
O MARASMO
ACABOU
O mercado brasileiro de shoppings
vive o que pode ser a maior onda
de aquisições de sua história
DENISE CARVALHO

P
OR QUASE UMA DÉCADA, O MERCADO BRASILEIRO DE SHOPPINGS VI-
veu um clima de autêntico marasmo. Após a febre de inaugura-
ções dos anos 80 e 90, o cenário se transformou. O ritmo de cons-
trução de novas unidades diminuiu drasticamente e não houve
aquisições. Em resumo, nada acontecia. Essa pasmaceira, po-
rém, teve um final apoteótico nos últimos meses, quando as maio-
res empresas do setor partiram com apetite inédito para a com-

pra de rivais. Somente em maio, três shoppings foram adquiridos no país, num
total de 400 milhões de reais em investimentos — e tern-se certeza de que es-
se é apenas o início da maior onda de consolidação que o setor já viu no país.
"As empresas corn pouca capacidade de investimento fatalmente serão compra-
das, e as mais profissionais vão liderar as aquisições", diz Carlos Jereissati Fi-
lho, presidente do grupo Iguatemi.

O motivo para essa percepção é a divisão das empresas do setor em dois gru-
pos bastante distintos. O primeiro é o grupo dos titãs dos shoppings. formado
por três empresas. A mais jovem delas é a BR Malls, que tem entre seus sócios
o fundo de private equity GP Investimentos e o megainvestidor americano Sam
Zell (veja reportagem na pág. 30) e captou 650 milhões de reais com sua aber-
tura de capital, em abril. A BR Malls é também a mais agressiva. Em outubro
de 2006, administrava 13 shoppings e era sócia de apenas sete. Hoje, já é a maior
empresa do setor — administra 37 shopping centers e tem participação socie-
tária em 19. (Como quaisquer outros varejistas, os donos de shoppings depen-
dem de escala para aumentar seu poder de negociação com os lojistas.) Os maio-
res rivais da BR Maus são as mais tradicionais empresas do setor no país. A
Multiplan, fundada em 1975, associou-se ao canadense Cadillac Fairview. um
dos maiores fundos imobiliários do mundo. E o Iguatemi, do grupo La Fonte,
também já levantou 550 milhões de reais com sua emissão de ações. Empresas
capitalizadas e corn saúde financeira invejável como essas três convivem com
um segundo grupo, formado por companhias sem fôlego para competir nas mes-
mas condições. Dos 622 shoppings brasileiros, mais de 90% estão sob contro-
le de grupos familiares, com pouco acesso a crédito. E é a partir do choque en-
tre esses dois grupos, os fortes e os fracos, que surge a mais antiga receita pa-
ra o início de uma onda de aquisições.





Nesse cenário, tem-se uma intensa dis-
puta entre os maiores do setor pelos shop-
pings familiares mais atraentes do país.
Dois negócios fechados recentemente ilus-
tram o grau de competição que passou a
tomar conta do mercado brasileiro. O shop-
ping Tamboré, na Grande São Paulo, foi
disputado por sete empresas. A BR Malls
venceu o leilão em maio, pagando 180 mi-
lhões de reais pelo empreendimento. A
venda do Pátio Savassi. em Belo Horizon-
te, seguiu padrão semelhante. A Multiplan
aceitou pagar um valor estimado em 200
milhões de reais pelo controle do shopping,
50% a mais que o oferecido por seus rivais.
O preço pago pela Multiplan foi visto co-
mo uma reação à agressividade da BR
Malls, que tomou o posto de líder do mer-
cado brasileiro e preparava o anúncio de
uma nova aquisição no dia do fechamen-
to desta edição (28 de maio). "Multiplan e
Iguatemi dormiram no ponto", diz um al-
to executivo do setor. "Eles poderiam fa-
cilmente ter liderado o processo de conso-
lidação, mas só acordaram depois que a
BR Malls já tinha se tomado líder."

Além da força desproporcional adqui-
rida pelos grandes grupos, há outro fator
que explica o atuai ritmo de negócios. Os
fundos de pensão, que financiaram a ex-
pansão dos anos 80 e 90, estão aprovei-
tando o surgimento de empresas capitali-
zadas para vender suas participações em
shoppings familiares. A Fundação Cesp,
maior fundo de pensão do país patrocina-
do por empresas da iniciativa privada, che-
gou a ter 7% do patrimônio aplicado em
imóveis, entre os quais uma dezena de
shoppings. Hoje, a carteira não tem mais
que l ,6% do patrimônio de 12 bilhões de
reais alocados no setor imobiliário. "Esse
é um bom momento para vender", diz Jor-
ge Simino, diretor da Fundação Cesp. Em
2005. a Funcef, fundo de pensão dos fun-
cionários da Caixa Econômica Federal,
detinha participação em 18 shoppings, co-
mo o Morumbi, de São Paulo. Do total,
seis foram vendidos até agora — e a idéia
é permanecer apenas nos mais rentáveis.

O contexto mundial do setor também
ajuda a explicar a atual agitação do mer-
cado de shoppings. Os Estados Unidos es-
tão colocando um freio na expansão do se-
tor. Lá. são construídos 800 shoppings por
ano, mas cada vez menores. A Europa tam-
bém levanta barreiras aos investidores. Na

Itália, por exemplo, o investidor pode es-
perar até dez anos para abrir um centro co-
mercial. "Com o limite para a expansão
nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil
despertou o interesse dos estrangeiros",
diz Marcos Gouvêa, sócio da consultoria
de varejo GS&MD. É por isso que empre-
sas como General Growth Properties e iva-
nhoe Cambridge, algumas das maiores do
setor no mundo, aportaram no país por
meio de acordos com empresas locais. Se-
gundo os especialistas, o mercado brasi-
leiro tende a ganhar contornos semelhan-
tes ao americano. Há mais de dez anos, o
mercado de shoppings dos Estados Uni-
dos passou por um processo de consoli-
dação parecido ao que o Brasil vive hoje.
Na década de 90, os cinco maiores gru-
pos americanos controlavam apenas 30%
do mercado. Hoje, os três líderes concen-
tram 75% dos shoppings. No Brasil, os
cinco maiores grupos detêm pouco mais
de 15% do total — ou seja, a temporada
de compras mal começou. •
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