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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

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

Notícias: Indústria de FIIs
28/03 – Abrasce: shopping centers já adiaram ou isentaram

lojistas de R$ 1 bilhão em aluguéis e taxas – Estado de S.

Paulo

Os grupos donos de redes de shopping centers já adiaram

ou isentaram a cobrança de aproximadamente R$ 1 bilhão

em aluguéis e taxas para os lojistas, de acordo com

estimativa da Associação Brasileira de Shopping Centers

(Abrasce), que representa as donas de empreendimentos,

como Iguatemi, Multiplan, BRMalls e Aliansce, entre outras.

Desde que a pandemia do coronavírus estourou no País, a

recomendação da Abrasce é que o aluguel seja postergado

durante a crise. A cobrança ficará para um momento futuro,

em termos a serem discutidos. Também foi sugerido o

desconto na taxa de condomínio (que envolve rateio de

energia, limpeza, segurança, entre outros) e a redução ou

isenção do fundo de promoção (usado para ações

promocionais e publicidade do shopping).

"Foram R$ 1 bilhão em valores adiados ou isentados até

agora", afirmou o presidente da Abrasce, Glauco Humai,

durante debate online que também teve a participação do

presidente da Associação de Lojistas de Shoppings

(Alshop), Nabil Bonduki.

As medidas, porém, ainda são insuficientes para aliviar a

tensão com os lojistas, que viram as vendas irem à lona

depois que todos os 577 centros de compras do País foram

fechados por decretos púbicos. Estão funcionando apenas

lojas de atividades essenciais, como supermercados e

farmácias.

O presidente da Alshop afirmou que tem recebido uma

enxurrada de pedidos dos lojistas para que o aluguel dos

pontos não seja apenas adiado, mas que fique isento ao

menos durante o período em que os shoppings estejam de

portas fechadas. "Vamos continuar discutindo isenção do

aluguel enquanto shoppings ficarem fechados", frisou.

Bonduki avaliou que o Brasil atravessa uma crise de liquidez

profunda, e que as pequenas empresas do setor não vão

ter fôlego para sustentar suas operações paradas por mais

de 30 a 40 dias. O presidente da Alshop cobrou de governo

federal e governo estaduais mais entendimento para que

haja uma previsão de prazo para reabertura dos shoppings.

"Precisamos de uma luz no fim do túnel. Não da para ficar

de braços cruzados, tendo que pagar toda uma equipe com

faturamento zero", reclamou.

O presidente da Alshop também fez um apelo para que

haja equilíbrio entre as medidas para preservação da saúde

e da economia. "Não pode privilegiar só a saúde e quebrar

a economia", afirmou. "Em nome de vidas, vamos

simplesmente correr o risco de ter mais vidas em risco",

disse, acrescentando que espera uma onda de desemprego,

violência e caos no País se as medidas de isolamento forem

prolongadas em excesso.

Por sua vez, o presidente da Abrasce ponderou que é

preciso ter consciência de que o varejo vão voltará a

funcionar normalmente logo após o fim do isolamento.

Ainda vai levar tempo par o consumidor retornar todos os

seus hábitos, como ir aos shoppings, bares e restaurantes.

"Pela primeira vez na história do Brasil todos os cinemas

estão fechados. Nesse fim de semana, não teve nenhum

cinema aberto no País", comentou.

Ele estimou ainda que alguns shoppings poderão ser

abertos gradualmente a partir da semana que vem, a

depender do andamento da pandemia e do

comportamento da população.

Humai frisou ainda que é preciso cobrar medidas de apoio

à liquidez por parte dos governos, especialmente do

governo federal. Ele citou como exemplos a serem seguidos

os pacotes de sustentação lançados na Alemanha e nos

Estados Unidos, que passam de 10% do Produto Interno

Bruto (PIB), enquanto no Brasil ainda não chegou a 5%.

Nesse ponto, Bonduki concordou. "As ações do governo só

serão aplaudidas quando o dinheiro estiver na mão das

pessoas.
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“Cada prédio comercial ou centro de distribuição também é

uma empresa, que tem funcionários, fornecedores,

impostos e credores. Como fica esse lado da equação?”

O projeto também estipula que atos associativos, como

assembleias de acionistas, possam ser feitos de forma

remota; suspende algumas sanções por atos

anticoncorrenciais “a fim de atender as necessidades da

escassez de serviços e produtos,” e suspende prazos de

processos de partilha e inventários.

O PL de Anastasia foi inspirado em projetos aprovados nos

últimos dias em países como a Alemanha e os EUA.

A relatora será a Senadora Simone Tebet. O PL deve entrar

em pauta ainda esta semana.

01/04 - Pagamento de aluguel por lojista a shopping deve

ser alvo de disputas na Justiça – Estado de S. Paulo

A falta de um consenso entre as donas de redes de

shopping centers e os lojistas a respeito de um adiamento

ou isenção na cobrança de aluguel em meio à pandemia de

coronavírus tem potencial para detonar uma onda de

processos na Justiça ao longo dos próximos meses.

No Congresso já existem projetos de lei propondo uma

paralisação das cobranças por um período determinado,

com parcelamento dos valores em aberto após esse

período. Mas enquanto esses projetos não se transformam

em lei, o que vale são os contratos e muita negociação

entre as partes.

Desde que a pandemia ganhou corpo, boa parte das redes

de shoppings decidiu adiar a cobrança do aluguel dos

lojistas, conceder descontos nas taxas de condomínio

(rateio de energia, limpeza, segurança, entre outros) e

isenção do fundo de promoção (usado para ações

promocionais e divulgação do shopping). "Foram R$ 1

bilhão em valores adiados ou isentados até agora", afirmou

o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

As medidas, porém, foram insuficientes para aliviar a tensão

com os lojistas, que demandam o cancelamento e não

apenas a postergação desses aluguéis. As vendas do setor

foram praticamente zeradas em todos os 577 shoppings do

País fechados por decretos públicos na tentativa de conter

a propagação do coronavírus.

O presidente da Associação de Lojistas de Shoppings

(Alshop), Nabil Bonduki, afirmou que tem recebido uma

enxurrada de pedidos dos lojistas para que o aluguel dos

pontos não seja apenas adiado, mas que seja isento na

crise. "Vamos continuar discutindo isenção do aluguel

enquanto shoppings ficarem fechados", disse.

A Associação Brasileira de Franqueados (Asbraf) chegou a

publicar um comunicado repudiando a posição das redes

de shoppings em negarem a isenção do aluguel.

31/03 - Aluguéis, contratos e prazos: Anastasia propõe

ordenamento jurídico para a crise – Brazil Journal

O Senador Antonio Anastasia apresentou ontem à noite um

projeto de lei para evitar que discussões contratuais em

virtude da crise acabem numa judicialização em massa.

O PL 1179, escrito com o input do Presidente do STF, José

Antonio Dias Toffoli, tem implicações para as relações entre

inquilinos e proprietários e atos societários de companhias.

O texto também suspende sanções por práticas

anticoncorrenciais e adia a entrada em vigor da Lei Geral de

Proteção de Dados.

O espírito da lei parece ser o de proteger o lado mais fraco

nas relações comerciais, sem, no entanto, acabar com o

espaço de negociação caso a caso. Em outras palavras, a lei

compra tempo para que as pessoas se reorganizem após o

choque econômico, ao mesmo tempo em que reforça que

os contratos são válidos.

O PL suspende, por exemplo, o despejo de lojistas e

inquilinos até dezembro deste ano. Ou seja, se um lojista de

shopping deixar de pagar o aluguel de abril, o

administrador ainda poderá cobrar o débito, mas não

poderá executar o despejo até 31 de dezembro.

Os efeitos jurídicos do PL passam a valer a partir de 20 de

março.

O projeto de Anastasia, que é professor de Direito

Constitucional na UFMG, estende os prazos dos contratos e

dá tempo para as empresas se organizarem num momento

em que pequenos e médios lojistas já começam a sofrer

com a falta de capital de giro — correndo o risco de não

conseguir abrir as portas novamente depois da crise.

No mercado residencial, o PL permite que o inquilino que

perder o emprego por conta da crise empurre o débito

para a frente.

“Em condições normais você não quer ninguém intervindo

no seu setor, ainda mais por não ser um setor regulado,”

diz um executivo do setor de shopping centers. “Mas este é

um momento tão diferente que é melhor alguém regular o

que pode ou não ser feito do que deixar a decisão sair da

cabeça de cada juiz em cada parte do país.”

Mas para outros participantes do mercado imobiliário, o

projeto deveria ser limitado a shopping centers, cujas lojas

estão proibidas de abrir.

“Este PL vai desorganizar todo o sistema e ‘legalizar’ a

inadimplência de muitos inquilinos oportunistas que não

sofreram impacto ou tiveram impacto reduzido pela crise

até agora,” diz um gestor de fundo imobiliário. “Por

exemplo, um escritório de advocacia que está trabalhando

a todo vapor (mesmo que de home office), ou uma

empresa de tecnologia cujo negócio inclusive cresceu na

crise podem usar essa lei para adiar o aluguel.”

Notícias: Indústria de FIIs
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Já o juiz da 1ª Vara de Recuperações e falências de São

Paulo, João de Oliveira Rodrigues Filho, entende que o

dono do imóvel tem o direito de receber os valores da

locação, pois isso está previsto no contrato. "O contrato é a

maior premissa. O shopping tem direito de receber o

aluguel neste caso, mesmo sem funcionar. Ele fechou as

portas por decreto púbico, para cumprir uma obrigação em

prol da saúde pública", avaliou o magistrado.

Rodrigues Filho alertou para o risco de que a quebra de

contratos gere um efeito dominó na economia brasileira.

No seu entendimento, o ideal é que haja uma negociação

entre as partes para flexibilizar as condições para

cumprimento das obrigações. "Uma redução do aluguel ou

carência para o pagamento, por exemplo, são alternativas

que podem ser mais interessantes. Bom senso e negociação

são as melhores premissas", enfatizou.

02/04 - Fundos imobiliários deixam de captar R$ 3,5 bilhões

por crise do coronavírus – Estado de S. Paulo

O derretimento do valor das cotas de fundos de

investimentos imobiliários (FIIs) em meio à crise do

coronavírus já atrapalhou os planos de captação de um

total de R$ 3,5 bilhões por 11 fundos que planejavam

estrear na bolsa ou aumentar de tamanho. Desde meados

de março, cinco ofertas foram canceladas, duas foram

suspensas e quatro estenderam os prazos para conclusão,

de acordo com levantamento feito para o Broadcast pelo

site Ticker11 que monitora emissões do setor.

Até o ano passado, esse cenário era inimaginável, pois a

grande maioria das ofertas chegava até a fase de rateio

para os pedidos de subscrição, isto é, havia mais demanda

de investidores do que cotas disponíveis. Eufóricos com o

crescimento rápido desta indústria, muitos investidores

enxergavam os FIIs como um "porto seguro" no mercado

de renda variável, já que os ativos têm lastro em imóveis.

Mas a reviravolta nos mercados globais e o impacto sobre

os imóveis mostrou que não é bem assim.

Esse é o caso do FII Hectare CE, um fundo que investe em

certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) de

empreendimentos residenciais, como prédios, loteamentos

e multipropriedades. O fundo manteve seu processo de

captação a despeito da crise. Isso causou insatisfação dos

investidores que participaram dos aportes, viram o valor

das cotas derreterem rapidamente e clamaram pelo

cancelamento da oferta. Em vão.

O fundo levantou R$ 100 milhões em sua captação ao

longo do último mês. Como esse montante ultrapassou o

mínimo previsto, a gestora Hectare Capital decidiu dar

sequência à operação. A subscrição foi fixada em R$ 117,8

por cota em fevereiro, antes do coronavírus abalar os

mercados.

Além disso, disse que vai procurar apoio do Ministério da

Economia para interceder na questão. "Em um momento

tão drástico quanto o que se afigura, se negam a ter

solidariedade com os lojistas que lhes pagam um valor

médio recorde de aluguel de R$ 1.547 por metro

quadrado", reclamou o presidente da Asbraf, Raul Canal.

Pelos cálculos da associação, uma loja pequena, de 30

metros quadrados, paga em torno de R$ 46 mil de aluguel

em um bom shopping no Brasil. "O momento é de

solidariedade e não de egoísmo", cobrou.

O presidente da Abrasce admitiu que há um risco de

judicialização dos casos, embora a recomendação para as

redes de shoppings associadas é para que haja negociação

dos valores. "No geral, somos um setor que se entende

bem, mas podem surgir disputas em casos isolados. E o

ambiente como um todo ajuda a criar tensão", comentou

Humai.

A rede Iguatemi, por exemplo, adiou a cobrança de aluguel

e deu descontos nas demais taxas no boleto de março. Para

este mês de abril, a política de cobrança está sendo

analisada. "Estamos fazendo contas, trabalhando

loucamente para decidir a política de abril", contou o

presidente da companhia, Carlos Jereissati. "Nosso histórico

não é de grande judicialização. Temos parcerias com lojistas

que estão em vários de nossos shoppings. São parcerias

maduras e amplas. Não acredito muito em judicialização

em nosso universo, mas não posso responder pela indústria

inteira", completou.

A turbulência na economia interrompe um período de

bonança no setor, com recuperação das vendas, demanda

crescente de lojistas por novos pontos comerciais e

anúncios de expansão dos empreendimentos pelas redes

de shoppings. O setor levou alguns anos para cicatrizar as

feridas da crise de 2014, que provocou inadimplência dos

lojistas, fechamento de operações e a substituição de

comerciantes nas redes.

Quem tem razão? Muitos argumentam que são os próprios

donos de shoppings que deixaram de cumprir uma

obrigação contratual ao fecharem as portas e impedirem o

acesso dos comerciantes e do público ao empreendimento.

"O shopping deve disponibilizar ao lojista o ponto

comercial e o acesso ao público. Mas me parece que o

próprio shopping não está cumprindo sua parte em

garantir o acesso do lojista ao público. Então, entendo que

seria natural que houvesse um acordo entre as partes ou

uma revisão do contrato", avalia o juiz Marcelo Sacramone,

da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo

e professor da PUC. "Não é razoável o shopping esperar

que o lojista continue pagando o aluguel normalmente se o

estabelecimento foi fechado, mesmo que por determinação

do poder público. Essa determinação compromete ambas

as partes em cumprir suas obrigações", complementa

Sacramone.

Notícias: Indústria de FIIs
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02/04 - Senado exclui aluguel residencial em projeto que

suspende prazos contratuais – Estado de S. Paulo

O Senado vai votar nesta sexta-feira, 3, uma proposta que

suspende prazos contratuais até 30 de outubro deste ano

por causa da pandemia de covid-19. Pontos polêmicos, no

entanto, serão retirados do texto, conforme adiantou ao

Estadão/Broadcast a relatora do projeto, Simone Tebet

(MDB-MS).

A proposta foi idealizada pelo presidente do Supremo

Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e protocolada pelo vice-

presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG). O

texto é uma articulação entre o Congresso e o Judiciário em

meio a um vácuo na articulação do governo do presidente

Jair Bolsonaro.

A relatora vai retirar do projeto a possibilidade de pessoas

suspenderem o pagamento de aluguéis residenciais até

outubro, como proposto inicialmente. O dispositivo

recebeu críticas pelo risco de uma "moratória geral" no País

e por amarrar a livre negociação do pagamento de aluguéis

nesse período.

Tebet vai manter a possibilidade de congelamento de

liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de

despejo, mas só até o dia 30 de outubro, e não mais até 31

de dezembro deste ano, como proposto no texto original.

Outro ponto polêmico da proposta é a suspensão da regra

que permite ao consumidor desistir de uma compra feita

com entrega domiciliar (delivery) no prazo de 7 dias. Na

prática, ele poderia devolver um produto comprado pela

internet só depois de outubro. A relatora também vai retirar

esse ponto da proposta, deixando a suspensão do prazo

apenas para medicamentos e alimentos perecíveis.

Lei de Dados

Outra alteração feita por Simone Tebet é no adiamento da

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O projeto propõe

que a nova regulação que estabelece regras de privacidade

e segurança seja postergada em 18 meses, entrando em

vigor apenas em fevereiro de 2022, por conta da pandemia

da covid-19. No parecer da senadora, o marco do início da

lei será fixado em janeiro de 2021.

"Do jeito que vai ficar, o projeto vai ser fundamental para

garantir segurança jurídica em um momento de maior

instabilidade social e econômica. Do contrário, o Poder

Judiciário iria entrar em colapso", disse a senadora à

reportagem.

Os efeitos da pandemia serão expressamente classificados

em lei como caso fortuito ou de força maior. "Isso permite a

flexibilização de regras para este momento", disse a

parlamentar. O aumento da inflação ou a variação cambial,

por outro lado, não serão considerados fatos imprevisíveis

para os contratos.

Já na data de liquidação do processo, no fim de março, a

cota valia apenas R$ 101, perda de 16% em relação aos R$

120 na data do encerramento do direito de preferência, o

que motivou os pedidos de cotistas para cancelamento da

oferta.

O Broadcast apurou com fontes de mercado que a Hectare

manteve a oferta porque o fundo tem a proposta de gerar

retorno aos cotistas no longo prazo, por meio da

maturação dos empreendimentos imobiliários irrigados

pelos recursos captados. Por isso, a desvalorização das

cotas é vista como um risco do investimento.

Outro argumento é que os CRIs que compõem o fundo

contam com garantias reais - os próprios apartamentos e

terrenos - e, portanto, teriam capacidade de atravessar o

período de maior estresse na economia. Por fim, a

expectativa é que o valor da cota se recupere após a crise,

pois está 11% abaixo do valor patrimonial do fundo, que é

de R$ 113. "Não faz sentido a cota ficar muito tempo em

um valor tão baixo" disse uma fonte.

Procurada pela reportagem, a gestora não concedeu

entrevista porque está em período de silêncio até

conclusão da oferta.

Essa postura, entretanto, não é unanimidade entre gestores.

Entre as ofertas canceladas nos últimos dias está a do CSHG

Imobiliário, um fundo de fundos imobiliários. Com a

desvalorização das cotas no mercado, o Credit Suisse

Hedging-Griffo considerou mais adequado devolver os

valores pagos pelos investidores que já haviam reservado

cotas nesta emissão.

"Concluímos que determinados investidores que exerceram

seus direitos de preferência podiam ter tomado sua decisão

sem ter considerado toda essa mudança de cenário. Com

isso, e no melhor interesse dos investidores, decidimos

cancelar a emissão e devolver os recursos", explicou a

gestora.

A devolução de recursos não é obrigação dos gestores e

serve como um alerta para investidores pensarem melhor

no risco da operação antes de realizarem aportes só pela

euforia, diz Artur Vieira de Moraes, professor do Ibmec e

um dos maiores divulgadores do mercado de FIIs no País.

"A única obrigação do investidor é pagar pela cota que

subscreveu. Se ele tivesse comprado a cota direto na bolsa,

quem iria devolver o dinheiro? Ninguém", pontua. "Não é

obrigação do gestor devolver o dinheiro, mesmo com

desvalorização", ressalta.

Moraes acrescenta que a devolução dos valores numa

situação dessa é opcional, mas o gestor pode ganhar

"pontos" em termos de governança corporativa, porque é

uma demonstração de preocupação com o cotista. "Não se

pode acusar ou apontar o dedo contra quem não devolveu

o dinheiro, mas acho importante elogiar quem fez", afirma.

Notícias: Indústria de FIIs
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Segundo Martins, uma regra do Banco Central determina

que a liberação dos recursos só pode ser feita após o

retorno dos registros. "É uma medida muito simples. Hoje,

quando se vende um apartamento se assina o contrato,

mas o banco só libera o dinheiro depois que o registro no

cartório volta", disse.

O presidente da CBIC disse que o governo "está

sensibilizado" para o problema do setor, mas não anunciou

ainda nenhuma medida para a construção civil. Numa

reunião virtual realizada na última sexta-feira (27), com

representantes da Caixa e do Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes (DNIT), o governo garantiu o

pagamento das obras já contratadas. "O governo prometeu

medidas para a próxima semana. O que não falta é frente

para estimular a economia via construção civil", disse.

Segundo ele, a crise atingiu o setor quando começava "a

pegar voo", num processo de início de crescimento depois

de anos de recessão e paralisia. A estratégia é evitar um

agravamento mais profundo que retarde a retomada.

Para Martins, a garantia da continuidade de pagamento das

obras é importante na crise para não deflagrar o círculo

vicioso. "Nosso produto tem a característica diferente, já

está contratado. Não tem que vender o sapato. Ele já está

vendido", afirmou.

Martins disse que alertou autoridades do governo, entre

eles, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério

Marinho, para a importância da manutenção dos

pagamentos. "Falei para o governo: ou garante isso, ou

haverá um desemprego maciço", contou. Ele disse que é

preciso evitar um efeito em cadeia porque a construção civil

tem outros 62 setores atrelados. Também citou o caso da

indústria de cimento, cujos fornos de produção não podem

ser desligados sob pena de estragarem.

A construção civil não parou na crise e mantém o trabalho

nos locais onde há permissão. Segundo Martins, as

empresas estão seguindo recomendações de saúde,

ampliando os turnos para evitar concentração no

transporte e na alimentação nos refeitórios das obras.

30/03 - Even interrompe lançamentos previstos para os

próximos 30 dias – IstoÉ

A construtora Even decidiu interromper os lançamentos

previstos para os próximos 30 dias, fechando os estandes

de venda. Segundo a companhia, o objetivo é evitar

aglomerações e maiores riscos de contágio pelo

coronavírus. Os canais digitais de venda foram reforçados,

explica a Even em Fato Relevante.

Em relação às obras, a Even informa que elas continuam,

com protocolos de segurança e higiene “extremamente

rigorosos”. No Rio de Janeiro, a companhia afirma que

entregou 100% das obras. Em Porto Alegre, as obras foram

interrompidas.

28/03 - Investimento cai e pessimismo sobe na indústria de

materiais de construção – Estado de S. Paulo

O ânimo da indústria de materiais de construção desabou

diante da pandemia do coronavírus. Em fevereiro, antes da

crise, 71% das indústrias planejavam realizar investimentos

no curto prazo. O setor percebia uma demanda elevada de

materiais para reformas e novas obras. Mas após a chegada

do surto, em março, essa marca despencou para 38%. Sem

renda, pessoas e empresas devem postergar obras. Os

dados foram levantados pela Associação Brasileira da

Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

Fechou o tempo. Nesse período, o otimismo em relação às

ações do governo baixou de 25% para 10%, e o pessimismo

cresceu de 4% para 24%. A maioria das indústrias de

materiais ainda (67%) segue indiferente às intervenções

estatais.

Help! A Abramat solicitou ao governo federal nesta semana

a inclusão do comércio de materiais de construção como

atividade essencial. O objetivo é que não haja

obrigatoriedade dessas lojas fecharem, assim como

acontece com farmácias e supermercados, por exemplo.

Segundo a Abramat, a proposta foi aceita, e a autorização

deve anunciada em breve.

27/03 - Conselho da Gafisa aprova emissão de R$ 2,5 bi em

debêntures e recompra de ações – Valor Econômico

O conselho de administração da Gafisa aprovou ontem (26)

a emissão de debêntures não conversíveis em ações no

valor de até R$ 2,5 bilhões para reforçar o capital de giro e

a liquidez da companhia no atual cenário econômico do

país, decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-

19).

O colegiado aprovou também que um plano de recompra

de ações seja encaminhado à assembleia geral da Gafisa. O

percentual de ações a ser adquirido será divulgado após

aprovação em assembleia. A partir daí, a aquisição poderá

ser feita em 12 meses.

28/03 - Governo promete à construção civil ações para

enfrentar crise do novo coronavírus – Estado de S. Paulo

Preocupado com um tombo ainda maior para o setor que

ensaiava em 2020 um movimento de recuperação, o

presidente da Câmara Brasileira da Indústria Civil (CBIC),

José Carlos Martins, informou ao Broadcast que o governo

prometeu para a próxima semana medidas para

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no setor,

entre elas o uso de 100% dos recursos do FGTS para o

financiamento da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida e

ativação de obras públicas paradas.

Martins defendeu a flexibilização das exigências cartoriais,

que com a crise estão fechados. "Este ano estaria

financiando R$ 10 bilhões por mês. São R$ 10 bilhões que

deixam de entrar no caixa", disse.

Notícias: Mercado Imobiliário
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Já Sergio Fischer, presidente da LOG CP afirma em nota que

"é nosso dever, como uma grande empresa, encontrar

soluções para que nossos colaboradores não sejam

prejudicados com essa pandemia".

Outras empresas de grande porte também anunciaram

compromissos na mesma linha. A Lojas Renner informou na

semana passada que tomou a decisão de não demitir

colaboradores sem justa causa por tempo indeterminado.

O presidente da rede de shoppings de luxo Iguatemi, Carlos

Jereissati, afirmou, em entrevista, que não há planos de

demissão. E a presidente do Conselho de Administração do

Magazine Luiza, Luiza Trajano, também fez um apelo às

varejistas para que tentem segurar demissões.

02/04 - Novos planos para programa agradam setor de

construção – Valor Econômico

As sinalizações de mudanças no programa habitacional

Minha Casa, Minha Vida divulgadas pelo secretário

Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento

Regional (MDR), Alfredo Eduardo dos Santos, agradaram ao

setor de construção.

“Vejo com bons olhos o que foi informado pelo secretário,

como a ampliação do número de contratações para as

faixas 1,5, 2 e 3”, afirma o vice-presidente da Habitação do

Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São

Paulo (Sinduscon-SP), Ronaldo Cury. Segundo ele, a

expectativa é que as medidas sejam anunciadas no fim de

abril ou início de maio.

Santos informou as potenciais mudanças, na segunda-feira,

em teleconferência com a Câmara Brasileira da Indústria da

Construção (CBIC) e, ontem, em reunião on-line com a

Associação Brasileira das incorporadoras Imobiliárias

(Abrainc).

02/04 - Incorporadora tem caixa para enfrentar crise – Valor

Econômico

Depois de apresentar desempenhos no quarto trimestre e

no consolidado de 2019 que, em sua maioria, agradaram ao

mercado, as incorporadoras de capital aberto devem

reportar, nas duas próximas divulgações de balanços,

resultados afetados pelos impactos da pandemia do

coronavírus. A expectativa é que os números do segundo

trimestre sejam os mais atingidos, considerando-se a queda

de vendas decorrente da suspensão de lançamentos

imobiliários, a qual se reflete na composição da receita, das

margens e, consequentemente, dos resultados líquidos. Por

outro lado, analistas ouvidos pelo Valor consideram que a

situação de caixa e alavancagem da maior parte das

incorporadoras listadas possibilita fôlego para fazer frente

às necessidades dos próximos meses.

31/03 - Setor imobiliário vê demanda, apesar de

coronavírus – Folha de S. Paulo

Dentro de casa Diante da dificuldade de previsão do

cenário econômico na crise provocada pelo coronavírus, o

setor imobiliário começa a cogitar a necessidade de adiar o

lançamento de novos empreendimentos, segundo Basilio

Jafet, presidente do Secovi-SP (sindicato da habitação). “É

um sentimento por alguns dados e conversas de quem

pretendia lançar nesta semana, ou na próxima ou em abril,

e está em compasso de espera, aguardando ter um

descortino melhor da situação”, diz Jafet.

Doce lar A perspectiva, porém, não é totalmente

pessimista. O movimento nos plantões de vendas virtuais

no fim de semana foi considerado positivo, com

desempenho em torno de 50% do que seria o normal para

o período.

Pés no chão Segundo Jafet, parte dos clientes adiaram o

fechamento da compra de imóveis. Mesmo assim, o fim de

semana foi uma surpresa positiva para o setor. “Muita

gente prefere o olho no olho, e agora não dá. E tem as

pessoas que ficaram inseguras com emprego”, afirma.

Sonho da casa própria Uma das expectativas positivas do

setor é ver crescer a tendência brasileira de reconhecer no

imóvel um investimento seguro. “Esse comportamento

talvez se intensifique”, diz Jafet.

Ladeira A queda da Selic também é vista como um sinal

positivo, segundo o presidente do Secovi, que enviou um

comunicado ao Banco Central e à Abecip (associação das

entidades de crédito imobiliário) dizendo que vê espaço

para redução das taxas de financiamento imobiliário para

manter o mercado aquecido neste momento.

Luvas Com as obras liberadas para continuar operando,

entidades do setor lançaram um campanha para mostrar os

procedimentos adotados nos canteiros, como afastamento

dos funcionários em grupo de risco, medição de

temperatura, espaçamento nos refeitórios e limite de

lotação nos elevadores.

31/03 - MRV e Log firmam compromisso de não demitir

ninguém por 60 dias – Estado de S. Paulo

Diante da pandemia global do coronavírus, a construtora

MRV e a operadora de galpões logísticos LOG CP, ambas

controladas pela família Menin, anunciaram que firmaram o

compromisso de garantir que seus colaboradores diretos

tenham estabilidade no emprego nos próximos 60 dias.

"Com esse pacto, garantimos que nenhum colaborador

direto seja demitido durante este período, pois o nosso

compromisso com o time continua sendo um valor

inegociável, mesmo diante dos desafios que enfrentamos

neste momento", diz em nota Rafael Menin, copresidente

da MRV.
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Em sua avaliação, a potencial nova linha será uma

ferramenta importante para agilizar o reaquecimento do

mercado, depois que a crise passar.

Por enquanto, no setor bancário, a criação de um novo

produto em meio à crise gerada por conta da pandemia de

coronavírus tem pouco eco. A atenção, agora, está

totalmente voltada a medidas que amorteçam o baque

econômico nos contratos de financiamentos imobiliários.

Nesse sentido, os bancos concederam carência de 60 dias

para o pagamento das prestações e cogitam ampliar essa

prazo caso necessário, para que o volume de imóveis

retomados não volte a crescer como no passado. "Ninguém

quer ter uma imobiliária nas mãos", diz um porta-voz do

segmento.

Riscos

No último ano, o portfólio de financiamentos imobiliários

cresceu no Brasil, puxado por lançamentos da Caixa

Econômica Federal. O banco criou duas novas modalidades,

sendo uma atrelada à inflação medida pelo Índice de

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e outra com juros pré-

fixados. Entre os concorrentes privados, o apetite foi apenas

pela linha sem correção. Isso porque esses bancos veem na

inflação um risco maior para os tomadores por conta da

variação do indicador.

No caso da nova modalidade de crédito sugerida pelas

construtoras, essa visão também vale. A medida carrega um

fator de risco que precisa ser levado em conta pelos

consumidores: os juros do contrato de financiamento

podem oscilar de acordo com a remuneração da poupança,

que é variável.

Pelas regras do Banco Central, a caderneta rende 70% da

taxa básica da economia, a Selic, mais Taxa Referencial (TR),

quando a Selic está abaixo de 8,5%. Hoje isso equivale aos

2,62% citados acima. Mas, quando os juros estiverem acima

de 8,5%, o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% ao

mês mais a TR. Nesse caso, essa valor seria de 6,2% ao ano.

O fator de risco é semelhante à da linha de crédito lançada

pela Caixa Econômica Federal no ano passado em que a

correção da taxa é atrelada ao IPCA. A Caixa anuncia essa

opção de crédito com taxas anuais entre IPCA mais 2,95% e

IPCA mais 4,95%. Quando a inflação está baixa, o mutuário

tem vantagem e paga prestações menores. Mas se o

conjunto de preços da economia sobem, a prestação do

financiamento também encarece.

O presidente da Abrainc diz que sua proposta tem uma

vantagem. "Na modalidade que estamos sugerindo, o risco

é baixo para o tomador, porque a remuneração da

poupança tem a trava de 6,2% ao ano, mesmo que a Selic

dispare para 10% ou 15%. Na linha do IPCA não tem trava

Nos últimos anos, o setor reduziu sua alavancagem medida

por dívida líquida sobre patrimônio líquido. Levantamento

realizado pelo Valor Data aponta que o indicador

consolidado das incorporadoras de capital aberto foi de

42,4%, em 2019, abaixo dos 59,9% de 2018. No ano

passado, incorporadoras como EZTec, Helbor, Tecnisa e

Trisul reforçaram caixa por meio das respectivas ofertas

adicionais de ações (follow-on). Em 2020, duas ofertas

iniciais de ações (IPOs na sigla em inglês) foram realizadas,

a da Mitre Realty e da Moura Dubeaux. Desde novembro de

2009, quando a Direcional Engenharia abriu capital, não

havia uma movimento semelhante de incorporadora no

país.

“Vejo as incorporadoras queimando caixa no segundo

trimestre”, diz o analista de mercado imobiliário do Itaú

BBA, Enrico Trotta, citando que o consumo de caixa

ocorrerá, principalmente, pelas empresas com foco nas

rendas média e alta. Ele ressalta que não se sabe qual será

o tempo de confinamento, os lançamentos de projetos

foram interrompidos e as vendas caíram, mas as

companhias continuarão a ter desembolsos com despesas

gerais e administrativas, despesas financeiras e amortização

de dívidas.

03/04 - Construtoras já focam pós-crise e sugerem nova

linha de crédito atrelada à poupança – Estado de S. Paulo

Empresários da construção levaram ao Banco Central (BC) a

proposta de criação de uma nova linha de financiamento

da compra de imóveis, com a taxa de juros atrelada à

remuneração da caderneta de poupança e abaixo da média

de mercado. A ideia é começar a articular essa proposta

agora para o lançamento mais adiante, após o turbilhão da

crise provocado pelo coronavírus. Com estandes de vendas

fechados, resta às construtoras procurar maneiras de

reaquecer mais rápido os negócios no pós-crise.

A proposta é de autoria da Associação Brasileira de

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e prevê que seria

possível oferecer aos consumidores uma taxa de juros em

torno de 5% ao ano, patamar inferior à média de 7,5% ao

ano praticado nas linhas com recursos captados na

poupança - principal fonte de onde os bancos tiram

dinheiro para financiar a compra de casas.

A caderneta está rendendo hoje 2,62% ao ano mais Taxa

Referencial (TR). "Se o banco captar esses recursos e

emprestar aos consumidores com um ganho de 2 pontos

porcentuais, mais alguma folga, seria possível oferecer uma

taxa de 5% ano nessa linha", afirma o presidente da

Abrainc, Luiz França.

"É uma medida que servirá de estímulo às vendas de

imóveis, mas sem prejudicar os bancos, porque garante o

spread para a instituição financeira", diz França. "Se o

consumidor estiver em dúvida nessa crise, tenderá a decidir

comprar o imóvel, porque é um juro baixo.". ".

Notícias: Mercado Imobiliário
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