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Destaques

A empresa tem reportado números fortes e resilientes nos últimos trimestres, com

crescimento de vendas nas Mesmas Lojas e Aluguel nas Mesmas Lojas. Vale destacar

o forte ganho de receitas com a maturação de alguns shoppings, estabilidade dos

custos em patamares mais baixos e, principalmente, nas despesas financeiras (dada a

queda do indexador da dívida, com cerca de 85% atrelada ao CDI). Além disso,

acreditamos que, em breve, também poderemos observar continuidade na redução

dos descontos praticados nos preços dos aluguéis, de forma gradual, melhorando

assim os preços de ocupação.

Vale notar: o foco dos empreendimentos para o público de alta renda – menor

dependência da retomada da atividade econômica – ajuda a empresa a ter um

melhor desempenho em relação as outras empresas do setor de shopping/varejo.

Gostamos do case, e vemos valor a ser destravado para as empresas diante da

expectativa de recuperação do consumo.

O setor foi bastante impactado pela crise desencadeada pela pandemia de Covid-19,

mas com base em seu resultado do 2T20, a resiliência de sua operação e seu mix de

lojas, nos fazem acreditar que a companhia deve ter forte retomada dos fluxos em

seus shoppings nos próximos meses.

Tese de Investimento

(i) Retomada do consumo privado;

(ii) ambiente de juros ainda baixos por mais tempo
devem contribuir para o crescimento da receita e
desalavancagem da companhia nesses próximos
trimestres.
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conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
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