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Design & Inovação

Arquitetura
como estímulo
ao consumo

Como se trata de uma empresa
com uma cultura muito pecu-
liar, a BRMalls prefere contratar
profissionais bem jovens, sem ví-
cios adquiridos em outras em-

presas, e moldá-los ao esquema
agressivo de metas e remunera-
ção variável. Seguindo uma re-
gra das empresas da GP, Medei-
ros criou um programa de trai-
nees logo que chegou. No deste
ano, que ainda está em curso, 40
mil pessoas se inscreveram. “A
gente procura pessoas que gos-
tam de realizar coisas. Eu sem-
pre pergunto o que os candida-
tos já realizaram e o que sonham
realizar”, diz Medeiros. “A gente
tem cara que foi campeão mun-

dial de iatismo, que saiu de uma
família pobre com 13 anos e foi
morar num albergue. A gente
gosta de gente assim.”

O executivo diz que já entrevis-
tou, em algum momento, todos
os 250 funcionários da BRMalls.
“Ninguém é contratado sem ser
entrevistado por dois diretores
executivos e por mim. Quando
eu entrevisto estagiário, eles du-
vidam que eu seja o presidente.
Mas eu faço questão”, diz Medei-
ros, que não usa terno e gravata e
costuma andar de uniforme da
BRMalls – uma camisa polo com
o nome da empresa impresso.

Numa conta rápida, Medeiros
diz que gasta 40% do seu tempo
com “toda a gama do universo
gente”. Uma vez por ano, conta,

os principais executivos sentam
com o presidente e avaliam to-
dos os funcionários – do estagiá-
rio ao superintendente. A reu-
nião acontece em outubro e dura
dois dias. Ali, eles discutem o
que vão fazer com as pessoas no
ano seguinte. “A coisa mais im-
portante numa companhia são
as pessoas. Você só faz uma com-
panhia excelente com pessoas
excelentes”, diz Medeiros.
“Quando a gente entrou na área
de shopping, as pessoas diziam
que o setor é feito de ativos (imó-
veis). E eu sempre achei diferen-
te, que o setor é feito de pessoas.
A gente sempre brincou que
uma empresa que não tinha os
ativos ia virar a maior porque ti-
nha as pessoas.” / P.C.

O presidente da empresa
não perde uma entrevista

O conceito de flagship store tem
se tornado cada vez mais co-
mum no Brasil. Mas, muito an-
tes de grandes redes de varejo
decidirem criar suas lojas-con-
ceito, em que a arquitetura e a
decoração têm o papel de tradu-
zir a marca para o público, reno-
mados profissionais já se desta-
cavam nesse mercado – e con-
quistaram muitos prêmios para
o design brasileiro por meio da
chamada arquitetura de varejo.

Autor de inovadores projetos
residenciais e comerciais, o ar-
quiteto paulistano Isay Wein-

feld acaba de receber o prêmio
de Melhor Design de Interior do
Ano, da LEAF Awards, uma das
premiações mais importantes
no segmento da arquitetura

mundial, pelo projeto desenvol-
vido para o Bar Número, em São
Paulo. Antes, foi responsável
por outros projetos igualmente
premiados, como o da loja Ha-

vaianas dos Jardins, na capital
paulista, e da Livraria da Vila, no
mesmo bairro. “A arquitetura
precisa traduzir a marca e gerar
sucesso ao negócio”, resume

Weinfeld. “Ao criar o projeto da
Livraria da Vila, por exemplo, a
ideia era criar um espaço em que
as pessoas se sentissem bem, pu-
dessem sentar, folhear um livro,
ficassem mais tempo na loja e
consumissem.”

Outro trabalho bem-sucedi-
do é do jovem designer Felipe
Protti, que fez projetos para lo-
jas de moda jovem como Opera
Rock e Doc Dog (que pertence a
seu pai). Além de criar os ambien-
tes – nos dois casos, com um cará-
ter fortemente cenográfico –, ele
costuma desenvolver também
móveis e objetos de decoração.
“No caso da Doc Dog, por exem-
plo, cada loja é diferente. Mas, de
maneira geral, quis criar algo di-
ferente do que costumamos ver,
que são lojas frias focadas ape-
nas nos produtos. Queria trans-
mitir o universo da marca, que

alude a viagens, a cidades como
Londres, Paris e Nova York.”

Ele também admite, no entan-
to, que, em última instância, o
objetivo é levar o consumidor,
claro, a comprar. “A ideia é que o
cliente sinta o universo da mar-
ca, se sinta à vontade naquele lu-
gar, crie amizade com os vende-
dores.” / AIANA FREITAS

Uma máquina de
comprar e fazer
shopping center
Originalmente da GP, a BRMalls chega a 40 shoppings em quatro
anos com um modelo agressivo e contestado de crescimento

Patrícia Cançado

O carioca Carlos Medeiros fala
como se não usasse vírgulas. A
impressão que se tem é de que
ele está sempre apressado e não
pode perder tempo com firulas.
Aos 37 anos, o executivo que pre-
side a BRMalls está por trás de
uma máquina de comprar e fazer
shopping centers. Apenas qua-
tro anos depois de sua criação,
com uma gestão focada em resul-
tados e uma estratégia agressiva
– e contestada – de compra de
participação em shoppings em
todo o Brasil, a forasteira BR-
Malls transformou-se na maior
empresa do setor no País, com
40 empreendimentos. O último
deles, o Granja Viana, em São
Paulo, foi inaugurado há duas se-
manas.

Originalmente controlada pe-
la GP Investimentos e pelo mega
investidor americano Sam Zell, a
rede ultrapassou neste ano 1 mi-
lhão de metros quadrados de
área bruta locável (ABL, no jar-
gão do setor) – duas vezes maior
que a da Multiplan, que era a lí-
der até a criação da BRMalls. Na
Bolsa, ela ainda não ostenta o
mesmo título. Na semana passa-
da, tanto BRMalls quanto Multi-
plan valiam R$ 6,8 bilhões, se-
gundo dados da Economatica.

Para os concorrentes, eles er-
ram ao abrir mão da qualidade
em favor da quantidade. Para os
investidores, é um negócio até
agora de sucesso, com índice de
eficiência bem acima da média
do setor – sua geração de caixa é
superior à de tradicionais empre-
sas do setor, como Iguatemi e
Multiplan. A GP, que no começo
deste ano vendeu o que restava
de sua participação, ganhou cer-
ca de US$ 300 milhões com o in-
vestimento – o que fez da BR-
Malls o negócio mais bem-suce-
dido da história recente da gesto-
ra de recursos.

“Nós fomos a única empresa

que aproveitou de verdade essa
onda de consolidação do setor
de shoppings, que começou em
2007”, afirma Medeiros, sócio
da GP desde os 32 anos. “Essa
tem sido a nossa estratégia. A
gente compra e desenvolve. Os
outros preferem só desenvol-
ver.” Embora a GP tenha deixa-
do a companhia, o executivo se
comprometeu a ficar no coman-
do até pelo menos 2012 para acal-
mar os ânimos dos investidores.

Mudança de rumo. Até lá, Me-
deiros pretende manter a estra-
tégia de aquisições e ainda inau-
gurar dois shoppings por ano. A
diferença, agora, é que a compa-
nhia vai priorizar a compra de
participações de controle, o que
não acontecia no começo. “Eles
foram entendendo que não ti-
nham poder de gestão e que não
ganhavam eficiência nos shop-
pings que não controlavam”, ex-
plica Claudio Guaranys, sócio da
CG Malls, que presta assessoria
para o setor. “No fundo, tenta-
ram um caminho e depois se ade-
quaram.”

A BRMalls foi criada após a
compra da Ecisa, uma rede que
na época tinha sete shoppings.
Em apenas um ano, esse número
saltou para 30. Para chegar nesse

patamar em tão pouco tempo,
Medeiros e sua equipe chegaram
a comprar participações ínfi-
mas, num esforço alucinado de
aumentar o número de metros
quadrados e criar a maior rede
do País.

A estratégia foi criticada pelos
concorrentes. Dizia-se que a BR-
Malls comprava qualquer coisa,
sem critério, na tentativa de de-
marcar seu território. O sócio da
GP diz não se importar com a
crítica. Para ele, hoje são poucos
os casos em que a participação
no capital de shoppings é peque-
na e essa ainda é uma forma de
barrar o avanço dos concorren-
tes. “Quando esses donos quise-
rem vender, a gente é compra-
dor natural.”

Com a crise, a companhia colo-
cou um freio no seu plano ambi-
cioso e acrescentou apenas cin-
co shoppings no portfólio nos
anos de 2008 e 2009. Nos últi-
mos meses, voltou a anunciar
aquisições. A última delas sur-
preendeu o mercado pelas cifras
envolvidas. Quando ninguém
mais acreditava existirem gran-
des negócios à venda, a BRMalls
pagou R$ 800 milhões pelo shop-
ping Tijuca, a maior aquisição de
um único shopping já feita até
hoje. “Com essa compra, a gente
mostrou que ainda tem muito
shopping à venda no Brasil. É só
ter paciência. A BRMalls tem cin-
co pessoas que só fazem isso há
quatro anos. Então já olhamos
todos os grupos”, diz Medeiros.

Ambiente darwiniano. Quan-
do a BRMalls coloca um shop-
ping novo na sua rede, o objetivo
é torná-lo rapidamente mais efi-
ciente, economizando custos
em todas as pontas possíveis.
Normalmente, são feitas refor-
mas e expansões. Serviços como
limpeza, estacionamento e segu-
rança são terceirizados. As áreas
de contabilidade e sistemas, por
exemplo, passam a ser controla-

das por uma central única no Rio
de Janeiro. Até aí, nada muito di-
ferente do que as grandes redes
do setor já fazem. O que faz dife-
rença na BRMalls – para o bem e
para o mal – é o estilo de gestão
imposto por Medeiros, um exe-
cutivo forjado na cultura obceca-
da por resultados da GP Investi-
mentos.

Na BRMalls, todos os 250 fun-
cionários possuem cinco metas,
que podem ser acompanhadas
mensalmente por qualquer um
na intranet. “As pessoas impri-
mem um papel com os dados do
desempenho e colocam na me-
sa. E nesse papel tem uma indica-

ção verde, amarela e vermelha, o
que cria um efeito moral muito
grande”, diz Medeiros.

O setor já remunera por me-
tas, mas o variável na BRMalls é
ainda mais agressivo. Segundo
Medeiros, um gerente pode ga-
nhar 18 salários de bônus, além
de stock options (espécie de parti-
cipação nos resultados, paga aos
executivos com ações da pró-
pria companhia). “A remunera-
ção tem de ser desproporcional
entre as pessoas. O melhor ge-
rente ganha 18 e o pior, 1. A gente
força para que o maior ganhe
muito e o pior ganhe menos. E o
pior, uma hora, vai embora”, diz

Medeiros.
Nesse ambiente darwiniano,

típico dos bancos de investimen-
to, sobrevive quem se adapta ao
modelo. Medeiros diz que, quan-
do a GP comprou a Ecisa, a em-
presa tinha 40 pessoas. Hoje, são
250 funcionários e sobraram ape-
nas dois da turma original. “A
gente trocou quase todo mun-
do”, diz Medeiros. A média de
idade na companhia é de 29
anos. Uma das raras exceções é
Luis Alberto Quinta, de 50 anos,
há 22 no setor. Ex-braço direito
de José Isaac Peres, da Multi-
plan, o executivo foi levado a pe-
so de ouro no início da BRMalls.

CLAUDIO GUARANYS
SÓCIO DA ASSESSORIA CG MALLS
“Eles foram entendendo que não
tinham poder de gestão e que não
ganhavam eficiência nos
shoppings que não controlavam.
No fundo, tentaram um caminho e
depois se adequaram.”

CARLOS MEDEIROS
PRESIDENTE DA BRMALLS
“Nós fomos a única empresa que
aproveitou de verdade essa onda
de consolidação do setor de
shoppings.”

Dos estagiários aos
executivos, todos os
funcionários da BRMalls
têm de passar pelo crivo
de Carlos Medeiros

JONNE RORIZ/AE

FELIPE PROTTI/DIVULGAÇÃO

Uniforme. Medeiros e sua camisa polo com a logomarca da BRMalls: cultura da informalidade

● ESTRATÉGIA

LEONARDO FINOTTI/ DIVULGAÇÃO

Doc Dog. Ambiente criado para as lojas têm por objetivo fazer o cliente se sentir ‘em casa’

Livraria da Vila. Projeto
premiado de Isay Weinfeld
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 dez. 2010, Negócios, p. N6.




