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Os shopping centers são uma das classes de ativos imobiliários 
mais impactadas pela covid-19 e pelas restrições que se seguiram 
para controlar a pandemia globalmente. No Brasil, a recuperação 
do setor tem acontecido com maior velocidade em relação aos 
seus pares em outros países, muito por conta da localização 
privilegiada dos empreendimentos. 

Também é importante destacar as ações de retenção dos 
lojistas parceiros nos últimos anos, com diferimentos de aluguéis 
e constantes negociações que permitiram a permanência da 
maior parte dos inquilinos, auxiliando na retomada mais rápida 
das vendas e da ocupação dos shoppings a partir do momento 
em que as medidas de isolamento social foram afrouxadas.

Introdução
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Outro capítulo importante é a integração dos empreendimentos 
ao mundo digital, oferecendo aos consumidores novas formas 
de pesquisar, encontrar produtos, comparar preços e comprar; 
para os lojistas, as inovações e tecnologias investidas pelas 
administradoras se configuram como mais um canal para chegar 
ao cliente. Mais do que nunca, o shopping é um centro de 
entretenimento e serviços. 

No fim de junho, líderes das principais companhias com 
investimentos no setor se reuniram para debater a retomada do 
mercado, as oportunidades de expansão, fusão e aquisição, as 
estratégias na composição do mix de lojas e no desenvolvimento 
de complexos multiuso, bem como a integração entre ambiente 
físico e digital, além das previsões para o desempenho nos 
próximos meses e anos.

Confira a seguir os destaques do GRI Shopping & Retail 2022.
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Em todos os painéis do encontro, a palavra “resiliência” 
prevaleceu. É verdade que ninguém esperava um fato novo 
com tamanho impacto como foi a covid-19, mas ela serviu para 
mostrar a capacidade dos shoppings de lidar com adversidades, 
especialmente no Brasil. 

Hoje, todas as administradoras já registram vendas superiores 
a 2019, mesmo que o fluxo de consumidores ainda esteja 
ligeiramente inferior, mas com uma tendência de também 
ultrapassar os níveis pré-pandemia. “O shopping é um instrumento 
de solução urbana, um local de entretenimento, lazer e serviços”, 
disse um participante. 

Uma palavra define: resiliência
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Uma explicação unânime para a velocidade da recuperação 
é o trato assertivo com os inquilinos nos meses mais duros da 
crise sanitária: aluguéis deixaram de ser cobrados, permitindo a 
sobrevivência dos lojistas parceiros, o que por sua vez permitiu 
aos shoppings manter boa parte de sua estrutura e, agora, 
retomar as receitas com mais agilidade.

Hoje, a inadimplência está em queda e a inflação já tem 
sido repassada, colocando em evidência a saúde financeira 
dos inquilinos. “A maior prova da resiliência dos shoppings é 
a vacância, que continua baixa, entre 4% e 5%, e agora com 
uma base ainda mais qualificada. Já se observa inadimplência 
negativa em alguns meses, ou seja, o lojista está pagando o 
aluguel corrente e os diferimentos passados”. 

Os executivos destacaram também a importância da constante 
troca de informações entre os pares da indústria, impulsionada por 
associações do setor e pelo próprio GRI Club, além das gestoras 
de fundos imobiliários. Vale mencionar que os pagamentos de 
empréstimos contratados pelas companhias continuaram sendo 
honrados nos momentos mais difíceis da pandemia.
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No campo das inovações, o e-commerce foi encarado como 
um agregador do modelo de negócio. “A internet, os aplicativos e 
o e-commerce são ferramentas complementares. O investimento 
em tecnologia é fundamental para abrir portas aos consumidores”, 
disse um executivo. 

“O shopping é um ponto de relacionamento e experimentação, 
muito além de um centro de compras. Até a Amazon tem buscado 
espaços físicos.”, completou outro. Novamente, boas localidades 
favorecem essa adaptação; hoje, os shoppings brasileiros também 
funcionam como hubs logísticos. 
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Mesmo com a forte recuperação dos shoppings, a ocupação 
dos estacionamentos ainda não se equivale ao período pré-
pandemia. O que fazer, então, para aproveitar os espaços 
ociosos? Para as companhias, a melhor saída é desenvolver novos 
empreendimentos, seja por conta própria ou com incorporadoras 
parceiras, criando complexos multiuso, com escritórios, hotéis e 
torres residenciais. 

Porém, há restrições que dificultam esse aproveitamento dos 
terrenos - geralmente, entraves legislativos. “As prefeituras 
definem uma quantidade mínima obrigatória de vagas. Em 
algumas cidades, como São Paulo, já houve um avanço neste 
sentido, mas os shoppings permanecem como exceção porque 
são considerados polos geradores de tráfego”, explicou um 
executivo.

Mixed-use: oportunidades e 
limitações
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Do ponto de vista mercadológico, a criação de complexos 
multiuso no entorno dos shoppings tende a beneficiar os lojistas 
e, como consequência, os resultados das administradoras, uma 
vez que aumenta o fluxo de consumidores, que podem fazer tudo 
a pé: morar, trabalhar, consumir. Essa é a aposta de praticamente 
todas as companhias, com vários exemplos espalhados pelo 
Brasil. 

“Shopping is not a place to buy, but a place to be”. Segundo os 
executivos, os shoppings possuem novas ancoragens, mas as leis 
não se atualizam na mesma velocidade e acabam por atrapalhar 
a fluidez do desenvolvimento imobiliário. Para se ter ideia, há 
projetos aguardando aprovação há 15 anos. Em muitos casos, as 
contrapartidas exigidas - como investimentos em saneamento, 
infraestrutura de transportes e iluminação - inviabilizam o negócio. 
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Uma alternativa mais célere para ocupar os estacionamentos 
ociosos e aumentar a rentabilidade é a realização de parcerias 
com empresas de eventos e exposições, locadoras, revendedoras 
de carros e serviços de transporte por aplicativo, além de 
investimentos em carregadores de carros elétricos.

Em um dos exemplos mencionados, uma exposição levou 370 
mil pessoas a um shopping no decorrer de quatro meses, e 
72% dos visitantes disseram - em uma pesquisa - que fariam 
alguma atividade no shopping. A atração ainda gerou 105 mil 
estacionamentos de veículos, aumentando a arrecadação do 
proprietário. Estima-se que as vendas tenham crescido de 5% a 
10% no período, no caso mencionado.

“Os estacionamentos são projetados considerando a 
capacidade máxima do shopping, por força de lei. É necessário 
haver uma evolução regulatória para acompanhar a demanda. 
O que vemos hoje são avanços marginais, casos isolados. A 
inovação tem chegado muito antes da regulamentação”, concluiu 
um participante.
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A percepção das gestoras é que nos últimos meses o Brasil 
se tornou mais atrativo para o capital estrangeiro em relação a 
outros países - inclusive desenvolvidos -, diante das perspectivas 
de uma recessão econômica global. Apesar da subida dos 
juros e da menor liquidez, é consenso que se trata de uma 
ótima oportunidade de entrada no setor imobiliário, incluindo os 
shopping centers. 

“No momento, o desconto médio das cotas de fundos imobiliários 
de shopping em relação ao valor patrimonial é o mesmo de 
junho de 2020, ainda que o cenário seja totalmente diferente, 
muito melhor agora, com mais vendas e maiores margens. Esse 
desconto não faz sentido, mesmo com a subida da Selic”, disse 
um gestor.

Novos investimentos: os 
institucionais e os fundos 
imobiliários
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Para o investidor de varejo, está mais difícil vender a tese dos 
fundos imobiliários. Até para os investidores institucionais, a 
renda fixa no curto prazo está muito atraente. Soma-se a isso a 
turbulência derivada de incertezas políticas e econômicas, que 
também desfavorece a maior entrada de capital estrangeiro. Na 
opinião de alguns, falta visão de longo prazo para a indústria de 
fundos imobiliários no Brasil. 

A tendência é que haja 
fusões e aquisições de 
gestoras nos próximos meses, 
considerando que há boas 
oportunidades disponíveis e 
que a quantidade de fundos 
cresceu expressivamente 
nos últimos anos. Em termos 
de estratégia, adquirir é mais 
seguro do que desenvolver 
novos projetos, no momento.

Por fim, destaca-se a 
manutenção bastante 
positiva das classificações 
de risco em relação às 
companhias listadas. Apesar da retração no fluxo de caixa e da 
paralisação das operações, os fundamentos no longo prazo se 
mantiveram e os resultados já começam a aparecer com mais 
força em 2022: aumento da receita líquida, fim dos diferimentos 
e retomada da correção dos aluguéis.

Espera-se uma redução na alavancagem dos fundos 
imobiliários do setor, seja via novas captações, seja via pequenos 
desinvestimentos.
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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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