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Especial | Shopping centers

E n t rev i st a Carlos Medeiros, que comanda a BR Malls,
conta como consegue margem de Ebitda de 80%

É hora dos outlets
no ciclo de vida do
varejo brasileiro

SILVIA COSTANTI/VALOR

Medeiros: “Temos visto um interesse muito grande de investidores estrangeiros no setor imobiliário do Brasil”

Janes Rocha
Para o Valor, do Rio

Maior empresa de shopping
centers do Brasil, a BR Malls che -
ga ao fim de 2012 com um port-
fólio de 51 empreendimentos
espalhados por todas as princi-
pais capitais e algumas grandes
cidades do interior brasileiro. O
balanço dos primeiros nove me-
ses fechou com receitas líquidas
acumuladas no ano de R$ 787,8
milhões, com crescimento de
31,8% em comparação ao mes-
mo período do ano anterior. O
lucro líquido, também acumula-
do, de R$ 675,9 milhões, subiu
271,5%. As ações do grupo valo-
rizaram-se neste ano 53%.

Desde que foi criada em 2006,
pelo grupo GP Investimentos em
sociedade com o megainvesti-
dor americano Sam Zell e sua
Equity Internacional, a BR Malls
multiplicou seu portfólio de
centros de compra em quase dez
vezes, tornando-se a maior com-
panhia do setor imobiliário da
América Latina em termos de va-
lor de mercado, avaliada em
mais de R$ 12 bilhões.

No leme desse gigante dos
shoppings está o executivo Carlos
Medeiros, de 39 anos, que este ano
deixou o Grupo GP para se dedicar
totalmente à BR Malls, na qual sua
rotina é viajar pelo país visitando e
inaugurando shoppings.

Graduado em finanças e comér-
cio internacional (1994) pela Uni-
versidade de Nova York, e pós-gra-
duado em administração de em-
presas pela Harvard Business
School (2002), Medeiros entrou
para o GP em 1998 e tornou-se só-
cio executivo em 2002. Em seu cur-
rículo profissional constam passa-
gens pela Gafisa, Tele Norte Leste,
Contax, Lupatech, Ku a l a , Pe g a s u s
Te l e c o m e Internet Group (iG).

Discreto, ele falou com o Va l o r
numa tarde de quinta-feira, da sala
de comando do Shopping Villa Lo-
bos (zona oeste de São Paulo), por
teleconferência. Leia abaixo os
principais trechos da entrevista:

Valor: Qual será o desempenho
da BR Malls neste ano e suas proje-
ções para o ano que vem? Está man-
tida a meta de inaugurar três novos
shoppings por ano até 2014?

Carlos Medeiros: Em 2012
inauguramos três shoppings, um
em Belo Horizonte — o Estação
BH — , um na cidade de Londrina
(PR) e agora um na cidade de São
Bernardo do Campo. Também
neste ano inauguramos duas ex-
pansões: uma em Recife (PE), ou-
tra em Uberlândia (MG). Essas
eram as metas para este ano que
conseguimos concretizar.

Valor: Desde 2006 quando a em-
presa foi criada, a BR Malls ficou co-
nhecida por sua fome de aquisições.
Pode fazer um balanço desse movi-
mento?

M e d e i ro s : Desde que começa-
mos a companhia compramos
40 shoppings, aumentamos a
participação em 33 e inaugura-
mos oito shoppings, com investi-
mentos totais de R$ 5,3 bilhões
só em aquisições, excluindo a
parte de desenvolvimento e ex-
pansão. Além disso, aumenta-
mos nossa participação no Shop-
ping Villa Lobos, um shopping
tradicional, onde já éramos só-
cios (a participação subiu de
39,7% para 58,4%). Foi o segundo
aumento de participação. Há uns
seis anos compramos uma parti-
cipação de 10% que pertencia ao
grupo português Espírito Santo e
agora fizemos outro aumento.

Valor: Esse valor inclui os R$ 540
milhões dos investimentos realiza-
dos este ano?

M e d e i ro s : Os R$ 5,3 bilhões são
o total desde que começamos a
companhia, incluindo os R$ 540
milhões que é o total investido em
2012. Em shoppings que a gente
constrói, investimos até hoje R$ 1,1
bilhão e em expansão, mais R$ 600

milhões. Então o total dos investi-
mentos foi de R$ 7 bilhões.

Valor: E para 2013? Quais são os
planos? Seguir nesse ritmo ou au-
mentar?

M e d e i ro s : Ano que vem vamos
inaugurar um shopping em Con-
tagem (MG), no fim do ano. Além
disso, vamos inaugurar a expansão
de um shopping que temos em Ni-
terói (RJ) e uma expansão em São
Luís (MA). Também estamos em
fim do processo para inaugurar,
talvez no fim de 2013, início de
2014, um outlet em São Paulo.

Valor: É o primeiro outlet do
portfólio?

M e d e i ro s : Sim, é o primeiro.
Nós temos um sócio americano
nesse projeto, se chama Simon, é
a maior empresa de shoppings
do mundo, estamos olhando
com eles para começar a desen-
volver outlets no Brasil. Estamos
no final do processo de mapea-
mento e análise e há chances de
inaugurar o primeiro no final do
ano que vem.

Valor: Não há muitos outlets no
Brasil. O senhor acredita que há
uma tendência de expansão desse
tipo de comercio?

M e d e i ro s : Nos últimos anos
começa a haver uma oportunida-
de de criar centros onde as ca-
deias possam vender sobras de
estoque. A gente acha que no fu-
turo esse mercado vai expandir
como lá fora. Além de vender so-
bras de estoque, as cadeias come-
çaram e produzir peças mais ba-
ratas para outlets. No exterior, a
indústria de outlet começou com
sobras e hoje você tem marcas
que produzem só para outlets.

Valor: Por que não há muitos ou-
tlets no Brasil?

M e d e i ro s : Acho que faz parte
do ciclo de vida do varejo. Al-
guns anos atrás você não tinha
lojistas com um número sufi-
ciente de lojas em cada Estado.
Conforme o número de lojas foi
crescendo em cada Estado, foi
surgindo a oportunidade. É que
você precisa ter produção gran-
de e sobra grande em cada lu-
gar, porque transportar merca-
doria que já está à venda numa
loja, entre Estados, é complicado
no Brasil, por causa do ICMS. As
sobras são necessárias para ocu-
par o espaço do outlet. Antiga-
mente os lojistas tinham duas
lojas em cada Estado, hoje têm
dez, então começa a fazer senti-
do ele ter uma loja em outlet.

Valor: Quais são os planos para
os outlets? Só em São Paulo?

M e d e i ro s : Nosso plano é insta-
lar o primeiro em São Paulo, de-
pois Rio e Belo Horizonte.

Valor: O senhor tem sido aponta-
do como um dos melhores gestores
na área de shopping. Quais são seus
planos para a BR Malls em 2013 em
termos de gestão, como grupo, equi-
pe, colaboradores? Tem intenção de
aumentar a empresa? Contratar
mais gente? Ou focar mais em pro-
dutividade?

M e d e i ro s : A empresa tem
crescido muito. Em 2006, quan-
do começamos, tínhamos 40
funcionários, hoje temos 400.
Crescemos bastante e fizemos
um trabalho muito grande para
melhorar a produtividade. Hoje
somos a única companhia de
shoppings no Brasil que tem
uma margem de Ebitda de 80%,
todas as outras companhias es-
tão por volta de 70%.

Valor: A que o senhor atribui esse
desempenho?

M e d e i ro s : Um foco muito
grande em metodologia de ges-
tão, de processos, de sistemas.
Também um foco em reduzir cus-
tos e aproveitar o fato de termos
51 shoppings. Além de maximi-
zar os ganhos de escala que po-
demos ter com isso.

Valor: Em que sentido?
M e d e i ro s : Na hora de qualquer

negociação de custo, com escala
muito grande você deveria ter
vantagens. Ao mesmo tempo,
com escala muito grande, você
deveria conseguir contratar pes-
soas melhores, porque as pessoas
gostam de trabalhar em compa-
nhias maiores, que estão crescen-
do. Temos capacidade de ter sis-
temas de tecnologia melhores na
companhia, porque nossa escala
nos dá capital para investir mais
em tecnologia. A mesma coisa
para investir em processos e estar
melhorando constantemente a
forma de trabalhar.

Valor: O senhor falou em shop-
pings que estão expandindo no inte-
rior, São Luís, Tocantins. Como vê a
distribuição regional da economia
do ponto de vista do seu negócio?

M e d e i ro s : Temos shopping no
Brasil inteiro e às vezes temos a
percepção que o Nordeste cresce
mais. No entanto, inauguramos
um shopping em São Bernardo
do Campo na semana passada
(primeira quinzena de novem-
bro) e alguns lojistas nos disse-
ram que essa foi a melhor inau-
guração que eles fizeram no Bra-
sil neste ano, melhor que qual-
quer shopping que eles inaugu-
raram no Nordeste ou no Norte.
Isso em São Bernardo, São Paulo.
Então, o Nordeste está crescen-
do, a região Norte está crescen-
do, mas existem boas oportuni-
dades de crescimento no Sudes-
te ainda também. Estamos aber-
tos a olhar o Brasil inteiro e pro-
curar boas oportunidades tanto
no Sudeste quanto Nordeste
quanto Sul do Brasil. Não há um
foco regional.

Valor: Como o senhor vê o cresci-
mento de shoppings centers em re-
lação, por exemplo, ao crescimento
das vendas pela internet que tem si-
do muito forte? Fundos de investi-
mentos estão aplicando muito em
redes de varejo virtuais. Qual sua vi-
são sobre esse mercado?

M e d e i ro s : Acho que as pessoas
sempre irão ao shopping. É uma
experiência de comunidade, en-
tretenimento, além de simples-
mente compras e isso vai conti-
nuar. O que acho que vai aconte-
cer no futuro é que uma coisa de-
veria complementar a outra. O
cliente vai numa loja, não encon-
tra uma blusa, uma peça do ta-
manho dele, ou na cor que ele
gostaria, e o atendente da loja dá
a ele a oportunidade de comprar
pela internet, até na própria loja
mesmo, ou num quiosque. Exis-
tem alguns produtos que estão
virando on line, por exemplo, lo-
ja de discos, de CD, não existe
mais porque o meio de transmis-
são de música mudou. Mas a gen-
te acha que a internet vem mais
para facilitar e complementar a
experiência de compra.

Valor: As pessoas não vão perder
o hábito de ir ao shopping?

M e d e i ro s : Não, até porque em
muitos casos, por exemplo, na
compra de um eletroeletrônico,
você tem uma negociação que se
faz na loja, um crediário que tem
que ser feito na loja. Você quer ir
lá ver, você quer comprar uma
roupa, quer experimentar. Do
mesmo jeito que as pessoas con-
tinuam indo ao cinema, ao res-
taurante. É a experiência. O shop-
ping é a mesma coisa, a experiên-
cia de encontrar pessoas, intera-
gir com os outros.

Valor: O modelo de negócio de
shopping ainda tem potencial de
crescimento?

M e d e i ro s : Em relação à inter-
net, sem dúvida. Quando você
olha países em que a internet es-

tá muito mais avançada que o
Brasil, como na Ásia, por exem-
plo, que as pessoas têm muito
mais acesso à internet, o shop-
ping center é um sucesso. Na Ásia
tem fila em shopping. Nos Esta-
dos Unidos também. O que acon-
teceu lá (nos EUA) é que acabou
tendo muito shopping. É que lá,
como os shoppings se desenvol-
veram em subúrbios, com finan-
ciamento barato, o setor cresceu
muito e muito rapidamente.

Valor: Não é bem o cenário que o
empreendedor encontra no Brasil.

M e d e i ro s : Para se ter uma
ideia, o Brasil tem 49 metros
quadrados por mil habitantes
de área de compra em shopping
(ABL ou Área Bruta Locável). Os
Estados Unidos têm mais de
dois mil. Os shoppings no Brasil
se desenvolveram nas regiões
metropolitanas e com financia-
mento caro. Além disso, nos
EUA, com a crise, as vendas dos
shoppings estão crescendo me-
nos, 2% a 3%.

Valor: Falando em crise, como
vocês levantam recursos para as
aquisições, levando em conta que os
mercados têm sofrido os impactos
da crise internacional?

M e d e i ro s : Nós conseguimos
investir R$ 7 bilhões nos últimos
sete anos e nunca pegamos um
centavo do BNDES (Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social).

Valor: Por quê?
M e d e i ro s : Porque existem al-

gumas dificuldades no BNDES
para nosso setor e sempre tive-
mos muita facilidade de captar
recursos no mercado privado,
então nunca dependemos de fi-
nanciamento do governo para
c r e s c e r.

Valor: Facilidade para captar no
mercado privado com quais instru-
mentos?

M e d e i ro s : A gente cresceu
emitindo ações, usando o mer-
cado de bolsa. Temos sido bem-
sucedidos, nossa ação tem valo-
rizado bastante e dado um óti-
mo retorno para os investidores.
Mais recentemente usamos o
mercado de CRI (Certificados de
Recebíveis Imobiliários), fize-
mos uma emissão de R$ 500 mi-
lhões. Já usamos o mercado de
debêntures, de financiamento
bancário. Como investimos mui-
to, somos muito ativos e usamos
diferentes mecanismos.

Valor: A ideia é continuar com
essas captações ou mudar o perfil
de composição dos recursos em
2013?

M e d e i ro s : Para 2013 queremos
trabalhar para reduzir o custo do

nosso financiamento porque a
taxa de juros caiu muito e acha-
mos que há oportunidade para
melhorar o custo da nossa dívida.

Valor: Quanto é esse custo hoje?
M e d e i ro s : Temos muitas dívi-

das, mas o custo total combina-
do da nossa dívida hoje, a média
ponderada, é inflação mais 5,8%
(ao ano). E fizemos essa emissão
recente (de CRI) a inflação mais
4%, então temos uma oportuni-
dade de, nos próximos anos, tra-
zer o custo da dívida mais próxi-
mo de inflação mais 4%.

Valor: Na questão de aquisições,
qual foi o impacto do aumento do
custo dos imóveis, que explodiu nos
últimos dois anos? Como vocês ge-
renciam esse aumento do custo? Há
expectativa de redução no ano que
vem?

M e d e i ro s : Pelo que temos visto

no nosso setor, o preço dos ativos
tem acompanhado o crescimen-
to do fluxo de caixa que esses ati-
vos geram. Achamos que os ati-
vos ainda estão com preço razoá-
vel em termos do fluxo que eles
geram. Não achamos que há bo-
lhas ou superapreciação. O que
acontece normalmente é que bo-
lhas e explosão de preços de ati-
vos acontecem quando você tem
juros muito baixos no mercado,
o que não é o caso no Brasil. Os
juros caíram, mas ainda são mui-
to altos em relação ao resto do
m u n d o.

Valor: Qual sua avaliação sobre
a enorme valorização dos imóveis
nesse período?

M e d e i ro s : Primeiro acho que
parte do motivo é que alguns
ativos estavam muito baratos, e
houve uma correção a patama-
res mais razoáveis. Acho que a
queda de juros recente tem uma
correlação grande com o valor
dos ativos imobiliários. Então a
queda da taxa de juros ajudou
os ativos a subirem, mas não
achamos que eles estejam fora
do razoável.

Valor: Então, tendo em vista uma
redução ainda maior da taxa de ju-
ros, pode-se esperar até novas valo-
rizações dos ativos imobiliários?

M e d e i ro s : Nós acreditamos
que caso os juros no Brasil conti-
nuem nos patamares atuais, ou
caindo ainda mais, (vão fazer
com que) os ativos imobiliários
tendam a se valorizar.

Valor: A BR Malls está nesse pro-
jeto de outlet com o grupo Simon e
tem uma parceria com o investidor
americano Sam Zell (sócio da BR
Malls com a empresa Equity Inter-
nacional que participou da criação
da empresa em sociedade com o GP
Investimentos em 2006). Como an-
da o interesse dos investidores es-
trangeiros pelo Brasil no setor imo-
biliário?

M e d e i ro s : O que temos visto é
um interesse muito grande de in-
vestidores estrangeiros no setor
imobiliário do Brasil, já há mui-
tos anos. Se você olha nossa base
acionária, a maioria dos nossos
acionistas é estrangeira, então
tem uma demanda muito gran-
de por ativos imobiliários no Bra-
sil, e achamos que vai continuar.
O que acontece hoje é que os ju-
ros estão muito baixos no mun-
do inteiro, então investidores
procuram ativos sólidos, com ba-
se em ativos reais, que geram cai-
xa recorrentemente e que se be-
neficiam desse cenário de juros.

Valor: Como o senhor vê a econo-
mia do país para 2013?

M e d e i ro s : Acreditamos que a
economia no Brasil será melhor
no ano que vem, mas não muito
melhor. Neste ano devemos ter
um crescimento entre 1% e 2% e
no ano que vem vai ser entre 2%
e 3%, não esperamos muito mais
que isso.

Valor: Por quê?
M e d e i ro s : Acho que é uma

combinação de coisas. Influência
da crise internacional, da baixa
taxa de investimentos no país
que faz com que o Brasil cresça
menos. Para voltar a crescer pre-
cisamos ter uma combinação de
aumento da taxa de investimen-
tos interna e um cenário melhor
para commodities. Se você olhar
nos últimos dez anos, crescemos
muito com base em commodi-
ties e crédito, e muito pouco com
base em investimentos. O que se
vê neste ano é que os preços das
commodities não estão subindo
mais tanto e que o crédito se esta-
bilizou, então precisamos au-
mentar o investimento, princi-
palmente em infraestrutura. É
necessário um ambiente que fa-
voreça os investimentos. Os juros
baixos favorecem, é um passo
nessa direção, mas você precisa
ter um ambiente de concessões
favoráveis, que deem retorno pa-
ra os investidores.

“As pessoas
sempre irão ao
shopping. É uma
ex p e r i ê n c i a
de comunidade,
e n t ret e n i m e n to ,
e isso vai
continuar

“Conseguimos
i nve st i r
R$ 7 bilhões nos
últimos sete
anos e nunca
pegamos
um centavo
do BNDES
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Especial Shopping centers, p. F12.




