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30/03/2020 10:00 - AGO : THRA – Cyrela Thera Corporate

31/03/2020 16:00 - AGE : ORPD – Ouro Preto Desenvolvimento

01/04/2020 10:00 – AGO : XTED – TRX Edifícios Corporativos

03/04/2020 10:00 - AGO : EDGA – Edifício Galeria

03/04/2020 15:00 - AGO : FAMB – Edifício Almirante

07/04/2020 10:00 - AGO/E : BRCR – BC Fund

07/04/2020 15:00 - AGO : CNES – Cenesp

08/04/2020 10:00 - AGO : BCFF – BTG Pactual Fundo de Fundos

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

09/04/2020 15:00 - AGO : BTCR – BTG Pactual Crédito Imobiliário

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS: (AGE E AGO)

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs

14/03 – Pandemia afeta movimento de shoppings e pode

ameaçar recuperação das vendas – Estado de S. Paulo

Com o avanço da pandemia de coronavírus no País, as

redes de shopping centers vivem um momento de

incerteza sobre como vai ficar o movimento nos centros

de compras nas próximas semanas. O fluxo de

visitantes começa a ser afetado, de acordo com

representantes das varejistas, o que pode colocar em

xeque a recuperação das vendas registrada nos meses

anteriores e até elevar a inadimplência de lojistas que

levou anos para ser normalizada após a crise.

“O movimento caiu significativamente nas últimas 48

horas. Foram uns 30% de queda nas visitas às lojas e

uns 20% a 30% nas vendas”, diz Tito Bessa Júnior,

presidente da Associação Brasileira dos Lojistas

Satélites (Ablos) e fundador da rede de moda TNG. “Se

esse resultado ocorreu em dois dias, imagine nas

próximas semanas. Se continuar, os lojistas não vão ter

recursos para pagar aluguel aos donos de shoppings”,

declara.

A Ablos representa as lojas de menor porte. Tem cerca

de 100 associados, entre os quais TNG, Barred’s e Mr.

Officer (vestuário), Doctor Feet (serviços), Casa do Pão

de Queijo (alimentação) e SideWalk (calçados).

Bessa solicitou reunião com a Associação Brasileira de

Shopping Centers (Abrasce), representante dos donos

de shoppings, para discutir medidas conjuntas para

amenizar as turbulências. Ele não descarta pedir

flexibilização em pagamentos de aluguel, condomínio e

taxas operacionais até que o impacto sobre as vendas

seja dissipado.

“Precisamos encontrar uma forma de administrar a

situação, senão vai virar guerra. É preciso compreensão

de que o mundo inteiro está enfrentando um momento

difícil e que todos precisam se ajudar”, declara Bessa.

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping

(Alshop), que une varejistas de portes variados, tem

visão mais contida. “Até agora o movimento está

próximo do que sempre foi”, diz o diretor Luis Augusto

Idelfonso. Segundo ele, há perspectiva de queda no

fluxo de consumidores ao longo da próxima semana.

Questionado sobre a divergência de percepção com a

Ablos, Idelfonso avalia que algum segmento pode já ter

sofrido queda nas vendas devido à alta do dólar ou à

escassez de produtos chineses, mas isso não foi

significativo para o setor como um todo. “De todo modo

esperamos ter um termômetro mais preciso na semana

que vem.”

Ildefonso concorda que, se houver cenário prolongado

de queda de vendas as varejistas terão dificuldades de

pagar aluguel. “Se o problema for duradouro,

provavelmente vão surgir novas negociações entre

lojistas e donas dos shoppings, assim como vimos na

crise”.

Pesquisa

O discurso das donas de shoppings é que o movimento

está regular, embora não se saiba até quando. A

Abrasce não concedeu entrevista, mas informa, em nota,

que tem pesquisa em andamento para identificar

possíveis impactos no setor.
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um serviço que promete colocar um “shopping center”

na palma da mão do consumidor, com entregas feitas

em até uma hora. Segundo a empresa, que revelou a

novidade com exclusividade ao Estado, a vertical já

nasce com mais de 50 parceiros, incluindo marcas como

Fast Shop (eletrônicos), Decathlon (materiais

esportivos), Saraiva (livros) e L’Occitane (beleza).

“O que estamos tentando fazer é uma revolução no

comércio eletrônico. Muitas marcas oferecem entregas

em até 24 horas, mas nós queremos fazer tudo em uma

hora”, diz Eduardo Sodero, diretor da Rappi no Brasil.

Inicialmente, o serviço vai começar a funcionar apenas

em São Paulo, mas a meta da empresa é que ele esteja

presente em breve em todas as 60 cidades do País em

que a startup atua. Para ficar de pé, a operação vai se

sustentar em dois pilares: os entregadores parceiros da

colombiana e as lojas físicas das empresas que se

associaram à iniciativa.

“Assim que o usuário fechar o pedido no aplicativo,

mandamos uma mensagem para a loja preparar o

pacote e o entregador já se dirigir ao local”, explica o

executivo. O modelo de negócios também será parecido

com o que já é praticado pela Rappi com restaurantes

parceiros: a startup colombiana cobra uma comissão

sobre a venda dos produtos. Sodero não revelou qual

será o porcentual praticado pela Rappi no Mall – com o

negócio de entrega de refeições, esse valor costuma

girar em torno de 25% do pedido do usuário.

Foco será nos produtos, não nas lojas

O sistema de organização do aplicativo, porém, vai ser

diferente no Rappi Mall. Com restaurantes e

supermercados, o foco está nos estabelecimentos e

depois nos pratos. Já no “shopping center”, os produtos

estarão no centro da experiência. “Primeiro, o usuário

busca por um celular ou uma roupa, depois ele vai

conferir as lojas”, afirma Sodero. De acordo com o

executivo, a expectativa é de que o número de parcerias

da plataforma cresça de forma exponencial – a previsão

da Rappi é de ter 1 mil parceiros até o final do ano.

A empresa afirma ainda que está treinando os

estabelecimentos parceiros para conseguir que os

produtos sejam despachados de forma rápida. Segundo

Sodero, há algumas lojas que já deixam tablets com o

app do Rappi aberto, disponível aos vendedores. “Eles

ficam numa fila, para atender tanto a quem entra na loja

como os pedidos que chegam no tablet, e podem

inclusive fazer sugestões pelo app. Se o consumidor

busca uma bermuda, o vendedor pode sugerir uma

camiseta que combina”, afirma.

Na visão do executivo, o Rappi Mall pode abrir

“avenidas” para vários setores no comércio eletrônico.

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
As operadoras de shopping reforçaram a limpeza de

elevadores, escadas rolantes e corrimãos, e lançaram

campanhas para divulgar informações sobre prevenção

ao vírus. “O fluxo está normal. No fim de semana de 7 e

8 de março vimos uma desaceleração em São Paulo,

mas seguia bom nas outras regiões”, disse o presidente

da Aliansce Sonae, Rafael Sales, em reunião com

investidores.

A empresa tem 27 shoppings no portfólio, quatro deles

em São Paulo, onde está a maioria dos casos da

doença. “Com o cenário de crescimento do vírus

podemos ter um impacto, mas isso ainda não aconteceu.

Adotamos medidas para conscientizar as pessoas e

manter os shoppings abertos”, disse. O grupo estocou

água, álcool gel, diesel para geradores e gás de cozinha

para as praças de alimentação.

“O fluxo estava normal, mas a gente acha que é possível

que o cenário mude”, disse o presidente da BRMalls,

Ruy Kameyama, também a investidores. “É difícil fazer

um prognóstico do que vai acontecer pois não há clareza

nem do nosso lado, nem dos lojistas sobre a intensidade

dos efeitos. Todos estão buscando ficar preparados.”

“A gente tem visto que o movimento é normal,

comparado à mesma época do ano passado”, diz

Vander Giordano, vice-presidente da Multiplan.

O movimento vai depender do ritmo de propagação da

doença e eventuais restrições à circulação de pessoas,

dizem empresários. Outro ponto de atenção são as

notícias falsas. O Shopping Paineiras, de Jundiaí (SP),

foi alvo de notícia de que fecharia as portas por tempo

indeterminado, o que foi desmentido.

15/03 - Lojistas divergem sobre movimento em

shoppings após coronavírus – Folha de S. Paulo

Vitrine A guerra entre as associações de lojistas Alshop

e Ablos sobre qual foi o verdadeiro desempenho das

vendas no Natal deve ganhar uma nova edição com o

coronavírus.

Contágio Na sexta-feira (13), a Alshop divulgou

comunicado dizendo que seus associados não haviam

registrado queda no movimento dos clientes e por isso

manteriam o horário de funcionamento normal. A Ablos,

porém, diz que o fluxo caiu entre 20% e 30% na quinta e

na sexta. No sábado, a estimativa de queda foi de 50% a

60%.

13/03 - Rappi lança ‘shopping center’ online com entrega

em até 1 hora – Estado de S. Paulo

A startup colombiana Rappi vai inaugurar uma nova

frente de negócios no Brasil nesta semana. A partir da

próxima atualização, o aplicativo da empresa vai

oferecer aos usuários o Rappi Mall,
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— Intimidade a gente tem quando mamãe não está, ou

nos fins de semana, quando vamos para nosso sítio no

interior — conta. Quando a gente briga, não tem jeito,

ele tem que ir dormir na rede, na varanda.

A realidade de Ana Paula é cada vez mais comum na

cidade. No ano passado, um em cada seis apartamentos

lançados em São Paulo, ou 10.074 das 55.529 unidades

colocadas à venda no maior município do país, tinham

até 30 metros quadrados.

A nova tendência dos microapartamentos, alguns com

apenas dez metros quadrados, está em alta na cidade.

Eles passaram de 11% dos lançamentos em 2018 para

18% em 2019.

Mais que uma questão de mercado, isso impõe novos

comportamentos em grande parte da população. Viver

em locais com dez ou 22 metros quadrados gera

mudanças culturais.

— Hoje em dia a tolerância não está em alta, então,

viver em ambientes tão pequenos, com muito mais

compartilhamento de suas vidas, gera novos tipos de

conflitos — diz Priscilla D’Onofrio, diretora da Conectas

Condomínios, empresa que gerencia alguns

empreendimentos com microapartamentos na cidade.

Ela destaca que viver nestes locais exige abrir mão de

parte do conforto da vida passada:

— Não é incomum, por exemplo, que um morador

destes apartamentos não se adapte à lavanderia

compartilhada e tente colocar uma lava-roupas em

qualquer lugar do apartamento, às vezes até na

varanda.

O novo modelo de apartamentos responde a uma

mudança no planejamento da cidade, desenhado pelo

Plano Diretor de 2014 e que, já em 2021, terá sua

primeira revisão. O objetivo era trazer mais moradores

para bairros centrais e para o entorno dos eixos de

transporte — metrô, trens e corredores de ônibus.

Adensamento urbano

Para que isso ocorresse, foi permitida a construção de

prédios mais altos próximos aos eixos de transporte,

sem a necessidade de pagamento de outorga para a

prefeitura — valor que as construtoras pagam para ter o

direito de construir os edifícios. Ou seja, houve incentivo

para a construção de apartamentos menores, que

coubessem no bolso de mais consumidores. Mas, para

caber no bolso das pessoas, as construtoras diminuíram

o tamanho dos apartamentos.

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
“Muitas pesquisas mostram que alguns consumidores

deixam de comprar online por conta do tempo e do custo

da entrega”, diz ele. Se o tempo será resolvido com

ajuda dos 200 mil entregadores da companhia no País, o

custo deixa de ser um entrave para os assinantes do

Rappi Prime, serviço de vantagens da startup que, por

R$ 19,90 ao mês, isenta do pagamento de taxas de

entrega.

15/03 - Para BR Malls, efeito de vírus para o setor só

será claro nos próximos dias – Valor Econômico

“Vamos ter que ver [como o tráfego reage] nas próximas

semanas e aguardar a orientação do governo sobre

circulação. Não está claro ainda como isso será. De

qualquer forma, a empresa se preparou se

reestruturando nos últimos três anos, se desfez de ativos

não estratégicos, comprou outros, reduziu

endividamento, aumentou sua liquidez. Estamos

preparados para passar por esse desafio, como já

passamos por tantos outros momentos de incerteza”,

afirmou.

Kameyama ainda disse que o varejo brasileiro tem

“grande capacidade de adaptação e planejamento”.

Uma das dúvidas desse mercado de shoppings está nas

empresas que têm muitos lojistas internacionais, que

importam mercadorias de países da Ásia, afetados pela

pandemia do coronavírus. Marcas premium importam de

países como China e Vietnã.

15/03 - A vida no microapê: um em cada seis

lançamentos imobiliários em São Paulo tem 30 metros

quadrados – O Globo

Ana Paula Cândido estava, há um ano, em um dilema:

não conseguia ver sua filha acordada, pois perdia ao

menos três horas por dia para ir e voltar ao trabalho.

Cansada dessa situação, tomou uma atitude radical:

mudou-se com toda a família para o Centro de São

Paulo. Optou por um apartamento onde pode ir

caminhando, em cinco minutos, da empresa onde

trabalha até a casa nova. Para isso, teve de abrir mão

do conforto: trocou um imóvel de três quartos, na Zona

Sul da cidade, por um microapartamento de 30 metros

quadrados.

— Eu perdi espaço, mas ganhei qualidade de vida.

Venho almoçar todo dia em casa, tenho muito mais

tempo para a minha filha e até para mim, agora consigo

ir à academia — conta ela. — Percebi que podemos

viver bem com menos espaço, ter uma vida mais prática,

mais funcional e acumular menos coisas — completa.

A mudança, contudo, gerou mais impactos. No único

cômodo de 30 metros quadrados do apartamento — que

conta ainda com uma microvaranda — ela vive com o

marido, a filha de 2 anos, um gato e sua mãe, que passa

a semana no apartamento para cuidar da neta enquanto

o casal trabalha.
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Diretor-geral do Sheraton São Paulo WTC e do WTC

Events Center, Fernando Guinato diz que três eventos

que estavam previstos para serem realizados nas

próximas semanas acabaram cancelados, afetando

também a hospedagem. Dois desses eventos devem ser

remarcados para o segundo semestre. São feiras para

públicos de mil pessoas cada.

“Na terça-feira passada tínhamos o cenário de

cancelamentos de apenas 5% das reservas do hotel

para as semanas seguintes, mas o quadro do

coronavírus evoluiu rapidamente. Na sexta-feira, nossa

preocupação já está em como administrar o caixa, pagar

folha, com a desaceleração do segmento”, disse o

executivo.

17/03 - Epidemia derruba vendas no País no fim de

semana – Estado de S. Paulo

O comércio varejista brasileiro já sentiu o baque nas

vendas por conta das medidas seguidas pela população

para prevenir a propagação da epidemia do novo

coronavírus, que incluem a menor circulação de pessoas

em ambientes públicos, como shopping centers, por

exemplo.

Entre o sábado, 14, e o domingo, 15, as consultas para

vendas à vista e a prazo nas lojas, excluindo os

supermercados, caíram dois dígitos em relação a igual

período do ano passado e também na comparação com

o fim de semana anterior.

Levantamento feito pelo Instituto de Economia Gastão

Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (ACSP),

com base na amostra nacional fornecida pela Boa Vista

Serviços, aponta recuo de 16,7% nas consultas para

negócios à vista e a prazo em relação ao mesmo fim de

semana do ano passado. Em relação ao fim de semana

anterior, a queda foi de 16,3%.

“É uma retração forte. Daqui para frente, os efeitos no

varejo dependerão das medidas que serão tomadas”,

afirma o economista-chefe da ACSP, Marcel Solimeo.

Ele destaca que antes do fim de semana e da adoção de

medidas emergenciais de prevenção, as vendas no

varejo neste mês cresciam 5,3% só na cidade de São

Paulo na comparação com março do ano passado.

Considerando o mesmo número de dias, o desempenho

era estável nessa base de comparação.

“Hoje, o ambiente é de muita incerteza e, por isso, não é

possível reavaliar as projeções feitas para o

desempenho do varejo neste ano”, diz Solimeo. A

expectativa inicial era de que o comércio varejista

fechasse este ano com um avanço entre 2% e 3% sobre

2019.

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
O urbanista Nabil Bonduki, professor de planejamento

urbano da USP, ex-vereador e um dos formuladores do

Plano Diretor da cidade, afirma que a intenção foi

aumentar a ocupação de áreas da cidade já com

infraestrutura, adensando bairros com maior oferta de

transporte.

Para se ter uma ideia, na região do Capão Redondo, no

extremo sul da capital, vivem 19.759 pessoas por

quilômetro quadrado. No Itaim Paulista, na Zona Leste,

são 18.673 habitantes por quilômetro quadrado. É mais

do que o dobro da região de Pinheiros, onde metrô e

ônibus são fartos e a proporção é de 8.171 pessoas por

quilômetro quadrado.

— Não acho um modo de vida ruim. O apartamento é

pequeno, mas há a possibilidade de usar mais a cidade,

os espaços públicos. Mais gente morando em áreas bem

localizadas é muito bom — afirma Bonduki.

Basilio Jafet, presidente do Secovi-SP, lembra que

esses novos empreendimentos se diferem das quitinetes

do passado por trazerem o conceito de condomínio-

clube que virou moda em São Paulo:

— Antes, era um amontoado de apartamentos

pequenos, sem serviços. Hoje, há uma qualidade de

vida nas áreas comuns muito boa.

Isso, contudo, gera custos maiores. Alugar um

apartamento de 30 metros quadrados no Centro de São

Paulo pode custar R$ 2.500, incluindo condomínio e

IPTU. Com esse dinheiro é possível alugar um

apartamento de dois quartos em alguns bairros da

capital. Muitos destes apartamentos são comprados por

investidores, que alugam, especialmente para

estudantes e jovens profissionais.

— No passado, o comum era uma pessoa viver no

mesmo apartamento por 30, 40 anos. Agora, mudam de

acordo com o momento da vida — comenta Jafet.

O risco, diz ele, é um excesso de empreendimentos, o

que poderia gerar uma bolha, como ocorreu com os flats

no passado.

16/03 - Crise chega aos hotéis com pedidos para adiar e

cancelar reservas – Valor Econômico

O adiamento de grandes eventos e viagens turísticas por

causa do novo coronavírus começaram a ser sentidos

pelo setor de hotelaria no Brasil, que registra crescentes

pedidos de cancelamentos ou postergação das reservas

de estadias para o segundo semestre, informam

executivos e associações.
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irão se reunir com o governo para discutir a flexibilização

na cobrança de impostos sobre comércio e serviços.

Segundo as associações, o movimento das lojas de

shopping já caiu em torno de 30%. Um levantamento

mais amplo sobre os impactos será realizado nos

próximos dias.

Até esta segunda, os shoppings não adotaram medidas

restritivas para alterar o horário de funcionamento ou

fechar os estabelecimentos.

16/03 - Sem impacto do coronavírus, varejo cresceu

5,2% em fevereiro, mostra Cielo – Exame

As vendas do varejo brasileiro cresceram 5,2% em

fevereiro, descontada a inflação, em comparação com o

ano anterior, mostrou o Índice Cielo do Varejo Ampliado

(ICVA), que acompanha mensalmente o desempenho de

1,5 milhão de varejistas credenciados à companhia de

meios de pagamentos.

Em termos nominais, que espelham a receita de vendas

observadas pelo varejista, o ICVA apresentou alta de

9,1%.

A empresa explicou que o sábado adicional do mês

passado, por 2020 ser ano bissexto, colaborou

positivamente com o resultado, que, segundo a Cielo, só

não foi melhor em razão do Carnaval, que no ano

anterior foi em março.

“O impacto no varejo causado pelo surto de coronavírus

em fevereiro não foi relevante, dado que os primeiros

casos no país surgiram no fim do mês”, disse o diretor

de Inteligência da Cielo, Gabriel Mariotto.

16/03 - Shopping e loja podem revisar condições – Valor

Econômico

Quase 20 anos após o racionamento de energia que

afetou o funcionamento dos shoppings no país, os

empreendimentos voltam hoje a operar com horário

reduzido - das 12h às 20h. Apesar de um possível efeito

negativo nas vendas, optou-se por esse caminho para

reduzir a circulação de pessoas e conter o avanço do

coronavírus, sem paralisar totalmente as atividades das

empresas.

A mudança foi comunicada por associações e grupos

ontem, após algumas empresas já terem identificado

quedas de 20% a 30% no tráfego nos empreendimentos

nos dois últimos dias em São Paulo e no Rio de Janeiro,

apurou o Valor com duas companhias do setor.

Grupos de operação nacional, como Aliansce Sonae,

Multiplan e Ancar anunciaram a redução de 10h às 22h

para de 12h às 20h. A Abrasce, associação de

shoppings, publicou nota ontem recomendando que

empreendimentos em “áreas com casos confirmados” de

contágio mudem o horário.

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
Solimeo acredita, no entanto, que, passado o pico do

epidemia, essa perda de vendas seja revertida e até

possa ser compensada, porque o consumidor deve

voltar às compras que foram adiadas em razão da crise

de saúde pública. Já as empresas prestadoras de

serviços, como bares e restaurantes, por exemplo,

devem ser mais castigadas do que as lojas, porque a

demanda perdida não será compensada mais para a

frente.

Um ponto de preocupação, segundo o economista, são

as lojas que estão muito endividadas e com dificuldade

de capital de giro. “Nesse caso, a queda na demanda

poderá ser fatal.”

16/03 - Lojistas pedem isenções de shoppings para

conter prejuízo com o coronavírus – Folha de S. Paulo

Lojas satélite de shoppings se organizam para pleitear

isenções das administradoras diante do impacto que a

pandemia do novo coronavírus pode gerar nos negócios.

Atenta à queda de movimento dos últimos dias, a Ablos,

associação de lojistas satélite, defende três medidas:

isenção do aluguel ou cobrança equivalente ao

percentual de vendas, isenção no fundo de promoção

(despesa obrigatória relativa à publicidade) e

flexibilização no pagamento da taxa de condomínio, com

novos prazos e sem multa.

A conta, segundo Tito Bessa Jr., presidente da Ablos,

ficaria para os próprios shoppings, que "estão

capitalizados".

"Os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil falam da

teoria da imprevisão. Temos que renegociar contratos.

Os shoppings [administradoras] estão capitalizados,

então agora ajudem quem capitalizou eles" , disse Bessa

Jr., que também é presidente das lojas TNG.

A associação de lojistas satélite representa marcas com

espaço inferior ao de grandes redes e agrega cem

empresas, como Khelf, M.Officer, Casa do Pão de

Queijo, SideWalk.

Segundo Tito Bessa, operadores de lojas de

alimentação chegaram a reportar 80% de queda na

movimentação no fim de semana.

"O cenário piora a cada dia. No sábado e no domingo, a

queda foi de cerca de 50% em algumas lojas que têm

contador de fluxo. Se não ajudarem, em 60, 90 dias, a

quebradeira vai ser geral", disse.

A Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de

Shopping), entidade que reúne grandes redes, como

Renner e C&A, e a Abrasce, associação que representa

os shoppings, afirmaram nesta segunda-feira (16) que
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Marco Aurélio, 51, dono de uma loja de CDs e discos em

um shopping da região oeste da cidade, diz que espera

que consiga conversar com a administradora a respeito

do pagamento dos aluguéis enquanto o local estiver

fechado.

“Já mandei todos os funcionários para casa, o

movimento está estagnado. Vou ter prejuízo de 100% e

não sei como vou fazer, está tudo muito confuso. A

gente até calcula diminuição de vendas normalmente,

mas fechar a loja por conta de um vírus, nunca me

passou pela cabeça”, disse.

Para Luís Augusto Ildefonso, diretor institucional da

Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings),

somente após a publicação do decreto do governador é

que será possível definir como será o aluguel, despesas

e carência. “Por enquanto são hipóteses, cada lojista

tem a liberdade de fazer a sua negociação”.

Marco Aurélio também está preocupado porque disse

que ainda não entendeu direito como será a ajuda

oferecida pelo governo do estado.

O governo está discutindo uma série de linha de

subsídios. “A parte de ICMS, por exemplo, está sendo

discutida no âmbito federal com todos os demais

estados”, afirmou a secretária do Desenvolvimento

Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen.

Segundo a gestão Doria, as medidas têm sido tomadas

em conjunto com os setores afetados. A questão da

manutenção dos empregos, no entanto, ainda não está

definida.

Ellen afirma que o governo não tem como obrigar que as

empresas a manter seus funcionários. “Mas o

governador pessoalmente tem mobilizado setor a setor

para criarmos uma força-tarefa de proteção ao emprego.

Nesta quinta (19) temos uma frente de trabalho sobre

isso e teremos novidades específicas a partir da tarde”,

afirmou.

Os trabalhadores, que já estavam trabalhando em

esquema de rodízio de equipes e em turnos reduzidos,

afirmam que o movimento caiu pela metade nos últimos

dias e que ainda restam dúvidas de quais serão os

procedimentos a serem adotados caso haja a

necessidade de suspender a operação dos centros de

compras.

Trabalhadores do Shopping Metrô Tatuapé e Boulevard

Tatuapé, na zona leste de São Paulo, afirmam que o

movimento já tinha começado a cair em meados de

fevereiro, mas que se intensificou drasticamente nos

últimos dias.

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
18/03 - Fechamento de shoppings em São Paulo

começa na segunda, diz associação – Valor Econômico

O comando da Alshop, associação dos lojistas de

shopping centers, disse que apesar de o governo do

Estado de São Paulo ter informado que se trata apenas

de uma recomendação e não de uma determinação pelo

fechamento dos empreendimentos na região

metropolitana após a segunda-feira, as empresas devem

seguir a orientação. A medida deve ser tomada para

reduzir a circulação de pessoas em locais públicos.

“O governador [João Doria] disse que era uma

determinação e depois um dos secretários nos disse que

era só recomendação. Gerou alguma confusão, mas de

qualquer forma, vamos seguir a orientação. A partir de

segunda, os empreendimentos são fechados e

funcionarão apenas os supermercados, as farmácias e

os laboratórios de análise clínicas”, disse o presidente

da Associação de Lojistas de Shopping do Estado de

São Paulo (Alshop), Nabil Sahyon.

Sobre aluguel e custos condominiais, a expectativa é

que as empresas de shopping negociem condições de

pagamento em relação ao condomínio com os

comerciantes, já que o empreendimento estará fechado.

19/03 - De forma inédita, varejo fecha em parte do Brasil

– Valor Econômico

Os shoppings centers vão fechar as portas

temporariamente nas principais capitais pela primeira

vez na história do país, por conta da crise gerada pela

pandemia do coronavírus. Além disso, lojas de rua vão

parar de funcionar na cidade de São Paulo por 15 dias -

com exceção de padarias, postos, farmácias,

supermercados, feiras livres, bares e restaurantes.

É um fato inédito num setor já duramente afetado pela

recessão verificada nos últimos anos. Especialistas

projetam migração de vendas para o comércio on-line, o

que exigirá das empresas reorganização de seus

negócios.

Ontem, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB),

recomendou o fechamento dos shoppings na região

metropolitana por até seis semanas - entre segunda-

feira e 30 de abril. A orientação será seguida pelas

empresas, disse a Alshop, associação dos lojistas.

19/03 - Fechamento de shoppings centers preocupa

lojistas e funcionários – Folha de S. Paulo

A recomendação do governador de São Paulo, João

Doria (PSDB), para que os shoppings centers da capital

e região metropolitana do estado fechem de 23 de

março até o dia 30 de abril como forma de evitar a

propagação do coronavírus alarmou lojistas e

funcionários.
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16/03 - Governo vai liberar R$ 21,5 bilhões para saques

do FGTS – O Globo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta

segunda-feira que injetará R$ 21,5 bilhões no FGTS

para permitir que cotistas façam novos saques. A

medida é uma forma de mitigar os efeitos na economia

da pandemia de coronavírus. O valor faz parte de um

total de R$ 147,3 bilhões em ações emergenciais que

foram elaboradas pela pasta, como resposta ao surto.

O dinheiro extra para o Fundo virá dos fundos do

PIS/Pasep. A equipe econômica destacou que a maior

parte dos recursos disponíveis, referentes a contas de

trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre

1971 e 1988. Como muitos já morreram, o benefício foi

estendido aos herdeiros, mas mesmo assim teve baixa

procura. Assim, o governo fará uma reserva para o caso

de novos saques e transferirá os recursos ao FGTS.

— Temos R$ 22 bi do PIS/Pasep, o fundo que nós já

chamamos várias vezes. Houve já duas ondas de

resgates, primeiro para os proprietários, depois para

herdeiros. Nossa ideia é fazer uma fusão com o FGTS,

vamos fazer uma reserva desses recursos para,

eventualmente, caso os herdeiros apareçam. Se os

herdeiros apareçam, os direitos estão mantidos. Feita

essa reserva, os R$ 20 bi de recursos que sobrarem

será liberado — disse Guedes.

A viabilização da medida depende de alteração na

legislação. O governo planeja enviar uma medida

provisória (MP) nos próximos dias para tratar da

questão. Ainda não estão definidos os detalhes sobre

quem terá direito à nova rodada de saques.

Questionado, Guedes disse que está em estudo permitir

que o valor das retiradas seja limitada ao teto dos

benefícios do INSS, hoje em R$ 6.101,06.

— Nós vamos definir o critério. Como esse fundo dá

uma base de liquidez para nós fazemos as liberações,

nós gostaríamos de liberar até o limite do INSS — disse

Guedes.

A expectativa é aumentar o volume de recursos nas

mãos dos consumidores. O secretário especial de

Fazenda, Waldery Rodrigues, acrescentou que o

governo espera ainda contar com cerca de R$ 14

bilhões que não foram sacados quando os saques

imediatos no ano passado foram autorizados.

— Injeção na economia, junto com esse recurso,

estamos vendo qual é a parcela do saque imediato que

ainda não foi efetivamente sacadas. Esses valores hoje

são de R$ 14,8 bilhões. Com esses recursos, o FGTS

terá uma capacidade de liquidez — afirmou.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
06/03 - Cyrela aprova programa de recompra de ações –

Valor Econômico

A Cyrela Commercial Properties S/A Empreendimentos

e Participações informou, em Fato Relevante enviado à

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de

quinta-feira (12), que seu Conselho de Administração

aprovou em reunião na mesma data o Programa de

Recompra de ações de sua emissão, sem redução do

capital social.

De acordo com o comunicado, o total a ser adquirido é

de até 4.953.408 ações ordinárias, representativas de

6,89% das ações em circulação no mercado, que

atualmente são 71.836.153, negociadas na B3.

16/03 - Airbnb amplia política de cancelamento de

reservas por causa de coronavírus – Valor Econômico

O Airbnb ampliou a política de cancelamentos de

reservas, em decorrência do coronavírus, permitindo

que anfitriões e hóspedes cancelem reservas sem

custos ou penalidades.

A mudança vale para reservas que tenham sido feitas

até 14 de março para hospedagem no período de 14 de

março a 14 de abril.

A atualização da política abrange todos os países de

atuação da companhia, com exceção de viagens

domésticas na China Continental, que devem retornar às

regras normais no início de abril.

16/03 - Governo estuda criar uma nova modalidade de

saque do FGTS – Valor Econômico

O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues,

afirmou que a transferência dos recursos não sacados

do PIS/Pasep para o FGTS permitirá novos saques do

fundo de garantia pelos cotistas, mas que ainda está em

definição, no governo, o valor e as condições da

liberação.

“Respeitamos os direitos dos cotistas e anunciaremos

no devido momento qual será o valor do saque a ser

permitido”, disse, acrescentando que a sustentabilidade

financeira do fundo será preservada. Ele afirmou que a

equipe econômica já entrou em contato com a

presidência no BNDES para viabilizar a transferência.

A medida precisa de aval do Congresso e, segundo o

secretário, uma nova medida provisória (MP) deve ser

encaminhada ao Legislativo “o mais rápido possível”.

Segundo ele, o formato do saque-imediato ou

aniversário pode ser utilizado, mas também é possível

que haja a criação de uma nova modalidade.
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“Há uma competição ferrenha pelo cliente e

consequentemente pela qualidade dos serviços

oferecidos e as taxas ofertadas”, completou.

Pontual lembrou que no ano passado, com a perspectiva

e a aprovação da reforma da previdência, inflação sob

controle, juros caindo para patamares mais civilizados e

a sensação de que outras reformas necessárias viriam

logo a seguir, foi criado um ambiente muito positivo entre

os diversos agentes da economia entre consumidores,

incorporadores e os bancos financiadores. Para o

diretor, esse clima foi reforçado pela pequena melhora

do mercado de trabalho e em mais confiança de quem

estava empregado de que não perderia a sua vaga.

“Assumindo que as reformas tributária e todas as outras

em discussão, privatizações, tudo que tem a ver com

controle fiscal do governo, com marcos regulatórios e

tudo que deixe a economia mais ágil e melhore o

ambiente de negócios do país, se tudo isso progredir,

como a gente acha que vai, a gente tem tudo para ter

um ano muito bom de crédito imobiliário e de

lançamentos imobiliários”, estimou.

Taxa de longo prazo

O diretor executivo da Abecip observou que as

perspectivas de diversas entidades ligadas ao mercado

imobiliário apontam uma clara aceleração de

lançamentos de imóveis, em particular em São Paulo e

ainda no Rio de Janeiro, onde havia excesso de imóveis

parados e atualmente passa por uma recuperação

gradual. Pontual chamou atenção ainda para a queda da

taxa de juros de médio e longo prazos, que é o que mais

interessa nos financiamentos habitacionais. “Essa é a

taxa importante e para onde os bancos estão olhando,

porque como o banco está emprestando por um longo

prazo ele tem que olhar pelo menos para essa taxa de

cinco anos, que é um mercado bastante líquido ainda”,

afirmou,

Segundo o diretor, a taxa de cinco anos em fevereiro de

2018 estava em 9,10%, em março de 2019 era 8,4%,

agosto do mesmo ano 6,9%, em dezembro 6,2%,

chegando em fevereiro de 2020 em 6%. A explicação

para ele, é a percepção de melhoras com reformas da

economia. Com os efeitos da pandemia do novo

coronavírus, a taxa teve pequena elevação neste mês

de março chegando a 6,3%.

“Não é um bom sinal, mas não foi um aumento muito

grande e mostra que estamos próximos ao patamar.

Para conseguir manter em taxas menores nesse

mercado de cinco anos depende de que o mercado

tenha confiança de que as reformas vão acontecer”,

disse.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
17/03 - Financiamento imobiliário com recursos da

poupança mostra recuperação – Agência Brasil

Os novos financiamentos imobiliários com recursos da

poupança e do FGTS, que tiveram o pico em 2014 com

o total de R$ 155 bilhões e chegaram no fundo do poço

na recessão em 2017, somando R$ 102 bilhões,

mostraram recuperação e em 2019 atingiu R$ 135

bilhões. O diretor executivo da Associação Brasileira das

Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip),

Filipe Pontual, disse que após este desempenho, a

expectativa para 2020 é alcançar R$ 160 bilhões.

Para o diretor, os números representam “uma superboa

recuperação”, mas ele ponderou que a confirmação

dessa expectativa depende do impacto que o

coronavírus vai provocar na economia mundial e quais

os reflexos na economia brasileira. “Se não for um

impacto muito grande e no resto do mundo o impacto for

contido mais rapidamente de modo que influencie pouco

o desenvolvimento da economia brasileira, esse número

vai se verificar. Se o impacto for prolongado no resto do

mundo e mais amplo do que já foi no Brasil também, a

gente não sabe. Por enquanto, está indo muito bem”,

completou.

Embora também considere que ainda é cedo para

projetar os efeitos do coronavírus na economia

brasileira, o professor do MBA em Gestão de Negócios,

de Incorporação Imobiliária e da Construção Civil da

Fundação Getulio Vargas (FGV), Sérgio Cano, disse que

em um primeiro momento, quando existe crise

econômica que abala os mercados mundiais, as

pessoas se sentem mais seguras em investir em um

ativo real, um ativo fixo que no caso é o imóvel.

“A pessoa sabe que aquele imóvel, por mais que possa

ter uma desvalorização por algum tempo, se for o caso,

elas têm um patrimônio, têm um ativo garantido e fixo,

diferentemente de quando se está no mercado financeiro

que tem uma volatilidade muito grande e pode perder

dinheiro. Em um primeiro momento diria que pode haver

até um incremento na procura de imóveis por conta

dessa crise”, analisou, acrescentando que não se pode

cravar a extensão do impacto do coronavírus na

economia mundial.

Otimismo

Apesar da indefinição do cenário futuro, o diretor da

Abecip disse que atualmente o mercado de crédito

imobiliário poupança está otimista com o aumento de

demanda por financiamentos e créditos. Os bancos,

tanto os privados, como os públicos, veem o crédito

imobiliário como um negócio importante e a competição

dos cinco maiores está muito acirrada. O interesse vem

se registrando também nos bancos regionais menores,

especialmente os públicos.
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“Cadeia produtiva

“É um setor muito importante na geração de empregos e

a cadeia da construção civil é muito ampla, muito

extensa. Vai desde fornecedores de matéria-prima,

passando pelas construtoras e mais adiante os

prestadores de serviços, como o pessoal que trabalha

na venda dos imóveis, as lojas de eletroeletrônica, a

indústria moveleira. Tudo isso é movimentado pela

cadeia da construção civil. Um segmento da construção

civil forte no país, isso, com certeza, traz efeitos muito

positivos para a economia”, completou o professor

Sérgio Cano.

Atrativo

Ainda conforme o diretor, a relação do crédito imobiliário

sobre o PIB chegou em 2019 a 9,3%, por volta de 2004

era abaixo de 1%. Na visão dele, é uma evolução

importante, mas no Chile é 24%, na África do Sul 21% e

nos países desenvolvidos supera os 43%, 50%. “Isso é

um exemplo de porque estamos otimistas e os bancos

estão interessados. O Brasil tem muito o que crescer em

financiamento de crédito imobiliário. É um país que tem

muita habitação a ser feita ainda, seja no Minha Casa,

Minha Vida, seja na média e na alta renda. É um

mercado muito grande. Por isso estamos otimistas e os

bancos têm feito essa guerra de taxas atrás do cliente”,

concluiu.

De acordo com o professor da FGV, a redução das taxas

de juros nos financiamentos têm um impacto significativo

no mercado, porque coloca mais gente em condições de

comprar um imóvel. “Isso demonstra que a taxa de juros

é um fator preponderante para que as pessoas possam

adquirir um imóvel, tendo um financiamento que cabe no

seu bolso e dentro do seu orçamento”, informou.

Bancos

O Itaú informou à Agência Brasil que em 2019 aumentou

em 30% as concessões de crédito para pessoas físicas

nos financiamentos de imóveis com recursos da

poupança, na comparação com o ano anterior. A última

redução de taxa de financiamento imobiliário ocorreu em

outubro do ano passado, quando a taxa mínima caiu de

8,1% ao ano + Taxa Referencial (TR) para 7,45% ao ano

(a.a) + TR. O total do financiamento do imóvel varia de

acordo com o valor do imóvel e o percentual de

financiamento vai até 82% do valor do bem. O tempo

máximo de parcelamento é de 360 meses.

No Banco do Brasil, as operações indexadas à TR têm

taxas a partir de 6,99% a.a. e pelo IPCA a partir de

3,45% a.a.. O financiamento é de até 80% para imóveis

residenciais e comerciais, com valor mínimo de R$ 20

mil.

O Santander Brasil opera com financiamentos

parceláveis em até 420 meses e taxa mínima de juros

que pode chegar a 7,99% a.a., mais a TR. As condições

são válidas para a aquisição de unidades a partir de R$

90 mil.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Esse mercado funciona com algumas variáveis. O

incorporador precisa ter confiança de que vai poder

investir na construção que leva de dois a três anos e o

comprador necessita de um horizonte com a garantia de

que poderá pagar. “A pessoa física que vai comprar tem

que ter confiança no futuro. Tem que acreditar que a

economia vai bem e que vai ter emprego durante 20, 30

anos para poder pagar a dívida. A mesma coisa do

banco que vai financiar”, observou.

Estoque

O setor enfrentou ainda um outro problema: os grandes

estoques de imóveis país à fora. Pontual observou que

com a recessão severa e as altas da inflação e dos

juros, surgiu a insegurança para quem ia entrar em uma

atividade de mais longo prazo como a construção e

financiamento. “O consumidor primeiro sumiu. Quem

não tinha dívida compromissada parou de querer fazer

dívida. Um monte de imóvel ficou encalhado. Muitos que

estavam em construção, as construtoras terminaram e

ficou aquele estoque grande para vender”, explicou.

O cenário, no entanto, está diferente. “O que a gente

observou pelos dados, inclusive das associações ligadas

à construção civil, é que esses estoques já diminuíram

muito, praticamente não tem mais estoques. A zona

oeste do Rio talvez tenha alguma coisa, mas cada vez

tem menos. Se vê retomando os lançamentos. Em São

Paulo é impressionante. A quantidade de imóveis novos

sendo lançados este ano e em 2019 foi enorme e o

apetite continua agora. A própria abertura de capital, em

lançamento de ações de empresas do setor de

construção foi também impressionante. É um sinal da

pujança do setor e é um setor muito puxador de

emprego e renda”, contou.

Para o professor Sérgio Cano, os estoques elevados

também permitiram que os preços não avançassem.

“Durante muito tempo a gente ficou com um estoque

muito elevado e agora começa, por ter esse movimento

que vem desde o ano passado, uma redução um pouco

mais acentuada de estoque. Como ainda estava

elevado, os preços não subiram, ou quando subiram,

pontualmente em algumas regiões como São Paulo, não

foi um aumento tão expressivo no valor do imóvel”,

avaliou.

Geração de empregos

Pontual destacou que quando começarem as obras dos

lançamentos que ocorreram em São Paulo e no Rio,

além da criação de empregos, haverá o impacto em toda

a cadeia produtiva, que é imensa. “Aí vira uma espiral

muito positiva. Quanto mais pessoas empregadas na

construção civil, maior consumo, mais gente empregada

nas indústrias fornecedoras da construção civil”, disse.
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Não dá para esperar muito mais. A situação é

preocupante”, disse o presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil

(Sintracon), Antônio Ramalho, ex-deputado estadual.

Mas uma paralisação pode gerar desemprego, admitiu.

Boa parte das empresas do setor da construção é de

médio ou pequeno porte, e não tem dinheiro em caixa

para manter os trabalhadores em caso de paralisação da

obra. A construção não é feita pela dona do projeto, mas

sim por subcontratadas para tocar cada etapa

específica, desde terraplanagem, passando por

fundação, alvenaria, instalações elétricas e hidráulicas,

acabamento, etc.

“Essas empresas são pequenas. Aí o dono me fala:

‘Ramalho, como é que eu vou pagar os operários se a

obra parar?’. É uma situação difícil”, disse o presidente

do sindicato dos trabalhadores. Ele disse que é hora de

negociar medidas alternativas, como férias coletivas ou

antecipação de pagamento aos empreiteiros pelas

construtoras, que são o elo da cadeia produtiva com

maior poder econômico. “Queremos chegar a uma

solução todos juntos”.

Por sua vez, o presidente da Associação Brasileira de

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, diz

que não é necessário interromper os trabalhos agora.

“Os canteiros não são lugar de aglomeração. Os

operários trabalham distantes um do outro, em lugares

arejados, o que reduz riscos de propagação do vírus”,

afirmou.

A turbulência na economia brasileira já coloca em risco a

previsão de expansão de 3% para o Produto Interno

Bruto (PIB) da construção civil em 2020. Caso o nível de

atividade no País sofra uma redução mais drástica, o

Sinduscon considera revisar para baixo a perspectiva de

avanço do setor.

Em 2019, o setor da construção interrompeu uma

sequência de cinco anos de quedas consecutivas e

registrou crescimento de 1,6% no PIB do ramo. A

quantidade de pessoas empregadas na construção civil

brasileira cresceu 3,53% em 2019, período em que

foram abertos 80.270 postos. No Estado de São Paulo

houve alta de 3,46%, com 21.581 novas vagas.

19/03 - Mudança de cenário deve adiar recuperação da

Tecnisa – Valor Econômico

O horizonte de retomada da lucratividade pela Tecnisa

ficou mais longe em decorrência da pandemia de

coronavírus. Isso porque a volta das operações da

companhia ao azul está associada a lançamentos de

projetos, o que depende, a partir de agora, de mais

clareza do cenário econômico. “Tínhamos uma série de

lançamentos previstos para este ano, o que significaria

retomada da lucratividade em 2020 ou em 2021”, disse o

presidente da Tecnisa, Joseph Nigri.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
18/03 - Mercado imobiliário enfrenta risco de paralisação

de obras – Estado de S. Paulo

O mercado imobiliário tem sido pouco afetado até aqui

pelo avanço da pandemia de coronavírus, mas a

situação tem chances significativas de mudar nos

próximos dias. O movimento nos estandes ao longo do

sábado e do domingo foi normal na capital paulista,

dizem empresários, mas as obras podem ser

paralisadas se a propagação da doença se intensificar

no País.

“O mercado foi bem no fim de semana. Ainda não temos

os números oficiais, mas sentimos que o movimento nos

estandes não diminuiu em relação aos períodos

anteriores. Foi um fim de semana como qualquer outro”,

disse o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-

SP), Basílio Jafet.

Procuradas, MRV e Cyrela também informaram que as

operações como um todo estão normais. Outras

empresas também foram procuradas, mas não

comentaram.

Mesmo com o avanço da pandemia, as construtoras

decidiram manter abertos os canteiros de obras na

cidade, segundo o presidente do Sindicato da Indústria

da Construção Civil (Sinduscon-SP), Odair Senra. “Não

temos paralisação de obra até agora, mas essa

determinação pode mudar a qualquer momento.

Estamos preocupados e atentos às recomendações das

autoridades”, disse.

Senra afirmou que a decisão por manter os canteiros foi

tomada na tarde de segunda-feira, 16, em reunião da

diretoria do sindicato via teleconferência. Poucas

pessoas foram à sede do sindicato patronal, que passou

a incentivar o trabalho remoto para os funcionários do

escritório. No fim da tarde, o Sinduscon enviou aos

associados um e-mail com recomendações de medidas

preventivas para os canteiros.

Entre as medidas, estão a redução do contingente de

pessoal nos canteiros por um período mínimo de 15

dias, aumento da limpeza de máquinas e equipamentos,

redução do número de trabalhadores em elevadores e

cremalheiras, maior oferta de álcool gel e mais

orientações via folhetos, cartazes e palestras para

pequenos grupos, entre outras ações. “Vamos seguir as

medidas preventivas e fazer tudo que possa proteger os

operários”, afirmou Senra.

Do lado dos trabalhadores, porém, o receio de se

deslocarem de suas casas até os canteiros é crescente,

e já foi feito o pedido para que as obras sejam

interrompidas temporariamente. “Eu acho que já

poderiam suspender a obra.
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