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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

27/04/2020 10:00 – AGO/E : RBVA – Rio Bravo Renda Varejo

28/04/2020 10:00 - AGO : RBED – Rio Bravo Renda Educacional

29/04/2020 10:00 - AGO : WPLZ – West Plaza Shopping

20/04/2020 14:00 - AGO : JSRE – JS Real Estate Multi

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

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

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

Notícias: Indústria de FIIs
17/04 – Shopping obtém liminar contra Cemig para

suspender cobrança de energia e corte de fornecimento –

Estado de S. Paulo

Um shopping de Varginha, Minas Gerais, obteve na Justiça

uma liminar impedindo a Cemig de cortar o fornecimento

de energia ou de cobrar a tarifa de energia enquanto os

estabelecimentos comerciais ligados ao centro comercial

não puderem funcionar por determinação municipal.

A decisão, ao qual o Broadcast teve acesso, é diferente de

outras decisões judiciais de tutela antecipada já conhecidas

do mercado porque desta vez se trata de uma decisão

contra uma distribuidora de energia, a Cemig Distribuição, e

não contra uma contraparte de um contrato privado

fechado no âmbito do mercado livre de energia.

Em seu pedido de tutela antecipada, a Associação do Via

Café Garden Shopping pede para que seja determinada a

"suspensão da ordem de interrupção/corte do serviço de

energia elétrica, sob pena de multa diária, bem como da

cobrança da tarifa pelo período que persistir a crise do

Covid-19 e da crise financeira nacional grave".

Em sua decisão, o juiz Murilo Silvio De Abreu, da 1ª Vara da

Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo

Horizonte, acata o pedido para que a distribuidora mineira

não suspenda o fornecimento de energia, mas salienta que

a cobrança não deve ser feita apenas enquanto os

estabelecimentos empresariais associados ao shopping não

puderem funcionar por determinação municipal.

Atualmente, está em vigor no município de Varginha um

decreto que proíbe o funcionamento de estabelecimentos

municipais até a semana que vem. O prefeito chegou a

suspender o decreto, mas voltou atrás depois de

questionamentos por parte do Ministério Público mineiro e

de entidades do setor da saúde.

Na decisão, o magistrado argumenta que o fornecimento

de energia é um serviço público indispensável, subordinado

ao princípio da continuidade de sua prestação, e diz que

"não pode ser interrompido unilateral e arbitrariamente

pela concessionária, em razão de sua essencialidade e do

Monopólio estatal exercido sobre ele" e também defende

que "não se pode proceder a sua interrupção por dívida

pretérita".

"O corte do fornecimento do serviço é medida drástica,

disponibilizada às concessionárias de serviço público para

ser utilizado, apenas, em casos excepcionais, previstos em

lei", acrescenta o juiz, afirmando que a Cemig dispõe de

outros meios para compelir os devedores ao pagamento do

serviço prestado, e por isso não pode usar da suspensão do

fornecimento de energia elétrica para tanto,

"principalmente no cenário atual que vivemos".

A decisão também cita que no fim de março a diretoria da

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou

medidas excepcionais de enfrentamento dos impactos da

Covid-19 no setor elétrico, entre as quais a suspensão de

cortes no fornecimento em caso de falta de pagamento. O

texto não cita, porém, que a resolução publicada pela

autarquia é válida apenas para clientes da classe residencial.

Procurada, a Cemig informou que cumprirá a liminar e vai

definir as medidas a serem adotadas em sua defesa. A

empresa lembra que a decisão judicial tem caráter liminar,

portanto poderá ser modificada ou revogada a qualquer

tempo. A companhia também destacou que a resolução da

Aneel citada pelo juiz veda temporariamente a suspensão

de fornecimento por inadimplência apenas das unidades

consumidoras residenciais urbanas e rurais, incluindo baixa

renda, além de serviços e atividades consideradas

essenciais, e lembra que as medidas aprovadas terão

validade até o final de junho de 2020.

17/04 – Blue Tree tem alta nas reservas de hotéis para julho

e cita expectativa de retomada – Estado de S. Paulo

A rede Blue Tree de hotéis, composta por 23 unidades no

Brasil, começou a registrar um aumento discreto no número

de reservas para julho, mesmo que a pandemia do

coronavírus ainda não tenha indicado quando entrará em

declínio no País.
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A empresária admite que vai recorrer à Medida Provisória

936, que permite redução de jornada e salário de

funcionários, para atravessar a crise, mas não revela qual

será o tamanho dos cortes. "Ainda estamos estudando

isso", explica.

Questionada se considera bom o bastante o pacote de

socorro anunciado até aqui pelo governo federal, Aoki diz

que não, mas que a dificuldade é compreensível neste

momento. "É pouco, mas entendo que é muita gente

pedido, e o bolso da mãe tem limite. Todos querem, todos

pleiteiam. Temos que ter solidariedade e compreensão. Não

adianta ficar melhor para mim e pior para o outro. Todo

mundo vai ter que comer um pouco menos de feijão. Esse é

o grande aprendizado", afirma.

17/04 - Coronavírus: 69% dos hotéis do Brasil estão

fechados – O Globo

Cerca de 69% dos hoteis brasileiros estão fechados por

causa da Covid-19. E a maior parte desses hoteis (39%

deles) prevê reabrir apenas em junho, de acordo com uma

pesquisa inédita feita pelo Fórum dos Operadores

Hoteleiros do Brasil (FOHB).

A região Sul é a que possui mais hoteis sem funcionar: 90%.

Rio de Janeiro e São Paulo tem o mesmo percentual de

estabelecimentos fechados: 62%.

Nesta segunda quinzena de abril e em maio, 19% e 21%

dos fechados pretendem voltar a funcionar.

A pesquisa foi feita com 838 hotéis de 26 estados e 207

cidades.

20/04 - Alshop quer um plano para reabertura gradual do

comércio – Estado de S. Paulo

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop)

cobra das autoridades um plano para a reabertura gradual

do comércio. Em comunicado, a instituição justifica a

reivindicação com o número estimado de R$ 20 bilhões de

prejuízo em pouco mais de 40 dias de lojas fechadas. “A

entidade propõe que as lojas adotem rígidos protocolos de

segurança seguindo as recomendações da OMS”,

complementa a Alshop no comunicado.

“O setor privado já se organizou no sentido de tomar

providências para flexibilizar aluguéis e reduzir taxas fixas

em um entendimento entre várias entidades, mas sentimos

falta de apoio do governo que precisa proteger vidas mas,

também a economia, e oferecer contrapartidas ao apoio da

sociedade civil”, diz Nabil Sahyoun, presidente da

instituição.

Sahyoun argumenta ainda que com as lojas fechadas no

Dia das Mães a situação dos comércios ficará ainda pior.

“Pois as lojas seguirão fechadas na segunda melhor data do

ano e isso ameaça os empregos gerados pelo setor”, diz.

Essa elevação na procura por quartos de hotel na rede é

sustentada principalmente por clientes corporativos e pode

ser interpretada como um sinal de que há expectativa (ao

menos por parte dos hóspedes) de retomada das atividades

econômicas já no início do segundo semestre.

"Estamos começando a receber reservas, via site, para julho.

Não é um grande volume, mas a cada dia tem aumentado

um pouquinho", antecipa ao Broadcast a empresária nipo-

brasileira Chieko Aoki, fundadora e presidente da

companhia. "Não estamos fazendo a prospecção por meio

de agências. São as próprias pessoas estão na expectativa

de que em julho a situação melhore", complementa.

Ela contou que todos os eventos corporativos agendados

para o segundo semestre continuam com as reservas ativas,

embora todos os eventos até junho já tenham sido

cancelados. "Temos conversado com os clientes, e eles

pedem para não cancelarmos as agendas do segundo

semestre, porque estão na expectativa do que vai

acontecer", relata.

Quando a retomada da demanda por hotéis realmente se

concretizar, o plano da rede Blue Tree é de oferecer

benefícios que representem diferencial para a estadia dos

seus hóspedes, como velocidade da internet ou

amenidades nos quartos, mas não pretende apostar em

cortes nas tarifas das diárias para atrair clientela.

"Não quero baixar a tarifa para encher o hotel. Para mim, é

mais importante a qualidade dos clientes do que hotel

cheio", enfatiza. "Não sou a favor de ficar baixando preço. É

o caminho mais fácil, e de repente, está se trabalhando de

graça", pondera, acrescentando que a tarifa tem que

carregar um valor justo e capaz de remunerar investidores e

pagar salários.

Aoki pondera que, ela própria, não tem uma opinião

formada sobre quando a pandemia irá arrefecer, nem

quando será possível retomar os negócios de forma plena.

"Essa é a pergunta que todos querem saber. Quando a

população estará imunizada e quando passaremos para o

próximo ciclo. Ninguém sabe ao certo".

Todos os 23 hotéis da rede Blue Tree foram fechados. Há

apenas atendimento parcial em algumas unidades

mediante pedidos antecipados de profissionais da área da

saúde. Também foram ofertados quartos para que sirvam

como leitos a pacientes de coronavírus, mas os hospitais

ainda não requisitaram esses espaços.

Aoki disse que suspendeu os planos de expansão da rede,

que previa a abertura de novas unidades neste e nos

próximos anos. Em vez disso, o foco agora será o corte de

custos e o aumento na eficiência das operações. "Nós

tivemos um retrocesso. A crise parou com todo o

planejamento de crescimento".

Notícias: Indústria de FIIs
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A oferta existe, principalmente, em regiões mais

descentralizadas”, afirma a diretora, acrescentando que as

renegociações de valores estão sendo feitas caso a caso. Ela

diz não esperar grandes margens para redução de preços,

exceto quando os inquilinos fizerem parte dos setores mais

afetados pela crise.

21/04 - Lojistas pedem volta de atividades dos shoppings

no dia 30 de abril – Valor Econômico

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) fez

uma reivindicação ao governo de São Paulo para que a

volta da atividade comerciais nos shoppings possa

acontecer antes do dia 11 de maio.

O presidente da entidade, que reúne 105 mil lojas no país,

Nabil Sahyoun, disse que além desse pleito, a Alshop pede

também a postergação do pagamento dos tributos

estaduais e municipais. O dirigente afirmou que no dia 9 de

abril a entidade se reuniu com o vice-governador de São

Paulo, Rodrigo Garcia, e apresentou o pleito do setor com

sugestões para essa retomada.

“Queremos que essa volta seja de maneira rápida, se for no

dia 30 de abril é o melhor dos mundos. Assim, os lojistas

teriam tempo para se prepararem para o Dia das Mães, que

é a segunda melhor data para o comércio”, disse o

dirigente.

20/04 - PolloShop, shopping de Curitiba, anuncia

encerramento das atividades – Valor Econômico

O PolloShop, shopping localizado em Curitiba (PR),

informou nesta segunda-feira (20) o encerramento de suas

atividades. O fim das operações deve ocorrer no próximo

mês e é reflexo, em parte, da crise gerada pela pandemia

do novo coronavirus.

“A administração do shopping enviou um comunicado para

seus lojistas para que possam se organizar e entregar suas

lojas no prazo de 30 dias”, informou a companhia, em

comunicado. O PolloShop foi aberto há 25 anos e abriga

220 lojas.

A companhia afirma que tem sentido os efeitos da crise

econômica iniciada em 2014 e, há mais de três anos,

buscava rever condições do contrato de locação do imóvel

onde está o centro de compras, sem sucesso.

20/04 - Com lojas fechadas, comerciantes discutem adiar

Dia das Mães – Estado de S. Paulo

Com a paralisação do comércio em grande parte do Brasil,

organizações de comerciantes estão discutindo maneiras de

diminuir prejuízos durante o período de combate ao novo

coronavírus. Uma das alternativas em análise é o adiamento

do Dia das Mães, que este ano cai em 10 de maio.

A instituição propõe ainda medidas para reabertura

gradual. Dentre elas, controle de entrada dos clientes com

medição de temperatura e higienização das mãos; limitação

de quantidade de clientes; e instalação placas de acetato

nos caixas das lojas.

A instituição se diz favorável às medidas do governo federal

como o auxílio emergencial aos trabalhadores informais,

linhas de crédito e medidas de renúncia fiscal. Cobra, no

entanto, que governadores e prefeitos também abram mão

da arrecadação de impostos ou permitam que a economia

volte a gerar receitas.

20/04 - Cyrela Commercial Properties aposta em drive-thru

para shoppings da rede – Estado de S. Paulo

A Cyrela Comercial Properties (CCP) está adotando um

modelo de drive-thru para seus shopping centers na

tentativa de sustentar uma parte das vendas, uma vez que

os estabelecimentos foram fechados para o público devido

à pandemia de coronavírus (Covid-19). Funciona assim: o

cliente faz a compra pelos canais digitais do grupo, agenda

a retirada e vai ao shopping, onde recebe a mercadoria sem

sair do carro.

Na Grande São Paulo, o sistema estará em operação no

Grand Plaza Shopping, Shopping Cidade São Paulo,

Shopping D e Tietê Plaza Shopping. No Rio de Janeiro, no

Shopping Metropolitano Barra. E, em Goiânia, no Shopping

Cerrado. O sistema está aberto a todos os lojistas da rede

CCP, inclusive os que já vendem produtos pelo marketplace

ON Stores e por delivery.

22/04 - Escritórios em SP têm leve alta na vacância em

março – Valor Econômico

A maior demora para a ocupação de escritórios comerciais

dos padrões A e A+ em São Paulo, no mês de março, fez

com que a absorção líquida - diferença entre áreas

contratadas e devolvidas - ficasse negativa em 1,343 mil

metros quadrados, nas principais regiões da cidade de São

Paulo, conforme pesquisa da consultoria Cushman &

Wakefield. Com isso, a taxa de vacância teve leve alta de 0,1

ponto percentual, para 16,9%.

Segundo a diretora de transações em São Paulo da

Cushman, Raquel Miralles, houve modificação no

cronograma de algumas obras de adequação dos espaços

devido a restrições decorrentes da disseminação do

coronavírus. A absorção líquida negativa não resultou de

devoluções de áreas, conforme a executiva. Na sua

avaliação, pode haver atrasos em obras no segundo

trimestre. A consultoria considera, nos seus cálculos, o

espaço ocupado, de fato, e não apenas as contratações.

Em março, o preço médio pedido por metro quadrado

locado de escritórios caiu R$ 1,24, ante fevereiro, para R$

86,7. “Os edifícios mais caros já foram alugados.

Notícias: Indústria de FIIs
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23/04 - Brasil tem 43 shoppings reabertos em meio a

pandemia de covid-19 – Estado de S. Paulo

O relaxamento das medidas de isolamento social em várias

regiões do Brasil já se reflete no setor de varejo. Na última

quarta-feira, 22, o setor contabilizava 43 shopping centers

reabertos em 19 cidades. Até semana passada, todos os

577 centros de compras do País permaneciam fechados.

A mudança se dá por conta da suspensão de parte dos

decretos publicados por prefeituras e governos estaduais

proibindo o funcionamento do comércio a fim de reduzir a

circulação de pessoas e a transmissão do coronavírus nas

últimas semanas.

“O cenário está mudando rapidamente”, relata o presidente

da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce),

Glauco Humai. “Ainda há muita confusão e incerteza

porque a suspensão dos decretos não acontece de maneira

organizada. Em cada região é uma realidade”, explica.

O presidente da Abrasce estima que, em maio, a maioria ou

todos os shoppings já estejam abertos.

A BRMalls, líder do mercado de shopping centers no País,

reabriu 2 das 31 unidades de sua rede, acompanhando a

suspensão dos decretos que proibiam o funcionamento

durante a pandemia em Campo Grande (MS) e Caxias do

Sul (RS). Mas, nas outras praças, o clima ainda é de

incerteza. “Não faremos nenhuma reabertura sem estarmos

alinhados com as determinações de prefeituras e governos

estaduais. Então, infelizmente, não temos como precisar

quando será a continuação dessa reabertura. Depende do

poder público”, afirma a diretora comercial da BRMalls, Jini

Nogueira.

A grande expectativa dos comerciantes é voltar a atender o

público antes do Dia das Mães, no fim de semana de 10 de

maio. Na quarta, a Federação das Associações Comerciais

do Estado São Paulo (Facesp) e a Associação Comercial de

São Paulo (ACSP) divulgaram comunicado em que pedem

para que o comércio seja parcialmente reaberto a partir do

dia 1.º de maio. Na semana passada, o governador, João

Doria (PSDB), anunciou que só a partir de 11 de maio será

feito o relaxamento da quarentena no Estado.

Nos shoppings reabertos, o funcionamento segue regras

específicas dos decretos locais, como funcionamento em

horário reduzido (entre 12h e 20h), praça de alimentação

com menos mesas, e fechamento dos cinemas por

enquanto. “As pessoas foram aos shoppings que reabriram.

Temos tido relatos de que o movimento é positivo. É um

fluxo bem menor que o normal, como esperado, mas

positivo”, disse Humai.

Varejistas

A varejista Riachuelo anunciou que vai reabrir seis lojas no

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais ainda

nesta semana.

“Nós costumamos dizer que o Dia das Mães é o Natal do

primeiro semestre para o varejo. Manter essa data em maio

vai causar um prejuízo maior para o setor”, explica Fabio

Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo (CNC). “Se adiar a data para

junho, se contarmos com a sorte, talvez a situação já esteja

começando a voltar ao normal e a gente consiga diminuir

um pouco essa perda.”

De acordo com dados da própria CNC, o varejo faturou R$

9,7 bilhões durante do Dia das Mães em 2019. Na época,

foram contratados 20,5 mil trabalhadores temporários.

Bentes afirma que a grande preocupação com relação a

datas comemorativas é a falta de crédito, a insegurança no

mercado de trabalho e a baixa confiança do consumidor. “O

governo tem anunciado medidas para estimular o crédito,

mas os bancos não querem emprestar agora com medo de

inadimplência. A confiança do consumidor está diretamente

relacionada ao mercado de trabalho. Quanto mais seguro o

emprego, maior é a confiança do consumidor, e não há

segurança no mercado de trabalho nesse momento.”

A possibilidade de adiamento é apoiada por outras

associações de comerciantes, como a Associação Brasileira

de Lojistas de Shopping (Alshop). “Como não temos

previsão de eabertura, temos falado com o governo para

estudar qual o melhor modelo para que essas datas possam

ser mexidas sem prejuízo para o setor”, explica o presidente

da Alshop, Nabil Sahyoun. “Como 50% dos

estabelecimentos são lojas de vestuário, há um movimento

muito grande no Dia das Mães. Se conseguirmos postergar

essa data, vamos pelo menos minimizar o prejuízo para

lojas que trabalham com produtos femininos e manter um

bom nível de vendas e movimento.”

'Data passou a ser secundária'

A ideia, porém, não é um consenso. O presidente da

Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alfredo Cotait

Neto, afirma que a sugestão está sendo avaliada, mas é

possível que a mudança não seja mais suficiente para

estancar prejuízos, principalmente considerando a

ampliação do período de isolamento social para 10 de

maio, como anunciou o governo de São Paulo na última

sexta-feira, 17.

“No momento, nós precisamos primeiro avaliar qual é o

desdobramento desse novo decreto para então determinar

o que fazer com o Dia das Mães, se será mantido ou se vai

ser mudado. Como você sustenta um negócio parado por

45 dias só com custos e sem receita nenhuma?”, questiona.

“A postergação da quarentena é um desastre. Temos que

ver quais contrapartidas o governo vai dar. Não há

consenso sobre mudar a data e, por enquanto, não existe

esse movimento em São Paulo, mas o Dia das Mães passou

a ser secundário.”

Notícias: Indústria de FIIs
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A medida, portanto, vai muito além de estender a mão ao

lojista. Trata-se de um passo bastante agressivo da brMalls

na estratégia digital, que a pandemia transformou na maior

vedete de todo o varejo. Muitas mudanças de hábito

ocorridas nesse período serão definitivas. Atualmente, oito

unidades da companhia atuam com a Delivery Center e o

plano é alcançar a totalidade das lojas até o fim de 2020.

Mas o lojista faz já o compromisso de adesão agora por

essa iniciativa da empresa.

“Para o lojista, o custo do aluguel representa de 7% a 8%

das vendas. Isso é importante, mas não é o que vai fazer

diferença para o varejista enfrentar a crise. O que resolve a

crise é o restante dos 100% da receita e, para isso, o lojista

precisa vender”, enfatizou o presidente da brMalls. De

acordo com ele, ao aderir à Delivery Center, o lojista

consegue acessar canais digitais e de distribuição – e, dessa

forma, continuar faturando com o comércio fechado. Além

disso, o executivo enfatizou que esse canal será importante

mesmo após a reabertura.

O número médio de entregas mensais pré-pandemia estava

em 5 mil por shopping da brMalls que opera com a Delivery

Center. Após a pandemia, essa média saltou para 6,5 mil ao

mês. Kameyama explicou que esse ganho de escala amplia

a eficiência logística e as entregas ocorrem mais

rapidamente. A média está em 48 minutos para

alimentação e duas horas para outros bens. O total

transacionado pela brMalls pelo Delivery Center, em abril,

cresceu 70% ante a média janeiro e fevereiro. Quando são

considerados os produtos não-alimentação, como

presentes e cosméticos, essa expansão foi de 1.700%.

O executivo destacou que o desenvolvimento desse

modelo é muito importante no longo prazo, pois trará

ainda mais relevância para os shoppings na estratégia das

companhias varejistas. No curto prazo, além de ganhar

como acionista da Delivery Center, a brMalls se beneficia ao

ampliar as vendas.

As lojas pagam à companhia a taxa mínima de aluguel

mensal mais um percentual adicional relacionado às vendas.

Da receita bruta de 1,45 bilhão de reais em 2019, pouco

mais de 1 bilhão veio da receita de aluguéis.

Para Kameyama, a companhia tem condições de pensar no

longo prazo e ajudar o lojista a enfrentar a atual crise, de

forma a dar mais estabilidade ao negócio das

administradoras de shopping no longo prazo. Ele destacou

que a empresa tem uma posição confortável de caixa para

o momento, da ordem 900 milhões de reais. Esse total inclui

uma captação realizada na segunda semana de março de

300 milhões de reais em linha de crédito bancário. A dívida

bruta ao fim de dezembro totalizava 2,7 bilhões de reais,

com prazo médio de 3,8 anos.

As lojas respondem por 2% das unidades da varejista no

País. Segundo a empresa, a abertura, em caráter

experimental, só acontecerá em municípios com folga na

rede pública de saúde, com vagas em UTIs, respeitando os

decretos municipais e estaduais. Além disso, a empresa vai

seguir um protocolo de higiene.

O presidente da Renner, Fabio Faccio, diz que a empresa

está pronta para implantar um novo modelo operacional

para uma reabertura gradual do comércio. No entanto,

mesmo em cidades onde as lojas têm sido autorizadas a

voltar a funcionar, a Renner continua fechada. “Avaliamos,

após os decretos de reabertura, se todos os critérios de

saúde estão sendo respeitados para, então, após algum

tempo do comércio reaberto, verificarmos se é seguro

retomar. Em algumas cidades, creio que em breve

poderemos retornar”, conta.

20/04 - BRMalls anuncia reabertura de dois shoppings de

seu portfólio – Valor Econômico

A BRMalls informou que reabriu dois shoppings do seu

portfólio: o Shopping Iguatemi Caxias do Sul (RS) e o

Shopping Campo Grande, nos dias 20 e 22 de abril,

respectivamente, com horário reduzido de 12h às 20h.

A companhia afirmou que está operando dentro das

normas de segurança e higiene mais rígidas, e que os

outros shoppings da companhia continuarão fechados.

22/04 - Com 31 shoppings, brMalls mira o digital e isenta

aluguel na pandemia – Exame

A brMalls, administradora de 31 shoppings espalhados pelo

país com receita líquida de 1,3 bilhão de reais em 2019, vai

isentar os lojistas do aluguel durante o período de

fechamento do comércio na pandemia da covid-19. O

anúncio da medida foi feito na tarde desta quarta-feira, 15,

pelo presidente da companhia, Ruy Kameyama, durante

transmissão ao vivo da Exame Talks.

“Entendemos que a iniciativa é muito importante para

ajudar o lojista a ter fôlego nesse momento. E, para o

shopping, é esse essencial cuidar dessa relação para

preserva o equilíbrio do mix de lojas das nossas unidades”,

disse o executivo em seguida, ao EXAME IN.

Kameyama explicou que a isenção está atrelada a duas

medidas: à manutenção do pagamento em dia da taxa de

condomínio, que teve redução da ordem de 50% em média,

e à adesão ao Delivery Center, a startup de entregas que

transforma os shoppings em centros de distribuição e tem

como sócios, além da brMalls, a concorrente Multiplan e

ninguém menos que José Galló, presidente do conselho de

administração da Lojas Renner.
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“Senti a postergação de entregas de novos galpões”,

confirma Ricardo Hirata, gerente de locações industriais da

consultoria imobiliária JLL. Ele conta que, depois do início

da pandemia, chegou a ouvir de um empreendedor que só

iniciaria obra de um novo galpão quando tivesse a

confirmação do contrato de locação.

A grande questão é saber qual será o comportamento do

consumidor e da economia depois dessa crise. Antes da

pandemia, o mercado de galpões vinha em franca

expansão, puxado pelas locações do varejo online e

empresas de logística. Em São Paulo, diz Luisa, o e-

commerce foi o principal responsável por aumentar a

participação na ocupação por empresas de varejo e internet

no mercado imobiliário logístico, de 24% em 2016 para 28%

em 2019.

No período pré-covid-19, também o mercado de escritórios

de alto e médio padrão estava se recuperando, com

redução da vacância e elevação de preços. “Em locações de

lajes na (avenida) Faria Lima o aluguel chegou a mais R$

200 por metro quadrado e a disponibilidade, que é o

imóvel já comprometido para locação, estava na faixa de

5%”, conta o diretor de locação e venda da JLL, Paulo

Casoni.

Nas duas primeiras semanas após o início da pandemia,

nada aconteceu, diz Casoni. A partir da terceira semana, os

ocupantes dos escritórios começaram a pedir a

renegociação dos contratos, adiando o pagamento de

parte dos aluguéis. “As empresas parecem que estão

gostando do modelo de trabalho em home office e com

certeza isso vai afetar a ocupação dos escritórios pós-

covid."

Para o presidente da Binswanger Brazil, Nilton Molina Neto,

essa é a primeira crise, em duas décadas, que vai provocar

profundas mudanças no comportamento das pessoas tanto

no trabalho como na forma de consumir. E isso deve levar a

alterações importantes na ocupação dos espaços

comerciais.

“Muitas pessoas começaram a fazer compras online e o e-

commerce não voltará para o patamar anterior”, acredita o

executivo. Segundo ele, as empresas estão vendo também

que o home office funciona, que não é só para empresas

de TI (tecnologia da informação) e pode ser aplicado em

várias áreas.

Apesar de a pandemia ter provocado profundas mudanças

de comportamento, especialistas não se arriscam a fazer

previsões sobre o futuro dos mercados de escritórios e

galpões.

Hirata, da JLL, diz, por exemplo, que o valor dos aluguéis e

a taxa de vacância dos galpões podem ser mantidos nos

próximos meses, o que seria um resultado positivo em meio

ao cenário de recessão da economia.

A despeito da pressão que o comércio vem fazendo sobre

governos estaduais e municipais pelo relaxamento da

quarentena, as primeiras experiências em cidades que já

tomaram algumas medidas de reabertura não são

animadoras, segundo relatos de lojistas. “Acho que dá

menos prejuízo ficar fechado. Está às moscas. Eu esperava

algo melhor”, afirma Tito Bessa Junior, presidente da Ablos

(associação de lojistas de menor porte de shoppings) e

dono da rede de moda TNG.

Pelos cálculos de Bessa Junior, em cidades como Joinville,

Blumenau e outras que iniciaram as aberturas nos últimos

dias, o fluxo ficou em 70% da média anterior à doença.

Em SP, onde os negócios estão concentrados, o empresário

diz que ainda não é possível fazer previsões, mesmo após o

anúncio sobre a reabertura feito pelo governador João

Doria na quarta (22). “Ainda não tem horizonte. Pela

mensagem que foi passada, não dá para fazer

planejamentos”, afirma Bessa Junior.

O Sindilojas-SP (sindicato dos lojistas) aderiu ao movimento

da ACSP (associação comercial) que está pedindo à

prefeitura e ao governo de SP a reabertura do comércio no

estado a partir de 1º de maio. A entidade sugere o uso de

máscaras e limitação no número de clientes e funcionários

por estabelecimento.

Aldo Macri, diretor do Sindilojas-SP, diz que muitos

comerciantes não conseguirão manter seus negócios até 11

de maio, data proposta pelo governo para iniciar o

relaxamento. Ele estima que o movimento será baixo no

início, o que evita a aglomeração.

23/04 - Pandemia adia entrega de prédios de escritórios e

galpões industriais em São Paulo – Estado de S. Paulo

O ritmo de lento de recuperação da economia nos dois

primeiros meses do ano e o isolamento social provocado

pela pandemia, que praticamente travou a economia a

partir de março, provocaram o adiamento das entregas de

escritórios de alto e médio padrão na capital paulista e de

galpões industriais na região metropolitana de São Paulo.

No primeiro trimestre deste ano, nenhum metro quadrado

de escritório de alto e médio padrão foi entregue, segundo

levantamento da consultoria imobiliária Binswanger Brazil.

O movimento se repetiu, porém com menor intensidade,

nos galpões industriais. Nesse segmento, um terço das

entregas do primeiro trimestre foi adiada.

Luisa Cleaver, coordenadora de inteligência de mercado da

consultoria e responsável pela pesquisa, diz que essa freada

no mercado pode não ficar nítida nos índices de imóveis

vagos porque os volumes de entregas de novos espaços

devem continuar caindo nos próximos meses.
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Economia deve, segundo analistas, levar à redução da

compra de imóveis, aumento dos estoques e consequente

paralisação dos lançamentos, além da suspensão das obras

ainda na planta. A inadimplência do consumidor é outro

temor, com a perspectiva de aumento do desemprego e a

impossibilidade de pagamento das prestações nos

financiamentos.

"O setor deverá ser altamente impactado no curto e médio

prazo, em função da redução do poder de compra aliado a

diminuição da confiança do consumidor, que deve se

estender. Destacamos ainda expectativas de demissões em

massa, reduzindo o acesso a créditos mais baratos e o uso

do FGTS para outras finalidades que não a compra de

imóveis", diz Julia Monteiro, analista da MyCAP.

Ela explica que as companhias devem resguardar o caixa

para pagamento das obrigações de curto prazo e capital de

giro, reduzindo assim os investimentos e esperando planos

governamentais específicos ao setor. Renato Chanes,

estrategista de Pessoa Física da Santander Corretora, diz

que entre as discussões em andamento entre o setor e o

governo, destacam-se as solicitações para permitir que os

compradores deduzam temporariamente os juros dos

financiamentos de seu imposto de renda (para promover a

demanda e reduzir a inadimplência/distratos); e a criação

de um produto bancário (Poupança Mais), para adicionar

flexibilidade e aumentar a atratividade das contas de

poupança, a principal fonte de financiamento do setor.

"claramente as medidas de isolamento social terão impacto

sobre os resultados das construtoras, mas a magnitude e a

duração será diferente entre os segmentos. Além disso,

como a construção civil foi responsável por 11% do total de

empregos criados no Brasil em 2019, o governo deve ser

mais suscetível a ajudar o setor durante e após a

pandemia", afirma Chanes.

Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe do banco digital

Modalmais, diz que a pandemia vai afetar todos os setores

da atividade industrial e serviços e que o setor de

construção vai voltar a encolher. Ele cita como exemplo a

expectativa de redução do VGValor Geral de Vendas (VGV),

queda dos lançamentos, além diminuição da capacidade

dos proprietários em pagar parcelas de financiamentos.

Para ele, as retomadas de imóveis devem voltar a acontecer

agravando ainda mais a situação do setor.

"Porém, assim como em outros segmentos como o

varejista, será preciso avaliar cada empresa do setor de

construção individualmente, pois a resposta será diferente

dependendo da situação econômica e financeira de cada

uma das empresas. A recuperação prevista certamente foi

abortada em 2020", comenta Bandeira.

O analista da Guide Investimentos Luis Sales também

acredita que o setor deve sofrer nos próximos trimestres,

em meio ao aumento do endividamento das famílias e

queda na confiança para investimento.

Ele justifica o seu raciocínio com base em duas hipóteses.

Apesar de o avanço irreversível do comércio eletrônico,

todos ficaram mais pobres, diz ele, e os produtos vendidos

serão de menor valor. Logo, os varejistas online terão de

cortar custos, inclusive o de locação. Outro ponto

destacado pelo especialista é que, fora do varejo online,

setores ocupantes desses galpões foram afetados pela crise

e terão de reduzir despesas, entre elas a de aluguel.

No caso dos escritórios, Molina Neto frisa que ainda é cedo

para falar de redução dos espaços corporativos. Ele acredita

que deve ter uma readequação de parte dos funcionários

para o trabalho em casa. Entretanto, pondera que, depois

da pandemia, as regras de adensamento das pessoas nos

escritórios devem mudar, com maior distanciamento. E isso

pode não resultar numa redução dos espaços ocupados.

23/04 - Iguatemi retoma operações do Fashion Outlet

Santa Catarina nesta sexta – Valor Econômico

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers informou que vai

reabrir o I Fashion Outlet Santa Catarina a partir desta

sexta-feira (24), em horário reduzido, das 12h às 20h.

Segundo comunicado da empresa, “foram adotadas

diversas medidas de proteção e segurança, como o reforço

das rotinas de limpeza, álcool em gel à disposição, áreas de

alimentação intensamente higienizadas e com

distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas e

equipes treinadas para oferecer todo o suporte necessário

aos cliente”.

Os demais ativos da companhia continuam com suas

operações suspensas, respeitando as determinações

vigentes, ficando autorizadas a funcionar apenas as

atividades essenciais e operações de delivery.

24/04 - Ocupação em hotéis cai quase 35% em março, diz

pesquisa – Folha de S. Paulo

A taxa de ocupação nas redes de hotel recuou 34,6% em

março na comparação com o mesmo mês do ano passado,

segundo pesquisa do Fohb (fórum de operadores

hoteleiros) com 578 estabelecimentos. O preço médio da

diária teve queda de 2,7% no período, com maior redução

no Nordeste, de 16,4%.

17/04 - Coronavírus deve prejudicar resultados das

construtoras nos próximos trimestres – Estado de S. Paulo

A pandemia do coronavírus deve prejudicar os resultados

das construtoras nos próximos trimestres. O setor, que

tinha uma boa perspectiva para esse ano com a retomada

do crédito imobiliário e a queda de juros, pode não

conseguir um bom desempenho, já que a desacelaração da
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A Eztec não pretende incluir em seus planos a oferta de

descontos como forma de alavancar as vendas de imóveis.

"Tudo que foi lançado até aqui está bem vendido. E isso

vale para a Eztec e para o mercado, de maneira geral, na

região metropolitana de São Paulo. Há demanda. Então,

não acho que as coisas vão acontecer pelo lado dos

descontos", diz Fugazza.

Até aqui, a companhia afirma não ter recebido pedidos a

mais de distratos por causa da crise. Na verdade, os

pedidos são para desconto ou postergação no valor das

parcelas dos imóveis vendidos na planta. "Estamos olhando

caso a caso para atender os consumidores e, ao mesmo

tempo, evitar oportunismo".

17/04 - Pesquisa semanal ABRAINC Canteiros de Obras

mostra como empresas estão atuando durante a crise de

Covid-19 – Abrainc

A ABRAINC realizou entre os dias 16 e 17 de abril a 4°
Pesquisa junto a suas associadas para mostrar como está o

andamento das obras e os procedimentos que estão sendo

realizados nos canteiros para proteger os funcionários dos

efeitos do Coronavírus (Covid-19). A amostra contém 36

empresas (em todas as pesquisas) e representa grande

parte das maiores incorporadoras do País.

Abaixo a compilação dos dados:

CONCLUSÕES

58 mil trabalhadores seguem ativos nos canteiros de obra.

Percentual de obras paradas reduziu para 7%, grande parte

por restrições locais.

Dos 58 mil funcionários ativos, apenas 1,4% (793)

apresentam casos suspeitos. O número absoluto

apresentou aumento, devido ao aumento do número de

obras, mas o percentual continua no patamar de 1%.

Dos 793 casos suspeitos, até o momento somente 14

tiveram a doença confirmada.

O caso de internação hospitalar indicado na 3° pesquisa foi

reportado pela empresa como leve e recebeu a alta

rapidamente. Não foi realizado teste de COVID-19.

Após a 4° semana de pesquisa foram identificados os 6

primeiros casos de internação com testes de COVID-19

positivos. As empresas reportarão à Abrainc sobre o

andamento dos tratamentos.

100% das empresas estão adotando medidas para proteger

os funcionários.

100% das empresas não permitem a entrada de

funcionários com sintomas ou pertencentes ao grupo de

risco.

"Com isso, esperamos uma queda no ritmo de lançamentos,

principalmente no segundo e terceiro trimestres de 2020,

com uma possível retomada no final do ano e começo de

2021. Mesmo em um cenário de taxa de juros em

patamares baixos, avaliamos que a busca por ativos mais

líquidos e recuperação ainda lenta no segundo semestre

serão os principais pontos para o fraco desempenho", diz

Sales.

Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, diz que já é

possível ver reflexos negativos nos preços de imóveis, tanto

para venda como aluguel, e é provável que a atual crise

faça com que o poder de barganha se perdure por mais

algum tempo na mão do comprador. "Especialmente para

setores mais cíclicos, a lógica do cash is king é

extremamente válida, e com o giro da economia em menor

escala, é esperado sim que o setor entre num compasso de

espera até conseguirmos quantificar melhor os

desdobramentos da atual crise", comenta.

Já o analista Pedro Galdi, da Mirae Asset, acredita que a

dinâmica do setor segue favorável com queda de juros e

inflação. Mas ele não aguarda um bom desempenho no

segundo trimestre de 2020, diante da paralisação da

economia com a quarentena.

17/04 - EZTec espera voltar a lançar empreendimentos no

fim do 3º trimestre – Estado de S. Paulo

A Eztec estima que terá condições de voltar a realizar

lançamentos de novos projetos imobiliários no fim do

terceiro trimestre. Ainda não está claro quando a pandemia

do coronavírus vai arrefecer, o que impede uma previsão

mais precisa para a retomada dos negócios. Em março, a

companhia suspendeu sua meta de lançamentos em 2020,

de que ia de R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões.

"Considerando o retorno das atividades a partir de 10 de

maio, conforme decreto do governo de São Paulo, então

teríamos a possibilidade de ver os órgãos públicos

funcionando de modo mais regular a partir de junho. Então,

daria para pensar em voltar a lançar em agosto ou

setembro", calcula o diretor financeiro e de relações com

investidores, Emílio Fugazza, em entrevista ao Broadcast.

Atualmente, um dos principais gargalos para o

planejamento de novos projetos está na obtenção de

licenças junto aos órgãos públicos, que estão fechados ou

com funcionamento parcial.

Fugazza disse que a chegada da crise repeliu a procura por

imóveis, mas acredita que a demanda tende a melhorar no

curto prazo. Na sua visão, os consumidores voltarão os

olhos para o mercado imobiliário depois que passar o susto

inicial provocado pela pandemia. "Abril está sendo um mês

muito difícil para nós, mas, à medida em que a pessoas

forem digerindo a situação, o interesse pelo mercado

imobiliário tende a voltar".
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A discussão está na Associação Brasileira das Entidades de

Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Os bancos

privados consideram alternativas como antecipar recursos

para obras e flexibilizar as vistorias nos canteiros neste

período em que a circulação de pessoas foi limitada para

conter a propagação da doença no País. Essas medidas

podem injetar um fôlego no setor, uma vez que o crédito

contratado para construção normalmente só é liberado

após a verificação do andamento das obras. Apesar da

disposição em negociar, os bancos privados descartam a

formatação de um pacote amplo de apoio nos mesmos

moldes do anunciado dias atrás pela Caixa Econômica

Federal.

Além disso, as construtoras ficarão de fora da lista de

setores que receberão o socorro de bilhões de reais que

está sendo discutido pelo consórcio que engloba os

maiores bancos do País e é encabeçado pelo Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O entendimento é de que o setor de construção civil tem

condições de suportar a crise e que poderá retomar

futuramente a venda dos imóveis parados no estoque.

Além disso, as linhas de crédito para o mercado imobiliário

estão concentradas na Caixa – que já adotou medidas de

ajuda, diferente de setores como aviação ou varejo não-

alimentício, que terão de ser socorridos por conta da crise.

A leitura dos bancos é a de que não adianta ter uma visão

top down, ou seja, de cima para baixo para todos os

setores econômicos que precisam de apoio nesta crise. No

caso das construtoras, cada uma tem uma série de

empreendimentos organizados em sociedades de

propósito específicos (SPEs), com características individuais

em termos de lucro, endividamento, caixa e compromissos.

Enquanto isso, a Caixa, que tem cerca de 70% de

participação no mercado nacional de crédito imobiliário,

anunciou R$ 43 bilhões para apoiar o setor na travessia da

turbulência causada pela pandemia. Esses recursos estão

sendo liberados na forma de antecipação de 20% dos

recursos para obras e carência de seis meses nas

contratações de novos empréstimos. Como contrapartida,

as construtoras se comprometeram a não demitir.

22/04 - Construção é setor que relata maior impacto

negativo da pandemia, diz Ibre – Valor Econômico

Redução da demanda e paralisação das atividades são os

principais fatores que contribuem para que empresários

sintam com força os efeitos negativos da crise do novo

coronavírus nos seus negócios, aponta pesquisa do

Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV). Responsável

pelas tradicionais sondagens mensais de confiança junto a

consumidores e setores produtivos, o Ibre incluiu no seu

levantamento de abril perguntas adicionais para medir os

impactos da pandemia. Foram consultados 1.731

consumidores e 2.987 empresas até 17 de abril.

100% reforçaram os procedimentos de higiene, adotaram

horários escalonado de almoço e de vestiário para evitar

aglomeração.

94% já começaram a fornecer máscaras para o transporte

dos funcionários (trajetos casa-trabalho e trabalho-casa), e

86% fornecem máscaras extras nas obras, além das

obrigatórias exigidas devido ao risco ocupacional (EPI). As

empresas que ainda não disponibilizam estão em processo

de aquisição durante esta semana.

Por último, como forma de mitigar ainda mais os riscos de

contaminação, 22% está adotando um procedimento de

transporte especial.

Podemos ainda destacar que a idade média dos

trabalhadores em canteiro de obra é de 35 anos. Nesse

grupo a taxa de letalidade em função do Coronavirus é

menor que 1%. Além disso, as atividades são sempre

realizadas em espaço aberto e em geral com bom

espaçamento.

19/04 - Com a covid-19, vendas de imóveis desabam em

abril – Valor Econômico

A proibição do funcionamento de estandes de vendas, em

alguns mercados, e a redução da circulação de pessoas por

causa da disseminação do coronavírus se refletiram na

diminuição dos lançamentos imobiliários, na segunda

quinzena de março, em relação ao que estava previsto,

conforme apontam as prévias operacionais já divulgadas.

Nas vendas, porém, o impacto começou a ser sentido, de

forma relevante, a partir deste mês.

Há expectativa de poucos lançamentos, no segundo

trimestre, a maior parte no segmento de baixa renda, no

qual a compra se refere, geralmente, ao primeiro imóvel e

significa a substituição do aluguel pela prestação.

Em conjunto, Cyrela, Direcional Engenharia, Even

Construtora e Incorporadora, EZTec, Helbor, MRV

Engenharia, RNI Negócios Imobiliários e Tenda lançaram R$

3,21 bilhões, de janeiro a março, o que representa queda de

10% em relação ao Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 3,57

bilhões apresentados no mesmo período do ano passado.

Se desconsiderados os dois lançamentos do

empreendimento Fasano, realizados pela Even no primeiro

trimestre de 2019, que distorcem a base de comparação,

teria havido crescimento de 8% do VGV lançado pelas oito

incorporadoras. As vendas líquidas aumentaram 18,9%, para

R$ 4,32 bilhões.

22/04 - Bancos negociam alternativa de socorro a

construtoras na crise – Estado de S. Paulo

Os bancos avaliam alternativas para socorrer,

individualmente, as construtoras que foram afetadas pelo

fechamento de estandes de vendas e restrições às obras na

crise do novo coronavírus.

Notícias: Mercado Imobiliário
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"Numa campanha como esta, estamos tentando

restabelecer o que tínhamos planejado. Não é um

acréscimo, mas sim uma tentativa de manter o plano de

vendas", afirmou o presidente da CBIC, José Carlos Martins,

referindo-se à queda abrupta das vendas após o

fechamento dos estandes em muitas cidades devido aos

decretos locais para restrição da circulação de pessoas.

"As vendas permitirão um novo ciclo de lançamentos

futuramente e vai ajudar a preservar os empregos",

argumentou o presidente da Abrainc, Luiz França. "Quando

acaba um ciclo de obras e um novo ciclo começa, os

funcionários continuam trabalhando em novos canteiros."

O setor da construção tem 87% dos canteiros de obras em

atividade. Entre os 600 mil operários, em torno de 600 são

suspeitos de terem contraído o coronavírus e penas 4 casos

foram confirmados, sem ocorrência de mortes até aqui, de

acordo com o presidente da Abrainc.

24/04 - Para construtora Moura Dubeux, agora é a hora de

comprar casa própria – Exame

O momento é de isolamento social na maioria das cidades

brasileiras e os negócios menos digitais, como o das

construtoras, estão sofrendo de forma significativa. Mas

para a Moura Dubeux, que atua na região Nordeste, este é

um momento propício para quem quer comprar a casa

própria.

“Os bancos privados estão com campanhas agressivas de

crédito para pessoas físicas e a Caixa tem cumprido seu

papel de fomentar o nosso setor”, afirma Diego Villar,

presidente da Moura Dubeux em entrevista à EXAME.

Há 37 anos no mercado, a companhia abriu capital na bolsa

brasileira B3 no último mês de fevereiro, na esteira da

recuperação do setor desde o segundo semestre do ano

passado.

Com projetos de médio e alto padrão em Pernambuco,

Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Alagoas, a construtora

tem, atualmente, 21 canteiros de obras funcionando. Em

Recife e Fortaleza, as obras estão paradas pelas restrições

de lockdown e todos os funcionários destas duas capitais

foram colocados em férias coletivas.

A empresa esperava ter um ano bastante aquecido, com 14

lançamentos. No entanto, diante da pandemia da covid-19,

os planos estão sendo revisados. Este número deve ser

reduzido consideravelmente.

“Nesse período de lockdown, houve uma queda

significativa das vendas no segmento de médio e alto

padrão. Nós estamos tentando nos adaptar à nova

realidade.”

Grande parte das companhias disse perceber os reflexos

negativos causados pela crise, mas o impacto negativo ou

muito negativo registrou relato maior (94,3%) no setor de

construção. Em seguida estão as empresas prestadoras de

serviços (91,7%), principalmente aquelas ligadas a

alojamento, serviços de transporte rodoviário e obras de

acabamento.

Dentro da indústria, os segmentos relacionados a bens

duráveis e de capital sofrem mais negativamente os reflexos

da crise, ambos afetados por problemas no fornecimento

de insumos importados. Vestuário (87,8%), couros e

calçados (81,8%) e veículos automotores (79,7%) são os que

possuem a maior proporção de empresas reportando

impacto muito negativo em seus negócios. Segundo o Ibre,

fabricantes de vestuário enfrentam dificuldades no

fornecimento de insumos importados, enquanto

produtores de couros e calçados sofrem com a redução da

demanda externa.

23/04 - Construtoras iniciam campanha de vendas de

imóveis com descontos a partir de R$ 3 mil – Estado de S.

Paulo

O setor de construção está começando nesta quinta-feira,

23, uma campanha nacional de venda de imóveis com

descontos de, no mínimo, R$ 3 mil. Batizada de "Vem

Morar", a iniciativa terá duração de 60 dias e vai valer para

imóveis de todos os padrões, desde moradias do programa

Minha Casa Minha Vida até empreendimentos de alto

padrão, onde os descontos poderão ser maiores.

A campanha foi anunciada em conferência online com

jornalistas realiza pela Câmara Brasileira da Indústria da

Construção (CBIC) e pela Associação Brasileira das

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). A Caixa Econômica

Federal também está apoiando a divulgação da promoção.

A medida já havia sido antecipada pelo Estadão/Broadcast

em 9 de abril.

A intenção da campanha é dar uma injeção de ânimo aos

consumidores, combinada com o pacote de incentivos

anunciado há algumas semanas pela Caixa. O banco estatal

concedeu seis meses de carência para o início do

pagamento de novos empréstimos para aquisição da casa

própria em meio à pandemia do coronavírus.

Além disso, decidiu antecipar recursos para obras das

construtoras e paralisou por três meses o pagamento de

financiamentos que já estavam em andamento, entre outras

medidas.

Ao todo, o pacote da Caixa totaliza R$ 43 bilhões,

considerando a concessão de crédito novo, antecipação de

recursos e pausas na amortização. Como contrapartida, as

empresas de construção se comprometeram a não demitir,

preservando um total estimado de 1 milhão de

empregados no setor.

Notícias: Mercado Imobiliário
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Embora o tom seja de otimismo, a Moura Dubeux enfrenta

como qualquer outra empresa, no país, as intempéries do

mercado, em um cenário de profunda retração da

economia.

Apenas em março, as negociações na B3 foram

interrompidas seis vezes – o chamado circuit breaker – em

um sinal de forte estresse do mercado. Nem a Moura nem

as outras companhias listadas escaparam do pânico gerado

pela conjuntura global.

As ações ordinárias da construtora (com direito a voto)

saíram de 19 reais, no IPO, para cerca de 6,99 reais nesta

quinta-feira, 23.

Apesar disso, a Moura Dubeux segue confiante. “Não

demitimos e não pretendemos demitir até 31 de maio.

Confiamos que, no segundo semestre, haverá uma melhora

gradual na economia”, diz Villar. “Temos bons projetos para

lançar, é claro que os resultados poderiam ser

espetaculares, mas acredito que mesmo na crise serão

bons.”

O executivo acredita que o pilar da confiança está

totalmente abalado neste momento, com o medo do

desemprego e a diminuição da renda do brasileiro em

geral. Porém, ele afirma que a taxa básica de juros Selic em

3,75% – o menor nível da história – contribui para a

realização do sonho de quem busca a casa própria e está

mais capitalizado.

“Mesmo na crise, os fundamentos que levam à compra do

imóvel não mudam, principalmente o enorme déficit

habitacional e o crédito barato para a pessoa física”, afirma

Villar.

IPO

A Moura Dubeux realizou oferta pública inicial (IPO, na sigla

em inglês) no dia 13 de fevereiro e levantou 1,25 bilhão de

reais. Segundo Villar, a empresa tem hoje um caixa livre de

150 milhões de reais e recebíveis de 300 milhões para 2020,

totalmente desonerados. “É uma posição muito singular”,

diz.

Para ele, a companhia tem condições de “segurar os

preços” dos imóveis por um tempo, mesmo em um cenário

de queda das vendas relatada por construtoras. Apesar

disso, a Moura está concedendo descontos de até 20% em

algumas unidades prontas e lançou uma campanha que

promete a devolução do dinheiro pago (exceto comissão)

caso o proprietário venha a perder o emprego em até 120

dias da data da assinatura do contrato.

Segundo Villar, a economia vai entrar em recessão porque

as pessoas estão consumindo somente o essencial,

entretanto, na sua visão, os preços dos imóveis continuam

bons no Nordeste e as condições materiais do mercado se

mantêm, com boas oportunidades inclusive de aluguel de

sala e de apartamentos.

“A vacância é muito baixa em Recife, Salvador e Fortaleza. O

segmento empresarial teve um momento de excesso de

oferta, mas hoje está totalmente equilibrado”, garante

Villar.

Na perspectiva dele, a crise vai levar a uma consolidação

“natural” do mercado imobiliário. Algumas empresas devem

ficar pelo caminho e haverá menos incorporadoras

oferecendo terreno.

“Por isso, a probabilidade de aumento de preço dos

terrenos é remota e do incremento do número de

incorporadoras, no curto e médio prazo, também. Isso

permite que tenhamos uma posição muito boa no

mercado”, diz o executivo.

A mesma crença é compartilhada pela construtora Mitre,

que também abriu capital na B3 no início de fevereiro deste

ano. A companhia levantou 1,18 bilhão de reais em seu IPO

e engrossou, à época, o movimento de euforia no setor da

construção.

Notícias: Mercado Imobiliário
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