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NOSSA EXPERIÊNCIA

• O New York City Regional Center (NYCRC) foi aprovado pelo USCIS no dia 30 de
outubro de 2008.

• O NYCRC foi o primeiro Centro Regional com aprovação na cidade de Nova York.

• O NYCRC trabalha em conjunto com o governo e com incorporadoras designadas
para financiar desenvolvimentos econômicos críticos na cidade de Nova York.

• O NYCRC já conseguiu mais de US$ 1,4 bilhões para ajudar a financiar projetos que
envolvem as seguintes entidades governamentais:

Cidade de Nova York Estado de Nova York





Aprovação de I-829 nº 1.600 

As 1.600 aprovações dos pedidos I-829 já resultaram na residência permanente nos 
Estados Unidos para mais de 4.600 pessoas 

O New York City Regional Center alcança a marca de 1.600 aprovações dos pedidos I-829



NOSSA TRAJETÓRIA
New York City Regional Center anuncia o ressarcimento de US$60 milhões do 
empréstimo EB-5 em seu Projeto do Brooklin Navy Yard Fase I

Todos os 120 investidores EB-5 do projeto estão recebendo o total ressarcimento do seu 
investimento.

No total 359 indivíduos (investidores EB-5 e parentes) receberam green cards permanentes.

Membros da equipe do NYCRC com o Sr. Qiu, um investidor no Projeto Brooklin Navy Yard I 



NOSSA TRAJETÓRIA
New York City Regional Center anuncia o ressarcimento de US$65 milhões do 
empréstimo EB-5 em seu Projeto do Steiner Studios Fase I

Todos os 130 investidores EB-5 do projeto estão recebendo o total ressarcimento do seu 
investimento.

No total 339 indivíduos (investidores EB-5 e parentes) receberam green cards permanentes.



NOSSA TRAJETÓRIA

O NYCRC tem o prazer de anunciar que mais de 4.650 green cards 
permanentes foram expedidos para investidores EB-5 e parentes nos 
projetos do NYCRC
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Aprovação de Projeto I-924
Projeto Fresh Direct

(Fase II)

Aprovação do USCIS em
16 de novembro de 2017



Projeto Fresh Direct
(Fase II)

Sucesso Prévio na Fase I



SUCESSO PRÉVIO NA FASE I

Em 2014 o NYCRC lançou a oferta de um projeto a fim de providenciar US$ 85 milhões 
em capital EB-5 ao Fresh Direct para auxiliar na primeira fase de construção. O USCIS 
expediu uma aprovação de I-924 na Fase I, sendo que 165 aprovações de I-526 já 
foram expedidas desde 1º de dezembro de 2017.
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SUCESSO PRÉVIO NA FASE I

• Temos a satisfação de anunciar que a primeira fase está concluída e que todos os 
US$ 208 milhões de custos projetados foram gastos na construção de um espaço de 
39.400 m² na nova sede do Fresh Direct.

• O Fresh Direct começou a fazer a transição das suas operações no local em janeiro 
de 2017.



SUCESSO PRÉVIO NA FASE I
Esta obra incluiu a construção de: 

• 23.600 m² de refrigeração, congeladores e armazenagem a seco;

• 3.700 m² de espaço de produção de alimentos;

• 4.650 m² de área de preparação para recebimento, despacho e pedidos de clientes; 

• 7.450 m² para operações e transporte;

• sistemas de esteira e separação de alta tecnologia com aproximadamente 14,5 km.



Projeto Fresh Direct
(Fase II)

Sobre o Fresh Direct



SOBRE O FRESH DIRECT

• O Fresh Direct é o maior supermercado independente nos Estados Unidos de serviços 
completos na internet, além de ser o principal mercado online na cidade de Nova York. 

• A plataforma online de alimentos e mantimentos direta ao consumidor Fresh Direct
realiza a entrega de produtos de marca e de alimentos frescos diretamente na porta 
dos seus clientes. 

• A empresa vem utilizando tecnologia para revolucionar o comércio de mantimentos na 
cidade de Nova York. Ao invés de ir até um supermercado, os clientes do Fresh Direct
podem fazer os seus pedidos online e receber os itens no dia seguinte em casa ou no 
escritório.



SOBRE O FRESH DIRECT
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• A chave do sucesso do Fresh Direct tem sido a sua capacidade de usar a mais recente 
tecnologia para processar milhares de pedidos diariamente através do seu site. 

• Na atualidade o Fresh Direct processa até 16.000 pedidos online por dia e a sua frota 
de mais de 350 caminhões realiza entregas para mais de 80.000 domicílios por semana 
nas áreas metropolitanas da cidade de Nova York e Filadélfia. 

• Mais de um milhão de domicílios já utilizaram o Fresh Direct até hoje, sendo que é 
amplamente reconhecido como o principal mercado online na cidade de Nova York, o 
maior mercado varejista de mantimentos nos Estados Unidos. 



SOBRE O FRESH DIRECT
• Atualmente o Fresh Direct emprega mais de 3.000 pessoas e as suas vendas em 

2016 atingiram US$ 575,8 milhões. As vendas para 2017 estão projetadas em US$ 
640 milhões. 

• A última rodada de financiamento de capital próprio, concluída em maio de 2017, 
avaliou a empresa em mais de US$ 750 milhões. 

• Para atender às necessidades do grande crescimento da clientela e das vendas, o 
Fresh Direct está construindo uma nova sede ampliada para consolidar as suas 
operações em uma única instalação. A nova instalação de processamento e 
distribuição de alimentos permitirá ao Fresh Direct operar de forma mais eficiente 
e expandir a sua área de atendimento para as regiões ao redor da cidade de Nova 
York, assim como Nova Jersey, Connecticut e Filadélfia.



SOBRE O FRESH DIRECT
O que as pessoas falam a respeito do Fresh Direct:

“O Fresh Direct é uma verdadeira história de sucesso em Nova York…”
-- Ex-Prefeito da Cidade de Nova York Michael R. Bloomberg

“O Fresh Direct é um sucesso interno que irá continuar a crescer e criar postos de 
trabalho em Nova York.

-- Governador do Estado de Nova York Andrew M. Cuomo



Projeto Fresh Direct
(Fase II)

Descrição do Projeto



DESCRIÇÃO DO PROJETO

• Este Projeto envolve a segunda fase de construção da nova instalação de 
processamento e distribuição de alimentos do Fresh Direct e consiste na 
construção de um espaço adicional de 20.900 m². 

• A construção da metragem adicional de produção, operacional e empresarial vai 
possibilitar que o Fresh Direct aumente as capacidades de produção e alocação de 
pessoal, e também a gestão de até US$ 1,4 bilhões de receitas com vendas por ano.



DESCRIÇÃO DO PROJETO
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O espaço adicional de 20.900 m² de construção na nova sede consiste no seguinte:

• Armazenagem a seco e refrigerada (aproximadamente 14.800 m²)

• Produção de Alimentos e Manufatura (aproximadamente 2.700 m²)

• Escritórios/Amenidades para Funcionários (aproximadamente 3.400 m²)



DESCRIÇÃO DO PROJETO



Projeto Fresh Direct
(Fase II)

Atualização sobre a Construção



ATUALIZAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO

A construção da segunda fase do trabalho já começou e está em andamento. Uma cifra 
considerável já foi gasta com a construção desta segunda fase.

“Estamos a todo o vapor na segunda fase de construção. O trabalho está em andamento 
e foi feito um gasto considerável na construção até o momento.”

-- FUNDADOR E DIRETOR EXECUTIVO DO FRESH
DIRECT JASON ACKERMAN



ATUALIZAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO
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ATUALIZAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO
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ATUALIZAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO
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Projeto Fresh Direct
(Fase II)

Local do Projeto



LOCAL DO PROJETO
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• O local do Projeto está situado em um parque industrial de 420.000 m² de propriedade 
do governo do Estado de Nova York.

• O parque industrial, conhecido como Centro de Distribuição e Transporte Harlem River 
Yard (“Harlem Yard”), fica localizado no extremo sul do bairro do Bronx na cidade de 
Nova York.

• Ele providência serviços de depósito, distribuição e aqueles relacionados a frete para 
as empresas que servem a área metropolitana da cidade de Nova York.

• O parque industrial de propriedade do governo conta com uma excelente 
infraestrutura de transporte.



LOCAL DO PROJETO
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A nova instalação de distribuição e processamento de alimentos do Projeto 
está sendo construída no último lote não incorporado que ainda resta neste 
local industrial de propriedade do governo, que fica ao lado das seguintes 
empresas e entidades governamentais:

• Um Centro de Distribuição da FedEx. FedEx é um serviço global de correio 
americano que está na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: FDX).

• Uma usina elétrica operada pela New York Power Authority, um órgão 
governamental do Estado de Nova York e a maior organização estatual de 
energia pública dos Estados Unidos. A New York Power Authority fornece 
eletricidade para órgãos governamentais e empresas privadas no Estado de 
Nova York.

• Uma central gráfica e centro de distribuição do Wall Street Journal e do 
New York Post, dois jornais bastante veiculados nos Estados Unidos. Ambos 
os jornais são de propriedade da News Corporation, que está na Bolsa de 
Valores da NASDAQ (NASDAQ: NWS).

• Uma instalação própria operada pela Waste Management, a maior 
provedora de soluções ambientais na América do Norte, que atende mais 
de 20 milhões de clientes nos Estados Unidos e no Canadá. A Waste 
Management está na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: WM).



LOCAL DO PROJETO

Vista aérea do local do 
Projeto dentro do Harlem 
River Yard, de propriedade 
do governo.

ESCALA EM PÉS

LOCAL DO
IMÓVEL



LOCAL DO PROJETO
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Designação de Zona Comercial Industrial pelo 
Governo
• Assim como o Brooklyn Navy Yard, o local do Projeto fica situado dentro de uma 

“Zona Comercial Industrial” designada da cidade de Nova York. 

• O governo da cidade de Nova York criou 16 Zonas Comerciais Industriais em toda a 
Cidade de Nova York para incentivar o crescimento industrial.



LOCAL DO PROJETO
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O Projeto está
localizado em uma 
área de designação 
de empregos (TEA)
do censo no Bronx.



Projeto Fresh Direct
(Fase II)

Empreiteira Geral



EMPREITEIRA GERAL
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• O Fresh Direct selecionou a Schimenti Construction
Company para atuar como a empreiteira geral do Projeto.

• A Schimenti Construction é uma das empreiteiras gerais 
líderes na cidade de Nova York, cujo foco é a construção de 
projetos para alguns dos lojistas mais conhecidos dos 
Estados Unidos.



EMPREITEIRA GERAL
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Exemplos de projetos da Schimenti Construction:

Banana Republic
Soho Broadway, Cidade de Nova York

Best Buy
Union Square, Cidade de Nova York

Barnes & Noble
Upper East Side, Cidade de Nova York

Target
Huntington, Nova York

Zara
5ª Avenida, Cidade de Nova York

Nike
SoHo, Cidade de Nova York

GAP
5ª Avenida, Cidade de Nova York

Starbucks
Times Square, Cidade de Nova York



Projeto Fresh Direct
(Fase II)

Financiamento do Projeto
e

Criação de Empregos



FINANCIAMENTO DO PROJETO
O custo total do empreendimento do

Projeto Fresh Direct (Fase II) é de
US$ 131,45 milhões

Verbas do EB-5 apenas 42% do Custo do Projeto

US$ 55 milhões
Verbas do EB-5

US$ 76,45 milhões

Verbas de Mutuários



• Nº total de Investidores EB-5: 110

• Vagas Necessárias: 1.100

• Total de Vagas Projetadas: 1.317

• Excedente de Vagas Projetadas: 217

20% de Vagas Excedentes

CRIAÇÃO SIGNIFICATIVA DE EMPREGOS
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20%
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SEGURANÇA DA CRIAÇÃO DE EMPREGOS

Verbas de Mutuários:
US$ 76,45 milhões

Verbas do EB-5:
US$ 55 milhões

Verbas Gastas
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FLUXO DE INVESTIMENTOS DO EB-5

O NYCRC usa uma estrutura aprovada pelo USCIS para todos os seus 
investimentos EB-5

Bronx Food Processing
and Distribution Center

Fund II, LLC

Investidores 
EB-5

(Membro)

NYCRC
(Gestor)



FLUXO DE INVESTIMENTOS DO EB-5

Bronx Food Processing 
and Distribution Center 

Fund II, LLC

Investidores 
EB-5

(Membro)

Projeto EB-5

Mutuário
110 investidores a US$ 500.000

US$ 55 milhões 
Verbas do EB-5

US$ 55 milhões

NYCRC
(Gestor)



www.nycrc.com



O presente é disponibilizado sob sigilo, apenas para fins informativos. As informações contidas no presente não são definitivas e estão sujeitas a alterações. Sem o
consentimento expresso, prévio e por escrito do New York City Regional Center (“NYCRC”), o presente Documento não pode ser reproduzido, copiado, usado para qualquer
finalidade que não seja a sua avaliação do Projeto Fresh Direct (Fase II) (o “Projeto”) ou disponibilizado a qualquer outro indivíduo. Mediante solicitação, o presente Documento
deve ser devolvido imediatamente e quaisquer eventuais cópias destruídas. O presente é disponibilizado sob sigilo, apenas para fins informativos. O presente Documento não
constitui nem integra, não devendo assim ser interpretado, oferta, convite ou indução de compra ou adesão de quaisquer valores mobiliários.

Nem a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a “SEC”), nem qualquer órgão regulador de valores mobiliários de qualquer estado ou demais jurisdição dos Estados
Unidos da América, nem tampouco qualquer órgão regulador de valores mobiliários de qualquer outro país ou subdivisão política do mesmo, homologou a precisão ou
adequação do teor do presente Documento. Qualquer declaração contrária é ilícita. O presente Documento é destinado apenas, podendo assim ser comunicado somente, às
pessoas que (i) estiverem localizadas fora dos Estados Unidos, na acepção do Regulamento S nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme
redação (a “Lei de Valores Mobiliários”), (ii) não forem residentes dos Estados Unidos e (iii) forem tanto “investidores qualificados” na acepção do Regulamento D da Lei de
Valores Mobiliários e “promitentes qualificados” na acepção da Seção 2(a)(51) da Lei de Sociedades de Investimento dos Estados Unidos de 1940, conforme redação. Nenhuma
oferta pública de quaisquer valores mobiliários discutidos no presente está sendo feita nos Estados Unidos, sendo que as informações aqui contidas não constituem uma oferta
de valores mobiliários para venda nos Estados Unidos.

Nenhuma declaração ou garantia, seja expressa, seja implícita, é dada quanto à equidade, precisão, integridade ou exatidão das informações e opiniões contidas no presente
Documento, sendo que não se deve depender de tais informações ou opiniões. Além disso, as informações contidas no presente Documento não estão completas e podem ser
alteradas, embora o mesmo não possa ser atualizado para refletir eventos e circunstâncias que ocorram após a data do presente. Os destinatários do presente Documento não
devem interpretar o seu teor, ou quaisquer comunicados prévios ou subsequentes, como assessoria de investimento, jurídica ou fiscal. Ademais, o presente Documento não tem
o propósito de ser considerado suficiente ou de conter todas as informações necessárias para a realização de uma análise completa dos assuntos discutidos no mesmo.

O presente Documento contém uma ilustração de retornos, projeções, estimativas, opiniões e informações semelhantes, que podem ser identificadas pelo uso de terminologia
prospectiva como “pode”, “irá", “deverá”, “se espera”, “antevê”, “projeto”, “estimativa”, “intenção”, “continuar” ou “acredita” ou as formas negativas da mesma ou demais
variações desta ou ainda terminologia comparável (“Informações Prospectivas”). Devido a vários riscos e incertezas, os eventos ou resultados efetivos de desempenho real do
Projeto podem diferir de forma material daqueles refletidos ou contemplados em tais Informações Prospectivas. Nenhuma declaração contida no presente Documento deverá
ser interpretada, ou se destina, como projeção de qualquer determinada taxa de retorno ou múltiplo de capital investido, sendo que não há nenhuma garantia de que quaisquer
Informações Prospectivas em particular serão concretizadas, podendo o desempenho do Projeto ser materialmente diferente das Informações Prospectivas. Nesse sentido, não
se deve atribuir confiança indevida às Informações Prospectivas.

O uso de quaisquer logomarcas pela Empresa ou pelo NYCRC, no presente documento ou em outro lugar, não configura qualquer endosso, aprovação ou apoio, seja explícito
seja implícito, por essas pessoas da Oferta, da Empresa ou do NYCRC.
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