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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

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

25/05/2020 09:00 - AGE : KNHY – Kinea High Yield CRI

29/05/2020 10:00 – AGE : VISC – Vinci Shopping Center

03/06/2020 10:00 - AGO : RBCO – RB Capital Office Income

Notícias: Indústria de FIIs
01/05 – ‘Caiu um meteoro em cima dos shopping centers’,

diz presidente da Aliansce Sonae – Estado de S. Paulo

O presidente da Aliansce Sonae, Rafael Sales, afirma que o

setor de shopping centers foi um dos mais prejudicados

pela crise gerada pela pandemia de coronavírus no País.

Segundo ele, que administra uma companhia que tem 39

centros comerciais, caiu um “meteoro” sobre os shoppings.

“Tivemos 100% de paralisação. Isso não ocorreu nem com

as companhias aéreas, que ainda mantiveram alguns voos.”

A empresa possui shopping centers em 13 Estados. Em São

Paulo, a rede opera 10 estabelecimentos, como o Shopping

Metrópole e o West Plaza.

Com a expectativa ainda turva de retomada do setor – em

São Paulo, por exemplo, a retomada do comércio deve

excluir a capital e cidades de maior porte –, a companhia

tenta entender quando poderá começar a frear os auxílios a

seus locatários, como perdão de aluguéis e redução dos

valores de condomínio. “A gente precisa de liquidez para

manter os empregos.”

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:

Como o setor está acompanhando o cenário de reabertura

da economia?

É indiscutível que a indústria de shoppings e o varejo

encontram-se entre os segmentos da economia mais

prejudicadas pelas medidas de combate à covid-19 que,

apesar de necessárias e contarem com nosso apoio, afetam

de forma severa a capacidade de geração de recursos do

nosso setor. Temos de seguir a ciência, mas temos

monitorado o que está ocorrendo na Ásia – especialmente

na China, onde os shoppings estão abertos há algum

tempo. Os shoppings, no Brasil, só costumam ter

aglomerações em alguns fins de semana, em datas

especiais. Então, criamos um protocolo, com apoio de um

infectologista, para retomarmos as operações. Por aqui, a

reabertura dos nossos shoppings já acontece de forma

gradual, levando em conta a evolução da pandemia em

cada local.

O coronavírus chegou em um ano em que se esperava

recuperação da economia. Como isso afetou o setor?

O Brasil mal teve tempo de sair da recessão e já

enfrentamos um problema desse tamanho, que é global.

No ano passado, tivemos na Aliansce Sonae a ocupação ou

substituição de locatário de 750 lojas nos nossos 39

shopping centers. E a maior parte desses lojistas é de

pequenos empreendedores ou donos de franquias, que não

têm recebido apoio suficiente de governos e dos bancos,

pelo que temos acompanhado junto com eles. É um grande

banho de água fria para o setor.

Como está a renegociação com os lojistas?

A gente se antecipou. Estamos colaborando com mais R$

300 milhões para dar suporte ao varejo, com medidas como

a isenção do aluguel de abril, desconto de 50% no aluguel

de março e parcelamento desta outra metade em seis

vezes, a partir de outubro. Também conseguimos reduzir o

impacto no fluxo de caixa com descontos progressivos nas

taxas condominiais, que já estão em 50%. Para o Dia das

Mães, segunda data mais importante para o varejo,

estamos criando uma página nos sites e redes sociais de

cada um dos nossos shoppings, indicando as lojas que

fazem venda online ou via Whatsapp. Até semana que vem,

esperamos que todos os nossos shoppings já estejam

entregando produtos nos seus estacionamentos, no

formato drive thru.

Já se sabe o tamanho do problema para o varejo?

O mercado simplesmente parou de funcionar. Não foi

como nas outras recessões em que o lojista tinha, por

exemplo, uma grande queda de 10% nas vendas.

Esperamos financiamentos e reduções de impostos para o

setor. A gente precisa de liquidez para manter os

empregos, até porque muitos lojistas vêm tendo

dificuldade para acessar linhas de crédito que tinham antes

da pandemia. Como disse o presidente da nossa

associação, Glauco Humai, citando o Paulo Guedes

(ministro da Economia), se caiu um meteoro sobre o Brasil,

ele caiu bem em cima de um shopping center. Os

shoppings chegaram a ficar 100% paralisados. Isso não

ocorreu nem com as companhias aéreas, que ainda

mantiveram alguns voos.
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Bessa Junior, que além de dono da TNG é presidente da

Associação Brasileira dos Lojistas Satélites (Ablos), acredita

que a renegociação dos preços de aluguel é inevitável.

“Não adianta o shopping obrigar (a abertura). A chance de

o lojista ganhar a causa judicialmente é grande porque o

movimento que o shopping oferece hoje não justifica pagar

o que foi contratado.”

Além da queda na receita, em alguns casos o custo de

operar subiu. “Algumas mercadorias e a matéria-prima ficou

mais cara, pois passou a ser comprada em menor

quantidade”, enumera Silva, da Divino Fogão.

'Abre e fecha'

Os lojistas de shoppings vivem um cenário de insegurança

jurídica. Sem coordenação entre governo federal, Estados e

municípios, houve uma série de determinações

contraditórias para o setor, prejudicando o planejamento

de empreendedores.

Segundo Leonardo Carvalho da Mota, presidente da

Confederação de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra do

Garças (MT), decretos que determinaram a abertura de lojas

da cidade foram editados pela manhã só para serem

derrubados pela Justiça à tarde. “Para um restaurante, que

tem margens pequenas, isso é prejuízo certo. A insegurança

jurídica pesou.”

A confiança dos consumidores – não só em relação ao

poder de compra, mas também à segurança física – é outro

problema. Para a Associação Brasileira dos Lojistas Satélites

(Ablos), a perspectiva é que o movimento nestes centros de

compras evolua gradualmente, chegando a 70% do pré-

crise apenas em dezembro. Andrea Kohlrausch, da Calçados

Bibi, afirma que não espera uma volta ao normal. “Será um

novo normal e vamos ter de nos adaptar.”

Enquanto isso, empresários buscam formas de amenizar

perdas. Segundo a Associação Brasileira de Shopping

Centers (Abrasce), negociações entre lojistas e

empreendimentos já resultaram em economias de R$ 2

bilhões aos locatários.

02/05 - Comerciantes renegociam aluguéis, e Justiça já

autoriza desconto de 70% - O Globo

Com grande parte do comércio de portas fechadas há mais

de 30 dias em razão da pandemia de coronavírus, lojistas

negociam a isenção do aluguel ou descontos. Quando não

há diálogo, o caminho tem sido recorrer à Justiça. No Rio, a

primeira ação deste tipo beneficiou uma franqueada da

rede de alimentação Giraffas, que ganhou ação liminar

contra o Bangu Shopping, e conseguiu abatimento de 70%

do valor do aluguel. Há casos de renegociação amigável

com desconto de até 80%. Especialistas em Direito

Imobiliário relatam alta de até 300% nas consultas sobre o

tema.

Quais são os riscos para o setor pós-pandemia?

A retomada do setor será gradual, os consumidores

também voltarão aos poucos, mas não deixarão de

frequentar os shoppings. Apesar de todo o impacto, não

esperamos um grande número de fechamento de lojas. A

judicialização, por enquanto, ainda está muito baixa.

02/05 - Lojistas de shoppings reabrem portas, mas

amargam queda de 80% nas vendas – Estado de S. Paulo

Os shoppings reabrem, as luzes se acendem, lojas levantam

as portas e... nada. Os consumidores simplesmente não têm

aparecido, em boa parte dos centros comerciais que

voltaram a funcionar depois que a pandemia de covid-19 se

espalhou pelo País. Segundo relatos de lojistas de

diferentes regiões do País ouvidos pelo Estadão/Broadcast,

as vendas médias têm ficado até 80% inferiores às normais.

E com alguns agravantes, como a insegurança jurídica e a

alta de custos.

Até a próxima segunda-feira, 73 centros comerciais deverão

estar abertos no País, conforme a Associação Brasileira de

Shopping Centers (Abrasce). Mas isso não é

necessariamente alento para os lojistas. “Ficar aberto não

tem pago nem os custos de mercadoria”, diz Emiliano Silva,

diretor de operações da rede de restaurantes Divino Fogão.

O movimento nas unidades da rede em shoppings de

Campo Grande (MS) e do Estado de Santa Catarina está

80% abaixo do normal. Já em Betim (MG), a queda é de

73%.

Relatos semelhantes se repetem País afora. “Vou fechar

minhas duas lojas em Santa Catarina”, afirma Tito Bessa

Junior Jr., dono da rede de vestuário TNG. “O transporte

público não foi liberado (em Florianópolis) e 90% dos

funcionários dependem dele para trabalhar.” Segundo

Carolina Dolzan, proprietária de uma franquia de biscoitos

Mr. Cheney em Campo Grande, o movimento está entre

10% e 20% do normal. Em Barra do Garças (MT), o

movimento do shopping caiu 70%. As vendas recuaram

80%.

Em um momento em que o consumidor está com medo de

sair de casa e de gastar, os lojistas correm para cortar

custos, principalmente com aluguéis. “Em Campo Grande,

vão só cobrar aluguel proporcional”, relata Silva, da Divino

Fogão. “Outros (shoppings) não se manifestam e somos

obrigados, por contrato, a abrir a loja.” Em Blumenau (SC), o

restaurante não reabriu porque teria menos prejuízo

fechado.

Tempo de renegociação

Nesse cenário de incerteza, franqueadores tentam dar

apoio jurídico a franqueados. Andrea Kohlrausch,

presidente da Calçados Bibi, diz que a empresa tem

ajudado em conversas com os shoppings e negociado os

pagamentos dos próximos meses. “São cerca de 13% das

lojas reabertas, com 40% a 50% do movimento pré-crise.”

Notícias: Indústria de FIIs
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Inadimplência de até 20%

Especialista em Direito Imobiliário no Rio, o advogado

Renato Anet viu a demanda por consultas sobre como

proceder em questão de pagamento de aluguéis ao longo

da pandemia ter alta de 300%.

— Na maioria das vezes, as partes envolvidas optaram por

fazer um acordo, alterando a forma de pagamento e/ou

concessão de descontos.

Para Raphael Moreira Espírito Santo, sócio da área

Imobiliária do Veirano Advogados, a alta do número de

ações deve se concentrar em maio:

— Em março, foi todo mundo surpreendido e teve pouca

discussão. Em abril, as partes estavam negociando. Mas, se

não chegarem a um acordo, em maio será uma enxurrada

(de ações).

Quando foi decretada a situação de calamidade, os

proprietários estavam irredutíveis na negociação, mas com

algumas liminares em prol do inquilino, já começam a

negociar, explica Raquel Laudanna, advogada sênior da

área Imobiliária de ASBZ Advogado:

— Se locatários com maior fragilidade na operação não

tiverem, do outro lado, portas abertas para tratativas,

devem começar a judicializar. O Judiciário tem sinalizado

que a relação contratual deve ser mantida, com

flexibilizações decorrentes da impossibilidade de uso do

imóvel.

À frente da Associação Brasileira de Shopping Centers

(Abrasce), Glauco Humai avalia que é como se o setor

tivesse voltado ao momento em que foi definido o

fechamento do comércio em razão do isolamento social

daqueles que podem ficar em casa num esforço para

combater a Covid-19:

— Existe uma falta de coordenação entre municípios,

estados e o governo federal sobre se, quando e como pode

ser feita a abertura do comércio. Isso gera falta de

confiança e insegurança jurídica.

Até a véspera do feriado, havia 60 dos 577 shoppings

associados à entidade reabertos no país. Humai afirma que

um conjunto de lojistas vinha com as finanças fragilizadas

em razão dos anos de crise e que a piora do cenário pode

tirar negócios de cena:

— O número de lojas vazias vai subir, mas a patamares

administráveis. A inadimplência pode passar de 7% para

entre 15% e 20%, mas já deve fechar 2020 em 10%.

Dos acordos fechados com lojistas, uma parcela inferior a

10% dos shoppings isentou a cobrança de aluguel pelo

período de fechamento.

Dona da franquia desde 2004, Angélica Cunha disse que a

negociação proposta pelo shopping, administrado pela

Aliansce Sonae, postergava as cobranças de aluguel do mês

de março, enquanto ela pleiteava a isenção total no

período de pandemia — a loja está fechada desde 18 de

março. A decisão do desembargador Fernando Cerqueira

Chagas, da 11ª Câmara Cível do TJRJ, determina que os

descontos devem ser mantidos enquanto perdurarem os

efeitos da Covid-19 ou até o julgamento do recurso pelo

colegiado.

O Bangu Shopping afirmou que suspendeu as cobranças

enquanto as atividades do empreendimento estiverem

suspensas, adiando o pagamento referente a este período.

Concedeu isenção dos fundos de promoção (despesa

obrigatória para quem tem loja em shopping) e redução de

50% nos encargos condominiais para pagamento em maio.

— O pagamento seria só postergado, e esse adiamento não

resolvia para mim. Quando o shopping reabrir, não vai ter

fluxo de venda como antes. Vai demorar para todo mundo

conseguir se recuperar financeiramente — diz Angélica, que

suspendeu o contrato de trabalho dos 28 funcionários por

30 dias.

Monica Lee, diretora de Representação de Ocupantes da

consultoria JLL, afirma que na maior parte dos casos tem

sido possível fechar acordos na área de locação comercial,

mas destaca que há segmentos mais frágeis, em que a

receita perdida durante a pandemia não é recuperável:

— Tem setores, como cinemas e restaurantes, em que a

receita perdida não volta. Para muitos, o diferimento dos

pagamentos não é suficiente. Deve haver esforço para

negociar, antes de partir para a judicialização — aponta ela.

Para Rogério Chor, diretor da TGB, de locação de espaços

para comércio de rua, as negociações têm de ser feitas não

apenas caso a caso, mas resolvendo cada entrave que

surge, pois não dá para traçar cenários adiante:

— Em abril, no pagamento de março, houve parte do mês

trabalhado. Os acordos foram feitos. O mês de maio é o

grande problema, porque abril foi um mês inteiro sem

operação. As perspectivas de reabertura vão definir os

cenários de negociação, porque isso interfere diretamente

na confiança do empresário — alerta.

As ações judiciais sobre redução ou isenção de aluguel

comercial começam a chegar aos tribunais. Na maioria das

ações, o Judiciário tende a procurar solução intermediária,

com ganho de causa ao lojista e redução do valor do

aluguel até o fim da pandemia, sem isenção total do

pagamento. Em alguns casos, o lojista pagará a diferença a

partir da abertura do estabelecimento.

Notícias: Indústria de FIIs
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03/05 - E-commerce sustenta o mercado da Goodstorage –

Valor Econômico

A Goodstorage, empresa de locação de espaços para

armazenagem (“self-storage”), sentiu queda da procura por

esse tipo de instalação, principalmente por parte de

pessoas físicas, desde que começou o isolamento social

decorrente da pandemia de coronavírus. Outro efeito

sentido foi que a inadimplência por parte de pequenos e

médios empreendedores aumentou. Por outro lado,

empresas de comércio eletrônico de bens de consumo

passaram a buscar mais espaços para seus produtos, na

cidade de São Paulo, com o objetivo de assegurar o

cumprimento dos prazos de entrega aos clientes.

O presidente da Goodstorage, Thiago Cordeiro, ressalta

que esse movimento de expansão do “e-commerce”, e de

armazenagem e distribuição de cargas menores nos

grandes centros - que favorece o segmento de “self-

storage” - já vinha ocorrendo e se intensificou após o início

da quarentena. “Quanto mais digital a experiência de

consumo, mais as cidades precisam de infraestrutura para

isso”, disse o executivo ao Valor. Segundo ele, o mercado

caminha para uma “desintermediação da distribuição de

produtos”.

Atualmente, empresas de comércio eletrônico respondem

por 50% da procura pelos espaços da Goodstorage. No

total, pessoas jurídicas detêm fatia de 35% do número de

clientes e de 42% da receita da Goodstorage.

05/05 - C & A não paga aluguel de março de sua sede em

Alphavile – Estado de S. Paulo

A rede varejista de moda C&A não pagou seu aluguel

referente ao mês de março não de suas lojas que estão

fechadas por conta da pandemia, mas de sua sede, em

Alphaville. A C&A ocupa dois conjuntos comerciais, cujo

proprietário é um fundo imobiliário administrado pela Rio

Bravo. A gestora disse, em comunicado ao mercado, que

analisou os demonstrativos financeiros da C&A e o

entendimento foi de que há grande solidez em sua situação

econômico-financeira. Assim, o pagamento do aluguel

poderia ter sido feito.

O fundo possui 15 mil cotistas, dentre pessoas físicas,

fundos de previdência e instituições privadas. A Rio Bravo

disse que aproximadamente 39% das cotas são detidas por

pessoas físicas com mais de 60 anos e destacou que fazem

parte do grupo de risco do covid-19. Procurada, a C&A

destacou que “entende o momento atual e está buscando

opções para manter as relações comerciais saudáveis com

seus parceiros”.

04/05 - BR Malls tem vendas em 50% do patamar pré-covid

em shoppings reabertos – Valor Econômico

A BR Malls, empresa de shopping centers com participação

em 29 empreendimentos, informou nesta segunda-feira

que o volume de vendas nos seus dois shoppings já

reabertos está em 50% do patamar antes do fechamento

desses centros.

03/05 - Rede de galpões nega desconto em aluguel para

Via Varejo – Estado de S. Paulo

Dona das Casas Bahia e Ponto Frio, a ViaVarejo tentou sem

sucesso obter um abatimento do aluguel de dois galpões

logísticos que utiliza para estocar mercadorias que

abastecem as lojas físicas e o comércio eletrônico. A

tentativa ocorreu neste mês, em meio à pandemia, que

afetou as vendas do grupo. Mas o desconto não veio. Em

vez disso, teve apenas a suspensão temporária dos aluguéis

de abril e maio, com pagamento parcelado em quatro

vezes, a partir de junho.

A negociação foi feita com a Log Commercial Properties,

antiga subsidiária da família Menin e uma das maiores

redes de galpões do País. A Log renegociou um quinto dos

valores de aluguéis do segundo trimestre, com postergação

das cobranças, mas sem conceder descontos. O argumento

da Log é que os galpões não foram fechados mesmo na

crise.

A ViaVarejo tentou emplacar com a Log a mesma estratégia

de pedido de corte do aluguel feito às redes de shopping

centers. Estas, sim, tiveram de fechar as portas durante a

pandemia, derrubando as vendas das varejistas.

Procuradas, as duas companhias não comentaram o caso.

Em fato relevante publicado semanas atrás, a ViaVarejo

informou que estava buscando a renegociação e o

diferimento do pagamento de aluguéis relativos a todos os

seus imóveis locados.

01/05 - Mercado de fundos imobiliários retoma captações,

mas só para investidor qualificado – Estado de S. Paulo

Após o baque sobre o mercado financeiro, os gestores de

fundos de investimentos imobiliários (FIIs) começaram a

retomar os processos de captação de recursos, paralisados

pela pandemia do coronavírus. A gestora RBR lançará nas

próximas semanas uma oferta subsequente (follow on, no

jargão do mercado) para captar entre R$ 100 milhões e R$

200 milhões para seu FII de crédito imobiliário – que

financia construtoras e recebe os apartamentos como

garantias. A oferta será do tipo restrita, isto é, voltada

apenas a investidores qualificados.

Neste mês, a Mogno Capital lançou uma oferta, também

restrita, para levantar aproximadamente R$ 70 milhões para

seu fundo de fundos imobiliários. A expectativa é de que o

mercado de FIIs ganhe força a partir de maio, mas sem a

mesma euforia que o marcouantes da crise, quando houve

atração massiva de pessoas físicas para fundos em

operações que movimentavam centenas de milhões de

reais.

Diante do cenário turbulento, as próximas transações serão

voltadas a investidores qualificados, como family offices,

fundos de pensão e outros investidores institucionais.

Notícias: Indústria de FIIs
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Para algumas redes, a desaceleração está mais próxima

deste teto, especialmente em categorias não essenciais,

como vestuário, calçados, acessórios e perfumaria. A piora

abrupta no cenário econômico impactou diretamente no

desempenho. “Pelo menos 50 lojistas com quem tenho

maior contato têm relatado quedas de 70% a 80% nas

últimas semanas. Lojistas de outlets estão desacelerando

menos, com vendas caindo 60%”, diz Tito Bessa Junior,

sócio da TNG e presidente da Ablos, a associação brasileira

dos lojistas satélites.

A Aliansce Sonae, sócia de 29 empreendimentos no país,

tem um centro de compras reaberto até o momento, o

Shopping Praça Nova Santa Maria (RS), em funcionamento

desde 18 de abril. Na primeira semana, as vendas

representaram entre 30% a 40% do volume total registrado

no mesmo período do ano passado.

06/05 - Mercados de escritórios e galpões já sentem a crise

– Valor Econômico

O fechamento de operações de compra e venda de

escritórios e galpões em São Paulo e no Rio de Janeiro, até

o fim de junho, deve ser em sua maioria de negociações

iniciadas antes da crise decorrente da pandemia de covid-

19. A avaliação é do presidente da consultoria CBRE, Walter

Cardoso. Em abril, foram concluídos negócios envolvendo

propriedades comerciais iniciados nos meses anteriores,

mas em ritmo menor do que vinha ocorrendo. Os principais

entraves para as transações, segundo Cardoso, têm sido a

liquidez menor e a diferença de expectativas entre

compradores e vendedores em relação ao preço dos ativos.

Segundo o executivo, não é possível fazer projeções do

total a ser movimentado em 2020, e o cenário tende a estar

mais claro somente no meio do ano. No início de março, o

presidente da CBRE esperava que as negociações de

compra e venda poderiam corresponder, em 2020, de 80%

a 100% dos R$ 17,7 bilhões do ano passado. Levantamento

da CBRE aponta que, no primeiro trimestre, o total de

operações somou R$ 4,47 bilhões, sendo R$ 2,37 bilhões no

segmento de escritórios e R$ 2,1 bilhões em galpões

industriais e logísticos. Cardoso estima que, em abril, houve

postergação de 20% a 25% dos negócios.

Há dois meses, o presidente da CBRE acreditava que

potenciais limitações ao fechamento de operações

poderiam vir do lado da oferta de ativos à venda,

considerando-se estímulos à demanda, como juros baixos,

real desvalorizado e retomada do mercado de locação.

Com o aumento das incertezas e a piora da economia,

porém, existem mais imóveis, no mercado, para

comercialização. Segundo o executivo, há empresas de

outros setores desmobilizando ativos imobiliários para

preservar caixa e melhorar a condição de liquidez.

O dado é uma prévia parcial de desempenho, destacou o

comando da companhia em teleconferência com analistas.

A empresa reabriu o Shopping Iguatemi Caxias do Sul e o

Shopping Campo Grande.

A BR Malls fez teleconferência hoje para detalhar o impacto

da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e as ações

tomadas pelo grupo.

04/05 - Marcas de moda brasileiras planejam fechamento

definitivo em shoppings – Folha de S. Paulo

Marcas de vestuário brasileiras com décadas de existência,

que tradicionalmente sempre localizaram suas lojas em

shoppings, começam a fechar unidades em alguns

empreendimentos. Redes como MOB, TNG, SideWalk e

Jogê são algumas das que devem voltar desfalcadas

quando a quarentena terminar. A avaliação é que os custos

com aluguel e condomínio nos shoppings ficaram muito

altos diante da crise e que haverá uma tendência de abrir

lojas em ruas após a pandemia.

João Coelho da Fonseca Filho, presidente da rede de

lingeries Jogê, que tem mais de 50 anos em shoppings, diz

que na última década começou a abrir lojas em ruas, e que

essa estratégia deve se reforçar agora. “Vou com as

franquias para rua”, afirma. A empresa, que tem 38 lojas de

shopping, entregou as chaves de quatro recentemente.

Tinho Azambuja, da SideWalk, diz que tem quatro ou cinco

unidades “na mira” para fechar e duas lojas próprias para

virar franquias. “Elas não são superavitárias porque nosso

sistema de tributação é mais caro, mas para franqueado no

Simples são lojas boas”, diz. Segundo ele, as SideWalk dos

shoppings Higienópolis, Center Norte e Anália Franco

devem fechar.

Tito Bessa Junior, dono da rede TNG, também planeja

fechar unidades em shoppings para abrir fora deles. “A loja

de rua fatura 20% ou 30% a menos, mas ela tem um quarto

do custo de operação”, afirma o empresário.

Parte deles diz acreditar que, após a crise, haverá uma

tendência entre as marcas de menor porte de procurar abrir

lojas em locais de ocupação mais barata. Além do comércio

de rua, as opções são os outlets, que têm estrutura de

cobrança diferente, ou as chamadas strip malls, que são

agrupamentos de lojas a céu aberto.

05/05 - Shoppings reabrem com vendas 50% a 80%

menores – Valor Econômico

Os shopping centers que começaram a reabrir as portas

registram queda de 50% a 80% nas vendas em relação ao

patamar verificado antes do início da crise gerada pela

pandemia, segundo empreendimentos e lojistas ouvidos.
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Se a ferramenta acusar mais do que 37ºC, a recomendação

da empresa é encaminhar o funcionário para o serviço

médico. Se tudo estiver normal, ele segue para o vestiário,

onde trocará a máscara do transporte por outra máscara

que usará no período da manhã. Essa troca ainda

acontecerá pelo menos outras duas vezes no dia. São

quatro máscaras por jornada de trabalho.

A rotina de segurança na obra, que já incluía o capacete

obrigatório, roupas e sapatos especiais, foi incrementada

desde o agravamento da crise do coronavírus no Brasil.

Marcilio, operário há seis anos, diz que o importante é

tomar todos os cuidados e esperar, pois a crise vai passar. A

pandemia que abalou o mundo inspirou até um poema.

Os horários de entrada e saída e as pausas para o almoço

também mudaram e passaram a ser escalonadas. As

subidas nos elevadores, que levavam até dez pessoas de

uma vez, passaram a transportar somente quatro, de modo

a manter o distanciamento entre os operários.

A rotina mais cuidadosa é seguida na obra da Conx no

Jardim Prudência, já em fase de acabamento, e se repete

por outras tantas onde o trabalho continua.

Mesmo com o decreto de quarentena vigente em São

Paulo –e em diversos outros estados e capitais–, a

construção civil não para –88% das obras seguem em

andamento em todo o país.

Em São Paulo, a construção civil está entre os setores

autorizados pelo governador João Doria a seguir em

atividade, excluída do confinamento social em vigor desde

24 de março. A maioria dos outros estados também inclui o

segmento na lista dos essenciais.

O setor, que é responsável por 2 milhões de empregos

diretos com carteira assinada no país, esperava um ano de

resultados moderados, mas positivos, depois de cinco anos

difíceis e um 2019 surpreendente. Os dois primeiros meses

do ano foram promissores.

O balanço do Secovi-SP (sindicato da habitação em São

Paulo) mostra um aumento de 56% nas vendas e de 102%

nos lançamentos em janeiro e fevereiro na capital.

No país, levantamento da Abrainc (Associação Brasileira de

Incorporadoras Imobiliárias) realizado com as 20 maiores

incorporadoras aponta alta de 34% nos lançamentos e de

25,86% nas vendas nos dois primeiros meses do ano.

Os dados de março e abril ainda não estão consolidados,

mas os empresários do setor estimam que devem ir na

direção contrária.

Basílio Jafet, presidente do Secovi, diz que a partir da

segunda quinzena de março as vendas estão 60% abaixo

do projetado para o período.

07/05 - Aluguel na Faria Lima sobe, apesar da crise, e vai a

maior nível em 6 anos – Estado de S. Paulo

A crise do coronavírus parece ter feito apenas cócegas no

mercado de edifícios corporativos da Avenida Brigadeiro

Faria Lima – principal endereço de multinacionais, empresas

de tecnologia e serviços financeiros em São Paulo. O

aluguel médio pedido pelos donos dos prédios de fachadas

espelhadas atingiu R$ 161,80 por metro quadrado em abril,

o mais alto desde 2014. O valor se aproxima do pico de R$

191,50, de 2012. No último mês, foram locados 12,7 mil

metros quadrados na região, de acordo com a consultoria

imobiliária Cushman & Wakefield.

O valor do aluguel deve continuar crescendo nos próximos

meses, estima a consultoria. A principal explicação é a

escassez de oferta. Apenas 9% da área total nessa região

está vaga atualmente, patamar que cairá para 5%

considerando os contratos de locação já fechados e com

mudanças programadas para antes do fim do ano. No

mercado como um todo, a vacância é de 16,8%.

Há apenas dois prédios novos no eixo da Faria Lima. Um

deles é o Seculum II, entregue há poucos dias, com aluguel

na faixa de R$ 180/m2. O próximo a ser inaugurado no

segundo semestre é o Birmann 32, considerado o imóvel

mais tecnológico do País e com aluguel pedido em torno

de R$ 200/m2. Juntos, esses dois prédios aumentarão os

valores médios praticados na avenida. Depois disso, não há

mais oferta no curto prazo.

Os contratos de locação no setor são longos e variam de 5

a 15 anos. Uma rescisão implica em multa e custos altos

com mudança, o que inibe a saída “por impulso” das

locatárias. Segundo Jadson Mendes, coordenador de

pesquisa e inteligência de mercado da Cushman, nenhuma

empresa vai entregar o imóvel sem fazer os cálculos sobre

número de funcionários em atividade e tendências mais

claras sobre a economia. O que acontecido, porém, são os

pedidos de descontos temporários no aluguel e

postergação de pagamentos – o que não é computado

pela pesquisa.

02/04 - Na construção civil, 88% das obras se mantêm em

andamento – Fola de S. Paulo

Todos os dias, por volta das 6h, quando chega ao canteiro

da obra em que é auxiliar, Marcilio Paulino da Silva, 49, lava

as mãos em uma pia instalada antes da catraca.

Se mais colegas de trabalho estiverem chegando no mesmo

horário, ele terá de esperar –somente duas pessoas podem

entrar ao mesmo tempo.

Na portaria, recebe um jato de álcool nas mãos e tem a

temperatura checada por um tipo de termômetro que não

exige contato físico.

Notícias: Indústria de FIIs
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Hoje, me pergunto se faz sentido alugar 800 metros

quadrados na rua Estados Unidos [na região nobre dos

Jardins, em São Paulo] para ter minha sede. Isso faz sentido,

do ponto de vista do negócio, na nova sociedade?”, diz

Accyoli, acrescentando que pandemias, assim como guerras

e revoluções resultam em grandes mudanças.

O executivo questiona se, após a experiência coletiva de

“home office”, a descentralização das atividades da Remax

em estruturas físicas menores não seria a melhor opção

para evitar que colaboradores levem entre uma hora e uma

hora e meia para chegar ao trabalho. “O desejo de estar no

burburinho pode ser menor”, diz.

05/05 - Indústria da construção tem em março mais rápida

e abrupta retração da série histórica – Estado de S. Paulo

A retração da indústria da construção no mês de março foi

a mais rápida e abrupta da série histórica, sendo o período

fortemente afetado pela pandemia do novo coronavírus,

segundo aponta Sondagem da Construção, divulgada hoje

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa

mostra quedas acentuadas em todos os indicadores:

utilização da capacidade operacional, condições financeiras,

confiança, expectativas para os próximos seis meses e

intenção de investimento.

O índice de evolução do nível de atividade, segundo a

Sondagem, ficou em 28,8 pontos em março, o que

demonstra uma queda muito intensa e disseminada. O

indicador varia de 0 a 100, com linha divisória de 50 pontos,

que separa crescimento e queda do nível de atividade.

Valores abaixo de 50 pontos são considerados retração. "É

o valor mais baixo da série histórica. Indica recuo de

intensidade e disseminação jamais registrados na série

mensal", explica do economista da CNI Marcelo Azevedo,

em nota divulgada pela entidade.

Segundo o levantamento, o índice de nível de atividade

efetivo do setor em relação ao usual para 25,5 pontos. Esse

indicador mostra o quão aquecida está a atividade da

indústria da construção. O índice alcançado é o segundo

menor da série, só superando os 25,3 pontos de fevereiro

de 2016.

O índice de Utilização da Capacidade Operacional (UCO)

também refletiu a interrupção das atividades produtivas na

indústria da construção em decorrência da covid-19. Esse

indicador recuou 8 pontos porcentuais na comparação

mensal, ficando em 52% em março. É o menor porcentual

da série histórica que tem início em janeiro de 2012.

Emprego - Apesar da baixa atividade no setor, a queda no

emprego não foi tão intensa. O indicador de evolução do

número de empregados registrou 39 pontos, 11 pontos

abaixo da linha divisória dos 50 pontos. Segundo a CNI,

entre os motivos para uma retração menor que a da

atividade estão a rapidez e a surpresa da queda da

atividade e a possibilidade de os empresários adotarem

medidas temporárias para preservação de empregos, como

redução proporcional de salário e jornada, o que foram

alternativas à dispensa permanente.

30/04 - Crise obriga empresários a serem mais eficientes,

diz Elie Horn – Valor Econômico

O fundador da Cyrela e presidente do conselho de

administração da companhia, Elie Horn, afirmou hoje que a

crise está ensinando os empresários a serem mais

eficientes. “A crise nos obriga a ir mais depressa nas

inovações. O mal é um bem disfarçado. No fim, vai ficar

bom para nós”, afirmou, em live da XP Investimentos.

Na avaliação de Horn, após a crise decorrente da pandemia

de covid-19, as obras vão ser mais eficientes e a

comercialização de imóveis vai melhorar devido às vendas

on-line.

Segundo o fundador da Cyrela, “o empresário inteligente

tem de saber o que fazer para resolver os problemas em

uma crise”. “A luta faz parte do nosso negócio”, afirmou.

Horn comparou que, na crise de 2008, a companhia “parou

tudo”, por não saber o que fazer e pela possibilidade de “o

mundo quebrar”.

30/04 - Crédito imobiliário com recurso da poupança sobe

19,3% em março – Valor Econômico

O crédito imobiliário com recursos da poupança

movimentou R$ 6,73 bilhões em março, com alta de 19,3%

em relação ao mesmo mês do ano passado e avanço de

5,6% frente ao mês imediatamente anterior, segundo a

Abecip, associação das instituições que oferecem essa

modalidade de crédito.

No acumulado de 12 meses (abril de 2019 a março de

2020), os empréstimos para aquisição e construção de

imóveis somaram R$ 83,35 bilhões, com alta de 34,9% em

relação ao apurado nos 12 meses anteriores.

“Até março, portanto, pode ser considerado pouco

expressivo o impacto da crise do novo corona vírus sobre o

crédito habitacional”, diz a Abecip.

05/05 - Mercado imobiliário passará por transformação, diz

CEO da Remax – Valor Econômico

O mercado imobiliário passará por muitas mudanças, após

a pandemia de covid-19, que vão afetar os segmentos

residencial e comercial, no entendimento o presidente da

franqueadora imobiliária Remax Brasil, Peixoto Accyoli. Se

por um lado, o sistema de trabalho em “home office”,

adotado em várias atividades da economia durante a

quarentena, já resulta no questionamento da necessidade

de ocupação da quantidade atual de áreas de escritórios

por empresas, por outro, o fato de muita gente estar

trabalhando de casa tem apontado, segundo o executivo,

que as moradias precisam oferecer mais infraestrutura e

mais privacidade.

“O mercado imobiliário passará por uma transformação

gigante, nunca vista.

Notícias: Mercado Imobiliário
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Além disso, Marinho deve articular a aprovação do novo

marco regulatório do saneamento, que prevê maior

participação do setor privado, mas está parado no Senado.

Há expectativa de que o novo programa habitacional, que

deverá ter redução de taxas de juros para os

financiamentos e foco na faixa 1 (baixa renda) e em

regularização fundiária, seja anunciado nos próximos dias.

Na verdade, Marinho se tornou ministro por indicação de

Guedes e, apesar do mal-estar com seu ex-chefe - ele foi

secretário de Previdência - em torno do Plano Pró-Brasil,

tem contado com grande respaldo do setor produtivo e da

cúpula do Palácio do Planalto para tocar sua agenda à

frente da pasta. Seu ministério possui carteira de projetos e

ações capazes de ajudar no estímulo à retomada

econômica, no período pós-pandemia, como obras de

infraestrutura sobretudo em regiões do Norte e Nordeste, e

dispõe de um orçamento de R$ 12,5 bilhões previstos para

2020 - que não chegaram a sofrer cortes com a atual crise.

06/05 - Preço de venda de imóveis residenciais sobe 0,20%

em abril e acumula alta de 0,69% em 2020 – FipeZap

Análise do último mês: o Índice FipeZap, que acompanha o

comportamento do preço médio de venda de imóveis

residenciais em 50 cidades, apresentou alta nominal de

0,20% em abril, resultado próximo ao observado no mês

anterior (+0,18%). Comparativamente, a variação mensal do

índice também superou o comportamento esperado do

IPCA/IBGE para abril (-0,17%), segundo expectativa

publicada no último Boletim Focus do Banco Central do

Brasil*. Uma vez confirmada essa variação dos preços ao

consumidor, calcula-se que o preço médio de venda de

imóveis residenciais encerrará o referido mês com alta real

de 0,37%. Individualmente, dentre as 16 capitais

monitoradas pelo Índice FipeZap, aquelas que

apresentaram maior elevação de preço médio no último

mês foram: Curitiba (+0,98%), Florianópolis (+0,94%) e

Campo Grande (+0,57%). Em contraste, João Pessoa exibiu

o maior recuo no preço médio entre as capitais

monitoradas (-0,33%), sendo acompanhada por Fortaleza (-

0,24%) e Recife (-0,21%). Considerando as duas cidades de

maior representatividade no Índice FipeZap, São Paulo

apresentou alta de 0,21% em abril, superando a variação

observada no Rio de Janeiro, onde a alta mensal registrada

foi de 0,15%.

Balanço parcial de 2020: ao final do 4º mês deste ano, o

Índice FipeZap acumulou alta nominal de 0,69%, ante

inflação de 0,36% esperada para o período*. Na

comparação direta entre a variação acumulada do Índice

FipeZap e a inflação esperada ao consumidor, a expectativa

é que o preço médio de venda dos imóveis residenciais

encerra o período com ligeira alta real (+0,33%). Na ótica

por cidade, a maior parte das capitais monitoradas

apresentou avanço no preço médio de venda de imóveis

residenciais no período, com destaque para: Florianópolis

(+3,19%), Maceió (+1,73%) e Curitiba +(1,65%).

"Mas não sabemos como vai ficar nos próximos meses,

devido a forte contração da atividade e das expectativas",

afirma o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI,

Carlos Abijaodi.

Expectativas - Para os próximos seis meses, a pesquisa

aponta uma preocupação do empresário da indústria da

construção com o futuro imediato. Os índices de

expectativas do nível de atividade e de novos

empreendimentos e serviços recuaram 27,4 e 26,6 pontos,

respectivamente, em abril na comparação com março. Os

indicadores de expectativas de compras de insumos e

matérias-primas e do número de empregados recuaram,

24,9 e 22,8 pontos, respectivamente, no mesmo período.

Esses números representam o menor patamar atingido por

todos os indicadores de expectativas desde o início das

séries históricas.

O Índice de Confiança do Empresário da Construção (ICEI-

Construção) registrou 34,8 pontos em abril, uma queda de

24,5 pontos no mês, o maior recuo mensal da série. Essa

falta de confiança, segundo avalia a CNI, traduz o cenário

atual de forte contração na atividade e elevada incerteza

em razão da pandemia de covid-19. A falta de confiança

dos empresários, alerta a entidade, vai contribuir para a

paralisação dos investimentos, o que pode agravar a crise

econômica.

A queda do faturamento e do nível de atividade se refletiu

na piora da situação financeira das empresas da construção.

Segundo a pesquisa, o índice de satisfação com a situação

financeira registrou 38,6 pontos, redução de 6,2 pontos

frente ao quarto trimestre de 2019. O indicador de

satisfação com a margem de lucro operacional registrou

34,1 pontos após queda de 5,8 pontos em relação ao

quarto trimestre de 2019. O acesso ao crédito também se

tornou mais difícil no primeiro trimestre de 2020. O índice

de facilidade de acesso ao crédito recuou 5,4 pontos, de

37,6 pontos para 32,2 pontos.

A Sondagem da Construção foi feita entre os dias 1º e 14

de abril, com 411 empresas.

30/04 - Tecnisa fará grupamento de ações na proporção de

10 para 1 – Estado de S. Paulo

Acionistas da Tecnisa aprovaram, em assembleia realizada

hoje, um grupamento de ações na proporção de 10 ações

para cada uma. O grupamento não alterará o capital social

atual da empresa. Serão agrupadas 736.192.307 ações

ordinárias.

05/05 - Marinho quer ‘destravar’ MCMV este mês – Valor

Econômico

Em meio a atritos recentes com Paulo Guedes, titular do

Ministério da Economia, o ministro do Desenvolvimento

Regional, Rogério Marinho, terá pela frente a missão de

destravar, ainda em maio, a reformulação do programa

Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que mudará de nome.
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Além disso, houve restrições de oferta, com férias coletivas

e interrupção de produção por causa do isolamento social”,

explicou o pesquisador.

07/05 - Decreto classifica construção civil e atividades

industriais como essenciais – Estado de S. Paulo

O presidente Jair Bolsonaro decretou que as atividades de

construção civil e industriais também são essencias em

meio à pandemia do novo coronavírus.

A ampliação da lista de serviços e atividades considerados

essenciais foi publicada no "Diário Oficial da União" (DOU)

desta quinta-feira, 7, e já está em vigor. A última alteração

da lista, que já inclui mais de 50 itens, foi feita em 29 de

abril.

O decreto foi editado no mesmo dia em que Bolsonaro,

acompanhado de um grupo de empresários e ministros, foi

ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedir que medidas

restritivas nos Estados, motivadas pela crise do coronavírus,

sejam amenizadas.

"Vamos colocar novas categorias com responsabilidade e

observando as normas do Ministério da Saúde. Porque

senão, depois da UTI, é o cemitério, e não queremos isso

para o Brasil", disse hoje o presidente Bolsonaro ao falar do

decreto.

Além da construção civil e de atividades industriais,

obedecidas as determinações do Ministério da Saúde, o

governo já tinha classifcado como atividades essenciais

indústrias químicas e petroquímicas de matérias primas ou

produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; e

produção, transporte e distribuição de gás natural.

Boa parte das atividades contempladas na lista de

essenciais, ou seja, autorizadas mesmo diante das restrições

de circulação, teve representantes no encontro pela manhã

com Bolsonaro. O presidente se reuniu com representanets

da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas

e Equipamentos), Abiquim (Associação Brasileira da

Indústria Química), CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da

Construção), Abinee (Associação Brasileira da Indústria

Elétrica e Eletrônica), Anfavea (Associação Nacional dos

Fabricantes de Veículos Automotores), entre outros.

Ao serem classificados como essenciais, as atividades e

serviços podem continuar em operação mesmo durante

restrição ou quarentena em razão do vírus.

De acordo com o decreto desta quinta-feira, a indústria e a

construção civil podem manter as atividades "obedecidas as

determinações do Ministério da Saúde".

Ainda que o governo federal estabeleça quais atividades

podem continuar em meio à pandemia, por decisão do

Supremo, os Estados e municípios têm o poder de

estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de

quarentena e a classificação dos serviços essenciais.

Últimos 12 meses: nesse horizonte temporal, o Índice

FipeZap de Venda Residencial acumula um avanço nominal

de 0,31%. Comparando-se com a inflação acumulada nos

últimos 12 meses (+2,54%), de acordo com o IPCA (IBGE)*,

o índice exibe queda real de 2,18%. Entre as 16 capitais

monitoradas pelo Índice FipeZap, Vitória registra o maior

aumento nominal no preço médio (+3,92%), seguida por

Florianópolis (+3,84%) e Maceió (+2,40%). Em contraste,

Fortaleza acumula a maior queda no preço médio de venda

residencial entre as capitais (-9,11%), sendo acompanhada

por Brasília (-3,31%) e o Rio de Janeiro (-1,94%).

Preço médio de venda residencial: tendo como base a

amostra de imóveis residenciais anunciados para venda em

abril de 2020, o preço médio calculado foi de R$ 7.277/m²

entre as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap.

Dentre elas, Rio de Janeiro se manteve como a capital

monitorada com o preço do m² mais elevado (R$ 9.311/m²),

seguida por São Paulo (R$ 9.078/m²) e Brasília (R$

7.422/m²). Já entre as capitais monitoradas com menor

valor médio de venda residencial por m², figuraram: Campo

Grande (R$ 4.197/m²), Goiânia (R$ 4.303/m²) e João Pessoa

(R$ 4.306/m²).

07/05 - Poupança tem captação líquida de R$ 30,458 bi em

abril, a maior da série – Valor Econômico

Os saques foram superados pelas novas captações em

caderneta de poupança em R$ 30,458 bilhões no mês

passado, conforme divulgado nesta quinta-feira pelo Banco

Central (BC). O valor é o maior da série histórica do BC,

iniciada em 1995. Até agora, a maior captação havia sido

registrada em dezembro de 2017, quando ficou em R$

19,373 bilhões.

Em março, houve captação líquida de R$ 12,168 bilhões.

Em abril de 2019, por sua vez, o BC registrou saque líquido

de R$ 2,877 bilhões. No ano passado como um todo, a

poupança teve captação de R$ 13,327 bilhões, já

descontados os recursos retirados.

07/05 - Investimentos em máquinas e construção têm pior

mês desde 96 – Valor Econômico

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), medida dos

investimentos em máquinas, construção civil e pesquisas,

teve seu pior mês de março desde 1996, início da série

histórica do indicador calculado pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (Ipea), mostram dados divulgados

nesta quinta-feira.

Além de recuar 8,9% na passagem de fevereiro para março,

pela série com ajuste sazonal do Indicador Ipea Mensal de

Formação Bruta de Capital Fixo, os investimentos

mostraram perdas disseminadas no mês, diz Leonardo

Mello de Carvalho, pesquisador do Ipea e autor do estudo.

“Houve uma combinação de dois efeitos no mês, de

demanda e de oferta. Decisões de investimentos dependem

de confiança, que foi afetada.
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Ou seja, na prática, os decretos presenciais não são uma

liberação automática para o funcionamento de serviços e

atividades.

No decreto publicado em 29 de abril, após a decisão do

STF, Bolsonaro fixou que as definições pelo governo federal

dos serviços e atividades essenciais "não afasta a

competência ou a tomada de providências normativas e

administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos

Municípios, no âmbito de suas competências e de seus

respectivos territórios".

Pressão no STF

Como o Estadão mostrou, a "marcha" de Bolsonaro,

ministro e empresários ao STF foi vista pelos ministros do

Supremo como um "jogo de cena" do presidente para jogar

na Corte “uma culpa que não é dela”.

No encontro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou

sobre o risco de a economia brasileira “virar uma

Venezuela”. Enquanto enfrenta desgastes perante a opinião

pública, Bolsonaro buscou terceirizar responsabilidades e

dividir com o tribunal o ônus da crise política, econômica e

sanitária que abala o seu governo, avaliam integrantes do

STF ouvidos reservadamente pelo Estadão.

Para um ministro do STF, mesmo que Bolsonaro tente

dividir responsabilidades de uma eventual recessão com o

Poder Judiciário, o papel da Justiça não é fazer controle

prévio da validade de nenhuma medida do governo. “Se o

presidente abrir segmentos, e isso for questionado, o

Judiciário vai ouvir a ciência, as autoridades sanitárias, sem

prejuízo de uma postura consequencialista”, afirmou esse

ministro.

Durante a reunião, o governo traçou um cenário desolador.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, passou a

mensagem de que a “economia pode desintegrar”, está

perdendo os “sinais vitais” e alertou para os riscos de

desabastecimento. Bolsonaro, por sua vez, demonstrou

preocupação com saques e manifestações populares com o

avanço do desemprego. A estratégia do Palácio do Planalto

é afrouxar o distanciamento social para reativar a economia,

apesar de o País ainda não ter chegado ao topo da curva

de infecções e óbitos provocados pelo novo coronavírus,

segundo o Ministério da Saúde.

Notícias: Mercado Imobiliário
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