
N
A HISTÓRIA RECENTE DO
capitalismo brasileiro, ne-
nhuma empresa fez tan-
tas compras em tão pou-
co tempo. Quando come-
çou a operar, em novem-
bro do ano passado, a ad-

ministradora BR Malls era sócia de ape-
nas sete shopping centers e tinha tamanho
de anã se comparada aos tradicionais líde-
res do mercado. Multiplan e Iguatemi, O
que se viu desde então foi uma espécie de
sanha compradora sem paralelo no ambien-
te de negócios do país. Aos números. Em
menos de dez meses, a BR Malls comprou
ou se tornou sócia de 20 shoppings, média
de dois por mês. E administra 38. No pro-
cesso, investiu 1,4 bilhão de reais, obtidos
em boa medida com sua abertura de capi-
tal, em abril. O movimento mais impres-
sionante aconteceu em agosto, quando a
BR Malls comprou quatro shoppings no
Rio de Janeiro por 830 milhões de reais.
Essa estratégia fez com que, em pouco tem-
po, o mercado mudasse de feições. As an-
tigas líderes foram rapidamente ultrapas-
sadas, e a BR Malls assumiu a primeira po-
sição do setor. Seu valor de mercado supe-
ra os 3 bilhões de reais, duas vezes maior
que no dia da emissão de ações.

A BR Malls foi criada por dois investi-
dores conhecidos por sua agressividade —
o fundo de investimento brasileiro GP e o
bilionário americano Sam Zell. Desde o
primeiro plano de negócios, GP e Zell tra-
çaram o objetivo de conquistar a lideran-
ça do mercado por meio de urna série de
aquisições. Para dar conta desse incrível
número de compras, seria necessário mon-
tar uma engrenagem, com o objetivo de
buscar alvos, negociar as aquisições e ab-
sorver os novos shoppings. Tudo isso no
menor tempo possível. "A estratégia segue
um senso de urgência, em que a meta é ter
presença no maior número de empreendi-
mentos e impedir que sejam adquiridos pe-
los concorrentes", diz Leonardo Drum-
mond, responsável por vasculhar o país em
busca de oportunidades. Respeitadas as
proporções, o objetivo dessa engrenagem
é transformar o processo de aquisição de
um shopping em algo tão sistemático quan-
to a linha de produção de uma fábrica.

O primeiro estágio é, justamente, a bus-
ca por alvos. A BR Malls criou algo até en-
tão inexistente no setor — uma equipe de
três executivos paga exclusivamente para
desempenhar essa função. O time fez um
levantamento exaustivo dos mais de 600
shoppings em operação no Brasil, suas qua-





lidades, seus problemas e os principais nú-
meros. Com base nesses dados, a equipe
viaja pelo país para fazer uma análise mais
detalhada. Eles já visitaram quase todos os
estados desde que Drummond foi desig-
nado para a função de caçador de projetos,
em janeiro. Até agora, ele e sua equipe ana-
lisaram mais de 70 shoppings, média de
dez por mês. Dois tipos de empreendimen-
to estão na mira. O maior deles é formado
por shoppings consolidados, com boa per-
formance. Nesse caso, a BR Malls opta por
comprar pequenas participações no capi-
tal. Ô objetivo é fechar a porta a eventuais
concorrentes: quando adquire participação
minoritária, a BR Malls negocia cláusulas
que garantam o direito de preferência em
caso de venda. O segundo grupo é forma-
do por shoppings quase sempre mal admi-
nistrados, nos quais uma gestão eficaz po-
de melhorar os resultados. Nesses casos, o
interesse é comprar tudo.

VASCULHADO O MERCADO e terminada
a análise que busca decidir se o shopping
se encaixa numa das duas categorias, co-
meça a parte mais agressiva do processo
—a negociação. Nesse quesito, a BR Malls
é, disparado, a mais voraz do mercado, a
ponto de deixar concorrentes indignados.
A empresa oferece até 10% mais que os ri-
vais quando disputa um shopping. A com-
pra dos quatro empreendimentos do Rio é
exemplar. Cinco concorrentes chegaram à
final da disputa por 100% do controle. A
BR Malls levou o negócio por 830 milhões
de reais — cerca de 10% mais que a se-
gunda melhor proposta, dizem executivos
que participaram da negociação. Tamanha
agressividade faz com que os contratos se-
jam assinados em tempo recorde. "A BR
Malls faz propostas em até uma semana,
enquanto os demais con-
correntes podem levar o
dobro do tempo", diz um
consultor que já participou
de negociações com a BR
Malls. O que está por trás
dessa rapidez é uma equi-
pe de 40 profissionais de
finanças liderada pelo exe-
cutivo Leandro Bousquet,
ex-banco Pactuai. Eles
passam mais de 12 horas
por dia revisando as cerca
de l 000 páginas de cada
contrato de aquisição, cal-

culando até onde podem ir no preço. Em
poucos casos, pedem auxílio de banquei-
ros de investimento. Foi o que aconteceu
na compra recente dos quatro shoppings
do Rio, quando o Citigroup foi contrata-
do. "Nenhum concorrente tem uma equi-
pe desse tamanho para analisar tantos pro-
jetos ao mesmo tempo", diz Bousquet.

Dos dez shoppings analisados por mês.
dois são comprados, em média. E a partir
dessa fase que entra em jogo a experiên-
cia de gestão dos executivos da GR Uma
dezena de funcionários, de áreas como fi-
nanças e operações, é enviada ao shopping
que foi adquirido pela BR Malls. O time
tem a tarefa de cortar despesas em até 20%
nos quatro primeiros meses. Logo após a

aquisição, a equipe tercei-
riza serviços como manu-
tenção, segurança e lim-
peza, o que pode represen-
tar até 50% de corte na
mão-de-obra própria. Si-
multaneamente, procura-
se aumentar as receitas. Is-
so começa com as nego-
ciações com lojistas para
ocupar novas áreas. A me-
ta é reduzir a taxa de de-
socupação, que beira 10%
nos shoppings adquiridos,
para menos de 5%. O

Shopping Estação, em
Curitiba, adquirido no
início do ano, registrou
um crescimento de sua
margem de resultado
operacional de 66% pa-
ra 81 % após a repagina-
ção. A meta dos execu-
tivos é tornar os shop-
pings tão eficientes quan-
to o NorteShopping, no
Rio, que tem margem de
90%. Agora que é líder,
a BR Malls pretende dar
um novo passo, nos mol-
des do que é feito na Am-
bev: criar um centro de
serviços compartilhados
para todos os shoppings,
a partir do primeiro se-
mestre de 2008, para re-
duzir ainda mais os cus-
tos. Nisso, está sendo au-
xiliada pelo consultor Vi-
cente Falconi, do Insti-
tuto Nacional de Desen-
volvimento Gerencial.

A valorização do pre-
ço das ações mostra que
os investidores aprova-
ram a estratégia de cres-

cimento acelerado da BR Malls. Os con-
correntes, porém, são unânimes em afirmar
que, com os altos preços pagos nas aquisi-
ções, será muito difícil obter bons retor-
nos. "A BR Malls sabe fazer o jogo do mer-
cado financeiro ao vender expectativa de
futuro", diz o executivo Marcelo Carvalho,
presidente da Ancar Gestão e da Abrasce,
entidade que reúne os investidores de shop-
pings. Dúvidas à parte, a certeza é que os
rivais estão reagindo: o surgimento da BR
Malls acelerou o tão aguardado processo
de consolidação do setor. Multiplan e Igua-
temi vêm aumentando seu ritmo de aqui-
sições e, especialmente, a construção de
novos empreendimentos. E a Brascan, que
perdeu três embates de que participou com
a BR Malls, adquiriu dez shoppings nos
últimos 12 meses. Todos se preparam pa-
ra crescer e se proteger da máquina de aqui-
sições em que a BR Malls se transformou.
"Crescer por aquisições está no nosso
DNA", disse a EXAME Carlos Medeiros,
presidente da BR Malls, em entrevista con-
cedida em meados de agosto. "Todos os
shoppings do país estão na nossa mira."
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Text Box
Fonte: Exame, ano 41, n. 17, p. 70-72, 12 set. 2007.




