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A 13ª edição do principal encontro anual entre líderes de 
incorporadoras, gestoras de recursos, fundos de pensão, 
advogados, operadores e consultores imobiliários aconteceu 
nos dias 9 e 10 de novembro, no hotel Grand Hyatt, em São 
Paulo. 

Cerca de 300 executivos estiveram presentes para debater 
as perspectivas, oportunidades e os desafios nas principais 
classes de ativos do setor, como lajes corporativas, galpões 
logísticos, shopping centers, hotéis & resorts, hospitais, 
loteamentos e prédios residenciais.

Introdução
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Antes do evento, o Advisory Board do GRI Club Real Estate 
Brazil se reuniu para discutir o desempenho do mercado 
e as iniciativas do club ao longo do ano, já colocando em 
perspectiva as ações previstas para 2023 a fim de continuar 
fomentando o networking e o desenvolvimento do setor. 

A reunião foi seguida de um almoço com outros executivos do 
GRI Club a convite da ApexBrasil, que na ocasião apresentou as 
medidas que vêm sendo tomadas para promover o mercado 
imobiliário brasileiro mundo afora.

http://griclub.org
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O que esperar do próximo ciclo 
político-econômico?
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A sessão de abertura do Brazil GRI 2022 trouxe Gustavo 
Franco, ex-presidente do Banco Central e fundador da Rio 
Bravo Investimentos, e Christian Lohbauer, cientista político 
e professor da USP, para apontar os prováveis caminhos 
da economia e da política no país a partir do próximo ano, 
sob moderação de André Freitas, sócio e CEO da Hedge 
Investments.

Segundo os especialistas, apesar das controvérsias e 
manifestações, o resultado da eleição presidencial está dado 
e isso é o mais importante para os investidores. No campo 
político, boa parte do Congresso não deve apoiar o próximo 
presidente, algo entendido como positivo para manter as bases 
constitucionais e a responsabilidade fiscal, como contrapeso 
às promessas de campanha.

http://griclub.org
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Em âmbito fiscal, há um temor frente ao discurso de “herança 
maldita”, refutada pelos especialistas, uma vez que o atual 
governo conseguiu entregar superávit primário nos últimos 
dois anos e reduziu a relação dívida/PIB. 

Outro avanço mencionado é a autonomia do Banco Central, 
com a definição de mandatos no órgão, que conseguiu ser 
mais agressivo no aperto monetário para controlar a inflação, 
diferente de países da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. 
“A subida dos juros arrumou a casa e preparou o próximo ciclo 
para o mercado imobiliário”, disse um participante.

Entende-se que a PEC da Transição é prejudicial para o país 
e que não se deve usar mais o argumento de calamidade 
pública, que já foi superada. O recuo do próximo governo em 
relação ao aumento real do salário mínimo é um sinal positivo, 
mas ainda há preocupação com a manutenção - ou até o 
aumento - do valor pago no Auxílio Brasil e com o reajuste da 
tabela na reforma tributária.

http://griclub.org
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No cenário externo, a sinalização do próximo governo para 
um maior cuidado com o meio ambiente soa bem, mas 
precisa ser seguida de ações concretas. Além disso, na prática, 
a realidade atual é melhor que a vivenciada no início dos anos 
2000 - hoje, desmata-se a metade em relação a 2004. Existe 
um temor com medidas que prejudiquem o agronegócio, 
como a taxação da exportação de commodities.

Os conflitos mundiais, principalmente entre Rússia e Ucrânia, 
podem beneficiar o Brasil, de quem o mundo depende 
para garantir segurança alimentar e energia sustentável. 
“Novamente, há um cavalo encilhado para o Brasil”, afirmou 
um participante durante o painel. 

Em relação aos juros, que impactam diretamente a atividade 
imobiliária, a expectativa é que haja um recuo lento e gradual 
até o fim de 2024, quando se encerra o mandato do atual 
presidente do BC, Roberto Campos Neto.

http://griclub.org
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O otimismo deu o tom nos painéis do Brazil GRI 2022, em 
maior ou menor escala conforme o segmento. Em linhas 
gerais, mercados que sofreram bastante em decorrência da 
pandemia e já dão bons sinais de recuperação, como shoppings, 
escritórios e hotéis, devem apresentar desempenhos ainda 
melhores, com alta na demanda e nos preços de locação/
diárias, principalmente para corrigir a inflação setorial, que 
ainda não foi repassada.

A estagnação nos preços dos insumos do setor deve ajudar 
na recomposição de margens, principalmente no mercado 
residencial econômico, que espera a continuidade de medidas 
para estimular a demanda. Contudo, boa parte do sucesso 
do setor imobiliário depende do que ocorrerá com a situação 
fiscal do país, com a inflação e a taxa de juros.

O que dizem os players do setor?
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A noite do dia 9 marcou a entrega da premiação aos 
vencedores do GRI Awards 2022. Em sua segunda edição, o 
prêmio recebeu mais de 250 inscrições de projetos e executivos 
e contou com 56 mil votos do público nas dez categorias.

Os ganhadores foram:

Melhor Projeto Corporativo: B32 
(Faria Lima Prime Properties)

Melhor Projeto de Retrofit: 
Edifício Jorge Salomão (Bracel 

Empreendimentos)

Melhor Projeto de Ação Social: Log 
Social (Log Commercial Properties)

Melhor Projeto de Shopping 
Center: Park Jacarepaguá 

(Multiplan)

GRI Awards 2022
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Melhor Projeto de Urbanismo: 
Smart Urba Dunlop (Urba)

Melhor Projeto Hoteleiro: BA’RA 
Hotel (BA’RA Hotel)

Melhor Projeto Residencial: Mansão 
Bahiano de Tênis (Moura Dubeux)

Melhor Projeto ESG: Centro de 
Ensino e Pesquisa Albert Einstein 
(Hospital Israelita Albert Einstein)

Melhor Projeto Industrial & 
Logístico: BTS Magalu (GLP)

Personalidade do Ano: Diego 
Paixao Nossa Villar (Moura Dubeux)
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Em uma votação fechada 
para membros do GRI 
Club, a Yuca foi escolhida 
a melhor proptech do ano, 
categoria especial oferecida 
pela Terracotta Ventures.

http://griclub.org


 Fundado em 1998, em Londres, o GRI Club reúne 
atualmente mais de 10 mil executivos seniores espalhados 
em 100 países, com atuação nos mercados imobiliário e de 
infraestrutura. 

 O modelo inovador de discussões do GRI Club permite a 
livre participação de todos os executivos, fomentando a troca 
de experiências e conhecimento, o networking e a geração 
de negócios.

 Membros do clube também têm à disposição uma 
plataforma exclusiva para ver mais informações sobre os 
executivos e as respectivas empresas, marcar reuniões e 
acessar de modo irrestrito todos os nossos conteúdos.

 Aplique para uma membership cortesia e faça parte!
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Robinson Silva
Partner, Real Estate
robinson.silva@griclub.org

Lucas Tortelli
Head of Real Estate Brazil
lucas.tortelli@griclub.org

Contato

http://bicalho.adv.br
https://www.griclub.org/landing/real-estate/o-maior-clube-de-relacionamento-e-negocios-em-real-estate_3676.html
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