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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

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

24/06/2020 11:00 – AGO : SFND – São Fernando

29/06/2020 15:00 - AGO : RBVO – Rio Bravo Crédito Imobiliário

30/06/2020 10:00 – AGO : CVBI – VBI CRI

30/06/2020 17:30 - AGO : MALL – Malls Brasil Plural

08/07/2020 09:00 – AGE : KNIP – Kinea Índice de Preços

20/07/2020 09:00 - AGE : KFOF – Kinea FII

Notícias: Indústria de FIIs
25/05 – Drive thru nos shoppings: uma tendência da

quarentena que veio para ficar – O Globo

Com lojas e restaurantes fechados, ou funcionando apenas

em esquema de delivery, shoppings da Barra e dos

arredores vêm apostando cada vez mais no sistema drive

thru para melhorar as contas. A atividade é liberada por

decreto municipal 47.282 permite desde 21 de março,mas

foi a partir do Dia das Mães que muitos aderiram ao

modelo.

No Shopping Metropolitano, o drive thru teve início em 5

de maio e funciona do meio-dia às 18h no estacionamento.

Os clientes consultam as lojas participantes no site do

empreendimento, verificam quais os canais de venda de

cada um, fazem o pedido diretamente ao lojista e marcam

data e horário para buscar a encomenda.

— Disponibilizamos recepcionistas para receber os

motoristas, que não precisam sair de seus carros. Caso o

lojista não possa fazer a entrega, nós nos

responsabilizamos pela liberação da mercadoria. Também

fiscalizamos se os comerciantes estão seguindo todas as

regras de higiene e distanciamento — afirma Eliza Santos,

gerente de marketing do Metropolitano.

O drive thru do shopping também funciona como um

ponto de coleta de alimentos que são doados para

instituições de caridade.

— A procura tem sido muito grande, mas ainda é maior nas

datas comemorativas. O cliente vê no drive thru uma

oportunidade de sair de casa —avalia Eliza.

Carlos Storino, da Constance Calçados, conta que sua loja já

oferecia delivery, e o drive thru foi uma forma de alcançar

mais público.

— É mais uma opção para o cliente e é uma forma de a loja

se manter ativa. Para nós, lojistas, o drive thru é mais

barato, já que não temos custos extras — opina.

No Uptown Shopping, 24 lojas já aderiram ao programa de

drive thru, iniciado há uma semana. O funcionamento é de

segunda a sábado, do meio-dia às 20h, e a retirada é feita

numa loja aberta para este fim, no bloco 5. Assim como o

Metropolitano, o Uptown arrecada alimentos não

perecíveis.

— No Dia das Mães, foram 250 transações. Esperamos que

a adesão dos lojistas aumente. E, com o Dia dos

Namorados, a expectativa é que a procura pelo serviço

cresça também. Iniciamos o drive thru como uma estratégia

provisória, mas já pensamos em torná-lo permanente,

porque acreditamos que após a quarentena muitos clientes

ainda ficarão receosos em ir a shoppings — adianta Diego

Costa, coordenador de marketing do shopping.

O VillageMall e o BarraShopping também aderiram à

medida. Os clientes podem fazer as compras por telefone

ou WhatsApp e retirar o produto no estacionamento. As

entregas são feitas pelos funcionários das lojas,

diariamente, do meio-dia às 20h. A lista de empresas

participantes pode ser conferida no site dos shoppings.

— Inicialmente, a ação aconteceria apenas no Dia das Mães.

Mas o sucesso foi tanto que resolvemos estendê-la, a

pedido do público e dos lojistas. A ideia é oferecer conforto

e segurança a todos, já que as entregas são previamente

agendadas. O BarraShopping tem ainda um locker,

funcionalidade exclusiva do aplicativo Multi para produtos

não perecíveis, que agora está instalado do lado de fora, na

portaria C. O armário é aberto pelo comprador com um

senha, ou seja, neste caso nem é preciso marcar horário —

diz Gabriel Palumbo, diretor regional da Multiplan no Rio

de Janeiro.

25/05 – Aumenta vacância em imóvel de aluguel no Rio –

Valor Econômico

Os efeitos da covid-19 sobre o mercado de aluguéis do Rio

de Janeiro se apresentam na forma de uma vacância maior

de imóveis. Pesquisa da imobiliária Apsa obtida pelo Valor

mostra que em abril a vacância média de imóveis na capital

fluminense foi de 14%, contra uma taxa média de 12,8% um

ano antes.
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Com a disseminação de Covid-19 pelo país, diversos

estados estabeleceram decretos para o fechamento do

varejo, a fim de evitar tumultos de pessoas e, assim, o

estímulo ao contágio da enfermidade. A pressão das

entidades do segmento pela reabertura do comércio, no

entanto, tem surtido efeito em algumas regiões. É o caso,

por exemplo, de Santa Catarina, primeiro estado a

flexibilizar a quarentena, em 23 de abril. O empresário Tito

Bessa Jr., dono e fundador da grife TNG, até tentou se

animar com a novidade. Com duas lojas em Florianópolis,

capital do estado, não demorou para notar que o fluxo de

consumidores 80% menor seria crucial para que ele

desistisse das operações. “Eu resolvi encerrar as minhas

operações no estado. Não dá mais para esperar uma virada

de uma loja que estava na corda-bamba. Em Florianópolis,

estávamos vendendo apenas 10% do normal”, diz Bessa Jr,

que projeta queda de até 30% para o faturamento das 165

lojas da TNG neste ano.

O empresário, que também é presidente da Associação

Brasileira dos Lojistas Satélites, a Ablos, reclama da postura

diferenciada de alguns bancos no ato da concessão de

crédito. Em sua visão, os bancos emprestam dinheiro a

quem não precisa tanto enquanto deixa pequenos e

médios empreendedores à deriva ao dificultar o acesso a

linhas de crédito. “O crédito não está chegando na ponta.

Quem mais precisa não está tendo acesso”, diz Bessa Jr.

“Esses dias o Bradesco comunicou que já emprestou bilhões

para as empresas do varejo. Mas, se você for ver, 99% desse

dinheiro foi para o Magazine Luiza, para a Renner, para

empresas que teoricamente não precisam tanto”. Instituída

no último dia 18, a Lei 13.999/2020 será fundamental para

que micro e pequenas empresas consigam, enfim, tomar

crédito por meio do Programa Nacional de Apoio às

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe,

a taxa de juros menores e prazo de carência de até 36

meses. A linha de crédito é gerida pelo Sebrae.

Segundo Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da consultoria

GS&Malls, a fragilidade dos pequenos lojistas representa

uma grande ameaça ao setor de shopping centers. “Alguns

varejistas que já tinham uma situação mais frágil em termos

de gestão, de caixa, de endividamento, vão ficar pelo

caminho”, diz. “Isso vai obrigar os shopping centers, por um

lado, a rever o mix de lojas e, por outro lado, a dar um

apoio mais efetivo para os lojistas que permanecerem”.

Para auxiliar micro e pequenos empreendedores dentro do

ecossistema de shopping centers, diversas gestoras de

complexos comerciais desenvolveram um programa de

apoio que, além de oferecer capital de giro com a

postergação de taxas fixas, dispõe de plataformas de

gestão para auxiliar o lojista nesse momento de incerteza e

baixo faturamento. “O perfil do shopping center vai mudar

no pós-crise. Os varejistas de médio e pequeno porte vão

ficar pelo caminho e abandonar esses locais. É preciso que

as grandes redes de shoppings mais modernas tenham

uma parceria mais estreita no que se diz respeito ao

compartilhamento de informação e técnicas de gestão para

pequenos lojistas”, diz Marinho.

Essa vacância varia de acordo com as regiões da cidade. Na

Zona Norte chegou a 24% no mês passado, contra 22,1%

um ano antes, enquanto na Barra da Tijuca e adjacências,

na Zona Oeste, ficou em 9,5%, contra 9,1% em abril de

2019.

A pesquisa da Apsa - imobiliária com 8 mil imóveis em

carteira, metade deles no Rio - mostra ainda a vacância da

Zona Sul, de 10,8% ante 10,2% em abril de 2019, e da Tijuca

e adjacências, de 10,9% ante 10,3% em abril do ano

passado. Dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o mercado de

aluguéis no Rio engloba 402 mil imóveis.

25/05 – Na crise, fundos imobiliários de logística e

residenciais ganham apelo – Valor Econômico

Entender o rumo dos mercados após a pandemia é a

pergunta do bilhão para grande parte dos setores. No caso

do imobiliário, um dos mais impactados pelas

transformações no comportamento de investidores e

consumidores, saber separar as tendências das situações

pontuais vai definir o sucesso das futuras apostas, ressaltam

gestores ouvidos pelo Valor.

Sob a ótica dos fundos imobiliários, no curto e médio

prazos, já é possível identificar vencedores e perdedores.

Especialistas do setor veem algumas das estrelas do ano

passado caírem por terra por conta das medidas de

contenção da covid-19, caso de shopping e hotelaria.

O segmento de shoppings, por exemplo, que brilhava nos

portfólios até o começo do ano diante da perspectiva de

retomada da atividade econômica, perdeu as asas no

período de isolamento forçado. Sem circulação de pessoas,

os centros comerciais amargam queda repentina e

profunda de receitas de locação e ainda enfrentam um

processo de renegociação dos valores de aluguéis para

evitar uma quebradeira generalizada de lojas.

23/05 – Lojas de shoppings que reabriram, apesar da

pandemia, têm vendas pífias – Veja

As últimas semanas significaram um pesadelo constante

para os lojistas de shopping centers do país. Ainda que 107

complexos comerciais em 55 cidades tenham voltado a

funcionar no Brasil, os resultados não têm sido nada

animadores. Com as restrições de isolamento social devido

à pandemia do novo coronavírus, as lojas que reabriram de

duas semanas para cá acumulam perdas em suas receitas

de, em média, 65% em relação ao ano anterior. Para mitigar

os prejuízos, as varejistas estão recorrendo às operadoras

de shopping centers em busca de diminuir ou postergar

seus vencimentos com os espaços. O cenário é de

deterioração dia após dia e incertezas cada vez mais

elevadas. O consumidor sumiu. Mesmo assim,

empreendedores do setor demonstram confiança de que o

fluxo de visitantes irá aumentar pouco a pouco com o

passar do tempo.

Notícias: Indústria de FIIs
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“Os shoppings estão medindo a temperatura de

funcionários e clientes e, além disso, disponibilizaram

tapetes antibactericidas. É um novo normal, que vai durar

algum tempo ainda. Não será só por 15 ou 20 dias”, diz

Glauco Humai, presidente da entidade. Mesmo para

shoppings em funcionamento, a Abrasce não tem

recomendado a reabertura de espaços compartilhados,

como cinemas, brinquedoteca, fraldário e academias. A

julgar pelo declínio estarrecedor nas vendas dos

comerciantes, é difícil prever uma volta à “normalidade” tão

cedo. Com base em dados preliminares coletados nos

primeiros 13 dias do mês, o Índice de Confiança do

Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas

(FGV), registra uma leve melhora de 6,5 pontos, para 64,7

pontos, na comparação com o mês anterior. O pequeno

alento é provocado principalmente pelos saques do auxílio

emergencial liberado pelo governo, mas não deve ser

determinante para a retomada do consumo no curto prazo.

24/05 – Como será o futuro dos escritórios – IstoÉ

As mesas personalizadas, com porta-retrato, bonecos e

plantinhas, estão com os dias contados. No escritório do

futuro, no pós-pandemia, não há espaço para acumulação

nem para objetos amontoados. Os mobiliários, separados

por acrílicos, serão compartilhados e terão espaço apenas

para o computador, na maioria laptops. Objetos pessoais,

como bolsas e até material de escritório usado no dia a dia,

ficarão armazenados em lockers (armários com cadeado),

instalados em espaços distantes da área de trabalho.

As salas de reuniões terão sua capacidade reduzida e, em

alguns casos, serão abertas para permitir maior ventilação

no ambiente. Até mesmo janelas, inexistentes em alguns

prédios, podem voltar a ter seu espaço. A ideia é criar

alternativas para melhorar a circulação do ar e evitar que o

vírus se propague no escritório.

Essas são algumas das propostas que vêm sendo feitas por

arquitetos às empresas que querem mudar o layout dos

escritórios ao fim do isolamento social. “Temos verificado

uma demanda grande das companhias que buscam

soluções para voltar ao trabalho nesse cenário desafiador”,

afirma Douglas Enoki, gerente de arquitetura da IT’S

Informov.

Ele conta que a preocupação dos clientes é reduzir o

adensamento dos escritórios. E isso só é possível com

espaçamento entre as mesas e maior rotatividade dos

funcionários. Com o bom desempenho dos trabalhadores

em home office durante a crise, as empresas entenderam

que devem manter o trabalho remoto, pelo menos, por

alguns dias da semana. Ou seja, o revezamento de

trabalhadores nos escritórios será maior e exigirá menos

mesas nos espaços.

Para André Friedheim, presidente da Associação Brasileira

de Franchising, é necessário que os shopping centers

compreendam a situação dos lojistas e flexibilizem as taxas.

“Mesmo faturando entre 30% e 40% do que as lojas

deveriam faturar, elas operam no prejuízo. Por isso,

solicitamos o pagamento de aluguel apenas percentual

sobre as vendas do período, a isenção do fundo de

promoção e uma redução drástica na taxa de custos de

condomínio, já que os shoppings estão gastando menos

luz, menos água e menos com segurança devido ao horário

de funcionamento reduzido”, diz. Boa parte dos operadores

de shopping centers pelo país tem aceitado a renegociação

das taxas. Não se sabe ainda, porém, se um dos pedidos – a

suspensão da décima terceira cobrança de aluguel,

consumada em dezembro, será aceita. Há ainda,

especificamente sobre as franquias, que representam 40%

das lojas satélites dos shoppings, cobrança de taxas de

transferências, quando um microempreendedor encontra

um novo interessado para a franquia. A ABF, prevendo que

alguns donos de franquias desistirão da operação, sugere a

eliminação desta taxa para os próximos meses. A

administradora Aliansce Sonae já acatou o pedido da

entidade. Segundo a Associação Brasileira de Shopping

Centers, a Abrasce, as gestoras dos espaços já promoveram

mais de 2 bilhões de reais em capital de giro com a

postergação e a isenção de taxas aos lojistas no país.

Mesmo com o momento de esvaziamento dos shoppings

para evitar aglomerações de consumidores, Nabil Sahyoun,

presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping,

a Alshop, defende a reabertura do comércio. Segundo ele,

o volume de vendas será recuperado paulatinamente com o

decorrer dos próximos meses. O funcionamento das lojas

seria, portanto, uma forma de se manter os empregos do

setor. “Quem sustenta a saúde é a economia e nós vamos

entrar num colapso econômico em que, infelizmente,

teremos de acusar e jogar a responsabilidade em quem

está tomando essas medidas de isolamento, seja

governadores ou prefeitos. O governo federal está

apoiando essa reabertura”, diz Sahyoun, que estima um

déficit de 250.000 a 300.000 empregos no varejo de

shopping centers caso as restrições se mantenham.

“Teremos uma quebradeira de muitas empresas,

infelizmente”. Hoje, 10 estados estão com complexos

comerciais abertos. Nesta sexta-feira 22, o governador do

Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) assinou um decreto

permitindo o funcionamento dos shopping centers no

estado a partir de 27 de maio, próxima quarta-feira.

Para voltarem a funcionar, a Abrasce e os governos

estaduais recomendaram, ainda em abril, que os complexos

respeitem uma série de recomendações, como horário de

funcionamento reduzido, restrição de pessoas por

corredores, utilização de máscaras por parte de

funcionários e consumidores e a disponibilização de

lavabos pelo local, sobretudo na praça de alimentação.

Notícias: Indústria de FIIs
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O arquiteto Roberto Loeb acredita que, no pós-pandemia,

os encontros presenciais em escritórios serão em ocasiões

específicas, como definir projetos, metas de trabalho ou

treinamento. Para ele, os escritórios serão menores, com

forte organização de espaços sociais e culturais para

receber os funcionários nesses momentos. “Serão locais

para o encontro de reforço dos laços entre colaboradores e

diretores. A distância física será um processo a ser

desenvolvido através de treinamento e orientações para

que o trabalho seja eficiente e criativo.”

“Tecnologia e rotinas de higiene farão a diferença nos

escritórios”

Os escritórios do pós-pandemia terão muita tecnologia

para evitar toques. Desde a porta de chegada até os

banheiros, a ideia é criar sistemas de acionamento

automático que evitem que os trabalhadores toquem nas

peças. No controle de acesso dos funcionários, as empresas

devem passar a adotar o QR Code (código de barras

bidimensional) ou leitor facial ou de íris.

Nos banheiros, alguns projetos já preveem acionamento

pelo pé para válvulas de descarga e automático para

torneiras, saboneteiras e secadores de mãos. “Também há o

acionamento por sensores de iluminação das salas para

evitar o contato com os interruptores”, diz a arquiteta Liana

Tessler Szyflinger.

Rotinas de limpeza

Toda essa tecnologia terá de vir acompanhada de um novo

protocolo em relação à higienização das áreas comuns. “A

limpeza comum e periódica será substituída por rotinas

diárias de higienização de ambientes e superfícies com

produtos especiais, além de todos os materiais que

adentrarem ao escritório”, destaca a arquiteta Bruna de

Lucca.

Por iso, os projetos de novos layouts preveem bancadas

externas para lavar as mãos, espaços para higienização dos

calçados e totens com álcool gel, máscaras e luvas. Tudo

isso na recepção das empresas, antes de entrar nos

escritórios.

“Após esse momento, muitas coisas terão de mudar. Além

das rotinas de limpeza e mudança nos espaços, faremos a

medição de temperatura para dar mais segurança aos

funcionários que estarão no escritório”, diz Gabriela Duarte,

gerente geral de Operações da Plug and Play Brasil,

plataforma de inovação que vem fazendo mudanças no

layout da empresa. Segundo ela, a expectativa é reduzir em

50% a ocupação do escritório e salas de reunião.

Outro ponto que deve merecer atenção é o sistema de

higienização de ar condicionado.

Trabalho remoto

“Experimentamos uma nova forma de trabalhar que está

dando certo e vamos continuar com o desenvolvimento

dessa cultura”, diz Antonio Carlos Duarte Sepúlveda,

presidente da Santos Brasil, empresa que administra um

dos maiores terminais de contêineres do País. A companhia

contratou uma arquiteta para fazer mudanças no escritório,

em São Paulo. “Estamos estudando um novo layout que,

em função do home office, contemplará o

compartilhamento de estações de trabalho, além de mais

salas de reunião com equipamentos para

videoconferência.”

Esse tem sido um pedido recorrente. A sócia do Studio BR

Arquitetura, Bruna de Lucca, conta que está fazendo um

projeto, neste momento, em que vai reduzir de 130 para 65

o número de mesas instaladas num escritório. “A empresa

quer que, além do espaçamento, coloquemos divisórias de

acrílico para separar as mesas e, assim, proteger os

funcionários.” A área de café será ampliada de 70 metros

quadrados (m²) para 100 m², e as salas de reuniões serão

abertas.

Salas de reuniões

A arquiteta Liana Tessler Szyflinger, do escritório Liana

Tessler Arquitetura e Interiores, diz que as salas de reuniões

têm sido uma grande preocupação das empresas no

retorno pós-Covid-19. Em seus projetos, ela tem buscado

criar salas com mesas em “U”, que permitem distância de 2

metros entre as pessoas. “Muitos escritórios estão

mudando. Alguns, 100% do layout; outros, uma parte

menor, pois o futuro ainda é muito incerto.”

Para a arquiteta Thaisa Bohrer, o escritório do futuro será

mais pé no chão, com mais janelas, aberturas e ventilação.

Na avaliação dela, o ambiente de trabalho no pós-

pandemia será mais aconchegante e mais agradável. Haverá

também mais espaços de descompressão para as pessoas

se encontrarem quando não estiverem em home office.

“Teremos um rompimento de tudo aquilo que vinha sendo

adotado até agora”, diz ela. “Eventualmente iremos para o

escritório e não teremos mais um porta-lápis e

bonequinhos nas mesas, que serão multifuncionais e de

multiusuários.”

É o que a XP Investimentos deve fazer no pós-pandemia. A

ideia é transformar os escritórios atuais em escritórios-

conceito, que servirão de apoio para demandas específicas

de treinamento, dinâmicas presenciais, recepção de clientes

e parceiros. “Vamos valorizar ambientes mais rotativos, mais

comunitários”, diz o sócio e responsável pela área de Gente

& Gestão da XP, Guilherme Sant’Anna. A empresa decidiu

estender o home office até dezembro, mas mesmo depois

os funcionários que quiserem vão continuar no trabalho

remoto.

Notícias: Indústria de FIIs
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A Multiplan retoma nesta segunda-feira a operação do

ParkShopping Barigui, em Curitiba (PR).

O centro comercial irá funcionar em horário reduzido, das

12h às 20h, conforme nota de orientação do governo do

Estado, publicada na sexta-feira.

“A Multiplan destaca ainda que adotou medidas rígidas de

proteção e segurança em seus shopping centers visando

preservar a saúde e o bem-estar de clientes, lojistas,

colaboradores e parceiros”, afirma a companhia em

comunicado.

25/05 - Estapar vai rescindir contrato de locação em edifício

onde funciona o Insper – Valor Econômico

A Estapar informou ao fundo imobiliário Campus Faria Lima

que deseja rescindir o contrato de locação de

administração de estacionamento no edifício onde funciona

o Insper, instituto de ensino e pesquisa. Esse edifício é o

único ativo do fundo e responde por cerca de 7% do

rendimento pago aos cotistas.

O contrato vence em 1 de janeiro de 2029, e a Estapar

informa em comunicado que deseja “ entregar

imediatamente a posse do estacionamento”. A Estapar

propôs a redução do aluguel que paga pelo uso do espaço,

mas os cotistas não aceitaram a proposta.

O administrador do fundo, BTG Pactual, havia feito uma

consulta formal sobre a redução do aluguel aos cotistas

porque o banco, por diversas participações, inclusive do

fundador, André Esteves, é controlador da Estapar. Havia,

portanto, uma situação potencial de conflito de interesses,

e 25% dos cotistas precisariam concordar com a redução

do aluguel.

25/05 - O escritório vai morrer? Não, mas a pandemia vai

redefinir seu papel – NeoFeed

O Vale do Silício é local onde as empresas de tecnologia

investem bilhões de dólares em escritórios inovadores,

grandes espaços para colaboração, mesas de pingue-

pongue e cafeterias sofisticadas.

Muitas vezes, os funcionários não precisam sair para comer

e recebem refeições gratuitas no local de trabalho. Tudo

isso para ficar o maior tempo possível dentro do escritório,

trabalhando em um ambiente agradável e colaborativo.

A Apple, por exemplo, construiu em Cupertino seu quartel-

general, que parece uma espaçonave, em um investimento

estimado em US$ 5 bilhões. A Salesforce apostou numa

torre de 61 andares no coração de São Francisco. E a

Amazon construiu esferas de vidro em sua sede, em Seattle.

As sedes dessas gigantes tecnológicas marcam a paisagem

urbana e valorizam o contato social, o inverso do

isolamento social que a pandemia exige da maioria das

pessoas para evitar a disseminação do coronavírus.

“A cada dois meses, é preciso fazer a limpeza dos

aparelhos, mas hoje muitas empresas não cumprem essa

determinação”, diz Bruna. No pós-Covid-19, esse tipo de

postura terá de mudar, para não expor os funcionários a

riscos de contaminação. “A dinâmica vai mudar, os espaços

serão transformados e haverá redução das áreas de

trabalho”, diz o arquiteto Renato Dal Pian, do escritório Dal

Pian.

Uma das mudanças mais radicais dentro dos escritórios, na

avaliação do arquiteto Roberto Loeb, vai ocorrer dentro das

salas de reuniões. Ele afirma que a tendência, após esse

período de confinamento, será a melhoria dos

equipamentos e sistemas digitais para dar mais agilidade

em reuniões à distância. “Hoje já temos esses instrumentos,

mas sem dúvida teremos desenhos mais versáteis e leves

com forte acessibilidade universal.” Ele aposta no uso de

imagens 3D, holográficas, que permitirão aos executivos

conversar e se reunir com outras pessoas como se

estivessem fisicamente presentes.

“Vamos abrir janelas no prédio”

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) estava em

plena reforma de seu escritório quando a crise do

coronavírus chegou ao País. Para liberar o prédio, localizado

na Lapa, na capital paulista, os 120 funcionários foram para

um espaço de coworking e, depois, para o home office,

com o início do isolamento social.

O projeto, que já previa uma série de mudanças, teve de

passar por novos adaptações, diz o superintendente da

Apas, Carlos Correa.

Segundo ele, uma das mudanças será a abertura de janelas

no prédio para melhor circulação do ar. “Nosso edifício é

todo em vidro e não tem aberturas. Mas queremos ter essa

opção para que, em alguns momentos, possamos abrir e

deixar a brisa entrar.” Ele afirma que o imóvel tem uma área

externa, que receberá melhorias para ser usada durante as

refeições.

Na associação, o home office continuará no pós-isolamento

social em alguns dias das semana. Além disso, outras

medidas para reduzir a aglomeração de pessoas serão

adotadas. Haverá flexibilização dos horários de entrada e

saída e escalonamento durante as refeições. Na volta do

pós-pandemia, o escritório da associação não terá

computadores desktop, apenas laptops. O sistema

telefônico foi substituído pela tecnologia voIP. “Assim,

eliminamos o aparelho fixo e podemos atender as ligações

pelo celular ou pelo computador”, diz Correa. “Aprendemos

muito nesses últimos 45 dias e perdemos a relação com o

espaço físico.”

25/05 - Multiplan reabre shopping center em Curitiba –

Valor Econômico
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Para Zuckerberg, essa mudança será gradual porque exigirá

novas técnicas e ferramentas para compensar a perda de

interações pessoais no escritório.

Trata-se de um desafio para o qual o fundador do

Facebook acredita que a empresa está bem posicionada,

devido ao seu foco no uso da tecnologia para conectar

pessoas. “É sobre como trabalhamos melhor e atraímos as

pessoas que precisamos para fazer o melhor trabalho

possível”, disse Zuckerberg.

O Facebook não é a única empresa do Vale do Silício a

pensar dessa forma. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, disse

que boa parte de seus funcionários vão poder trabalhar de

casa permanentemente.

O trabalho remoto, no Vale do Silício, no entanto, pode ser

uma opção vantajosa para empresas e funcionários. Explica-

se: o custo de morar na região é muito alto, assim como o

valor da força de trabalho.

Ao permitir que pessoas trabalhem de qualquer lugar, essas

empresas podem buscar profissionais em qualquer parte do

País – ou do mundo – ao mesmo tempo que em dão aos

seus funcionários a possibilidade de morar onde quiserem

(e a custos mais acessíveis).

“Hoje, estamos analisando o custo de competir por talentos

no Vale do Silício e os aluguéis estão num nível

extravagante” afirmou José Cong, que recruta talentos para

empresas como Apple e Google, ao The Wall Street Journal.

Essa tendência vai favorecer empresas de escritórios

compartilhados, como a Regus e o WeWork. O chairman da

problemática startup do portfólio do Softbank, Marcelo

Claure, disse que acredita que a empresa pode se beneficiar

dessa tendência na pandemia.

“Eu acredito que não teremos mais empresas com enormes

sedes corporativas”, disse Marcelo Claure, diretor de

operações do Softbank e responsável pelos investimentos

na América Latina, durante uma live para o painel virtual

Brazil At Silicon Valley, na semana passada. “Mas elas vão

precisar de escritórios menores. E isso favorece o WeWork.”

É o que pensa o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, que

acredita que o mundo pós-pandemia será de menor

densidade demográfica. E que pequenas estações de

trabalhos terão de ser estruturadas em regiões satélites, de

modo a encurtar o deslocamento da população.

“Teremos que pensar em sistemas diferentes, em que

pessoas não precisem se deslocar para regiões distantes, já

que ninguém quer ficar por muito tempo em transportes

públicos”, disse ele, em entrevista ao programa Face The

Nation, da rede CBS.

No fim do dia, o novo normal será um misto velho

escritório com o novo home office.

Mas, no meio da pandemia da Covid-19, em que as pessoas

estão trabalhando remotamente de casa, os escritórios, da

forma como conhecemos, estão sendo remodelados.

A questão que se coloca, neste momento, é como serão os

escritórios no futuro? Há duas respostas e elas não são

necessariamente opções excludentes.

De um lado, o home office vai aumentar. Muitas empresas

estão estendendo o trabalho de casa até o fim deste ano. É

o caso de Google e Facebook, por exemplo. Mas também

de companhias com XP Inc e Nubank, no Brasil, que já

anunciaram essas medidas.

Uma pesquisa da Fundação Dom Cabral com a consultoria

de recrutamento Talenses, realizada com 375 companhias

no Brasil, indica que mais de 70% sinalizaram que

pretendem adotar o home office parcial ou integralmente

depois da pandemia.

Mas isso não significa o fim dos escritórios. Ao contrário.

Eles seguem fundamentais para encontros de negócios e

devem ser ressignificados para os novos tempos,

favorecendo espaços menores e mais flexíveis.

“Eu não acredito que o teletrabalho vai ser o novo normal”,

diz Tiago Alves, CEO da Regus e da Space no Brasil. “No

novo normal, as empresas vão precisar de espaços mais

inteligentes.”

Alves diz que isso deve favorecer os escritórios

compartilhados, porque eles são flexíveis e apresentam

custos menores. “A palavra de ordem vai ser flexibilidade”,

diz o CEO da Regus e da Space no Brasil, que afirma sua

demanda corporativa cresceu 20% por conta disso.

Observe o que pensa o chefe do banco de investimento do

Citigroup, Paco Ybarra, que acredita que no setor em que

atua o contato face a face é importante.

“Sou muito cauteloso com isso”, disse Ybarra, em uma

entrevista ao Financial Times (FT). Ele argumentou que os

bancos conseguiram tirar o máximo proveito do trabalho

remoto por causa do “capital que acumulamos antes”,

quando as pessoas se encontravam face a face.

“Em algum momento, você verá a depreciação desse capital

e começará a ter problemas”, afirmou Ybarra. “Alguns dos

sentimentos que temos sobre o quão bem isso funciona,

acredito que vão se perder com o tempo.”

No Vale do Silício, onde estão as principais empresas de

tecnologia do mundo, no entanto, a percepção é outra. Na

semana passada, o fundador e CEO do Facebook, Mark

Zuckerberg, disse que acredita que, em até 10 anos, metade

de sua força de trabalho, hoje em 45 mil funcionários,

poderá trabalhar remotamente.
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O terreno de 1 milhão de metros quadrados — na Avenida

Taboão, 899 — tem vocação francamente logística, com

acesso fácil à rodovia Anchieta e potencial construtivo

estimado de quase 500 mil metros quadrados, o que faria

dele um dos maiores condomínios logísticos do País,

comparável ao que a GLP comprou da Dersa em Guarulhos.

O leasing de galpões em áreas relativamente próximas está

ao redor de R$ 29 por metro quadrado.

A Ford fabricou carros ali durante cinco décadas, até

interromper as atividades em outubro do ano passado.

A primeira fábrica abriu no local em 1954, com a produção

do Jeep Willys pela montadora Willys-Overland. Em 1967, a

Ford comprou a Willys e assumiu a planta.

Outra transação no mercado envolve a velha fábrica da

Nadir Figueiredo, na Marginal Tietê.

O terreno de 105 mil metros tem uma localização ainda

mais premium que o da Ford: fica na Vila Guilherme e pode

acomodar 70 mil metros de galpão.

Cerca de quatro anos atrás, a BR Malls comprou o terreno

para construir um shopping, mas acabou distratando.

Dada a localização, as ofertas por este terreno devem atrair

tanto players de logística quanto de Minha Casa Minha

Vida.

27/05 - Fluxo de visitantes em shoppings reabertos pela

Iguatemi está entre 40% e 50% – Valor Econômico

O diretor-presidente da Iguatemi, Carlos Jereissati,

confirmou nesta quinta-feira em teleconferência com

analistas que o grupo reabrirá na tarde de hoje seu quinto

shopping center, o Iguatemi Brasília. De acordo com ele, o

retorno do fluxo de visitantes nos centros comerciais tem

ficado entre 40% e 50% do volume normal.

Jereissati explicou que foram adotados protocolos de saúde

e proteção para a reabertura dos centros comerciais. Entre

as medidas, estão a redução do horário de funcionamento,

a aferição de temperatura de colaboradores e lojistas e a

interrupção por tempo indeterminado do serviço de valet.

O executivo que a reabertura de centros comerciais no

Estado de São Paulo deverá ocorrer de forma gradual, com

o retorno às atividades ocorrendo primeiro no interior do

Estado, provavelmente a partir do início de junho.

28/05 - Redes de shoppings vão isentar aluguel de lojista

por mais 1 mês – Estado de S. Paulo

As maiores redes de shopping centers do Brasil - BRMalls,

Iguatemi, Multiplan e Aliansce Sonae - decidiram sacrificar

o faturamento por mais um mês diante da crise.

26/05 - BRMalls reabre mais três shoppings e soma sete

centros de compras em funcionamento – Estado de S. Paulo

A BRMalls, administradora de shopping centers, informou

nesta terça-feira que está retomando as atividades de três

dos seus centros de compras, após a quarentena

determinada por autoridades locais perante a pandemia do

novo coronavírus.

Ontem (25) foram reabertos o Shopping Curitiba e o

Shopping Estação, ambos na capital paranaense. Hoje

voltou a funcionar o Center Shopping Uberlândia, em Minas

Gerais. Todos os três operam em horário reduzido, das 12h

às 20h.

Com estes três, já são sete os shoppings reabertos pela

BRMalls. Também estão em funcionamento o Shopping

Iguatemi Caxias (RS), Shopping Campo Grande (MS), Catuaí

Londrina (PR) e Catuaí Shopping Maringá (PR). A empresa

administra 31 centros de compras no país.

"A companhia informa que implementou protocolos rígidos

relativos à sanitização dos referidos empreendimentos, em

adição às recomendações das autoridades de saúde com o

objetivo de preservar e priorizar a saúde e o bem-estar

tanto de nossos clientes e lojistas, como de colaboradores e

parceiros", diz a empresa, em comunicado.

26/05 - Multiplan reabre ParkShopping amanhã em

Brasília– Estado de S. Paulo

A administradora de shopping centers Multiplan informou

nesta terça-feira que vai reabrir amanhã (27) o

ParkShopping em Brasília, um dos principais centros de

compras da capital federal.

O empreendimento vai operar em horário reduzido, das

13h às 21h, baseado no Decreto 40.817, emitido pelo

governo do Distrito Federal.

28/05 - Galpões logísticos: Quem vai ficar com a Ford? –

Brazil Journal

Cinco investidores imobiliários estão disputando o terreno

da Ford no centro de São Bernardo do Campo, onde jaz,

desativada, uma das mais antigas fábricas de automóveis

do Brasil.

Autonomy, Brookfield, GLP e Prologis estão participando da

disputa. A Exeter Property Group, uma gigante americana

que quer entrar no Brasil, também submeteu uma oferta.

A transação — que deve incluir pagamento a prazo — deve

sair num valor presente estimado entre R$ 400 milhões e R$

500 milhões.

A corretora CBRE está coordenando o processo, e o

resultado deve sair nos próximos dias.
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Os dados mais recentes do Censo Coworking mostram que

o número de escritórios compartilhados no Brasil cresceu

de 238 unidades em 2015 para 1.497 em 2019, um salto de

523%. Para este ano, o setor esperava continuar crescendo,

mas a quarentena provocou uma revisão das expectativas.

Algumas unidades já foram fechadas e outras estão

revendo seu modelo de operação para incorporar novos

conceitos de segurança e saúde herdados desta pandemia.

A WeWork está revisando seu portfólio e renegociando

contratos de ocupação com os donos dos prédios em

vários países onde está presente. A companhia é uma das

líderes globais neste mercado, com 828 unidades ao redor

do mundo, sendo 28 no Brasil. Por aqui, o grupo já decidiu

fechar três escritórios.

Dois ficam nos bairros de Botafogo e Ipanema (Rio de

Janeiro) e serão encerrados em alguns meses. Outro é um

escritório que seria aberto em Alphaville (Grande São

Paulo), mas o plano foi abortado em meio à crise. Neste

caso, a WeWork antecipou a rescisão do seu contrato de

locação de dois andares no edifício Evolution Corporate,

conforme o Broadcast apurou com fontes de mercado.

A Wework confirmou o fechamento dessas unidades, mas

negou que seja reflexo da pandemia. "A companhia está

constantemente avaliando suas operações e ativos em nível

global de forma a prestar o melhor nível de serviço aos seus

membros e otimizar o seu portfólio", afirma Lucas Mendes,

diretor geral da WeWork no Brasil.

Obstáculos

Neste momento, o maior obstáculo para o mercado de

coworking em qualquer capital do planeta está em fazer

com que os clientes se sintam seguros para voltar a ocupar

os imóveis por conta dos efeitos da pandemia. Essa

dificuldade é vista em qualquer categoria de imóvel

comercial, mas o setor tem suas peculiaridades.

"O coworking vai ser atingido pelo covid-19 porque se trata

de um espaço para compartilhamento, o que vai na

contramão das orientações, que são de isolamento. O

coworking é um espaço adensado, com muitas estações de

trabalho, salas de reunião e café", observa a Diretora de

Representação de Ocupantes da consultoria imobiliária JLL,

Monica Lee.

Por consequência, é provável que este segmento feche

mais unidades e deixe espaços vagos nos edifícios

corporativos que ocupa nas capitais. Em São Paulo, por

exemplo, as empresas de coworking ocupam 10% da área

disponível dos prédios de classe A espalhados por eixos

como Faria Lima, Vila Olímpia e Avenida Paulista, de acordo

com a JLL.

A Coluna do Broadcast apurou junto às empresas e a fontes

de mercado que essas redes vão isentar os lojistas do

pagamento do aluguel de maio, cujo boleto será enviado

daqui alguns dias, em junho. A definição dessa cobrança

ainda estava pendente em algumas redes e assustava os

varejistas que viram suas vendas irem à lona durante a

quarentena.

Apagão. Todos os 577 shoppings do País foram fechados

por determinação de autoridades locais na segunda

quinzena de março, após o estouro da pandemia. A

reabertura começou pouco a pouco a partir do fim de abril.

Hoje, são apenas 158 centros de compra em

funcionamento em 69 cidades, porém com horário

reduzido, controle de fluxo de visitantes e vendas 50%

abaixo do normal.

Bom senso. BRMalls, Iguatemi, Multiplan e Aliansce Sonae

deram desconto de 50% no aluguel de março e 100% no de

abril. Como a maioria dos empreendimentos segue de

portas fechadas, o desconto de 100% foi estendido para

maio também. Neste momento, as companhias estão

avaliando como ficará a política de cobrança após a

reabertura. A ideia é conceder um desconto que será

reduzido mês a mês, de acordo a evolução das vendas. Ao

todo, o setor já isentou ou adiou a cobrança de R$ 3

bilhões de aluguéis, taxas condominiais e outros

compromissos, de acordo com cálculo da Associação

Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Uma mão lava a outra. A medida tem o objetivo de evitar

uma quebradeira generalizada dos lojistas e o aumento dos

espaços vagos nos centros de compras, além de disputas

judiciais em torno das cobranças - situações vistas na

esteira de crise de 2014. A preocupação se justifica porque

dois terços dos varejistas são empresas de pequeno e

médio porte, com menos fôlego financeiro para atravessar

esse período de dificuldades. Por outro lado, a medida

afeta em cheio o bolso das donas de shoppings, cujas

principais fontes de receita são o aluguel das lojas e o

ganho com estacionamento, que também foi zerado desde

março.

28/05 - Coworking sente baque da crise, fecha unidades e

prepara ajuste em modelo de negócios – Estado de S. Paulo

Setor do mercado imobiliário que mais cresceu nos últimos

anos, os escritórios compartilhados sofreram um baque

com a pandemia do novo coronavírus, quando passaram a

vigorar o isolamento social, o trabalho em casa e a crise

econômica.

Esses fatores são exatamente o oposto do que propõe essa

categoria de imóveis - também chamada de coworking -

destinada a profissionais liberais e empresas com poucos

funcionários que não querem gastar muito dinheiro com

uma sede própria e buscam um espaço flexível, já

equipado, com prazo de locação mais curto, e pronto para

reunir as pessoas.
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Hermolin estima que as empresas farão esforços para criar

ambientes mais colaborativos, reunindo profissionais de

áreas semelhantes, com sinergia no contato, além de

oferecer opções de cursos, palestras e capacitação. "O

modelo de coworking certamente não vai acabar, mas vai

precisar se reinventar para agregar novos serviços", diz.

28/05 - 'A cultura da empresa se materializa no escritório',

diz presidente da JLL – Estado de S. Paulo

Especializada em imóveis corporativos, a empresa JLL não

vê o mercado de escritórios comerciais enxugar após a

pandemia. Fabio Maceira, presidente da consultoria no

Brasil, vê um redesenho novo do escritório do futuro, com

mais espaço e novas formas de se trabalhar. “A cultura da

empresa se materializa no escritório. O home office vai ser

relevante, mas não será o principal modelo. O principal

modelo vai ser um misto entre home office, escritório e

trabalho de outra estação.” O executivo participou hoje da

série de entrevistas ao vivo “Economia na Quarentena”, do

Estadão.

Segundo Maceira, a crise política no Brasil acaba afastando

neste momento investidores externos que investiam no

Brasil.

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:

O mercado de imóveis corporativos vai enxugar após a

pandemia?

Não acredito que o mercado vá enxugar. Se for transitório,

com retomada rápida após a crise, não vai acontecer. Mas

se o desemprego persistir, poderá ter um impacto. Tem o

fenômeno home office, que foi a solução encontrada para

todos continuarem trabalhando neste período. Muita gente

percebeu que é possível trabalhar de forma remota. As

pessoas conseguem produzir de forma eficiente e isso leva

a alguns questionamento de como vai ser o escritório do

futuro.

Qual era o cenário dos escritórios corporativos antes da

pandemia?

O primeiro trimestre de 2020 foi melhor do que o mesmo

período do ano passado. Tivemos uma absorção bruta aqui

em São Paulo de 100 mil metros quadrados. A líquida foi

de 50 mil metros quadrados maior que o primeiro

trimestre do ano anterior. A vacância nas regiões primárias -

como Faria Lima, Berrini e Paulista - era de 5% apenas. Ou

seja, oferta baixa com boa demanda. Outras regiões, com o

sul da Marginal Pinheiros, a disponibilidade era maior, em

torno de 20%.De forma geral, na cidade como tudo, a

vacância é de 13%, com pressão positiva.

Qual será o redesenho dos escritórios corporativos do

futuro?

Para contornar esse obstáculo, a WeWork decidiu fazer

algumas mudanças no design e na rotina dos seus espaços

compartilhados. A companhia reforçou a limpeza e passou

a escalonar espaços nos escritórios para dar mais segurança

aos usuários. A princípio, a mudança tem dado certo, diz

Mendes. "A maioria das unidades da WeWork na China

começou a reabrir no final de fevereiro e março. Nossa

unidade em Wuhan (epicentro da covid-19), por exemplo,

está agora de volta ao normal em termos de acessos

diários. Essa experiência tem sido semelhante no Sudeste

Asiático e na Coreia do Sul", relata.

Consolidação e transformação

Enquanto os grandes nomes do setor se reorganizam, as

maiores vítimas da crise devem ser as empresas pequenas,

donas de algumas poucas unidades, montadas em imóveis

improvisados e localizadas em bairros ou cidades sem tanta

atividade de escritórios. Essas operadoras atendem clientes

que foram justamente os mais abalados pela crise

econômica, como microempresários, autônomos e

informais.

"Tenho visto muitos coworkings quebrarem. Esses casos são

de estabelecimentos inadequados, em casarões antigos,

que atendem um tipo de público mais vulnerável", observa

Tiago Alves, presidente local da IWG, multinacional dona

das marcas Regus e Space. O grupo tem 70 unidades em

operação no Brasil e outras cinco em construção. Cerca de

75% dos seus clientes no País são de empresas de portes

médio e grande. Entre elas estão multinacionais e startups

que, apesar de reunirem poucos funcionários por aqui, têm

fôlego financeiro suficiente para enfrentar esse período

mais difícil.

Mas a diminuição no número de competidores não significa

que a demanda pelo coworking vai despencar. Pelo

contrário, diz o presidente local da IWG. "O futuro são os

coworkings. Não pelo apelo network, nem porque são

descolados. Mas sim porque cada vez mais as empresas vão

buscar espaços flexíveis e com custos menores", estima

Alves.

Na sua avaliação, o mercado nacional caminhará para uma

consolidação, em que as empresas pequenas e bem

estruturadas serão compradas pelas grandes. Já as donas

de imóveis pouco funcionais podem acabar quebrando na

esteira da crise.

Por sua vez, o vice-presidente de Intermediações

Imobiliárias do Sindicato da Habitação (Secovi-SP), Claudio

Hermolin, acredita numa transformação do mercado. "Os

espaços de coworking que só oferecem uma baia e um

lugar para ligar o notebook vão desaparecer. Aqueles que

oferecem mais tipos de experiências, aí sim vão sobreviver",

projeta.
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O trabalho remoto vai continuar crescendo e já vinha

crescendo. Porém, o trabalho só de casa, esse não acredito

que tenha um porcentual muito relevante nas empresas. A

cultura da empresa se materializa no escritório. O home

office vai ser relevante, mas não será o principal modelo. O

principal modelo vai ser este misto - home office, escritório

ou trabalho de outra estação.

A JLL também faz manutenção de prédios. Como vão ser

esses cuidados daqui para frente para evitar contaminação?

Temos duas áreas - gestão de condomínio (área comum

dos prédios) e da área interna. A gente fez algumas

adaptações - melhoramos os sistemas de ar condicionados,

de filtragem de ar e circulação e sinalização das áreas

comuns, além de distribuição de álcool gel e melhoria de

circulação. Dentro dos escritórios, estamos melhorando a

comunicação com informações de melhor uso. Há muita

informação. Claro que vai ter mudança de lay-out, mas a

rotina de limpeza foi a que mais se alterou. Estamos

preparando a volta com muita informação e mais rotina de

limpeza. Se tiver uma pessoa contaminada no prédio,

temos comitês para que o inquilino comunique. A pessoa

fica 14 dias isolados e o local tem de ser higienizado por 24

horas. Estamos nos preparando para fechamentos

periódicos ou para fechar tudo. Não vejo uma pressão para

que as pessoas voltem aos escritórios.

Temos vivido uma crise econômica e uma crise política.

Como é explicar para a matriz da JLL sobre o cenário no

Brasil?

Difícil explicar cenário econômico, que tem mudado

diariamente. Tenho a sorte de a minha empresa confiar no

executivo local. O cenário político está incerto. NInguém

esperava essa disputa no governo e essa crise que estamos

vendo. Teve um impacto grande. Mas acredito que nossas

instituições são fortes. Já os nossos clientes, que são

investidores de fora, estes estão com pé atrás. O dinheiro

que vinha o Brasil de forma frequente, agora tem maior

risco.

São dois momentos: a reentrada, com a volta ao trabalho,

que deve ser em etapas. Neste caso, a ocupação não será

plena. Serão feitas readaptações dos espaços, muito foco

em informação ao funcionário. Veremos redução de

número de reuniões, revezamentos, restrições nos

elevadores e menor circulação nos prédios, e aumento da

rotina de limpeza. Vínhamos numa ascendência de

compartilhamento de espaços, que agora neste primeiro

momento vai cair. O segundo momento é o reimaginar o

espaço do escritório do futuro.

Já não havia um adensamento grande mesmo antes da

pandemia que deveria ter sido revisto?

Acho que foi só a forma de uso que mudou um pouco. A

gente tinha no passado não distante um escritório com 100

mesas e 100 funcionários. Com compartilhamento, você

levou a oportunidade de ter 130 funcionários e 100 mesas.

Por que nem sempre todo mundo está no escritório ao

mesmo tempo. Porém, no ambiente de trabalho, há

lounges, cafeterias, salas de reuniões que podem comportar

todas as pessoas. Mesmo assim, aumento fluxo de áreas

comuns. Essa política de compartilhamento aumenta o

fluxo de pessoas. Agora, com a pandemia, a necessidade de

distanciamento vai ser revista sim e teremos escritórios mais

vazios.

Como esses espaços vazios serão ocupados mais para

frente? Haverá um novo uso para essas áreas?

Acredito que essas áreas vão continuar sendo ocupadas

pelos escritórios. O escritório padrão são as estações de

trabalho. Mas vem numa crescente áreas, como salas de

projetos, e tipos de espaços diferentes que favorecem o

trabalho em equipe e fortalecimento de cultura. O número

de funcionários trabalhando ao mesmo tempo deve cair

num primeiro momento e a estação de trabalho vai

continuar sendo relevante, mas vai perdendo a importância

que tinha num passado próximo.

Antes da crise, o mercado já previa a construção de prédios

novos. Isso agora é inviável?

Já tem uma oferta sendo construída, com pipeline definido,

como o Parque da Cidade, na zona sul da capital e alguns

projetos na Faria Lima, que vão ser concluídos e absorvidos.

A discussão agora é se precisar dar mais distanciamento,

talvez precise de mais área. O trabalho remoto começou a

ser testado. Se a pessoa já trabalha remoto, poderia

continuar em um escritório satélite? Acredito muito que o

escritório satélite passe a ser mais relevante. A pessoa que

trabalha em casa hoje não tem a condição ideal necessária.

O escritório é o lugar adequado.

Mas o sr. não acredita que o home office vai ter maior

importância?

Notícias: Indústria de FIIs
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