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O cenário para as administradoras de propriedades sejam shoppings ou 

lajes corporativas, foi bastante desafiador nos últimos anos. As coisas 

começaram a mudar em 2017, mas ainda há desafios consideráveis no 

caminho dessas empresas. 

Começando pelas administradoras de shoppings, o que vimos no ano foram 

alguns sinais de recuperação do varejo, bem tímidos é verdade, mas com alguns 

fatores positivos no decorrer do ano. No segundo trimestre do ano, 

especialmente, tivemos o efeito positivo da liberação dos recursos das contas 

inativas do FGTS. Uma parte considerável foi utilizada para reduzir a alavancagem 

das famílias, mas o impacto no varejo da decisão do governo foi bem positivo. 

Ainda assim, as companhias optaram com postergar os investimentos. O setor 

deve fechar o ano com apenas 12 inaugurações e a maior parte de projetos 

pequenos, que adiciona pouca ABL (área bruta locável). No gráfico abaixo, com 

informações da ABRASCE, vemos como os últimos anos mostrou uma forte 

desaceleração no ritmo de abertura de shoppings. Lembrando que o 

desenvolvimento de um shopping demora anos, então os projetos que ainda

foram abertos no meio da crise, começaram antes. Os próximos anos devem 

continuar mostrando essa certa estagnação, já que novos projetos, como 

comentamos, foram adiados nos últimos anos.

Olhando para o cenário do varejo em 2018, a retomada de vendas pode levar 

a renegociação de contratos com lojistas e a reversão dos descontos que foram 

praticados no período mais complicado. Isso deve ter um efeito bem positivo 

no top line das empresas do setor, provocando também ganhos de margem. 

O mercado de locação de lajes corporativas seguiu bem complicado em 

2017. Os dois principais mercados regionais, no entanto, têm panoramas bem 

distintos. No Rio, a vacância nos edifícios comerciais classes A e AA está 

próxima dos 40%. O que ocorre lá é que o excesso de oferta em áreas 

emergentes como a Barra e a região do Porto Maravilha chegou quando o 

principal setor instalado na cidade, o de óleo e gás, passa por um momento 

bem complicado. Já na zona sul, a restrição de oferta culmina em preços muito 

mais elevados. Em média, o preço do aluguel na zona sul é praticamente o 

dobro das duas regiões que comentamos anteriormente. Já em SP, o mercado 

apresentou certa estagnação no ano, mas com um movimento que ocorreu 

durante toda a crise ainda bastante presente, o chamado fly to quality. Ou seja, 

empresas saindo de escritórios padrão A para escritórios padrão AA, por 

valores muitas vezes equivalentes aos contratos que tinham. Segundo um 

levantamento da Jones Lang LaSalle, uma das maiores consultorias do setor, 

divulgado no terceiro trimestre do ano passado, 52% das movimentações do 

mercado paulistano foram nesse sentido. 16% aliando o fly to quality à 

expansão da área locada e 36% das empresas que se mudaram no período 

observado não expandiram a área locada, apenas se mudaram para escritórios 

melhores. Isso fica claro quando olhamos a variação do preço de locação nas 

duas classes de escritórios, A e AA, ainda segundo o levantamento da Jones 

Lang LaSalle. Em doze meses, os preços de locação dos escritórios AA 

subiram 2,5%, na mesma comparação, os aluguéis dos escritórios classe A 

caíram 11,5%. 
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Olhando para frente, o mercado carioca ainda deve demorar um bom tempo 

para se recuperar. Já em SP, as coisas são mais promissoras. Além da melhora 

esperada para a dinâmica econômica doméstica, houve muito pouco 

lançamento de imóveis comerciais nos últimos anos, então a oferta de novas 

lajes disponíveis vai praticamente zerar nos próximos anos. Ou seja, a oferta de 

curto prazo/médio prazo está dada, enquanto a demanda deve se recuperar 

aos poucos. 

Além disso, vale ressaltar no setor, 

um novo segmento que tem crescido 

bastante. Os espaços de coworking. 

A pesquisa da JLL mostra que o espaço 

ocupado por coworking nos edifícios 

mais do que dobrou em apenas nove 

meses. Foram 27 mil m² de novas 

locações no período. A área ocupada 

por setor representa 3,3% do total. As 

regiões mais procuradas por espaços 

de coworking são Berrini, Chucri 

Zaidan, Faria Lima e JK.

A precificação das administradoras de propriedades, incluindo aí os 

shoppings, tem uma ligação quase direta também com a taxa de juros. A 

perspectiva, muito pela incerteza política, é que a taxa volte a subir, se não no 

final de 2018, ao menos em 2019. Se a eleição caminhar para a vitória de um 

candidato mais aberto às ideias de livre mercado, comprometido com as 

reformas necessárias, há espaço para revisão para baixo na curva de juros de 

longo prazo, o que levaria a um re-rating dos papéis do setor. Da mesma forma, 

um candidato avesso às reformas tão necessárias, pode levar a um de-rating 

dos papéis, com os ativos sofrendo com a expectativa de elevação maior dos 

juros no futuro. Ou seja, não há como fugir do noticiário político.
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