Lançamento do Primeiro Marketplace da Sonae Sierra Brasil
São Paulo, 11 de julho de 2019 – A Sonae Sierra Brasil S.A. (B3: SSBR3) (“Companhia”) anuncia
aos seus acionistas e ao mercado em geral que inaugurou o projeto piloto de marketplace da
Companhia, no Parque D. Pedro Shopping.
O projeto oferece aos clientes do Parque D. Pedro a oportunidade de comprar on-line os
produtos das marcas presentes no shopping, criando assim uma experiência unificada de
compra. O marketplace do Parque D. Pedro inicia sua operação com mais 100 mil itens, e dá aos
lojistas a oportunidade de vender produtos que vão além do estoque da sua loja física. Entre os
segmentos já disponíveis estão moda feminina, masculina e infantil, cosméticos,
eletroeletrônicos, smartphones, acessórios e artigos para o lar e em alguns meses todos as
operações do shopping poderão estar presentes no marketplace.
A nova plataforma traz diferentes modalidades logísticas para atender os consumidores e elas
serão implementadas em fases, no decorrer do semestre inicial do projeto. A primeira etapa
consiste na entrega do produto saindo do lojista direto para a casa do cliente. Depois, iniciar-seá a logística dentro do próprio shopping, com a opção de o cliente receber a compra em casa,
retirar na loja ou com um concierge. Por fim, teremos a modalidade de retirada de produtos em
um drive-thru e em lockers dentro do Shopping.
Após o projeto piloto no Parque D. Pedro Shopping, a estratégia da Companhia é expandir o
modelo, para que cada shopping do nosso portfólio receba um marketplace.

Atenciosamente,
Carlos Alberto Correa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Sonae Sierra Brasil
A Sonae Sierra Brasil é uma das principais incorporadoras, proprietárias e administradoras de shopping
centers do Brasil. A Sonae Sierra Brasil possui e administra 9 shopping centers em mercados de alta
qualidade, totalizando 354 mil m² de área bruta locável própria. Sediada em São Paulo, a Sonae Sierra
Brasil é uma empresa pública e suas ações são negociadas na B3: Brasil Bolsa Balcão sob o símbolo SSBR3.
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