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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

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

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

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

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

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

Notícias: Indústria de FIIs
10/05 – Mercado Livre amplia galpões em 4 Estados para

dar conta do comércio eletrônico – Estado de S. Paulo

O Mercado Livre está fechando contratos de locação de

galpões logísticos em quatro Estados para ampliar a sua

capacidade de estocagem de mercadorias e obter maior

velocidade nas entregas. A pandemia do coronavírus

(covid-19) aumentou fortemente a demanda pelo comércio

eletrônico e acirrou a competição no setor, fatores que

deram maior senso de urgência ao plano de crescimento

do Mercado Livre. A companhia acertou na última semana a

locação de três galpões em Aracaju (SE), Juiz de Fora (MG) e

Guarulhos (SP). Outros dois estão em fase final de

negociação: Contagem (MG) e Viana (ES), apurou a Coluna

do Broadcast com fontes do mercado.

O Mercado Livre informou à Coluna do Broadcast que

segue expandindo a sua malha logística em todos os países

nos quais atua. No Brasil, parte dos R$ 4 bilhões que devem

ser investidos no País em 2020 será direcionada para novos

galpões. A empresa não comentou, porém, sobre as

negociações em andamento. A intenção é não alertar a

concorrência sobre seu posicionamento estratégico.

O efeito negativo da pandemia sobre os negócios do

Mercado Livre se concentrou na semana de 18 a 24 de

março, quando houve queda de 1,4% no volume de vendas

na comparação com a mesma semana do ano passado. Já

no mês de abril, a empresa percebeu uma retomada

consistente, com alta de 72,6% no volume de vendas em

relação ao mesmo mês do ano passado.

Inicialmente, os consumidores reduziram os gastos com

itens não essenciais, o que levou a uma mudança no mix de

vendas. As categorias de saúde, produtos cotidianos e

brinquedos ganharam força, com crescimento de volume

de mais de 100% no comparativo anual. Por outro lado,

categorias não essenciais, como autopeças e eletrônicos de

consumo, registraram quedas nas taxas de crescimento,

mostrou o balanço recente do Mercado Livre.

11/05 – Escritórios na Faria Lima esvaziam, e empresas

discutem como será o retorno – Folha de S. Paulo

Os grandes e espelhados prédios de escritórios são uma

espécie de símbolo da cidade de São Paulo. Mas esse ícone

da capital está abandonado nesse momento em que os

funcionários estão trabalhando de casa.

A quarentena para conter o avanço do coronavírus

diminuiu o intenso vai e vem de regiões como a da av. Faria

Lima (zona oeste de São Paulo), frequentemente

caracterizada por abrigar 1% do PIB do país e ter um dos

custos mais altos da cidade, com aluguéis negociados por

R$ 150 a R$ 180 o m².

“Antes da pandemia a região apresentava taxas de vacância

baixíssimas e valores de aluguéis com incremento real”, diz

Claudia Baggio, sócia da consultoria Deloitte.

Com as medidas de isolamento, as empresas tiveram que se

adequar ao novo cenário e a maioria precisou acelerar o

processo que possibilita o home office.

“Algumas empresas já vinham adotando flexibilidade na

jornada de trabalho, mas isso era visto como uma política

de benefício pela qual uma ou duas vezes por semana

permitiam que os empregados escolhessem se queriam

fazer a jornada alguns dias de casa ou não”, diz Carol

Marchi, sócia da área trabalhista do escritório de advocacia

Machado Meyer.

Ela afirma que as empresas viam o home office mais como

um benefício para seus funcionários, sem haver uma

discussão sobre possíveis custos com fornecimento de

equipamentos como computadores, roteadores e cadeiras.

"Na reforma trabalhista também foi previsto um contrato

chamado teletrabalho. A diferença é que o home office é

uma flexibilização, enquanto o teletrabalho é um contrato

com um acordo entre as partes. Começa a entrar a questão

de custo, de controle de jornada", diz a advogada.
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Segundo Fernanda, a empresa contratou cinco novos

funcionários na quarentena e pretende aumentar

novamente o quadro neste mês.

Já na Duff & Phelps, que faz fusões e aquisições e avaliação

de ativos, cada área foi adaptada de forma diferente. Em

alguns casos, diz Pierantoni, a produtividade caiu um

pouco.

"A maior parte dos meus projetos é de negociação e

precisa do contato com o cliente. Hoje fico o dia inteiro em

conference call. A produtividade acaba afetada", afirma.

Dependendo da área, foram dadas férias a funcionários.

"Em outros aumentou a demanda, precisamos contratar",

afirma o executivo.

O retorno do trabalho presencial nessas empresas já está

programado para 20 dias depois do fim da quarentena.

"Será em pequenos grupos, para que a gente possa

distribuir melhor as pessoas para terem menos contato.

Vamos medir temperatura e aplicar oxímetro em todos.

Também disponibilizaremos máscaras, álcool gel. E estamos

fazendo uma higienização mais reforçada", afirma

Fernanda.

No coração da Faria Lima, as mesas do escritório de

advocacia Machado Meyer também estão vazias.

Segundo Tito Amaral, sócio administrador, o escritório já

havia iniciado um projeto piloto com 50 pessoas em home

office, mas tudo ainda acontecia de maneira informal.

"Claro que existia a resistência com relação a produtividade.

Mas essa experiência está mostrando que pessoas

conseguem trabalhar de maneira eficiente e produtiva fora

do escritório", diz.

Para ele, o mundo ideal é um equilíbrio entre o trabalho de

casa e o do escritório. "As pessoas querem ir ao trabalho, se

ver, conversar. Inegavelmente houve uma quebra de

paradigma. Mas gosto de ir para o escritório, me sinto

produtivo, gosto do contato, de encontrar no cafezinho."

O retorno, porém, é incerto. "Ainda há dúvidas. Talvez a

gente tenha que conviver com algum nível de restrição. A

questão é que quanto mais tempo demorar, mais os

hábitos vão se arraigando. O que vai ser o novo normal?

Ainda não sabemos", diz.

Longe da Faria Lima, a Tim vive uma experiência parecida

no Rio de Janeiro. Todos os seus 10 mil funcionários estão

em home office. "A contingência do coronavírus obrigou a

gente a fazer em alguns dias o que levaria dois ou três

anos", conta Maria Antonietta Russo, vice-presidente de

Recursos Humanos da operadora.

Com a pandemia, o governo editou uma série de medidas

provisórias que ajudaram a flexibilizar relações trabalhistas,

incluindo o home office, mas com caráter emergencial.

Marchi diz que também havia uma desconfiança, por parte

das empresas, sobre a viabilidade do trabalho em casa e

um receio de que a produtividade caísse, mas que isso

acabou com a experiência vivida neste momento.

"Tenho clientes que falam que estavam passando por uma

política de home office muito gentil, e veio o coronavírus e

transformou isso num parto. Mas que eles perceberam que

está funcionando bem", afirma.

A advogada diz que já está redigindo contratos de home

office para serem aplicados após a quarentena.

"O coronavírus serviu para mostrar a empresas que é

possível sim ter trabalhadores fora do local de trabalho",

diz.

As experiências vividas em países da Ásia e da Europa, que

foram acometidas pelo surto da doença primeiro, também

serviram para que multinacionais com escritórios no Brasil

conseguissem antecipar alguns passos.

É o caso da Kroll e da Duff & Phelps, multinacionais do

mesmo grupo e que dividem o mesmo espaço físico.

Medidas tomadas por escritórios das empresas em outros

países funcionaram para ajudar na mudança para o home

office dos funcionários brasileiros.

"A gente tomou a decisão em 12 de março, até pela

experiência que outros escritórios internacionais estavam

tendo", afirma Alexandre Pierantoni, diretor-executivo da

Duff & Phelps no Brasil.

Na Kroll, consultoria especializada em investigações

corporativas e ciberseguranca, o esforço inicial foi para

melhorar as condições de trabalho dos funcionários em

casa.

"Mandamos equipamentos como as cadeiras que são

próprias para passar o dia em frente ao computador e telas

extras e fomos acompanhando o que estava acontecendo",

diz Fernanda Barroso, diretora-executiva de operações da

empresa.

"Fazemos happy hour virtual e reunião duas vezes por

semana. A empresa também está acompanhando o estado

psicológico de cada funcionário via atendimento remoto

com terapeutas", afirma.

Outra preocupação foi com a carga de trabalho, que no

caso da Kroll aumentou.

"As pessoas não têm mais o momento do deslocamento

até o escritório. Você acorda e já vai trabalhar, e assim vai,

sem respeitar horário de almoço, tendo videoconferências

durante todo dia."

Notícias: Indústria de FIIs
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“Para a região metropolitana de São Paulo, Baixada

Santista, não havia condições de fazer a flexibilização, mas

para cidades onde a incidência da doença é menor, sim.”

Ele representa 420 associações comerciais espalhadas pelo

Estado de São Paulo. “Mas vamos aceitar e respeitar o

decreto”, disse.

Ele também cobrou compensações para atenuar os

impactos negativos de falta de faturamento do setor, que é

um grande empregador. “Como vamos conseguir

sobreviver nesse período?”

08/05 – Fechamento de shoppings centers gera prejuízo de

R$ 25 bi no País – Diário do Comércio

O setor de shopping centers é, sem dúvidas, um dos mais

atingidos pela crise causada pelo novo coronavírus. De

acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping

Centers (Abrasce), os 577 estabelecimentos localizados nas

222 cidades do Brasil foram fechados, seguindo as

determinações dos decretos estaduais e municipais.

Desse total 81 já foram reabertos. Ainda de acordo com a

Associação, desde o início da quarentena o setor já teve

uma perda de faturamento em torno de R$ 25 bilhões.

Um mês após essa interrupção nas atividades, a Associação

Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) realizou uma

pesquisa com os seus associados e constatou dados

alarmantes quanto às demissões, queda no faturamento e

incertezas diante da situação econômica em meio ao

enfrentamento da pandemia.

A pesquisa foi realizada com varejistas associados entre os

dias 17 e 22 de abril. A possível expansão dos negócios que

estava prevista para este ano, já foi prejudicada seriamente.

A pesquisa mostrou que 7% ainda mantêm os planos de

expansão para 2020.

Por outro lado, 52% dependem do apoio dos locadores dos

estabelecimentos e condições de financiamento para não

fechar as lojas. Já 26% afirmaram que vão esperar a

reabertura do comércio para reavaliar a expansão,

enquanto 15% já definiram que haverá fechamento de lojas.

Mesmo imerso nesse cenário de catástrofe, inimaginável a

até bem pouco tempo atrás, o setor traça estratégias não

só para sobreviver à fase mais aguda da crise, como para

um “novo normal” que se aproxima. Em meio a tantas

dúvidas, a única certeza é de que nada será como antes:

consumidor e varejo serão outros após a maior crise

sanitária e econômica atravessada pelo planeta nos últimos

100 anos.

A perspectiva de que a pandemia causada pelo novo

coronavírus ainda se imponha ao longo dos próximos dois

anos – alternando períodos de maior ou menor

distanciamento social -, e a ascensão do comércio on-line

devem alterar definitivamente a gestão e a operação

daqueles que já foram conhecidos como os “templos do

consumo”.

Segundo ela, a experiência italiana da empresa ajudou a

colocar o plano brasileiro em prática.

"Em fevereiro já tínhamos um plano de contingência,

dividido por fases, de acordo com o contágio. Colocamos

álcool gel em todos os prédios, limitamos viagens

nacionais, bloqueamos as internacionais e disponibilizamos

uso das salas de reuniões para manter o distanciamento

social", afirma.

A empresa já criou protocolos de segurança para o retorno,

mas ainda não tem uma data. "Vamos esperar a

desaceleração dos casos [de coronavírus no país]", diz

Russo.

09/05 – Lojistas se dizem frustrados pela extensão da

quarentena – Exame

A decisão do governo do Estado de São Paulo de adiar o

início da flexibilização do distanciamento social para o dia

31 de maio provocou frustração entre os lojistas de

shoppings e do comércio de rua, que esperavam a

retomada a partir de segunda-feira. Os líderes desses dois

segmentos disseram que o varejo vai respeitar as medidas,

mas esperavam mais equilíbrio entre a saúde e a economia

na decisão de retomada das atividades. Além disso, cobram

compensações para enfrentar as perdas provocadas pelo

prolongamento da quarentena.

“Foi uma injustiça muito grande com o nosso setor”, disse o

presidente da Associação de Lojistas de Shoppings

(Alshop), Nabil Sahyoun. Segundo ele, os shoppings têm

uma condição muito melhor do que os supermercados de

cumprir protocolos de segurança exigidos na quarentena.

“Você consegue colocar 50 supermercados dentro de um

shopping center”, afirmou Sahyoun, argumentando que os

corredores de shoppings são largos e os dos

supermercados, estreitos, onde é possível trombar com as

pessoas.

O presidente da Alshop lembrou que existem na cidade

milhares de prédios, onde há zeladores, funcionários de

segurança e limpeza transitando entre o trabalho e as suas

casas e podem estar eventualmente disseminando o vírus.

“Então esse pessoal pode trabalhar e o setor do comércio

que hoje está extremamente protegido, não?”

Sahyoun disse que ficou decepcionado com a decisão do

governo. Desde o início da quarentena, os shoppings do

Estado de São Paulo deixaram de vender R$ 8 bilhões. Com

essa prorrogação, o prejuízo deve aumentar. Por isso, ele

cobrou medidas que ajudem os lojistas a atravessarem esse

período sem vendas. Entre elas estão o adiamento de

impostos, como o Imposto de Circulação de mercadorias e

Serviços (ICMS), e linhas de crédito mais acessíveis.

Para Alfredo Cotait, presidente da Federação das

Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a decisão

do governo provocou um desânimo no setor.

Notícias: Indústria de FIIs
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“Nos shoppings os cuidados podem ser os mesmos

tomados pelos supermercados e farmácias que estão

abertos e funcionam sem aglomeração”, ressalta Sahyoun.

Fazem parte das recomendações da Alshop: horário

reduzido de atendimento, das 12 horas às 20 horas;

controle de entrada dos clientes, com medição de

temperatura e higienização das mãos; limitação de

quantidade de clientes conforme a capacidade do

empreendimento; nas praças de alimentação, implantação

de postos de higienização das mãos e maior espaçamento

entre as mesas, bem como a remoção ou interdição de

bancos nos corredores; orientação visual aos clientes e

frequentadores para evitarem aglomeração e incentivá-los

a lavar as mãos, bem como não andar em grupos com mais

de cinco pessoas.

Para os colaboradores e lojistas em geral: expor

informações claras sobre a quantidade máxima de clientes

nas lojas conforme a metragem do estabelecimento;

mapear a distância entre clientes com identificação nas filas

dos caixas; instalar placas de acetato nos caixas das lojas

com abertura inferior para a cobrança em papel-moeda ou

máquinas de cartões devidamente higienizadas; fornecer

aos colaboradores equipamentos de proteção individual;

adotar novos protocolos de higienização dos ambientes.

“Para viver esse novo futuro, as empresas vão precisar

entender como será a nova cultura de consumo. As pessoas

vão sair de casa, isso é natural. As empresas brasileiras são

criativas, vão conseguir encontrar estratégias para atrair o

consumidor. Na China, por exemplo, o comércio voltou

muito forte, com consumo reprimido. O que chamou

atenção foi que todas as pessoas estão extremamente

preocupadas com todo o tipo de proteção. Estamos

negociando com os empreendedores de shoppings há mais

de 40 dias. Estou presenciando mudanças de atitude. Eles

estão muito preocupados seus lojistas, principalmente os

pequenos empresários. Se o shopping perde uma empresa

a reposição nos próximos meses é quase impossível. Na

negociação que tivemos com a Abrasce, alguns grupos

entenderam que era possível não cobrar aluguel enquanto

o shopping estiver fechado. Outros jogaram a questão para

frente. Entre esses últimos, alguns já voltaram atrás”, afirma

o presidente da AlShop.

O superintendente comercial do Grupo LGN – responsável

pelo ViaShopping Barreiro e ViaBrasil Pampulha -, Dennison

Coelho, afirma que o pilar que dará sustentação à

reinvenção dos shoppings é o cuidado com as pessoas.

“Devemos cada vez mais cuidar dos nossos colaboradores e

clientes. Acreditamos que são as pessoas que vão fazer a

diferença e apontar soluções. Vamos estar cada vez mais

próximos dos lojistas. Nesse momento em que não existe

faturamento, estão vivendo uma situação muito difícil.

Alguns estabelecimentos já começaram a reabrir, inclusive

nas grandes cidades. Para que isso seja feito da maneira

mais segura possível, de acordo com o presidente da

Abrasce, Glauco Humai, a Associação produziu um

protocolo de reabertura. O documento se vale de

experiências internacionais, como as da China e da

Alemanha, recomendando as melhores práticas que os

shoppings devem adotar para voltar a operar com

segurança, sempre visando ao cuidado com a saúde dos

colaboradores e clientes.

“O setor de shoppings é conhecido pela resiliência. Já

passamos por outras crises e essa será mais uma que

iremos vencer. Esse momento reforça a importância da

operação omnichannel, algo que os shoppings já estavam

investindo, mesmo antes da crise. Acredito que, daqui para

frente, esse modelo de negócio vai ser ainda mais forte nas

operações de shoppings”, explica Humai.

Vários empreendimentos, mesmo fechados, já apontam

nessa direção. Em Belo Horizonte, vários shoppings previam

iniciar, como parte da campanha do Dia das Mães –

segunda melhor data do ano para o varejo nacional, atrás

apenas do Natal – operações no modelo drive thru.

Um decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), editado

na terça-feira (5), proibindo os eventos “drive in”, porém,

caiu como uma bomba sobre os empreendimentos, que

vão manter apenas a entrega de alimentos e o delivery.

A ideia era de que as lojas participantes tivessem pontos de

entrega localizados no estacionamento, preservando

distâncias mínimas e com horário de atendimento definido

e escalonado.

O cliente não precisaria sair do carro, pois funcionários do

estabelecimento, com máscara e luvas, fariam a entrega do

produto devidamente higienizado. De toda forma, ainda

que não tenha sido colocada em prática, a iniciativa

demonstra a busca de novos caminhos pelos centros de

compra.

“O primordial agora é vencer a crise sanitária para o

consumidor voltar a ter confiança para retomar seus

hábitos de consumo. A quarentena mostrou que as pessoas

gostam e precisam ir para a rua, ou seja, os shoppings

voltarão a receber os seus clientes, mas é necessário seguir

os protocolos de saúde para tomar todos os cuidados,

visando à saúde de todos, reforçando os processos de

higienização nos estabelecimentos”, pontua o presidente

da Abrasce.

A reabertura do comércio é, teoricamente, o início do “novo

normal” para os shopping centers. O presidente da

Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop),

Nabil Sahyoun, defende a reabertura responsável dos malls

como o início da preparação para o “novo normal” que se

aproxima.

Notícias: Indústria de FIIs
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Em relação ao mesmo período do ano anterior (da segunda

quinzena de março até o fim de abril), houve crescimento

de 48,3%. Comparado ao período pré-covid (do início de

fevereiro à primeira quinzena de março), o crescimento foi

de 14,4%.

No consolidado de 2019, o e-commerce ultrapassou a

marca de R$ 60 bilhões em faturamento e atingiu 148

milhões de pedidos. E de 1º de janeiro até 30 de abril de

2020, já foi atingido 32% do resultado de todo o ano

anterior. Os dados integram a 41ª edição do Webshoppers,

o mais amplo relatório sobre e-commerce do país

elaborado semestralmente pela Ebit|Nielsen - em parceria

com a Elo.

No ano passado, o faturamento do e-commerce brasileiro

cresceu 16,3%, para R$ 61,9 bilhões, impulsionado pelo

aumento de 21% no número de pedidos. O aumento do

número de pedidos foi acompanhado pelo maior número

de novos consumidores: apenas no ano passado, 10,7

milhões de pessoas estrearam suas compras no ambiente

online, alta de 9% sobre 2018.

12/05 - O crescimento do e-commerce encheu os galpões

da Log. E agora falta até espaço – NeoFeed

Enquanto alguns choram, a Log Commercial Properties

aluga galpões logísticos de forma acelerada.

A companhia, controlada pela família Menin, dos mesmos

donos da construtora MRV, Banco Inter e do canal de

notícias CNN Brasil, está observando a demanda por

galpões logísticos para empresas de comércio eletrônico

crescer de forma acentuada desde que a pandemia do

coronavírus começou.

Por conta desse cenário, a empresa trabalha com taxa de

ocupação de quase 100%. Hoje, a vacância está na faixa de

5%, uma das mais baixas da história da companhia, que

abriu o capital no fim de 2018 e atualmente vale R$ 2,3

bilhões.

“Grandes operadores logísticos estão pedindo novas

operações e expansões das áreas já existentes”, disse Sergio

Fischer, CEO da Log, em entrevista ao NeoFeed. “O

comércio eletrônico saltou, nos últimos dois anos, de 25%

para 50% da nossa base.”

E a tendência é crescer ainda mais, na visão de Fischer. Em

abril, de acordo com o executivo, dos novos negócios

fechados, mais de 50% deles tinham alguma relação com o

comércio eletrônico.

Essa demanda em alta tem feito a Log acelerar seus planos.

Em outubro do ano passado, a companhia fez um follow-

on, na qual captou R$ 638 milhões. Dois meses depois,

realizou o IPO de um fundo imobiliário, o LGCP11, no qual

vendeu 25% de três complexos logísticos e levantou R$ 165

milhões.

Vamos ajudá-los a ter fôlego para que possam voltar na

retomada com força. A crise nos impôs a obrigação de

repensar o negócio. Temos que agregar produtos e canais

de integração. Já existia essa discussão, mas agora não tem

mais prazo. Criamos fóruns internos de discussão.

Queremos inovar e oferecer diferenciais para nossos

steakholders”, destaca Coelho.

Treinamento intensivo e ativação de protocolos ainda mais

rígidos de segurança e higiene também são imprescindíveis.

Junto a isso é necessário reavaliar custos sem, porém, deixar

que a operação seja depreciada por falta de investimento.

“Antes a ideia era não mostrar como cumpríamos os

protocolos. O shopping operava de forma que o

consumidor não percebesse como tudo era feito. Agora é o

contrário, temos que mostrar. Estamos ‘retreinando’ todo

mundo. Tem uma equipe grande trabalhando mesmo com

o shopping fechado, fazendo a manutenção, alterando o

layout das praças para aumentar o distanciamento,

instalando dispensers de álcool em todo o espaço, além da

segurança. O desafio é tão grande que as pessoas vão ser

motivadas para participar dessa virada. Com uma liderança

certa, atuante, iremos conseguir trazer essa mão de obra,

mostrando que ela é única. Será um marco importante na

carreira. O papel da liderança vai ser crucial, mantendo o

time unido e mostrar as possibilidades”, pontua o

superintendente comercial do Grupo LGN.

11/05 - BRMalls anuncia reabertura de shoppings em

Londrina e Maringá – Estado de S. Paulo

A BRMalls anunciou há pouco em comunicado ao mercado

que os shoppings Catuaí Londrina e Catuaí Shopping

Maringá, ambos no Paraná, retomaram suas atividades.

A data oficial de reabertura foi estabelecida em 9 de maio,

mas as unidades não funcionaram no fim de semana

passado e nem vão estar abertos nos próximos, de acordo

com os decretos municipais das cidades de Londrina e

Maringá. O Catuaí Londrina vai abrir de segunda a sexta,

das 11h às 19h, enquanto o Shopping Maringá ficará em

funcionamento das 11h às 20h, também apenas nos dias

úteis.

A BRMalls afirma 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 clientes e lojistas, como de colaboradores e

parceiros".

11/05 - Com COVID-19, e-commerce já é 48% maior que no

mesmo período de 2019 – Estado de S. Paulo

A pandemia de covid-19 fez os números do e-commerce

brasileiro explodirem. Uma pesquisa que traz os dados

consolidados de 2019 no comércio eletrônico mostrou o

quanto a quarentena já influenciou nos números dos

primeiros meses de 2020.
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A companhia também tem clientes nas áreas de alimentos e

bebidas, bens de consumo e produtos farmacêuticos.

Uma das características da operação da Log é que seus

galpões não estão concentrados em São Paulo e Rio de

Janeiro. A empresa conta com complexos logísticos, além

dos dois Estados, em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio

Grande do Sul, Paraná, Goiás, Bahia, Sergipe e Ceará.

Seus principais concorrentes, como a GPL e Prologis,

contam com operações mais concentradas no Sudeste.

Além disso, os galpões da Log são classificados como classe

A. Segundo Fischer, há aproximadamente 160 milhões de

metros quadrados de ABL de galpões no Brasil. Mas só 10%

deles são classe A.

Um galpão classe A tem até 12 metros de pé direito e

permite operações verticais de até seis andares. Além disso,

a distância entre os pilares é de pelo menos 11 metros. O

complexo conta ainda com pátio de manobra, refeitório e

dormitórios. “É uma verdadeira cidade”, diz Fischer.

Mais capital

Apesar de estar capitalizada, Fischer não descarta buscar

mais dinheiro no mercado. E a estratégia será fazer novos

folllow-ons do atual fundo imobiliário, o LGCP11, que tem

um capital autorizado de até R$ 1 bilhão. “Pode ser que

seja mais para o final de 2020 ou no início do ano que

vem.”

A estratégia da Log é a mesma usada pela MRV para

financiar a Luggo, sua “startup” que constrói condomínios

residenciais para alugar. Mas há algumas diferenças.

Nos dois casos, as empresas são donas dos ativos e os

vendem em um fundo imobiliário. A diferença são as fatias

vendidas. No caso da Luggo, a MRV se desfaz de 100% do

ativo e só fica com a gestão das unidades.

A Log opta por vender fatias minoritárias, mantendo

também a gestão. Na primeira oferta do ano passado, a

companhia vendeu 25% de três complexos logísticos em

Goiânia (GO), Extrema (MG) e Viana (ES).

Mas mesmo com as boas perspectivas, as ações da Log

também estão sofrendo na B3. Elas se desvalorizaram-se

28,8% em 2020. No ano passado, a companhia obteve uma

receita operacional líquida de R$ 128 milhões, com um

lucro líquido de R$ 93 milhões.

Atualmente, os papéis estão cotados a R$ 23,05, longe do

pico de R$ 34,40 de 17 de janeiro, antes que a Covid-19

deixasse a província de Wuhan, na China, onde surgiu, e se

espalhasse pelo mundo.

Com mais de R$ 800 milhões, a companhia lançou um

programa batizado Todos por Um, cujo objetivo é construir

1 milhão de metros quadrados de área bruta alocável (ABL)

em cincos anos, que vai mais do que dobrar a sua

capacidade atual. O investimento total é estimado em R$

1,5 bilhão.

Mas a demanda crescente tem feito a empresa buscar

novas cidades que não estavam nos planos. Fischer diz que

já comprou cinco novos terrenos e o plano é adquirir

outros cinco até o fim do ano.

No radar, agora, cidades nas quais os mais de 200 clientes

da companhia estão indicando como primordiais para suas

expansões. “São municípios que não pensávamos em ir

agora”, diz Fischer, que não revela as localidades, alegando

se tratar de informação estratégica.

O NeoFeed apurou que a maioria desses terrenos foram

comprados em cidades em que a Log não está presente,

localizadas nas regiões Sul, Nordeste e Norte. Hoje, a

empresa está em 28 municípios do Brasil e conta com 45

complexos logísticos.

Muitas obras já estão em andamento e a expectativa é que

a Log acrescente mais de 200 mil metros quadrados de ABL

até o segundo trimestre de 2021. Hoje, a companhia conta

com quase 1 milhão de metros quadrados de ABL.

“A Log passou imune à Covid-19”, escreveram os analistas

do BTG Pactual, Gustavo Cambauva e Elvis Credendio.

“Embora acreditemos que a inadimplência e a vacância

possam aumentar um pouco nos próximos trimestres,

achamos que a Log está entre as empresas mais defensivas

que cobrimos, enquanto aumenta a exposição ao comércio

eletrônico.”

Por conta da Covid-19, que reduziu a circulação de pessoas

e obrigou vários varejistas a fechar as portas, as vendas

online estão em alta. Em abril deste ano, elas somaram R$

9,4 bilhões, um aumento de 81% em relação ao mesmo

período do ano passado, segundo dados da Compre &

Confie, entidade que reúne empresas como Magazine

Luiza, Centauro, Lojas Renner, Dafiti, entre outras.

O Mercado Livre, maior marketplace da América Latina, por

exemplo, está fechando a contratação de novos galpões

logísticos em quatro Estados para dar conta da demanda e

ter mais agilidade de entrega. A companhia acertou a

contratação de novos espaços em Aracaju (SE), Juiz de Fora

(MG) e Guarulhos (SP). Outros dois estão em fase final de

negociação: Contagem (MG) e Viana (ES), segundo o

Estadão.

A Log não revela os nomes dos seus clientes, alegando

contratos de confidencialidade. Mas diz que atua com as

principais empresas de comércio eletrônico do Brasil, tanto

as puro-sangue como as varejistas com lojas físicas.
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A desvalorização forte do barril do petróleo, somada à crise

econômica global com a pandemia do covid-19, adiou os

planos de expansão das empresas do setor de óleo e gás e

frustrou o mercado de prédios corporativos no Rio de

Janeiro. A expectativa era de que as petroleiras passariam a

ampliar suas sedes administrativas gradativamente na

capital fluminense, com demanda mais forte em 2020, em

função das concessões realizadas para exploração no litoral

do Estado. Agora, porém, a expectativa é de que essa

demanda seja retomada só a partir de 2021, notícia ruim

para o mercado de prédios corporativos, que tem mais de

30% de áreas vagas no Rio, o dobro de São Paulo.

Segundo a BR Properties, maior operadora de edifícios

corporativos do País, apenas 10% a 12% da área locada em

seu portfólio no Rio em 2019 foi destinada a empresas de

óleo e gás. Neste ano a demanda ficou mais fraca do que o

esperado. A principal explicação foi a queda em cerca de

60% no preço do barril do petróleo, que já é negociado a

menos de US$ 30, inviabilizando parte dos investimentos na

exploração.

13/05 - SP considera oito setores prioritários para

reabertura – Folha de S. Paulo

O governo de São Paulo selecionou oito setores da

economia que serão considerados prioritários na

flexibilização do isolamento imposto para conter o avanço

do novo coronavírus no estado.

A seleção foi feita com base em um levantamento feito pela

Fipe que determinou o impacto causado pela pandemia no

PIB de 67 setores.

Para chegar aos oito prioritários, a equipe do Conselho

Econômico do Estado de São Paulo, criado pelo governo

em razão do coronavírus, levou em conta o impacto sofrido

e o potencial de geração de emprego. São eles: bares e

restaurantes, beleza, academias, shoppings, lojas de rua,

concessionárias, escritórios em geral e atividades

imobiliárias.

Ainda não há, no entanto, protocolos definidos para cada

setor. Segundo pessoas ouvidas pela Folha, existem várias

frentes sendo montadas para garantir a flexibilização de

maneira mais segura priorizando os setores escolhidos.

Um dos únicos consensos entre membros do governo é

que a flexibilização será pautada de acordo com os índices

registrados pela área de saúde.

Entre outras fatores em análise, uma linha defende que a

reabertura só aconteça após o registro de 14 dias seguidos

de queda nos casos e 60% de ocupação das UTIs.

Para que os estudos sejam mais assertivos, é necessário que

seja feita testagem em massa na população do estado.

13/05 - Vacância de escritórios em SP tende a crescer com

pandemia – Valor Econômico

A taxa de vacância de escritórios comerciais de alto padrão

deve voltar a crescer, no mercado paulistano, em 2020,

devido à maior cautela das empresas ocupantes na

expansão de áreas alugadas, neste novo cenário, na

avaliação do presidente da Colliers International Brasil,

Ricardo Betancourt. Nos cálculos do executivo, o indicador

que mede a relação entre as áreas vagas e o estoque total

de escritórios deve ser de cerca de 15%, em dezembro, ante

os 13% do fechamento de 2019, interrompendo a

tendência de queda dos últimos anos.

“Teremos aumento da vacância, destoando da curva de

recuperação”, disse Betancourt em entrevista ao Valor.

A previsão, antes do início da pandemia de covid-19, era

que a taxa de vacância seria de 9%, no fechamento de

2020, como consequência da absorção líquida

(contratações menos devoluções de áreas) de 200 mil

metros quadrados. Com os efeitos da pandemia de covid-

19 na economia, o executivo passou a ter percepção que a

absorção líquida será de 100 mil metros quadrados, metade

do estimado inicialmente. Para este ano, estão previstas

entregas de 167 mil metros quadrados, abaixo dos 212 mil

metros quadrados de 2019.

13/05 - Região da Berrini atrai mais negócios – Valor

Econômico

A região da Berrini e da Chucri Zaidan, na zona Sul da

cidade de São Paulo, foi a que concentrou mais negócios

de locação de escritórios de alto padrão fechados no

primeiro trimestre, de acordo com levantamento da

consultoria JLL. A liderança resultou de flexibilidade das

condições comerciais oferecidas pelos proprietários.

Segundo a pesquisa, essa região respondeu por 32,5% das

operações, superando a Faria Lima - endereço mais nobre

do segmento -, que deteve fatia de 18%.

Nos cálculos da JLL, a região Berrini/Chucri tem oferta de

131.329 metros quadrados e taxa de disponibilidade de

13%. O levantamento apontou ainda que, na região, 36%

dos metros quadrados negociados, no trimestre, foram

realizados com empresas de varejo e comércio eletrônico,

31% se referem a serviços digitais e 11%, a alimentos e

bebidas. Na Faria Lima, há oferta de 21.170 metros

quadrados e taxa de disponibilidade de 5%.

No consolidado do mercado paulistano de escritórios,

houve ocupação de 93 mil metros quadrados no período

de janeiro a março. Na média das regiões primárias da

cidade de São Paulo, serviços digitais responderam por 32%

dos novos negócios fechados, seguidos pelo setor

financeiro (27%) e por comunicação (14%).

13/05 - Baque na indústria do petróleo frustra mercado de

escritórios no Rio – Estado de S. Paulo
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O serviço de refeições permanecerá ativo, mas apenas para

os quartos. Os restaurantes continuam fechados, assim

como as outras áreas de convivência, como as academias e

as piscinas. Nos hotéis que possuem equipamentos de

ginástica, será possível alugar alguns itens para usar no

quarto.

Após o lançamento em São Paulo, a Accor pretende

expandir o serviço para outras cidades. O preço por dia vai

variar de R$ 99 a R$ 220, de acordo com a categoria.

Também haverá pacotes semanais e mensais para os

usuários, segundo a empresa.

A hotelaria foi prejudicada no mundo todo. No Brasil, uma

semana após a declaração da pandemia pela OMS, em

meados de março, 90% das reservas nos estabelecimentos

foram canceladas. Hoje ainda há ocupação em mercados de

nicho, como apart hotéis e empreendimentos vizinhos a

aeroportos.

14/05 - Crise faz WeWork fechar duas das cinco unidades

no Rio – Estado de S. Paulo

O novo hábito do trabalho em casa e a necessidade de

maior distanciamento entre as pessoas acertaram em cheio

o mercado de escritórios compartilhados, chamados de

coworking. A WeWork, uma das líderes globais no ramo, já

avisou a seus clientes que vai fechar nos próximos meses

duas unidades no Rio Janeiro. Uma delas fica na Avenida

Pasteur, em Botafogo, e outra na Avenida Visconde de

Pirajá, em Ipanema. Com isso, ficará apenas com os outros

três endereços na cidade - Bossa Nova Mall, Helios

Seelinger e Almirante Barroso.

A chegada da crise fez a WeWork pedir descontos e

adiamentos na cobrança de aluguéis nos prédios

corporativos ao redor do mundo nos quais oferece espaços

compartilhados, que costumam ser ocupados por startups,

pequenas empresas e profissionais autônomos. Mas a

pandemia diminuiu o movimento. No Brasil, a situação não

é diferente e levou a empresa a fazer uma revisão no seu

portfólio.

No comunicado aos clientes, a WeWork informou que está

"constantemente avaliando suas operações e ativos em

nível global, incluindo revisões periódicas em relação à

qualidade e condições dos prédios em que possui

operação, de forma a prestar o melhor nível de serviço aos

seus membros e otimizar o seu portfólio imobiliário". Em

resposta à Coluna, a WeWork acrescentou que essa decisão

não compromete o negócio no Rio de Janeiro ou no Brasil,

que continua sendo um mercado importante para a

empresa.

14/05 - Prejuízo líquido da General Shopping cresce mais

de 11 vezes no 1º tri – Valor Econômico

Especialista ouvidos pelo governo afirmam que, sem a base

de casos suspeitos, não é possível antecipar a curva de

contaminação com precisão e, consequentemente,

hipóteses para saber o que está acontecendo.

Segundo um estudo a que a Folha teve acesso, o Brasil

atingiu em maio a marca de 1,6 teste por mil habitantes.

Na Itália, o índice é de 34,9 testes por mil habitantes. O país

europeu faz dez testes para cada caso confirmado.

Nos EUA, são 19,8 por 1.000, o que corresponde a seis

testes para cada caso confirmado. Na Coreia do Sul são 58

para cada caso, com 12,3 testes por mil habitantes.

O estudo mostra que o Brasil levaria 1.394 dias para atingir

a marca da Itália fazendo 5.000 testes por dia. São 762 dias

para os EUA e 448 para a Coreia do Sul.

O gargalo para ganhar escala na testagem, mostra o

estudo, parece ser a capacidade de processar testes do tipo

PCR, padrão adotado pelo Ministério da Saúde nos estados

e municípios.

Para enfrentar esse gargalo, o governo tem tentado firmar

parcerias com o setor privado para que as empresas

promovam a testagem em massa nos funcionários e

repassem os dados para o poder público.

Com a adesão das empresas, que seria facultativa, a

capacidade de testagem seria amplificada, já que elas têm

mais agilidade para comprar e distribuir os testes.

A CBDL (Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial), que

reúne fabricantes e importadores de testes e reagentes

para diagnóstico, diz que empresas brasileiras já

encomendaram 30 milhões de testes, que devem chegar ao

país entre maio e junho.

13/05 - Dona dos hotéis Ibis tira cama dos quartos para

transformar em escritório – Folha de S. Paulo

Com 80% de seus hotéis fechados por falta de demanda na

América do Sul, a Accor, dona de redes como Ibis e

Mercure, criou um novo modelo de negócio para se

adaptar ao isolamento social. A empresa retirou as camas

de uma parte de seus quartos para transformá-los em

escritórios individuais, que serão chamados de "room

office", para concorrer com o home office. Até julho, 23

hotéis em SP serão equipados com mesa, cadeira, sofá,

internet rápida e frigobar para períodos de uso das 8h às

20h.

Segundo Patrick Mendes, presidente da Accor América do

Sul, a quantidade de quartos transformados em cada

unidade vai depender da demanda. Todas as categorias de

hotéis da rede, desde a econômica até a premium, vão

aderir ao modelo.
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Nos últimos anos, o last mile atraiu nomes de peso, como a

Global Logistic Properties (GLP), uma das líderes do

segmento no mundo. Segundo Fábio Carvalho, diretor da

Alianza, o mercado tem uma carência enorme de projetos e

ainda há espaço para investimentos em galpões nos

centros urbanos. “A concorrência nos bairros são com

galpões antigos, dos anos 80 ou 90, com limitações para

estocar e movimentar as mercadorias”, diz. “Vamos entrar

com imóveis de maior tecnologia.”

Fundada em 2011 e com sede em São Paulo, a Alianza tem

R$ 1,5 bilhão aplicados em propriedades comerciais e sete

fundos de investimento imobiliário. O novo projeto de

galpões ganhou uma marca própria batizada de Urban

Hub. Ele poderá ser uma empresa subsidiária ou colocado

dentro de um fundo. O mais importante para a Alianza é

encontrar os investidores dispostos a embarcar em um

negócio que começa do zero, no qual os riscos são mais

altos.

A administradora de shopping centers General Shopping

ampliou em mais de 11 vezes o prejuízo líquido no primeiro

trimestre de 2020 na comparação com o mesmo período

de 2019, para R$ 310,7 milhões de resultado negativo.

A companhia registrou queda de 44% na receita líquida do

período na mesma base de comparação, para R$ 28,3

milhões. A receita com aluguéis caiu 66,8%, para R$ 12

milhões, enquanto a de serviços caiu 5,3%, para R$ 20,2

milhões. O lucro operacional caiu 64,6%, para R$ 8,6

milhões.

A empresa destacou a redução da área bruta locável (ABL)

própria na comparação dos primeiros meses de 2020 com

os mesmos de 2019, “em decorrência da conferência de

sociedades controladas detentoras dos empreendimentos

Parque Shopping Barueri, Parque Shopping Sulacap, Outlet

Premium São Paulo, Outlet Premium Fortaleza, Suzano

Shopping, Outlet Premium Salvador, Shopping Bonsucesso,

Outlet Premium Brasília, Poli Shopping, Unimart Shopping e

Outlet Premium Rio de Janeiro ao General Shopping e

Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário e do

pagamento de dividendos in natura em abril de 2019,

contrabalançado pela aquisição de participações no Parque

Shopping Barueri e Outlet Premium Brasília”.

14/05 - Alianza vai investir R$ 500 milhões em galpões

logísticos em São Paulo – Estado de S. Paulo

A gestora de recursos imobiliários Alianza está buscando

investidores para um plano de aportes de R$ 500 milhões

em galpões logísticos na região metropolitana de São

Paulo. O objetivo é aproveitar a onda de crescimento do

comércio eletrônico – que já era vista desde antes da

pandemia e se aprofundou durante a quarentena – e

montar um portfólio de imóveis que sirvam como centros

de distribuição de mercadorias na região. O objetivo é

atender entregas rápidas, feitas no mesmo dia ou até

mesmo em poucas horas após a compra. Esse modelo é

chamado no setor pelo jargão de last mile, ou seja, a última

pernada no longo trajeto desde a fabricante até o

consumidor final.

Para isso, os galpões têm de ficar nas zonas urbanas e não

ao lado de rodovias a dezenas de quilômetros das cidades.

O plano de investimentos prevê a construção de seis

galpões logísticos em São Paulo, Diadema, São Bernardo,

Santo André, Guarulhos e Osasco. Três terrenos já foram

adquiridos e os demais estão em fase de prospecção. As

unidades terão portes de médio a grande, em torno de 20

mil a 50 mil metros quadrados. O primeiro deles deve

entrar em operação no primeiro semestre de 2021, e o

último, em até três anos.

Para colocar o plano de pé, a Alianza terá o desafio de

vencer a concorrência acirrada no mercado de galpões

logísticos.
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