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03/03/2020 14:00 - AGE : PATC – Pátria Edifícios Corporativos

05/03/2020 14:30 - AGE : FVBI – VBI FL 4440

06/03/2020 10:00 – AGO/E : RBCB – Rio Bravo Crédito Imobiliário

09/03/2020 15:00 - AGO : PQDP – Parque Dom Pedro

11/03/2020 09:00 - AGE : KNRI – Kinea Renda Imobiliária

13/03/2020 10:00 - AGE : VISC – Vinci Shopping Center

09/04/2020 09:00 - AGE : KNIP – Kinea Kinea Índice de Preços

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS: (AGE E AGO)

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs

12/03 – Lucro da Aliansce Sonae contrai 36,3% no 4º

trimestre e soma R$ 100,6 milhões – Money Times

O lucro líquido da Aliansce Sonae (ALSO3) caiu 36,3%

no quarto trimestre de 2019, de acordo com o balanço

divulgado pela companhia ontem (11). O valor passou

de R$ 157,9 milhões no mesmo intervalo de 2018 para

R$ 100,6 milhões.

No acumulado de 2019, o lucro atingiu R$ 84,3 milhões,

caindo 72,2% em relação ao ano anterior.

A receita líquida trimestral da empresa, por sua vez,

subiu 10% e somou R$ 268 milhões. Em 12 meses, o

valor passou de R$ 850,2 milhões para R$ 931,7

milhões – alta de 9,6%.

O Ebitda ajustado cresceu 13,5% entre outubro e

dezembro, de R$ 189,9 milhões para R$ 215,6 milhões.

Na base anualizada, o montante avançou 11%,

alcançando R$ 689 milhões.

A margem atingiu 78,9% no trimestre (aumento de 354

pontos-base) e 74,3% no ano (aumento de 167 pontos-

base).

As Vendas Mesmas Lojas (SSS) aumentaram 35

pontos-base nos últimos três meses do ano passado,

atingindo 3,8%. De janeiro a dezembro, o percentual foi

de 3,6%, alta de 163 pontos-base.

A Aliansce Sonae encerrou 2019 com taxa de ocupação

de 96,7%.

12/03 – Helbor conclui venda de empreendimento para

fundo de investimentos por R$ 44 milhões – Money

Times

A Helbor (HBOR3) concluiu a venda de um

empreendimento em São Bernardo, no ABC Paulista,

para o fundo de investimento imobiliário Multi Renda

Urbana pelo valor de R$ 44 milhões, informou a

empresa.

A companhia, que está vendendo ativos para reduzir o

endividamento, pretende usar os recursos para quitar

debêntures do CRI (Certificado de Recebíveis

Imobiliário).

12/03 – Mesmo com coronavírus, shoppings mantém

circulação de clientes – Veja

Um alto executivo de uma das maiores redes de

shoppings centers do país relatou ao Radar nesta quarta

que, até o momento, o novo coronavírus não provocou

impacto na circulação de pessoas dentro dos centros de

compras pelo país.

Apesar da rotina “normal”, as empresas têm tomado

medidas preventivas, como ampliar o número de

“dispensers” do álcool gel pelas áreas de circulação,

além de aumentar a frequência de reposição do produto

nos equipamentos.

Algumas unidades também passaram a incluir anúncios

informativos sobre cuidados preventivos e alertas oficiais

em relação à doença nos totens eletrônicos.

Atualmente, o Brasil conta com cerca de 600 shoppings

centers.
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— O mercado imobiliário voltou a atrair um investidor de

longo prazo, diferente daquele que entrava no

lançamento e tentava vender com lucro na entrega —

diz Vitor Bidetti, presidente da Integral Brei, gestora

especializada no segmento imobiliário.

O movimento mais expressivo está no segmento de

fundos imobiliários. São produtos financeiros em que os

gestores aplicam recursos em imóveis residenciais ou

comerciais, shoppings, imóveis destinados a logística

(como galpões) e hotéis. Os investidores recebem uma

remuneração como se fosse um aluguel.

Em 2018 eram 140 mil aplicadores. Agora, passam de

600 mil com mais de R$ 150 bilhões investidos. O valor

de uma cota custa a partir de R$ 2, mas para ter

rendimento mais interessante, especialistas dizem que

aplicação mínima deve ser de R$ 1 mil.

— Os fundos permitem que o pequeno investidor tenha

acesso a imóveis que não teria como pessoa física —

diz Nonino.

Atualmente, diz o professor do Insper, as taxas de

administração desses produtos variam entre 0,2% (nos

fundos chamados passivos, em que o gestor escolhe um

ativo e mantém essa estratégia) a 1,50%, no caso de

fundos com gestão ativa (em que o gestor vai

selecionando e mudando o portfólio para obter maior

retorno).

No ano passado, o Ifix, o índice de fundos imobiliários da

B3, com os 131 fundos mais negociados, teve

rendimento de 35,95%, maior que o do Ibovespa, que

teve valorização de 31,58%. Este ano estão sofrendo

queda, mas a correção já era prevista pelos

especialistas, depois do 'efeito manada' de 2019. O Ifix

já recuou 7,23%; o Ibovespa, 15,26%.

Já estão surgindo novos produtos, como fundos

imobiliários que compram imóveis residenciais apenas

para locação. Há também os que aplicam em galpões

que estocam mercadorias, fundos de logística, que

também devem crescer puxados pela alta das vendas

on-line, dizem os especialistas.

A Integral Brei estuda a estruturação de fundos que

investem em imóveis de aluguel apenas para estudantes

e residenciais para terceira idade. E amplia a fatia de

fundos imobiliários chamados 'de papel', que compram

títulos de renda fixa como Letras de Crédito Imobiliário

(LCI) ou Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Outra categoria que desponta é o chamado FOF, fundos

que compram cotas de outros fundos imobiliários, com

taxas de administração mais elevadas porque exigem

maior gestão.

Crescem ainda investimentos coletivos no setor

imobiliário, ou crowfunding. Fintechs levantam recursos

de pessoas físicas, emprestam a construtoras, com a

promessa de retornos mais atrativos que a renda fixa

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
09/03 - Com juro baixo, imóveis voltam a atrair

investidores – O Globo

O casal Jorge e Sonia Gomes estava insatisfeito com o

rendimento de sua caderneta de poupança, de 4,34%

em 2019. Decidiram procurar um investimento mais

rentável e, em dezembro, sacaram o dinheiro e

compraram por R$ 600 mil um imóvel de três

pavimentos em Santo André, no ABC paulista. Vão

alugar o salão do andar térreo, as três salas do segundo

pavimento e montar um estúdio de música para o filho

no último andar, que também pretendem locar a

terceiros.

— Estava incomodado com o rendimento da poupança e

como procurava um lugar para montar o estúdio de meu

filho, decidi sacar da poupança e investir num imóvel.

Paguei um valor abaixo do de mercado e espero ganhar

com a valorização do imóvel nos próximos cinco anos,

além dos aluguéis, que certamente vão me render mais

— disse Jorge Gomes.

O mercado imobiliário está voltando a ser uma

alternativa de investimento, segundo os especialistas.

Eles avaliam que, com juro baixo, os brasileiros estão

procurando opções de retorno mais generoso. Estima-se

para 2020 potencial de aumento entre 10% e 15% no

valor do metro quadrado para venda e para locação em

São Paulo, maior mercado do país. A cidade puxa a fila

e as demais capitais tendem a replicar este movimento

adiante.

— O preço do metro quadrado ficou estável por mais de

seis anos, perdendo até para a inflação. Agora começa a

reagir. E também começa uma retomada no preço de

locação — diz o diretor da Ourinvest Real State e

professor do Insper, Rossano Nonino.

Na Lello Imóveis, uma das maiores imobiliárias de São

Paulo, atualmente de cada dez pessoas que procuram

imóvel para comprar, três têm como objetivo

investimento e não moradia própria.

— Quando a Selic estava em 14,5% ao ano, em 2015 e

2016, quem procurava imóvel queria realizar o sonho da

casa própria — conta Igor Freire, diretor de vendas da

Lello.

Ganho como o do aluguel

No ano passado, em São Paulo, foram lançadas 55 mil

novas unidades residenciais e vendidas 44 mil. Em

2018, os lançamentos totalizaram 32 mil; as vendas, 29

mil. Para 2020, a expectativa é que o ritmo de

crescimento se mantenha. Com taxas de juro para

financiamento da casa própria mais baixas, a partir de

6,5%, e novas modalidades de empréstimo, como a

lançada pela Caixa mês passado, que prevê juros fixos

de 8% a 9,75% ao ano, a tendência é que as vendas

continuem aquecidas.



www.guide.com.br

Relatório Semanal – FIIS
Fundos de Investimentos Imobiliários

Porém, no acumulado do ano, registra-se retração de

0,5%, em razão das fracas vendas que ocorreram em

janeiro. De acordo com o SNIC, o desempenho é fruto

das volumosas chuvas no período, principalmente nas

regiões Norte e Sudeste, que afetaram o ritmo de obras

da construção civil.

Paulo Camillo Penna, presidente do SNIC, disse, em

nota da entidade, que os resultados do mês passado

mostram uma desaceleração. “Tivemos menos dias

úteis em fevereiro em virtude do Carnaval, e a esperada

melhora de venda de cimento acabou não vindo, pelo

grande volume de chuva registrado no mês”, afirmou.

06/03 - Mitre: IPO tem ampla participação de pessoas

físicas; estrangeiros dominam – Valor Econômico

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)

da incorporadora Mitre Realty contou com ampla

participação de pessoas físicas, mas a maioria dos

papéis foi adquirida por investidores estrangeiros,

segundo o anúncio de encerramento da operação, que

terminou nesta sexta-feira (6).

Um total de 7,3 mil pessoas físicas, equivalente a 94,2%

da quantidade de subscritores, adquiriram 5.991.754

ações no IPO, em torno de 11% do total emitido. Os

investidores estrangeiros foram os que compraram a

maior parte das ações — 27.628.598 unidades, em torno

de 50%.

A oferta consistiu na distribuição de 54.545.454 ações,

excluindo 6.818.180 recompradas no âmbito da

atividade de estabilização.

06/03 - Allpark Empreendimentos, dona da Estapar,

entra com pedido de IPO – Valor Econômico

A Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços

protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o

pedido para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na

sigla em inglês). A companhia é dona da rede de

estacionamentos Estapar.

O Valor apurou que a oferta tinha sido registrada com

pedido de sigilo. Entretanto, como a companhia registrou

em cartório a ata da reunião do conselho que aprovou a

operação, a CVM resolveu publicar em seu site que a

oferta se encontra em análise. Ainda assim, muitos

documentos continuam sob sigilo, incluindo o prospecto

preliminar. A data do registro na CVM é de 17 de

fevereiro.Porém, no acumulado do ano, registra-se

retração de 0,5%, em razão das fracas vendas que

ocorreram em janeiro. De acordo com o SNIC, o

desempenho é fruto das volumosas chuvas no período,

principalmente nas regiões Norte e Sudeste, que

afetaram o ritmo de obras da construção civil.

Fundada em 1981 em Curitiba, a Allpark tem hoje mais

de 400 mil vagas de estacionamentos em 77 cidades,

além de 23 cidades com o sistema Zona Azul Digital.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
. A Urbe Me, no mercado desde 2015, já captou R$ 54

milhões, com aplicação inicial a partir de R$ 1 mil. A

remuneração vem de uma porcentagem da venda do

imóvel.

— Menos de 5% dos projetos apresentados para

receber o crowfunding são aprovados. Analisamos o

histórico da incorporadora, o crédito e a precificação do

imóvel, dependendo da região onde vai ser construído.

Tudo para reduzir o risco — diz Lucas Obino, arquiteto e

sócio da Urbe Me.

Hora da casa própria

O tempo do investimento varia de 18 a 36 meses,

dependendo do prazo de entrega da obra. O retorno tem

sido entre 9% e 18% do investimento inicial. O risco para

o investidor existe quando a obra atrasa ou, em caso

extremo, a construtora quebra. No caso da Urbe Me, dos

30 empreendimentos investidos apenas dois atrasaram,

mas nunca uma incorporadora quebrou.

— O momento é o melhor em décadas para quem quer

comprar imóvel para morar. Mas para investir, só

mesmo quem é do ramo. Já nos fundos imobiliários com

ativos diversificados, o risco é mais diluído — diz o

consultor de investimentos Paulo Bittencourt, que

recomenda ainda que o fundo escolhido tenha mais de

dez anos de existência.

06/03 - Sinduscon-SP vê alta de 3% do PIB da

construção em 2020 – Valor Econômico

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado

de São Paulo (Sinduscon-SP) reafirmou nesta sexta-

feira sua estimativa de um crescimento de 3% do

Produto Interno Bruto (PIB) da construção em 2020.

A projeção foi mantida apesar das revisões baixistas

para o crescimento brasileiro este ano e de um resultado

abaixo do esperado do PIB da construção em 2019. No

ano passado, o indicador fechou em alta de 1,6%, ante

estimativa do Sinduscon-SP de avanço de 2%.

“A projeção de crescimento para a construção se

mantém devido ao volume maior de obras já

contratadas, ao aumento do emprego em 2019 nas

fases antecedentes de obras (projetos e preparação de

terrenos) e às expectativas dos empresários sobre o

desempenho das construtoras nos próximos meses”,

informou a entidade, em comunicado.

06/03 - Chuvas afetam vendas de cimento em fevereiro

– Valor Econômico

A indústria de cimento do país fechou fevereiro com

vendas ao mercado local de 4,1 milhões de toneladas,

mesmo volume de um ano atrás, informou nesta sexta-

feira (6) o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento

(SNIC).
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Esse conceito não é novo no Brasil. Desde a

estruturação das antigas pensões, modelo semelhante

foi utilizado pela locação de dormitórios ou camas, com

o compartilhamento de outros espaços da casa, como

salas, varandas e banheiros. As repúblicas estudantis,

muito comuns em cidades com universidades, são

modelos semelhantes ao do coliving.

Entretanto, o moderno conceito de coliving surgiu nos

países escandinavos na década de 1960 e foi originado

em função de três questões principais: falta de habitação

acessível de qualidade, combate à solidão e criação de

um senso comunitário nos locais de moradia.

Esse modelo vem se reestruturando ao longo dos anos e

tem encontrado, em muitas cidades, entraves legais

para o seu desenvolvimento. Apesar disso, teve maior

impulso a partir de 2012 na China e nos EUA.

A evolução desse conceito como produto imobiliário de

sucesso depende de uma série de fatores, entre eles

uma legislação de uso e ocupação do solo compatível e

novas formas de abordar os projetos arquitetônicos.

Devemos nos afastar dos projetos compartimentados e

criar edifícios com arranjos que possibilitem

oportunidades para interação social. Comunidades não

são commodities que podem ser manufaturadas

facilmente. Para cada projeto específico, o equilíbrio

entre o privado e o comunitário deve encontrar os níveis

adequados e desejáveis de relacionamento entre as

pessoas.

Na era do compartilhamento, o aumento expressivo de

habitantes de grandes cidades morando em imóveis

alugados reforça essa tendência. Londres, por exemplo,

apresentava, no ano 2000, aproximadamente 40% dos

habitantes morando em imóveis alugados, e há a

expectativa de, em 2025, esse percentual chegar a 60%.

Nos EUA, 27% da população morava de aluguel em

1996, número que subiu para 40% em 2019. Na cidade

de Nova York, 67% dos domicílios são alugados.

Por outro lado, no Brasil, temos ainda muito espaço para

crescer. Somente 19% dos domicílios são alugados e

têm sua maior expressão na Grande de São Paulo, onde

o total de domicílios nessa condição chega a 21%.

Há de se considerar, ainda, os efeitos positivos que esse

novo produto imobiliário pode trazer para as cidades,

como estímulo à atração de talentos, promoção da

diversidade, incentivo a conexões sociais e, de alguma

forma, tornar a cidade mais inclusiva. Esse modelo de

moradia pode ajudar, ainda, a viabilizar o acesso à

habitação por pessoas sem condições financeiras de

morar em alguns locais da cidade, evitando, dessa

forma, o processo de gentrificação nessas regiões.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
O BTG Pactual adquiriu o controle em 2009 e atraiu

outros sócios. Em 2018, o Valor mostrou que o BTG

tinha fatia de 49,5% na companhia, seguido do fundo

americano Equity International, com 30,2%; Bozano

Investimentos, com 11,5%; Franklin Templeton, com

6,1%; e os ex-donos, com 2,7%.

10/03 - WTorre fecha projeto imobiliário da Odebrecht

em terreno do Carrefour – Estado de S. Paulo

A construtora residencial OR (antiga Odebrecht

Realizações Imobiliárias) acertou a venda para a WTorre

do projeto de um mega complexo imobiliário no terreno

do Carrefour na Marginal Pinheiros, zona sul de São

Paulo, conforme antecipou a Coluna do Broadcast na

sexta-feira, 6. As negociações começaram na metade do

ano passado e se estenderam até sábado, 7, quando

advogados e executivos das duas empresas assinaram

a papelada.

Vem por aí. Já aprovado na prefeitura, o

empreendimento contempla três torres – uma

corporativa, uma residencial de alto padrão e uma de

uso misto – com valor geral de vendas total estimado em

R$ 1,3 bilhão. Além disso, o terreno terá um shopping

center que abrigará uma loja remodelada do Carrefour

em substituição à unidade que funciona hoje no local. Ao

todo, as obras devem custar em torno de R$ 800

milhões.

Renovado. Sem fôlego para a empreitada, a OR passou

o negócio adiante por R$ 50 milhões, que cobrem custos

ligados ao desenvolvimento do projeto e obtenção de

licenças. Por sua vez, a WTorre já tem conversas em

andamento com potenciais parceiros para erguer os

edifícios, segundo fontes. As obras deverão começar em

até dois anos. Procuradas, WTorre e OR informaram

que não comentarão o assunto. Já o Carrefour disse

apenas que “dará mais detalhes do projeto quando for

apropriado”.

09/03 - Os efeitos do coliving, novo estilo de moradia

compartilhada – Folha de S. Paulo

A população mundial deve atingir 8,6 bilhões de pessoas

em 2030, e isso transforma o desenvolvimento da

produção habitacional em um dos maiores desafios do

século 21. E se pudéssemos resolver pelo menos parte

desse problema repensando a maneira como vivemos?

Talvez, os modelos de coabitação possam ser

alternativa importante no atendimento da demanda por

moradia.

A definição moderna de coliving envolve o trabalho de

alguém que, de alguma forma, reúne pessoas diferentes

para viverem em um mesmo imóvel, compartilhando

ambientes que estimulam a socialização.
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Essa expansão da oferta de imóveis menores deverá

trazer um novo perfil de moradores à região, sobretudo

pessoas mais jovens. Na avaliação do engenheiro

Reinaldo Fincatti, diretor da Empresa Brasileira de

Estudos de Patrimônio (Embraesp), esses apartamentos

compactos acabam sendo direcionados a pessoas

solteiras ou casais sem filhos.

“Trata-se de um novo perfil de morador, em uma região

consolidada de alto padrão, que faz fronteira à zona

exclusivamente residencial, cujos impactos serão

sentidos nos próximos anos”, avalia Fincatti.

Vaga na garagem

O engenheiro destaca que esse perfil de cliente está

mais inclinado ao uso do transporte público, o que

combina com a nova configuração dos

empreendimentos, já que boa parte dispõe de uma ou

mesmo nenhuma vaga na garagem.

“Para o comércio, não há dúvidas de que haverá

demanda por produtos de consumo cotidiano, cabendo

aos estabelecimentos se adaptarem a essa realidade.

Do ponto de vista da arquitetura, se mostra claro um

processo de renovação urbana pela substituição de

antigos casarões por modernos prédios planejados, que

deverão mudar a paisagem local”, prospecta Fincatti.

De acordo com a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano (SMDU), a região próxima à

Rebouças conta zonas de classificação e regras

diferentes para o número de vagas de garagem

permitido.

No caso do lado “par” da via, em direção a Pinheiros, as

quadras são classificadas como Zona Eixo de

Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) – de usos

residencial e comercial e com alta densidade

demográfica e construtiva. Nesta parte, fica estabelecida

até uma vaga por apartamento. Fora da ZEU, o número

pode ser maior.

Levantamento da plataforma ZAP mostra que o preço

médio do metro quadrado à venda nos 500 metros

circundantes à avenida é de R$ 12.458 para imóveis de

até 30 m², enquanto vai a R$ 13.730 o apartamento de

65 m². Considerando o número de vagas, o m² mais

caro ainda é para imóveis com três ou mais vagas na

garagem, com valor médio de R$ 13.279. Já

apartamento sem vaga cai para R$ 9.753.

Mercado aquecido

Além de ser uma avenida estratégica, uma vez que

interliga dois dos mais expressivos polos econômicos da

capital (as Avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima), a

Rebouças viu aumentar o interesse desde que a

legislação de 2016 aumentou o coeficiente de

aproveitamento de 2 para 4 em algumas partes dela

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Essa experiência comunitária deve ser expandida para a

vizinhança. Para isso, o planejamento do produto deve

incluir a compreensão da ambiência regional e das suas

necessidades, além de promover o entendimento de

como o empreendimento pode ser útil e quais os tipos

de espaços ele deve conter para beneficiar o entorno.

Coliving pode se tornar uma alternativa importante no

leque de opções para solução dos problemas

habitacionais. Contudo, ele ainda carece de um pouco

mais de entendimento quanto à sua estruturação pelo

mercado, e de aperfeiçoamentos na legislação

urbanística, para que esses marcos legais possibilitem a

perfeita adaptação desse modelo ao regramento de uso

e ocupação do solo.

06/03 - Direcional expande 55% do lucro no 4º trimestre;

prejuízo anual é revertido – Money Times

A Direcional (DIRR3) terminou o quarto trimestre de

2019 com crescimento de 55% do lucro líquido contábil,

de acordo com os dados do balanço divulgado pela

companhia ontem (9). O valor, impulsionado pelo

desempenho operacional, foi de R$ 18,1 milhões nos

últimos três meses de 2018 para R$ 28,2 milhões.

09/03 - Rebouças tem boom de prédios e atrai novo

perfil de moradores – Estado de S. Paulo

A Avenida Rebouças e ruas vizinhas convivem

atualmente com o barulho constante criado por uma

pulverização de novos empreendimentos. O “canteiro de

obras” é um dos resultados da Lei de Zoneamento, que

em 2016 revisou a Lei de Uso e Ocupação do Solo da

cidade e incentivou o aumento do potencial construtivo.

Segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo

(Secovi-SP), foram 3.845 apartamentos lançados entre

2016 e 2019 num raio de até 500 metros ao longo de

toda a Rebouças. A quantidade de apartamentos saltou

ano a ano: 188 em 2016; 1.010 em 2017; 1.258 em

2018; e 1.389 no ano passado. Num giro pelas

redondezas, é possível ver placas de incorporadoras

como Helbor, Tishman Speyer, Tegra, You, Planik e

Nortis.

Numa rua como a Cristiano Viana, no quarteirão mais

próximo da Rebouças e vizinho à estação Oscar Freire

da linha 4-Amarela do metrô, é possível contar ao

menos seis prédios em fase inicial de construção. Com

boa oferta de transporte público e uma renovação em

curso, a Rebouças e seu entorno devem ganhar uma

nova cara.

Uma das mudanças em curso vem com o alto índice de

imóveis pequenos. Conforme os dados do Secovi, a

maior parte das unidades lançadas (69%) são de

apartamentos com um dormitório. As unidades com dois

quartos representam 22%, e as com três ou mais

somam 9% do total de lançamentos.
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O foco dos projetos no ano são os imóveis de R$ 500 mil

a R$ 2 milhões, localizados nas zonas Sul e Oeste da

capital paulista e voltados a famílias com renda mensal

entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. A companhia não tem

planos de voltar a atuar tão cedo no Minha Casa Minha

Vida (MCMV), onde realizou o último lançamento em

2019. Para os próximos trimestres, a prioridade é o

público de alta renda, menos impactadas por crises

econômicas. "Os projetos que planejamos para 2020 são

do mesmo tipo que lançamos durante a crise de 2014 e

que nos permitiram atravessar o período com um bom

nível de vendas", lembrou Cury.

O executivo disse ainda que a o clima de insegurança no

mercado financeiro, onde a bolsa de valores acumula

oscilações bruscas e desvalorização no ano, ajuda a

atrair investidores interessados na compra de um

imóvel. "Nessa época de insegurança, os pequenos

poupadores procuram investidores seguros. E ninguém

perde dinheiro com tijolo", argumentou.

A Trisul prevê desembolsar no mínimo R$ 250 milhões

com a compra de terrenos neste ano. Esse valor pode

subir de acordo com as oportunidades de compra. A

companhia tem, neste momento, um banco de terrenos

com potencial de lançar R$ 5,5 bilhões em projetos

imobiliários, volume suficiente para cerca de quatro anos

de operações. Os recursos obtidos na capitalização

realizada no segundo semestre do ano passado foram

destinados integralmente à compra de propriedades.

Cury disse que a concorrência está mais acirrada em

São Paulo, o que provocou um aumento de preço de

terrenos na ordem de 10% a 15%. A expectativa é que

esse custo seja repassado para o valor final dos

apartamentos.

O executivo disse que já começou a sentir também um

movimento inicial de aumento de custos de insumos

como aço, alumínio e concreto, cujos preços estavam

represados durante o período de crise. A companhia

também antecipou contratos de locação de máquinas e

equipamentos que serão usados ao longo de 2020 e

começo de 2021 com o objetivo de evitar o risco de falta

desses itens por conta do mercado mais aquecido na

capital paulista.

A Trisul teve lucro líquido de R$ 43,7 milhões no quarto

trimestre de 2019, alta de 113% ante o mesmo período

de 2018. A disparada do lucro está relacionada à

expansão de lançamentos e vendas, que ampliaram a

receita e ajudaram na diluição de custos. A receita

líquida aumentou 45%, para R$ 214,9 milhões, e a

margem bruta cresceu 4,3 pontos porcentuais, para

38,8%. No fim do ano a construtora tinha R$ 488

milhões em caixa, montante maior que a dívida bruta, de

R$ 305,3 milhões.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Ou seja, as incorporadoras passaram a ter permissão

para construir o dobro do permitido no mesmo terreno.

“A gente sempre gostou muito da região, mas os

terrenos continuavam caros e a lei não beneficiava tanto

o potencial do terreno. Com a mudança (em 2016),

privilegiou-se o potencial da Rebouças”, explica Marcelo

Bonanata, diretor de vendas da Helbor.

A incorporadora lançou na região o Wide São Paulo, que

teve todas as unidades vendidas em torno de 60 dias

durante o lançamento, no fim de 2017, diz Marcelo. O

feito fez o júri do Master Imobiliário conceder o prêmio

de comercialização ao empreendimento, que reúne

apartamentos residenciais, hotel, lojas e cinemas.

A Tishman Speyer, que também resolveu investir na

região, lançou o Alameda Jardins, de uso misto e que

conta com unidades residenciais amplas, com plantas de

91 m² a 268 m². Daniel Cherman, presidente da

incorporadora, nota que moradores de apartamentos

mais antigos na região têm procurado produtos mais

novos e modernos.

“A gente vê que tem uma migração às vezes de

apartamentos mais antigos e uma tendência de buscar

um condomínio mais moderno, com rooftop, piscina

etc..” Segundo Cherman, outro ponto forte do prédio

lançado é a localização, ao lado da estação Oscar Freire

do metrô.

10/03 - Trisul prevê até R$ 1,3 bilhão em lançamentos

em 2020, apesar de coronavírus – Estado de S. Paulo

A construtora paulistana Trisul prevê lançar

empreendimentos imobiliários com valor geral de vendas

(VGV) entre R$ 1 bilhão e R$ 1,3 bilhão em 2020. Se o

topo da meta for alcançado, a empresa vai superar os

lançamentos de 2019, que totalizaram R$ 1,1 bilhão.

O plano da Trisul já leva em consideração as notícias

sobre os primeiros casos de coronavírus registrados no

Brasil nas últimas semanas, em meio ao surto global da

doença. A propagação do vírus já pressiona a economia

mundial, o que levou analistas a diminuírem as

perspectivas para o Produto Interno Bruto (PIB)

brasileiro no ano.

"Vamos deixar os lançamentos prontos. Se a economia

começar a pesar negativamente sobre as vendas,

iremos repensar nossos projetos", afirmou o diretor

presidente e acionista controlador da Trisul, Jorge Cury

Neto, em entrevista ao Broadcast. "Mas, por enquanto,

achamos que nossos produtos são bem aceitos em

termos de planta e localização, então não devemos

sofrer nenhum tipo de restrição", avaliou.
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