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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

04/05/2020 09:00 – AGO : VISC – Vinci Shopping Center

04/05/2020 10:00 - AGO : VILG – Vinci Logística

04/05/2020 11:00 – AGO : VINO – Vinci Offices

12/05/2020 15:30 – AGO/E : GSFI – General Shopping e Outlets do Brasil

13/05/2020 13:00 – AGO : RBBV – JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista

14/05/2020 13:00 - AGO : CXTL – Caixa TRX Logística

15/05/2020 13:00 – AGO : CXRI – Caixa Rio Bravo

Notícias: Indústria de FIIs
26/04 – Condomínios já registram aumento de

inadimplência – O Globo

A crise causada pela pandemia de Covid-19 provocou

aumento de inadimplência nos condomínios em abril. A

taxa de não pagamento ficou em 18% (considerando as

datas de vencimento mais comuns: dias 5 e 10), enquanto a

média histórica é de 9% — um aumento de 100%.

— É um percentual bem elevado. Sabemos que, com a

crise, muitos estão com dificuldade de honrar seus

pagamentos. Mas, por outro lado, com as pessoas mais

tempo em casa, o condomínio precisa funcionar muito bem

e, para isso, a taxa deve ser paga em dia—defende

Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio.

Como a folha salarial é o que mais pesa no orçamento (57%

em média), os síndicos buscam soluções para manter o

quadro de funcionários, sem prejudicar a rotina do

condomínio.

De acordo com a Associação Brasileira das Administradoras

de Imóveis (Abadi), o número de demissões nos

condomínios não aumentou nos meses de março e abril.

— As demissões por causa da pandemia devem ser

deixadas de lado. Com os dispositivos da medida provisória

(MP) 936, os síndicos têm opção de suspender contratos de

trabalho ou reduzir jornada com as compensações

financeiras do governo federal. Soluções que resguardam o

caixa do condomínio, sem ser tão prejudiciais para o

trabalhador — defende Rafael Thomé, presidente da Abadi.

Adoção de banco de horas, antecipação de feriados e

concessão de férias individuais ou coletivas — previstos nas

MPs 927 e 936 — são outros artifícios para reduzir o custo

com os funcionários durante o período da pandemia,

defende o advogado Leandro Sender.

— Contudo, caso o condomínio considere a demissão

inevitável, devemos lembrar que o desligamento enseja o

pagamento das verbas trabalhistas, fato que deverá ser

analisado pelo condomínio antes de tomar sua decisão.

Folga para os mais velhos

Luiz Barreto, presidente da Estasa, empresa de

administração de condomínios, sugere a liberação dos

funcionários com mais de 60 anos e em grupo de risco:

— Com os demais, o melhor seria criar uma escala

reduzindo dias de trabalho dos que moram longe e estão

sujeitos a mais riscos no transporte.

Zeca Sasson, da Sindikoprofissional, decidiu dar férias

progressivas a funcionários e não planeja demitir nos

condomínios que administra.

—Reduzimos todos os custos para enfrentar um eventual

aumento da inadimplência. Gastos, só para compra de

equipamentos de proteção para os funcionários (como

luvas e máscaras) e produtos de limpeza para higienização.

27/04 – Multiplan defende reabertura em maio, com

medidas preventivas – Valor Econômico

O empresário José Isaac Peres, fundador e presidente da

Multiplan, defende a reabertura dos shoppings centers do

país no início de maio, antes da data comemorativa do Dia

das Mães, seguindo um protocolo de segurança que inclui

rígido controle de ingressos de pessoas, de higiene e de

descontaminação.

“Estamos prontos para começar a funcionar em meio

expediente, controlando o ingresso de pessoas e outras

medidas, como mudanças de dutos e sistemas de ar

condicionado”, afirmou Peres, em entrevista ao Valor,

acrescentando ter contratado um infectologista para

forneceu o protocolo de operação.

Dona de 19 shoppings centers, a Multiplan registrou até

aqui uma “renúncia” de aproximadamente R$ 300 milhões

em isenções para seus lojistas devido ao fechamentos dos

estabelecimentos, incluindo alugueis e outros gastos

necessários para a conservação das unidades.
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O afrouxamento das regras de isolamento em Florianópolis

ocorreu uma semana após o governador do estado, Carlos

Moisés (PSL) anunciar a liberação de alguns setores.

Santa Catarina também tem o maior número absoluto de

casos entre os estados do sul do país, com 1.337 casos

confirmados e 43 mortes. A medidas de flexibilização

começaram a valer na semana passada, mas em

Florianópolis alguns setores só foram autorizados na

quinta-feira, 23.

Ao anunciar a flexibilização da quarentena no estado, o

governador Moisés argumentou baixa taxa de ocupação

das UTIs reservadas para pacientes do novo coronavírus. Em

todo o território catarinense, a taxa de ocupação dos leitos

para covid-19 nesta segunda-feira era de 17%.

Em Florianópolis esse índice é de 37%. No Hospital Celso

Ramos, que tem o maior número de internados pela

doença na cidade, 78% dos 14 leitos estão ocupados.

28/04 - Shoppings fazem drive-thru para vender presentes

para Dia das Mães – Estado de S. Paulo

A rede de shoppings Iguatemi tem consultado seus lojistas

para fazer uma experiência de drive-thru em seus

estacionamentos durante a temporada de vendas dos Dia

das Mães, enquanto os estabelecimentos seguem fechados

por causa da quarentena. A ideia é convidar marcas de

sapatos, perfumes, vestuário e outros para entregar nos

carros dos clientes os produtos escolhidos online. Vai

funcionar como um complemento ao comércio eletrônico

para as marcas.

O teste começa nesta terça (28). Na Iguatemi, 11 shoppings

da capital e do interior de São Paulo terão retirada de

produtos nos estacionamentos. O plano é que os clientes,

em contato com os vendedores, façam seus pedidos por

telefone ou WhatsApp, depois busquem e paguem no local,

com hora marcada entre 12h e 20h.

A rede Aliansce Sonae também vai usar os estacionamentos

de 39 shoppings para retirada de compras nesta semana.

Segundo Leandro Lopes, diretor de operações da empresa,

os sites dos shoppings estão sendo atualizados para incluir

WhatsApp e loja virtual das marcas.

27/04 - Varejistas decidem adiar reabertura de lojas nos

EUA – Valor Econômico

Com alguns Estados americanos iniciando a primeira fase

da retomada da atividade econômica depois da paralisação

causada pela pandemia da covid-19, muitas grandes

varejistas ainda hesitam em reabrir suas lojas.

Macy’s, Gap e TGI Fridays estão entre as grandes redes que

ficarão de fora da fase inicial de retomada da atividade

econômica em Estados como a Georgia e a Carolina do Sul,

citando preocupações com a saúde e a incerteza com a

demanda dos consumidores.

27/04 - Iguatemi dará isenção de aluguel para lojas

proibidas de vender na quarentena – Folha de S. Paulo

O Iguatemi São Paulo enviou comunicado a lojistas sobre o

boleto de abril, que vence no começo de maio. Vai dar

isenção total do aluguel para as marcas proibidas de

funcionar por decreto, desde que todos os outros encargos

devidos no mês sejam pagos em dia. Quem funcionou com

delivery terá um desconto.

A cobrança das despesas condominiais será feita com

redução de 40%. No fundo de promoção, a queda é de

60% para todas as lojas, mesmo as que puderam operar em

abril.

27/04 - Com flexibilização, movimento aumenta em

Florianópolis e supermercados medem temperatura –

Estado de S. Paulo

Após os anúncios da última semana, que flexibilizaram as

regras de isolamento social por causa do novo coronavírus

e autorizaram a reabertura do comércio de rua, shoppings,

academias e até igrejas em Florianópolis, a cidade tem

registrado um aumento significativo de pessoas nas ruas.

Por outro lado, nesta segunda-feira, 27, por força de

decreto municipal, todos os supermercados passaram a

medir a temperatura dos clientes na entrada dos

estabelecimentos.

Desde o início da pandemia, pelo menos dois

supermercados já foram interditados para desinfecção após

constatação de grande número de infectados nas lojas. Em

uma unidade da rede Fort Atacadista, 187 funcionários

foram afastados após sete trabalhadores testarem positivo

para a covid-19. Segundo a rede de supermercados, o

afastamento se deu por orientação da Vigilância Sanitária

do município.

Nas ruas, muitos justificam a quebra do isolamento para

necessidades, como ir ao mercado e fazer compras

essenciais, outros dizem sentir necessidade de sair de casa,

especialmente os que vivem no centro. "Eu moro em um

apartamento minúsculo, eu saio para ir na praça, para sair

um pouco de casa', afirmou o funcionário público José

Carlos Thorm, 47 anos.

Ao Estado, o município informou que as regras de

flexibilização podem ser revistas de acordo com a evolução

da doença. Segundo o chefe de gabinete do prefeito Gean

Loureiro (DEM), Bruno Oliveira, a cidade tem realizado

testes em massa, o que tem permitido o município analisar

melhor a linha de tendência da pandemia. "A grande

maioria das cidades brasileiras só testa quem chega no

hospital, daí eles só conseguem saber de tendências

quando é tarde", afirmou Oliveira.

A capital catarinense tem o maior número de infectados do

Estado, com 378 casos confirmados e cinco mortes.

Notícias: Indústria de FIIs
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29/04 - O mercado de escritórios no pós-pandemia – Brazil

Journal

Os escritórios estão vazios no mundo todo, do Hudson

Yards, em Manhattan, à Canary Wharf, em Londres. Vemos

hoje cenas difíceis de imaginar há apenas alguns meses.

Edifícios vazios, com as suas luzes apagadas. Restaurantes

fechados, ruas quase desertas. As empresas, em sua vasta

maioria, adotaram o home office como a nova norma

enquanto a pandemia não permite o retorno integral aos

escritórios.

Mas como será esse retorno? E qual o impacto da crise na

demanda por escritórios no longo prazo?

O que está acontecendo na China ajuda a entender o que

poderá ocorrer com o resto do mundo no retorno da

quarentena. Lá, o governo permitiu o acesso aos escritórios

no final de março, dois meses após o início do lockdown. A

volta foi lenta, com apenas 60% das pessoas retornando

aos seus postos. Desde então, esse número foi aumentando

e hoje está próximo a 90%.

As medidas tomadas pelas proprietárias de imóveis e pelas

empresas locatárias por lá servem de referência para o que

devemos fazer por aqui quando o fim da quarentena

chegar.

Por parte das proprietárias de imóveis, uma das prioridades

deve ser a realização de uma limpeza profunda de todas as

áreas comuns dos prédios por empresas especializadas

(como as que realizam a limpeza de hospitais). Esse tipo de

limpeza leva de quatro a cinco dias. Outra ação

recomendável é a implantação de um novo protocolo de

entrada e saída no edifício, com ações como a tomada de

temperatura de todos na entrada, o controle do fluxo de

pessoas nos elevadores (redução para 50% do limite é

recomendável) e a limpeza frequente de todos os pontos

de maior fluxo do prédio, como as catracas de acesso.

Naturalmente, disponibilizar máscaras, lenços e álcool em

gel para os seguranças, recepcionistas e pessoal da limpeza

é fundamental.

Por parte das empresas locatárias, algumas das medidas

recomendadas são: a limpeza profunda de todo o escritório

e banheiros antes do retorno; a adoção de protocolo de

limpeza mais rígido; a disponibilização de material de

proteção para todos os colaboradores; e o redesenho do

layout do escritório para redução do adensamento,

aumentando o distanciamento entre pessoas e os espaços

destinados para as refeições dos colaboradores.

À medida que a crise de saúde se arrefeça, com o

surgimento de medicamentos eficazes ou uma vacina, as

pessoas retornarão à dinâmica anterior de trabalho e

muitas das medidas listadas acima poderão ser suspensas.

Outras empresas, como a Best Buy e a Starbucks, também

continuarão em modo quarentena, mantendo lojas

fechadas e atendendo pedidos pela internet ou entregando

nas portas dos estabelecimentos.

As redes afirmam que o plano de reabertura dependerá das

diretrizes dos Estados e municípios, das taxas de contágio,

suas próprias análises de mercado e pesquisas junto a

consumidores. Muitas não são lucrativas se o número de

clientes que puderem entrar com segurança nas lojas for

limitado a um punhado de pessoas, dizem consultores.

28/04 - Abrasce: Total de shoppings reabertos no país sobe

para 60; em SP, todos seguem fechados – Estado de S.

Paulo

O País tem hoje 60 shopping centers que retomaram o

funcionamento e 517 que permanecem fechados devido à

pandemia do coronavírus. Até ontem, eram 58 unidades em

funcionamento. Mais dois abriram as portas hoje: o

Shopping Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e o Jurerê

Open Mall, em Santa Catarina. O balanço é da Associação

Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Santa Catarina tem 24 shoppings abertos e é o Estado com

mais empreendimentos do gênero que voltaram à ativa. Em

seguida vêm Rio Grande do Sul (11), Paraná (7), Mato

Grosso do Sul (5), Goiás (4), Minas Gerais (4), Mato Grosso

(2), Rio de Janeiro (2) e Espírito Santo (1).

Nenhum shopping foi reaberto até agora no Estado de São

Paulo, que tem 182 unidades, o equivalente a um terço do

mercado nacional de shoppings. O Estado também é o mais

afetado pela pandemia de coronavírus, com 2.049 mortes.

O decreto do governo de João Doria prevê restrição à

atividade do comércio ao menos até 10 de maio.

As Regiões Nordeste e Norte também não têm shoppings

em operação. Essas regiões também têm números

relevantes de casos de covid-19.

A reabertura do comércio tem ocorrido pouco a pouco no

País, por conta da suspensão de parte dos decretos

publicados por prefeituras e governos estaduais proibindo

o funcionamento das unidades a fim de reduzir a circulação

de pessoas e a transmissão do coronavírus.

Segundo o balanço da Abrasce, ao todo, são três cidades

em nove Estados onde a retomada das atividades já foi

autorizada. A associação estima que, em maio, a maioria ou

todos os shoppings já estejam abertos.

Nos shoppings reabertos, o funcionamento segue regras

específicas de decretos locais, como abertura em horário

reduzido (geralmente entre 12h e 20h), número limitado de

pessoas nas lojas, praça de alimentação com menos mesas,

e fechamento dos cinemas por enquanto.

Notícias: Indústria de FIIs
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29/04 - Demissões e home office podem 'esvaziar' prédios

empresariais, avalia Newmark – Estado de S. Paulo

A crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus

pode deixar como legado a desocupação de uma área

relevante nos edifícios corporativos das cidades grandes. E

há dois fatores para isso, de acordo com avaliação da

consultoria imobiliária Newmark Knight Frank.

Um deles é a expectativa de uma onda de demissões nas

empresas ao longo dos próximos meses, reduzindo os

postos de trabalho nos escritórios. "Se a duração da crise se

prolongar, haverá um impacto negativo na demanda por

imóveis comerciais, o que pode gerar a devolução de

muitas áreas", observa a presidente da consultoria, Marina

Cury.

O risco de perda de inquilinos é maior para os edifícios de

'classe B', onde funcionam empresas de pequeno e médio

porte, que têm menos fôlego financeiro para atravessar a

crise. Já nos prédios de "classe A" ou "AAA", endereço de

multinacionais e companhias de grande porte, a revisão nos

contratos de locação deve ser mais branda.

O segundo fator é a popularização do home office. Esta

modalidade de trabalho era pouco comum antes da

pandemia, mas ganhou espaço desde que o novo

coronavírus se disseminou pelo País, em meados de março.

"O home office já existia, mas era tímido. Cerca de 70% das

empresas liberavam o home office para alguns cargos ou

apenas um dia por semana. Agora vão repensar essa prática

para mais cargos ou mais dias", comenta a executiva.

A consequência será a redução no fluxo de pessoas nos

escritórios e o potencial encolhimento na demanda por

espaços nos prédios empresariais, estima Cury.

Tal mudança no expediente pode servir também como

estratégia para reduzir despesas fixas, como o aluguel do

imóvel. Nos endereços mais nobres de São Paulo, como a

Avenida Brigadeiro Faria Lima, por exemplo, a locação de

um prédio de primeira classe não sai por menos do que R$

150 por metro quadrado.

A perspectiva de mudança de comportamento, entretanto,

ainda é uma "incógnita", pondera a presidente da

consultoria. Ela observa que a pandemia também tende a

gerar um espaçamento maior entre as estações de trabalho

no escritório para que os funcionários não se aglomerem.

"Acredito que teremos menos adensamento nos escritórios

porque as pessoas não vão ficar tão perto uma das outras",

estima. Se isso se confirmar, a demanda por espaço vai

crescer, não diminuir, avalia.

Balanço

O surto de coronavírus interrompeu um ciclo de

recuperação do mercado de prédios corporativos, que

vinha aumentando a ocupação dos imóveis e os valores de

locação, abalados pela crise anterior iniciada em 2014. "

No longo prazo, dois fatores serão essenciais para

determinar a perspectiva de crescimento da demanda por

escritórios: a participação do home office e o nível de

adensamento dos escritórios.

O home office já existia antes da crise e está sendo

amplamente adotado agora. Entretanto, quando

perguntadas sobre suas impressões do trabalho em home

office, as pessoas tipicamente respondem que apreciam a

redução do tempo gasto em deslocamentos (ida e volta),

mas sentem falta da interação no escritório e

principalmente da agilidade na tomada de decisões,

pequenas e grandes. Algumas empresas que

experimentaram amplamente o home office na pré crise

verificaram a redução da inovação e da eficiência no

trabalho. O caso da Yahoo! é bem conhecido. A empresa

retornou ao escritório após uma tentativa de operar

remotamente. Todas as empresas de tecnologia investem

pesadamente em suas sedes porque entendem

imprescindível a interação humana no ambiente de

trabalho.

Talvez o caso mais gritante nessa direção tenha sido o

crescimento vertiginoso dos coworkings no mundo todo na

pré crise. Na sua grande maioria, esses espaços eram

ocupados por profissionais liberais ou pequenas empresas

que não suportavam mais estarem isolados em suas casas

ou em pequenos escritórios. Eles pagavam mais caro para

poder estar em um ambiente corporativo, aumentando sua

produtividade e oportunidades de negócios.

O outro fator que influencia a demanda por escritórios é o

nível de adensamento. Com a pandemia, as pessoas

ganharam maior consciência sobre a necessidade de

distanciamento físico no trabalho e muitos dos layouts de

altíssima densidade que existiam anteriormente (que

chegavam a uma pessoa por cinco metros quadrados) não

serão mais aceitáveis. Os escritórios operavam com um

adensamento médio de uma pessoa por sete metros

quadrados. O novo padrão deverá ficar ao redor de uma

pessoa por 10 metros quadrados, o que já era adotado por

muitas empresas. Esta mudança nos layouts representa um

crescimento de 40% na demanda por espaço em edifícios

corporativos.

No longo prazo, a redução do nível de adensamento vai

superar o aumento da participação do home office,

mantendo o crescimento da demanda por escritórios acima

do crescimento do PIB, como tem sido o caso nos últimos

50 anos.

O período de quarentena imposto pelo novo coronavírus

traz muitas oportunidades de reflexão sobre os mais

diferentes aspectos da nossa vida. Uma delas é perceber,

com clareza, como o ser humano é sociável. As pessoas

gostam de interagir e nenhuma tecnologia substitui a

eficiência e eficácia da interação frente a frente. A mudança

de hábitos vai influenciar o nosso modelo de convivência

nos próximos meses, mas, no longo prazo, os escritórios

continuarão essenciais como a principal arena para a

realização de negócios.

Notícias: Indústria de FIIs
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28/04 - Varejistas de São Paulo devem perder o Dia das

Mães – Estado de S. Paulo

Mesmo com o relaxamento das medidas de isolamento

contra o coronavírus em algumas regiões do País, o

governo de São Paulo não pretende autorizar a reabertura

do comércio no Estado antes de 10 de maio, quando expira

o decreto vigente que limita as atividades. A postura do

governo tem frustrado boa parte das associações de

varejistas, que vêm pedindo permissão para reabrir as

portas antes do Dia das Mães, em 10 de maio. A data

comemorativa é a segunda maior em vendas do comércio,

atrás apenas do Natal.

O Secretário da Habitação, Flávio Amary, foi o interlocutor

designado para se reunir com cerca de 30 associações de

lojistas, shoppings, imobiliárias e construtoras e discutiu

protocolos para a retomada gradual das atividades, prevista

para começar a partir de 11 de maio. Segundo Amary, é

muito pouco provável que o governo antecipe a reabertura

do comércio para favorecer as vendas no Dia das Mães. “A

prioridade é salvar vidas, não é agradar o eleitorado”, disse

à Coluna. As conversas com as associações continuam nos

próximos dias.

A reabertura em 11 de maio também não está garantida,

segundo Amary. Essa decisão vai levar em consideração o

número de pessoas infectadas pelo covid-19, a quantidade

de leitos disponíveis para internação e o número de

pessoas testadas. O próprio governador, João Doria (PSDB),

já avisou que a taxa mínima de isolamento da população

deve permanecer em, pelo menos, 50%, para iniciar o

relaxamento da quarentena. Na sexta-feira, esse patamar

ficou em 48%, e no sábado, em 52%.

28/04 - Após drive thru no estacionamento, shoppings

lançam armários para retirar compras – Folha de S. Paulo

Depois da versão drive thru para retirar no estacionamento

dos shoppings as compras feitas pelo WhatsApp, nova

moda no varejo, o Center Norte e o Lar Center criaram um

serviço de armários de auto-atendimento, que será

inaugurado nesta quarta (29).

O serviço, chamado de Compre&Retire, tem um armário no

shopping com 63 gavetas automatizadas, em que o lojista

deixa o produto vendido por e-commerce, telefone ou

WhatsApp. E o cliente busca apresentando um QR Code.

30/04 - Log mantém plano de expansão apesar dos efeitos

da pandemia – Valor Econômico

O planejamento da Log Commercial Properties de elevar

sua área bruta locável (ABL) em 1 milhão de metros

quadrados até 2024 está mantido apesar da mudança do

cenário em decorrência da disseminação do coronavírus..

O mercado vinha numa tendência de alta", afirma Marina

Cury. "Era um ambiente favorável aos proprietários, mas

agora os inquilinos estão repensando a ocupação",

complementa.

Ela conta que a chegada da pandemia em março detonou

uma onda de renegociações de contratos de locação, o que

deve se concretizar nos próximos meses. Já o balanço do

começo do ano mostrou um mercado ainda aquecido,

segundo dados da Newmark Knight Frank.

No primeiro trimestre de 2020, foram alugados 66,7 mil m2

nos prédios de alto padrão na capital paulista, enquanto

20,9 mil m2 foram devolvidos. Isso gerou um saldo positivo

de locações (chamado pelo jargão de "absorção líquida")

de 45,8 mil m2, o equivalente a 22% do total de 2019 -

indicando que a demanda permanecia saudável.

Com isso, a desocupação dos edifícios caiu de 21,5% no

início de 2019 para 15% no início de 2020. Já nas regiões

mais valorizadas, como Faria Lima, Paulista, Itaim e Vila

Olímpia, a desocupação atingiu apenas 7,3%.

29/04 - Accor Hotels tem 80% da rede fechada e espera

recuperar receita só em 2022 – Estado de S. Paulo

A maior rede de hotéis do Brasil e uma das líderes globais,

a francesa Accor Hotels (dona das marcas Ibis, Novotel,

Mercure, Adagio, Pullman e Fairmont entre outras), tem

hoje 80% dos seus 340 estabelecimentos fechados no País

e prevê um acirramento da crise do coronavírus em maio,

quando os quartos estarão praticamente todos vazios.

Com isso, a receita do grupo deve cair pela metade neste

ano, projetou o presidente da companhia na América do

Sul, Patrick Mendes. “Esperamos que só no fim de 2021 ou

no início de 2022 chegaremos a um volume de receita

equivalente ao de 2019. Ou seja, serão cerca de 18 meses

para recuperarmos a receita que tínhamos”, afirmou, em

entrevista hoje ao Broadcast, serviço de informações

financeiras do grupo Estado.

Mas há luz em meio à pandemia. Os hotéis de bandeiras

econômicas do grupo na China já atingiram ocupação de

40% um mês e meio após a reabertura, enquanto aqueles

de tarifa maior estão com 10% dos quartos ocupados no

mesmo período, com tendência de alta.

No Brasil, a previsão é de reabertura gradual a partir de

junho, acompanhado de uma retomada lenta. As operações

nacionais representam 7% da receita global. Esse patamar

era de 10%, mas caiu com a desvalorização recente do real

frente ao dólar.

Para trazer de volta a clientela por aqui, o grupo vai evitar

reduzir tarifas. Em vez disso, criou uma rede de protocolo

de medidas sanitárias, com selo de certificação, na tentativa

de dar mais segurança para os pedidos de reservas de

quartos.
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A Abrasce, associação que representa os shoppings centers,

anunciou uma série de medidas para a reabertura dos

estabelecimentos na medida em que os governos estaduais

e municipais forem liberando o funcionamento do

comércio, o que ainda não tem data para acontecer na

maior parte do Brasil.

O planejamento da Abrasce prevê a abertura shoppings

com uma série de restrições, como a cinemas e atividades

de entretenimento e para crianças.

Glauco Humai, presidente da associação, apontou que

espera retorno do poder público e baseou o protocolo em

medidas anunciadas em outros países.

"A gente usa a Alemanha como referência, e temos

observado os Estados Unidos, a Ásia. Se os governos

sentirem espaço para abertura dos comércios, nós

conversamos com alguns setores e com pessoas da saúde

para entender a efetividade da doença", disse Humai.

O protocolo de reabertura divulgado pela Abrasce pede

que não sejam promovidos eventos de reabertura dos

shoppings e que continuem suspensas quaisquer atividades

que possam atrair grande número de pessoas. O

funcionamento ainda é colocado com horário reduzido e

retomada gradual das atividades.

As máscaras também são colocadas como obrigatórias,

com a determinação para que funcionários, lojistas,

consumidores e frequentadores as utilizem. Aferição de

temperatura de clientes, aumento na frequência de

desinfecção das áreas públicas, suspensão do sistema de

valet e controle de acesso respeitando distanciamento são

outras das medidas propostas.

A Abrasce aponta que não estipula uma data para a

reabertura dos shoppings, deixando a decisão para os

órgãos de saúde e governamentais. "Quem tem que tomar

essa decisão baseada em estatísticas e dados científicos é o

poder público. O que podemos fazer é passar dados para a

retomada e nos colocarmos à disposição para auxiliar no

que for preciso", afirmou Humai.

O Brasil tem 577 shoppings centers, dos quais 60 --pouco

mais de 10% do total-- estão abertos em 35 municípios,

segundo levantamento da associação.

Em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, os locais

estão fechados desde meados de março, sem previsão de

retorno. Já outros, como Santa Catarina, relaxaram as

medidas de isolamento social na semana passada e

permitiram a reabertura dos estabelecimentos.

A Abrasce ressaltou um pedido para que o poder público

olhe para os lojistas com atenção em meio à crise

econômica ocasionada pela pandemia.

No primeiro trimestre, a companhia de propriedades

comerciais comprou três terrenos - nas regiões Sul, Centro-

Oeste e Nordeste - para a expansão prevista no plano e, em

abril, deu continuidade às negociações para aquisições de

áreas. As conversas prosseguem, mas a Log tem comprado

os terrenos com parcela maior de permuta como forma de

pagamento.

Segundo o presidente, Sergio Fischer, há expectativa de

continuidade de demanda por galpões por parte de

empresas de “e-commerce”, segmento que tem se

beneficiado da crise, e por ocupantes que buscam migrar

para empreendimentos de mais qualidade, movimento

conhecido como “fly-to-quality” no jargão do setor. Desde

2019, mais da metade das áreas negociadas pela Log foi

com clientes do segmento de comércio eletrônico ou que

têm, nesse ramo, parte de suas atividades.

Neste mês, a companhia iniciou obras e, em maio, também

vai começar construções. Pré-locações continuam

acontecendo, e a Log já sente aumento da demanda de

galpões por empresas de comércio eletrônico. Em abril, a

Log fechou contrato com uma subsidiária da ArcelorMittal

para construção sob medida (“build to suit”) no Parque

Industrial Betim, projeto de loteamento industrial, na

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na primeira fase

do projeto assinado com a siderúrgica, será erguido centro

de distribuição. Na última etapa, será implantada a fábrica

30/04 - Shoppings reabertos no País subirão de 60 para ao

menos 73 até segunda – Estado de S. Paulo

O total de shopping centers reabertos no País com o

relaxamento da quarentena deve subir de 60 para, no

mínimo, 73 até o começo da próxima semana. Na conta,

entram os empreendimentos que já anunciaram o plano de

voltar às atividades e outros que ainda podem seguir o

mesmo caminho. Os dados fazem parte de um balanço

interno da Associação Brasileira de Shopping Centers

(Abrasce), antecipado para a Coluna do Broadcast.

Santa Catarina tem 24 shoppings abertos e é o Estado com

mais empreendimentos do gênero que voltaram à ativa. Em

seguida vêm Rio Grande do Sul (11), Paraná (7), Mato

Grosso do Sul (5), Goiás (4), Minas Gerais (4), Mato Grosso

(2), Rio de Janeiro (2) e Espírito Santo (1).

Nenhum shopping foi reaberto até agora em São Paulo,

que tem 182 unidades, o equivalente a um terço do

mercado nacional. O Estado também é o mais afetado pela

pandemia de coronavírus, com 2.049 mortes. O decreto do

governo de João Doria prevê restrição à atividade do

comércio ao menos até 10 de maio.

29/04 - Entidade que representa shoppings lança protocolo

de segurança para retomada das atividades – Fola de S.

Paulo
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O cenário-base da LCA Consultores aponta que o PIB da

construção pode cair em torno de 7,5% em 2020. “As

condições todas se tornaram muito ruins para o setor. A

confiança de empresas e consumidores desabou, bancos e

tomadores de crédito estão mais cautelosos”, observa

Francisco Pessoa, analista-sênior da consultoria. Ele explica

que, no cenário-base, há um intervalo de queda de 5% a

10%, mas que o resultado deve ficar entre 7% e 8%. Para o

PIB total, a LCA estima queda de 3,5% no ano.

28/04 - João Fortes cede ao coronavírus e pede

recuperação judicial – Estado de S. Paulo

O baque da pandemia do coronavírus fez a primeira grande

vítima no mercado imobiliário. A construtora carioca João

Fortes entrou com pedido de recuperação judicial no fim da

noite de segunda-feira, 27, com dívida total de R$ 1,3

bilhão e cinco canteiros de obras por terminar.

A construtora é uma das mais tradicionais do mercado

imobiliário nacional. Ela foi a primeira a abrir capital na

bolsa, em 1973. Naquela década, figurou entre as maiores

no setor, acompanhando a onda de obras de conjuntos

residenciais no governo militar.

Já na década seguinte, participou da construção dos

edifícios do Banco Central de São Paulo e Minas Gerais, das

sedes dos Correios em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, e

do Sambódromo do Rio. Na sua história foram entregues

cerca de 500 edificações, o equivalente a 10 milhões de

metros quadrados.

Mas o grupo passou a acumular resultados negativos após

a morte de seu fundador, o engenheiro João Machado

Fortes, em 2002. A partir daí, a gestão da construtora nunca

mais foi a mesma. Concorrentes dizem que os herdeiros

não tinham o mesmo talento para os negócios que o

fundador.

Em 2007 veio uma mudança drástica no controle. O

bilionário Antônio José de Almeida Carneiro (conhecido

pelo apelido de Bode) assumiu o controle da empresa por

meio de uma oferta hostil - quando a compra das ações se

dá via oferta pública ao mercado em vez de uma

negociação direta com os acionistas no controle até então.

Hoje, Bode é praticamente o único dono da João Fortes

com 12,9% das ações em seu nome e 80,9% via Gaster

Participações, além de ocupar o cargo de presidente

executivo e do conselho de administração. O fundo de

pensão Postalis tem uma fatia de 3,27% na empresa.

Desde 2008, Bode encabeçou aportes no grupo que

ultrapassaram R$ 1 bilhão, mas não foram capazes de

reerguer os negócios. Já em graves dificuldades em 2014,

ele decidiu vender por R$ 365 milhões a Shopinvest,

subsidiária que atuava na construção e operação de

shopping centers.

Para o presidente da associação, parte dessa necessidade

de reabrir o comércio o fato de que as medidas de socorro

e auxílio do poder público não estão chegando na

velocidade e intensidade necessária aos comerciantes.

"Fizemos uma série de demandas ao poder público que não

estão sendo atendidas. Se passaram quase dois meses e

lojistas não têm acesso a crédito, precisam pagar IPTU e

taxas municipais. É uma incoerência dentro da realidade

caótica que estamos vivendo", disse Humai.

Para ele, se o governo, nos três níveis —municipal, estadual

e federal— passasse mais tranquilidade aos proprietários

de shoppings centers, os lojistas teriam mais tranquilidade

para agir em meio à pandemia.

"Temos planos de reabertura, mas o que pedimos não é

necessariamente a reabertura. Essa decisão é do poder

público, só pedimos para participar. O poder público nos

chama, nos ouve, explica a situação e as referências.

Entendemos que a decisão de abrir deve ser trabalhada e

estudada para não ser agravante no momento de crise".

27/04 - IPC-Fipe aponta deflação de 0,13% na terceira

leitura de abril – Valor Econômico

A cidade de São Paulo registrou deflação de 0,13% na

terceira quadrissemana de abril, de acordo com o Índice de

Preços ao Consumidor (IPC) calculado pela Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na mesma leitura em 2019, o IPC da Fipe registrou inflação

de 0,36%. Na terceira medição do mês passado, a inflação

acumulada era de 0,10% nos 30 dias até a data. A

imediatamente anterior à divulgada hoje, a segunda do

mês, já apontava deflação, mas de apenas 0,03%.

Das sete classes de despesa que compõem o indicador,

quatro mostraram inflação menor ou maior queda de

preços: Habitação (-0,19% para -0,32%), Alimentação

(1,38% para 1,36%), Transportes (-1,13% para -1,48%) e

Despesas Pessoais (-1,16% para -1,18%).

27/04 - Pandemia ameaça derrubar PIB da construção em

10% - Valor Econômico

O PIB da construção deve levar um tombo que pode chegar

a 10% neste ano, após uma tentativa de retomada em 2019,

quando cresceu 1,6%. Nos cinco anos anteriores, de 2014 a

2018, período que combinou profunda recessão e lenta

retomada da economia, o setor registrou queda de 30%.

Agora, os efeitos da recessão provocada pela pandemia de

covid-19 - como desemprego, queda de renda e restrição

de crédito - devem afundar os números da construção mais

uma vez, em especial os relativos ao mercado imobiliário, o

segmento responsável pela retomada que se iniciava.
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Já o índice referente a Materiais, Equipamentos e Serviços

subiu 0,38% em abril, acelerando ante a taxa de 0,35% do

mês anterior.

Nesse último grupo, por sua vez, o avanço deve-se tanto a

Materiais e Equipamentos (0,42% para 0,44%), com

influência principal de materiais para acabamento (0,38%

para 0,73%), quanto a Serviços (0,11% a 0,13%), em que o

destaque foi refeição pronta no local de trabalho (0,15%

para 0,35%).

Capitais

Em relação às sete cidades analisadas, contribuíram para a

desaceleração do INCC-M: Salvador (2,52% para 0,14%),

Belo Horizonte (0,18% para -0,03%), Recife (0,19% para -

0,08%) e Porto Alegre (0,28% para 0,23%). Por outro lado,

foi registrado avanço em São Paulo (0,10% para 0,19%) e

Rio de Janeiro (0,18% para 0,40%). Em Brasília, a taxa de

março, de 0,23%, foi repetida.

Influências Individuais

Os itens que mais contribuíram individualmente para o

alívio no INCC-M entre março e abril foram: elevador

(0,16% para -1,21%), vergalhões e arames de aço ao

carbono (0,51% para -0,66%), madeira para telhados (0,71%

para -0,46%), mármore e granito trabalhados (0,34% para -

1,10%) e eletroduto de PVC (-0,07% para -1,02%).

Em contrapartida, as principais influências individuais de

alta foram: argamassa (0,10% para 2,77%), massa de

concreto (0,86% para 1,86%), cimento portland comum

(0,40% para 0,77%), condutores elétricos (-0,06% para

1,84%) e ferragens para esquadrias (mesmo com a

desaceleração de 1,44% para 0,94%).

28/04 - Venda de imóveis será incentivada por juros baixos,

diz setor imobiliário – Exame

A venda e compra de imóveis em todo o país deve retomar

o ritmo de crescimento até o final do ano. Apesar do

cenário ser ainda muito incerto em relação ao retorno da

atividade econômica, especialistas do setor imobiliário se

mostram otimistas e acreditam que a crise não deve

penalizar fortemente o setor.

Basilio Jafet, presidente do Sindicato da Habitação de São

Paulo (Secovi-SP), afirma que não ainda não é possível

mensurar o impacto da pandemia de coronavírus (covid-19)

no setor.

Mensalmente, o Secovi-SP divulga uma pesquisa sobre as

vendas de novas unidades residenciais na capital paulista.

Os dados de março ainda não foram apresentados, mas é

esperado que o resultado seja bem inferior aos dados de

janeiro e fevereiro deste ano. “A compra de um imóvel é

uma enorme responsabilidade. As visitas as unidades

caíram 70%, o que é super compreensível. Ninguém compra

um imóvel sem poder visitar.”

Este foi outro ramo onde a João Fortes se destacou, com

participação em obras do New York City Center, no Rio, e

do Shopping Morumbi, em São Paulo, entre outras.

No pedido da recuperação judicial enviado para a comarca

do Rio de Janeiro, os advogados da João Fortes alegaram

que a última crise deixou feridas profundas para a

construtora, entre eles a suspensão de financiamentos

bancários, deterioração real acima de 20% no preço dos

imóveis entre 2015 e 2019, baixo nível de vendas e um

número alto de distratos e queima de caixa.

Em dez anos, a empresa teve que devolver R$ 550 milhões

por conta de distratos, segundo os advogados. Os clientes

representam, agora, uma parte relevante dos credores, com

cerca de R$ 140 milhões das dívidas. Por fim, a chegada da

pandemia afastou quaisquer esperanças de recuperação no

curto prazo.

"A grave crise enfrentada pela João Forte, que já se agrava,

e com risco de enorme piora em razão da pandemia da

covid-19, justifica a concessão de medida liminar", afirma na

petição a equipe de advogados do escritório Sérgio

Bermudes Advogados.

"Não é possível a venda de unidades, assim como é muito

difícil dar prosseguimento aos empreendimentos. A

inadimplência por parte dos adquirentes e o aumento no

número de distratos já começaram a crescer (...) afetando

sobremaneira o fluxo de caixa", complementaram.

"O ajuizamento do pedido de recuperação judicial é a

melhor alternativa para superar a crise financeira atual, uma

vez que o processo permitirá a criação de um ambiente

seguro para a renegociação com os credores e

implementação de mudanças operacionais necessárias",

afirmou o diretor de relações com investidores, Roberto

Alexandre de Alencar Correa, em fato relevante.

O pedido de recuperação judicial abrange a holding João

Fortes Engenharia SA e 61 subsidiárias - que são as

sociedades de propósitos específicos (SPEs) criadas para

gerir cada empreendimento imobiliário. E abrange também

a João Fortes Construtora LTDA, que detém outras 17

subsidiárias.

28/04 - INCC-M desacelera a 0,18% em abril de 0,38% em

março – Estado de S. Paulo

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado

(INCC-M) desacelerou para 0,18% em abril depois de

registrar alta de 0,38% em março, informou a Fundação

Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (28). O indicador

compõe o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que

será divulgado em sua totalidade nesta quarta-feira (29).

O alívio apresentado pelo INCC-M ocorreu graças à

estabilidade do índice relativo à Mão de Obra no mês, após

alta de 0,40% em março.
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A iniciativa terá duração inicial de 60 dias e visa não apenas

preservar o emprego como, também, gerar novos postos

de trabalho na construção civil durante a pandemia pelo

novo coronavírus.

30/04 - Construtoras recorrem a novas formas de negócios

– Valor Econômico

O setor de incorporação vem buscando novas formas de

estimular vendas de imóveis diante da queda da

comercialização decorrente da piora do cenário pela

pandemia de covid-19. Aumento das possibilidades virtuais

para conhecimento dos produtos pelos clientes e

fechamento online do negócio, retomada das campanhas

de descontos e facilidades de pagamento, e até mesmo

lançamentos pela internet fazem parte das alternativas das

quais as incorporadoras lançam mão neste ambiente de

crise.

No dia 23, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção

(CBIC) e Associação Brasileira das Incorporadoras

Imobiliárias (Abrainc) lançaram a campanha “Vem Morar”,

com benefício mínimo de R$ 3 mil das empresas aos

clientes, sob forma de desconto no valor do imóvel ou, por

exemplo, de pagamento pelas empresas de parcelas do

condomínio.

Com duração de 60 dias, a iniciativa inclui incorporadoras

que informarem interesse à Caixa Econômica Federal.

Conforme o pacote anunciado pela Caixa em 9 de abril, os

clientes terão seis meses de carência para pagar a primeira

prestação.

30/04 - Em crise, Esser pede recuperação judicial – Valor

Econômico

A construtora e incorporadora Esser entrou, ontem à noite,

com pedido de recuperação judicial (RJ) na 1ª vara de

Falências e Recuperação Judicial de São Paulo. Com dívida

de R$ 590,4 milhões, a empresa foi fundada em São Paulo

pelos irmãos Alain e Raphael Horn, sobrinhos do

empresário do mercado imobiliário Elie Horn - controlador

da segunda maior incorporadora de imóveis do país, a

Cyrela.

Alain e Raphael se mantêm como controladores da

companhia, que vinha demonstrando dificuldades

financeiras nos últimos quatro anos e, já cambaleante,

chegou sem fôlego à crise da covid-19. Há dois dias, outra

conhecida incorporadora, a João Fortes Engenharia, entrou

com ação de proteção contra credores na comarca do Rio

de Janeiro.

O pedido de recuperação judicial da Esser inclui a holding e

mais 63 empresas - somando subsidiárias e sociedades de

propósito específico (SPEs) criadas para cada

empreendimento.

Se as visitas físicas caíram, a busca online por imóveis

registraram um aumento expressivo. No Imovelweb, site de

compra e aluguel de imóveis, houve um aumento na busca

por imóveis de 68% nesta última semana de abril, frente ao

mesmo período de março.

Para Tiago Galdino, diretor financeiro do Imovelweb, este

aumento não significa que negócio será fechado

rapidamente, mas é um forte indicador no processo do

ciclo da compra de um imóvel. “Nas primeiras semanas de

março, houve uma queda de 33% nas buscas de imóveis no

portal porque ninguém saiba o que iria acontecer. Já em

abril, nota-se um início de recuperação.”

Juro e estoque baixos

A possível recuperação do setor imobiliário se deve

principalmente pela taxa de juros estar no menor patamar

da história. Com a Selic em 3,75% ao ano, as taxas do

financiamento imobiliários variam de 6,5% ao ano até 8%

ao ano nos grandes bancos, o que é considerado bem

atrativo ao consumidor.

A Caixa também anunciou uma carência de seis meses (180

dias) para o início do pagamento das prestações de

financiamento de imóveis novos para todas as linhas de

crédito habitacional do banco. “Quem está empregado e já

pensava comprar o imóvel, a oportunidade é agora. Se a

Selic subir, o juro do financiamento imobiliário sobe

também”, acrescenta Galdino.

Somado a isso, atualmente, o mercado imobiliário

apresenta um estoque baixo de imóveis. Em São Paulo, por

exemplo, em fevereiro, o número de imóveis em estoque

(aqueles que não foram vendidos até três anos após o

lançamento) era de 30.750. Em dezembro do ano passado,

o estoque era de 34.019.

Com a oferta baixa de imóveis, a expectativa é que não haja

queda no preço do metro quadrado, Além disso, Jafet

acrescenta que incorporadoras estão capitalizadas e com

menos dívidas. “Os lançamentos foram postergados e os

custos que envolvem a construção de um imóvel subiram

nos últimos dois anos.”

Vem comprar

Para incentivar a venda no setor, construtoras e

incorporadoras iniciaram uma operação nacional de

estímulo à compra de imóveis. A campanha “Vem Morar”,

articulada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção

(CBIC) e pela Associação Brasileira das Incorporadoras

Imobiliárias (ABRAINC) tem parceria com a Caixa e inclui

tanto imóveis econômicos e unidades do programa Minha

Casa Minha Vida quanto empreendimentos de alto padrão

com desconto mínimo de 3.000 reais sobre o valor do

imóvel.

Notícias: Mercado Imobiliário
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