela Empreendimentos lmob. Ltda.  

Duna Empreendimentos e Participações 

EBM Incorporações S.A. 

ENGECO Engenharia e Construções Ltda. 

Foc Empreendimentos Imobiliários 

Galleria Shopping 

Galmo Engenharia 

Gama Shopping 

Garden Shopping Catanduva 

Goiabeiras Shopping Center 

Governo da Província de Luanda - Angola 

GR Properties 

Grupo CCR 

Grupo Cem 

Grupo Otto Andrade 

Grupo GMR 

Grupo Pato Branco 

Grupo Rezek 

Grupo Tarraf 

GSMD  

Habib´s 

HABITEC Habitação, Emp. e Construção 

Hipershopping ABC Petrópolis 

Incorporadora Camaragibe SPE 

Induscred – AK Realty 

Infraero Aeroportos Brasileiros 

Inocoop – SP 

Interbuild Engenharia e Construções 

Itaúsa Empreendimentos S.A.  

JDGS Empreendimentos 

JSC Engenharia 

Kinaxixi Mixed Complex - Angola 

Lorena Shopping 

Luziânia Shopping 

Mendonça Empreendimentos Ltda. 

Millos Participações 

Nacional Engenharia 

Nivoloni Empreendimentos 

North Shopping Barretos 

North Shopping Fortaleza  

Odebrecht TransPort 

Park Shopping Vilhena 

Participações e Comércio Anhumas – EPTV 

Pátio Central Shopping 

Petrolina Park Shopping 

Plaza Avenida Shopping 

Plus Construtora 

Plus Empreendimentos 

PRESILD Nova Rede Comercial - Angola 

Promon Empreendimentos 

Raposo Shopping 

RMA Engenharia 

Road Shopping 

Rossi Residencial 

Santista Empreendimentos e Participações 

São Paulo Alpargatas 

Saúvas Empreendimentos e Const. Ltda. 

SFA Malls (Grupo Bretas) 

Shopping Bougainville Goiânia 

Shopping Calçado de Franca 

Shopping Center Catalão 

Shopping Center Catuaí 

Shopping Center Lapa - (Mérito ABRASCE 2000) 

Shopping Center Liberty Mall 

Shopping Center Neumarkt Blumenau 

Shopping Center Piracicaba 

Shopping Center Recife 

Shopping Center Santa Úrsula 

Shopping Center Uberaba 

Shopping Cidade 

Shopping D 

Shopping Fiesta 

Shopping Grande Circular 

Shopping Miramar 

Shopping Parque Oeste 

Shopping Praiamar 

Shopping Volta Redonda 

Sonae Sierra Brasil 

Splice SPL Construtora e Pavimentadora 

TA Administradora de Bens Ltda. 

Tudoshopping Resort BH 

Unimart Shopping 

UPSA - Urbanizadora Paranoazinho 

Vale Sul Shopping 

VALIA - Fundação Vale do Rio Doce 

Vértico Shopping Centers 

Via Vale Shopping 

Vitória Park Shopping - PE 

Warre Engenharia 
  

Rua Pedroso Alvarenga, 1.046 cj 205 

04531.004 – São Paulo – SP 

Phone  +55 11 3141-0877 

contato@semma.com.br 


