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 A capacidade logística do Brasil foi testada nos últimos anos 
diante do repentino crescimento do comércio eletrônico no país, 
impulsionado pelas restrições de circulação e de funcionamento 
das lojas de rua e shopping centers. Naturalmente, a demanda 
por armazéns e centros de distribuição acompanhou o avanço 
do e-commerce, tornando o setor imobiliário logístico um dos 
mais interessantes para novos investimentos, enquanto outras 
áreas foram duramente impactadas.

 No cenário atual, apesar da tendência de continuidade da 
expansão do mercado, desafios como o alto custo da construção, 
a dificuldade de reajustar preços e a menor liquidez junto aos 
investidores exigem criatividade e eficiência dos desenvolvedores 
e proprietários para manter a saudabilidade do setor logístico 
brasileiro, cada vez mais pressionado pelos novos hábitos do 
consumidor.
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 É neste contexto que as principais companhias com projetos 
no país se reuniram para debater os caminhos da logística nos 
próximos 12 meses: para onde o mercado vai crescer? Quais 
as melhores opções de captação e investimento? Quais as 
prioridades para os inquilinos? Como equilibrar a nova oferta 
para evitar um excesso de projetos nos próximos anos?

 Estas e outras questões foram respondidas pelos executivos 
ao longo do evento. Confira a seguir um resumo do GRI Industrial 
& Logística 2022.
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 A sessão de abertura do evento recebeu executivos da 
Brookfield Property Group, uma das maiores companhias globais 
de investimento imobiliário. Andy Smith, managing director & head 
of logistics, Elad Argaman, CIO Brazil, e Mariana Picolli, VP Brazil 
de design e construção, compartilharam números e estratégias da 
empresa, bem como avaliaram o panorama logístico mundial, sob 
moderação de Danilo Monteiro, capital markets & development 
director da CBRE.

 Com um portfólio que supera os 8 milhões de metros 
quadrados em ativos logísticos ao redor do mundo, a Brookfield 
enxerga o Brasil como um dos mercados mais promissores em 
seu portfólio: atualmente, é o segmento imobiliário que mais 
cresce dentro da companhia no país, com um ativo em operação 
e outros quatro em desenvolvimento no estado de São Paulo, 
principal foco da empresa, somando 600 mil metros quadrados.

Brookfield avança a passos 
largos na logística brasileira
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 A Brookfield avalia que o Brasil é o principal hub e também 
a capital da América Latina. “O crescimento da população 
e de uma força de trabalho jovem em relação a outros países 
indicam um contínuo crescimento do e-commerce, começando 
pelos grandes centros e se espalhando para outras localidades”, 
afirmou Smith.

 O maior desafio para a consolidação da logística, segundo 
os executivos da empresa, é o tamanho do poder de compra 
dos consumidores, já que uma inflação elevada tende a afetar 
essa capacidade, o que por sua vez deixa os inquilinos mais 
reticentes na tomada de decisões.

 Já se observa uma ligeira redução no fluxo de investimentos 
no setor, com um nível de competitividade mais próximo do período 
anterior à covid-19. No médio prazo, entretanto, a tendência é 
que o volume de negócios volte a crescer, dado que ainda há 
muito a ser feito no Brasil - há vinte anos, esta não era uma 
área prioritária para investimentos imobiliários, o que explica a 
incipiência do mercado.
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 A título de exemplo, o parque industrial e logístico brasileiro 
- em sua totalidade - tem um tamanho semelhante ao que existe 
apenas na Califórnia. “Há muito para investir e crescer no país”, 
ratificou Smith.

 Os ativos de última 
milha também foram objeto 
do debate: um dos focos da 
Brookfield nos Estados Unidos, 
o produto ainda está sendo 
avaliado para investimento 
no Brasil devido aos desafios 
inerentes, como a dificuldade 
de circulação nos grandes 
centros.

 De toda forma, a tendência é que haja uma demanda 
constante por entregas rápidas, consoante o aumento na 
quantidade de mercadorias adquiridas de forma online. Na 
Coréia do Sul, país que tem o maior e-commerce relativo do 
mundo, 30% das compras de varejo são feitas de forma remota. 
Em outros países de economia desenvolvida, o percentual varia 
de 15% a 20%. No Brasil, está pouco acima dos 10% atualmente, 
tendo mais do que dobrado nos últimos dois anos.
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 Já os critérios de sustentabilidade (ESG) são cada vez mais 
exigidos pelos inquilinos, de acordo com a Brookfield, cujos 
projetos são todos certificados com o selo LEED. “Isso afeta a 
liquidez: empreendimentos certificados e alinhados aos critérios 
ESG atraem mais inquilinos interessados e permitem que o valor 
cobrado no aluguel seja maior”, destacou Andy Smith.

 Perguntados pela 
audiência sobre a devolução 
de 1 milhão de metros 
quadrados anunciada pela 
Amazon nos Estados Unidos, 
os executivos apontaram que o 
impacto é pequeno em relação 
ao total do mercado logístico, 
tratando-se de um movimento 
estratégico isolado, que não 
se observa em outros players 
do setor.
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 A impressão é unânime: a euforia no mercado imobiliário 
logístico não é a mesma observada meses atrás. Segundo 
os executivos, haverá uma acomodação no crescimento da 
capacidade, que deve continuar, porém em um ritmo mais lento. 
Destaca-se, neste contexto, o ambiente mais oportuno para a 
entrada do capital estrangeiro, diante da menor competição com 
os fundos imobiliários locais.

 Ainda, embora o Brasil não consiga - na média - entregar 
retornos maiores do que países desenvolvidos na alocação de 
equity, a vantagem comparativa é que as companhias estrangeiras 
não precisam contratar dívida para entrar no país. Além disso, os 
contratos protegem o capital da inflação, algo que não ocorre, 
por exemplo, nos Estados Unidos. “Na perspectiva global atual, 
vemos que é uma boa oportunidade investir no Brasil”, disse 
uma executiva.

Apesar do boom recente,
a cautela está maior
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 Para os investidores locais, o cenário é bastante desafiador 
na captação de recursos, já que a maioria dos fundos está muito 
descontada, inviabilizando novas emissões. A opinião de um 
executivo é que só existe janela para captações em fundos de 
papel atrelados a dívida ou fundos de desenvolvimento, embora 
este último seja muito dependente das oscilações da taxa de 
juros no período.

 A leitura é que o argumento da renda fixa está muito forte 
no contexto atual, e o investidor pessoa física naturalmente tem 
optado por alocar recursos em produtos como LCI, LIG e CRI. 
Para os FIIs, o agravante é que ainda não existe uma participação 
significativa dos investidores institucionais no Brasil; hoje, em 
torno de 75% do volume aplicado nos fundos imobiliários provêm 
de pessoas físicas.

 Há uma lógica perversa na renda variável brasileira, que 
significa não conseguir captar justamente quando aparecem 
as maiores oportunidades de entrada”, avaliou um executivo 

presente. “
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 Uma alternativa utilizada por uma gestora é fazer aquisições 
a preços interessantes e depois alavancar a operação dos fundos 
por meio de dívida, desinvestindo - em um segundo momento - 
com um cap rate semelhante ao da entrada, mas com preços de 
locação maiores. Como parte dessa estratégia, a empresa tem 
optado por criar fundos fechados e desinvestir em um prazo de 
cinco anos.

 Segundo outra gestora, é hora de reciclar os portfólios a fim 
de destravar valor aos investidores por meio da venda de ativos, 
com a realização dos lucros imobiliários.

 Estritamente em relação a novos projetos logísticos, 
o entendimento é que ainda há um bom espaço para o 
desenvolvimento, porém é preciso mais rigor e cautela. A maioria 
dos investidores acredita que o melhor caminho para fechar a 
conta é o greenfield, mas a preocupação reside no yield on 
cost, pois os preços dos aluguéis não deslancharam junto com a 
demanda, mas o custo da construção disparou.

http://griclub.org


PAPERWHITE

WWW.GRICLUB.ORG

 Em uma equação cu-
jos custos de terreno e 
de movimentação de terra 
são irremediáveis, a saída 
para viabilizar os empreen-
dimentos passa pelos pa-
drões de construção e pela 
personalização dos proje-
tos. “Temos que sair do ób-
vio, deixar de olhar apenas 
para TIR, yield on cost e 
oferecer amenidades para 
os inquilinos”.

 No final do dia, o cálculo do yield on cost pode inibir o 
crescimento da oferta. Na avaliação de uma construtora, houve 
um descasamento do INCC para baixo durante os últimos anos 
do governo da ex-presidente Dilma, e agora os fornecedores 
estão recompondo as margens (e o INCC está em descompasso 
para cima), mas existe a expectativa de que até o final do ano a 
situação estabilize.

 Especificamente sobre o last mile, como as necessidades 
de configuração do produto são diferentes dos ativos fulfillment, 
há mais oportunidades de retrofit, reduzindo o volume de 
investimento necessário

 A leitura é que as exigências para operação de última milha 
são menores em termos de especificações técnicas. “Talvez o 
cliente não precise de tudo que um ativo triple A oferece. Será 
que ele necessita de um pé direito com 12 metros, de um piso 
para 6 toneladas?”, indagou um participante.
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 Algumas companhias seguem focadas no estado de São 
Paulo por avaliar que o retorno em outras localidades não 
compensa o investimento. Já outras têm como prioridade explorar 
mercados menores e/ou mal atendidos, como são os casos das 
capitais do Nordeste e da cidade de Brasília.

A saída do investimento não é tão fácil em praças menos 
óbvias, mas há apetite dos investidores, menos concorrência, 

negociações mais fáceis com os inquilinos e absorções 
interessantes”, concluiu um executivo.“
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 Segundo grandes inquilinos e operadores logísticos 
presentes, como Amazon, C&A, DHL, Loggi, Mercado Livre 
e Natura, a velocidade de entrega certamente é o motor do 
crescimento logístico no Brasil: “O last mile não vai passar. Ele é 
reflexo da mudança no comportamento das pessoas; ao facilitar 
suas vidas, ganhamos um reconhecimento da marca”, afirmou 
um executivo.

 De acordo com os presentes, o mercado imobiliário precisa 
acompanhar as transformações na demanda, muito embora os 
investidores ainda sejam reticentes a grandes mudanças na 
configuração dos ativos. Os próprios operadores e até os lojistas 
estão aprendendo e se adaptando a fim de aumentar a eficiência 
da cadeia logística como um todo.

Quais as demandas dos 
inquilinos?
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 A chegada de grandes players ao Brasil elevou o nível da 
concorrência e gerou em companhias locais a necessidade de 
se atualizar, investindo ainda mais em logística e automação. 
Porém, a eficiência do inquilino também depende da oferta do 
proprietário, segundo os participantes. 

 “Os produtos que estão 
dentro dos armazéns são 
muito mais caros do que o 
aluguel dos espaços, e como 
o Brasil carece de segurança, 
este é um aspecto de suma 
importância para nós, assim 
como investir em automação, 
melhorar o fluxo interno e gerar 
menos resíduos na operação”, 
resumiu um executivo. 

 Para outro, o grande 
problema é o caos no fluxo de 
entrada e saída de veículos, 
principalmente motos e 
caminhões. “Em alguns casos, sequer existe sala de apoio para 
os motoristas, ou seja, precisamos começar do básico”. 

 Em relação ao ESG, os inquilinos têm sido cada vez mais 
pressionados pelos clientes para atuar em conformidade com os 
critérios de sustentabilidade, repassando essa exigência para os 
desenvolvedores logísticos. “Quando o capital sofre a pressão, 
as coisas começam a mudar”. Por outro lado, as certificações 
são “uma cilada de marketing” quando não trazem benefícios 
tangíveis na operação.
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 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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