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Fonte: Empresa * Em 2011

Simon Property Group
Maior grupo de outlets dos EUA

Sede:
Indianápolis, Indiana, EUA

Ativos:
shopping centers, outlets, galerias e 
centro de entretenimento, entre outros

Valor dos ativos:

US$ 29,6 bilhões*

Receita: 

US$ 4,3 bilhões*

Lucro líquido consolidado: 

US$ 1,2 bilhão* 

Funcionários:

5,5 mil

Operação:
Participação em 337 imóveis de varejo 
em: EUA, Japão, Coréia do Sul, 
Malásia, México, Porto Rico, além de 
29% da francesa Klépierre, com cerca 
de 270 shoppings

C o m é rc i o Primeiro projeto será de R$ 100 milhões e plano é investir R$ 1,5 bi em 12 outlets até 2019

BRMalls e Simon criam empresa de outlets
Adriana Mattos
De São Paulo

A BRMalls, maior empresa de
shopping centers do Brasil, e a
americana Simon Property Group,
maior companhia de capital aber-
to do mercado imobiliário no
mundo, se associaram para criar a
Premium Outlets Brasil — nova
subsidiária da BRMalls com atua-
ção no segmento de outlets. Com a
parceria, a Simon, empresa com
valor de mercado de US$ 43 bi-
lhões e quase US$ 30 bilhões em
ativos, entra, finalmente, no mer-
cado imobiliário brasileiro. A BR-
Malls, por sua vez, passa a atuar
nesse segmento e será concorrente
direta da JHSF, que inaugura o seu
primeiro outlet no país em 2013.

Pelo acordo anunciado ontem, a
BRMalls terá 50% da nova compa-
nhia e a Simon, outros 50%. A BR-
Malls será responsável pela gestão
dos empreendimentos. Há duas
semanas, o Valor antecipou o pla-
no da BRMalls de atuar no setor de
outlets no país.

Comandada pelo lendário Da-
vid Simon, o grupo americano tem
investido bilhões de dólares em fu-
sões e aquisições no mundo — fo -
ram US$ 3,5 bilhões só em março
— e estudava a possibilidade de
operar no Brasil desde, pelo me-
nos, setembro. Na época, David Si-
mon esteve no país para visitar em-
presas e estudar o mercado. A
companhia não aceitava, no en-
tanto, uma participação minoritá-
ria em operações locais, segundo
pessoas próximas à empresa. Na
América Latina, a Simon já tem ne-
gócios no México e em Porto Rico.

O plano dos sócios é abrir 12 ou-
tlets no Brasil no prazo de cinco a
sete anos, com investimento total
de R$ 1,5 bilhão. “Há um espaço gi-
gantesco que pode ser melhor ex-
plorado nesse segmento no país, e
a Simon conhece muito bem esse
m e r c a d o”, diz Carlos Medeiros,
presidente da BR Malls. “Te r e m o s
negócios criados a partir do zero,
em rodovias perto de grandes ca-
pitais, e dentro do conceito dos
empreendimentos da Simon”.

A primeira operação será um
outlet na altura do quilômetro 45
da Rodovia Castello Branco, em
São Paulo, conforme informações
apuradas no mercado. A BRMalls
não confirma o dado e esclarece
apenas que a abertura do primeiro
outlet será em São Paulo em 2013.

O terreno da Castello Branco
pertence à SuccesPar Real State, do
empresário César Viana, onde de-
veria ser aberto o São Paulo Prime
Outlet. Se fechar essa aquisição, o
empreendimento da BRMalls esta-
rá a apenas 14 quilômetros do Ca-
tarina Fashion Outlet Shopping,
primeiro outlet da JHSF. A BRMalls
planeja investir R$ 100 milhões
nesse empreendimento, segundo
fontes do setor.

A princípio, nos primeiros anos,

três empreendimentos devem sair
da gaveta — dois em Sâo Paulo e
um no Rio de Janeiro, apurou o Va -
lor. Regiões como a rodovia Dutra
e a Imigrantes são locais que po-
dem interessar à BRMalls e Simon,
segundo fontes de mercado.

Outlets têm custo de operação
inferior ao de shoppings e os inves-
timentos também são menores, o
que aumenta a possibilidade de
um retorno mais rápido sobre ca-
pital investido. Grandes shoppings
custam hoje R$ 200 milhões a R$
250 milhões. Num outlet de gran-

de porte, a soma varia de R$ 80 mi-
lhões a R$ 120 milhões. Além dessa
questão, há uma demanda de lojis-
tas por novos outlets, normalmen-
te com valor de aluguel abaixo do
cobrado em shoppings.

Com forte crescimento anco-
rado em uma série de aquisições
na área de shoppings, a BRMalls
vai ter que buscar expansão no
mercado de outlets por meio de
um crescimento orgânico, com
abertura de empreendimentos. É
que não há negócios de peso nes-
se segmento à venda — a General

Shopping, uma das primeiras a
investir nessa área, tem apenas
um outlet hoje no Brasil. A BR-
Malls quer criar no Brasil empre-
endimentos seguindo o formato
dos outlets da Simon.

“A ideia é ter negócios de alto ní-
vel de serviços e atendimento,
mantendo a estratégia de oferecer
preços agressivos”, diz Medeiros.
Ações publicitárias devem ser fei-
tas em outlets da Simon nos EUA,
para mostrar aos turistas brasilei-
ros que começam a ser abertos em-
preendimentos também no país

Curtas

Hering tem vendas fracas
A Cia Hering informou que as

vendas no primeiro trimestre fo-
ram mais fracas do que o esperado
pela companhia devido a fatores
climáticos e econômicos. “Março
foi fraco, decepcionou em relação
à expectativa que tínhamos”, disse
o presidente da empresa, Fabio
Hering. “Na ponta do consumo
não há nenhuma euforia. A de-
manda ainda está contraída”,
acrescentou o executivo durante
reunião com analistas e investido-
res. Ele afirmou que a recuperação
nas vendas deve vir no segundo
trimestre por conta do Dia das
Mães, segundo a “Reuters”.

Cachaça e uísque
Os governos dos Estados Uni-

dos e do Brasil publicaram ontem
cartas de intenção que abrem a
possibilidade de que a cachaça ve-
nha a ser reconhecida como um
produto exclusivo do Brasil. Em
troca, o Brasil passaria a reconhe-
cer o uísque do Tennessee e o
bourbon como bebidas america-
nas. Este compromisso é um den-
tre oito acordos, de aviação a edu-
cação, assinados pelas administra-
ções do presidente Barack Obama
e da presidente Dilma Rousseff. As
informações são da “Bloomberg”.

Há sempre uma maneira mais fácil de gerenciar 
seu fluxo de caixa. E o melhor é contar com soluções
inteligentes para isso.

Com a Cobrança Online do HSBC, você contrata, emite boletos e gerencia os recebimentos da sua
empresa com um controle efetivo, prático e eficiente por meio do Connect Bank. E ainda pode efetuar
pagamentos em horários estendidos e descontos online com a mesma segurança e conveniência,
tudo isso com apenas alguns cliques.

Acesse hsbc.com.br/empresas

SAC HSBC 0800 729 5977 | SAC HSBC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 | Ouvidoria do HSBC 0800 701 3904 | hsbc.com.br/ouvidoria
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2012, Empresas, p. B5.




