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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

20/04/2020 09:00 - AGE : KFOF – Kinea FII

20/04/2020 10:00 - AGE : ERPA – Europa 105

22/04/2020 10:00 - AGE : SHPH – Shopping Pátio Higienópolis

23/04/2020 10:00 - AGO : SDIL – SDI Logística

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

Notícias: Indústria de FIIs
13/04 – Aliansce Sonae e Vale facilitam pagamentos – Valor

Econômico

A Aliansce Sonae, administradora de shopping centers, vai

investir R$ 300 milhões em iniciativas de apoio ao varejo, à

sociedade e aos órgãos de saúde no combate ao novo

coronavírus. Com todos os shoppings da rede fechados, as

medidas envolvem a prevenção do contágio e proteção aos

colaboradores, suporte financeiro ao varejo, isenções e

parcelamentos a lojistas, além de iniciativas de apoio às

comunidades e ao sistema de saúde, com ativação de

leitos, doação de máscaras e cestas básicas. “Temos

trabalhado na prevenção contra o novo coronavírus, ao

mesmo tempo em que criamos iniciativas de apoio à nossa

rede de colaboradores, lojistas, parceiros e a toda a

sociedade”, diz Rafael Sales, CEO da Aliansce Sonae.

Para minimizar o impacto financeiro aos lojistas, que estão

com seus estabelecimentos fechados, e evitar demissões, a

organização adotou uma redução imediata de 20% no

condomínio de março (uma redução mais forte será feita

em abril), a prorrogação dos pagamentos de aluguel e a

isenção do fundo de promoção. “Com todas essas ações,

estamos injetando pelo menos R$ 300 milhões em medidas

de suporte ao varejo”, declara.

A Vale já antecipou R$ 521 milhões em pagamentos a PMEs

desde o início da crise. A estimativa é injetar mais R$ 411

milhões na economia em antecipações de pagamentos até

o fim de abril, totalizando R$ 932 milhões para ajudar 3 mil

fornecedores. Em abril, a Vale cortou em até 85% o prazo

de pagamento por serviços realizados e materiais

entregues.

13/04 – Coronavírus: shoppings fazem pesquisas e planos

para a reabertura – O Globo

Com as portas fechadas desde 18 de março, seguindo um

decreto do governador Wilson Witzel, devido à pandemia

de coronavírus, os shoppings têm buscado formas de se

manterem relevantes diante dos consumidores.

Ao mesmo tempo em que investem em ações pensadas

para manter o relacionamento com os clientes na

quarentena e buscam apoiar as iniciativas criadas pelos

lojistas, suas administrações fazem planos para a

reabertura. Na Barra, terra dos centros comerciais, as ações

vão de videoaulas a pesquisas e campanhas beneficentes.

Em um primeiro momento, o investimento em delivery foi a

saída mais rápida encontrada para driblar a crise.

Estabelecimentos que já trabalhavam com o sistema

tiveram adaptação menos conturbada. Outros, porém,

precisaram descobrir as melhores formas de oferecer

entregas em domicílio.

— Estamos nos desdobrando para viabilizar a venda dos

lojistas — conta a gerente de marketing do Shopping

Metropolitano Barra, Eliza Santos.

A administração do Aerotown tem procurado negociar

condições mais vantajosas com empresas de delivery para

auxiliar os lojistas. E pretende continuar apostando no

modelo ao reabrir.

— Achamos que muitas pessoas vão querer receber os

produtos em casa por algum tempo, por receio de se expor.

Estamos aprendendo o que funciona, mas já entendemos

que a venda à distância não precisa ser fria. Hoje podemos

trabalhar o relacionamento entre vendedor e cliente até por

WhatsApp — diz Lúcia Mota, superintendente do mall.

Os planos pós-quarentena incluem também promoções

como estacionamento grátis do meio-dia às 14h para quem

consumir na praça de alimentação e descontos, todo

domingo, no polo de moda. Mas o objetivo maior é fazer

com que os clientes se sintam seguros.

— Vamos reorganizar o espaçamento das mesas da nossa

praça de alimentação, disponibilizar painéis sobre

segurança e higiene, espalhar álcool em gel por nossas

dependências e seguir as medidas determinadas pelos

órgãos oficiais — dz Lúcia.
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Por não ser considerado tecnicamente um shopping, mas

sim um condomínio, devido às suas características

arquitetônicas e de funcionamento, o Downtown explica

que sua administração não pode exigir o fechamento ou a

abertura de lojas, salas comerciais e consultórios. No

entanto, recomendou a inquilinos e clientes que seguissem

expressamente as orientações do governo estadual. Para se

manter lembrado, uma forma é exibir na internet um dos

seus eventos de maior sucesso, o Downtown Cover, shows-

tributo com canções de nomes como Cazuza, Renato Russo

e Cássia Eller. A programação está no Instagram

@downtownrj e no site downtown.com.br.

No Vogue Square, a solidariedade é o caminho. De acordo

com a superintendente do mall, Valéria Zettel, a

administração tem tentado apoiar os lojistas em seus

serviços de entregas e vem fazendo concessões no

pagamento do aluguel das lojas.

— Ligo para todos os lojistas para ver como podemos

ajudar. Sabemos que o sofrimento é geral — diz.

O shopping também promove um leilão beneficente em

prol da campanha Mães da Favela, da Central Única de

Favelas (Cufa). A ação tem o apoio de artistas proprietários

de operações do shopping, como Zeca Pagodinho, Lulu

Santos, Malvino Salvador e Giovana Antonelli.

Os participantes cederam algo de valor econômico ou

sentimental de seu acervo pessoal para um leilão virtual

que será nesta terça-feira, dia 14, no site brbid.com. Quem

quiser ajudar pode doar uma peça se inscrevendo no site

do Vogue. A atriz Giovanna Antonelli, conhecida por lançar

moda com o figurinos de suas personagens, vai doar o

colar que usou para interpretar a delegada Helô, na novela

“Salve Jorge”, da Rede Globo.

A corrente do bem também chegou ao grupo Aliansce

Sonae, que administra Via Parque, Recreio Shopping e os

outros nove complexos. A empresa doará 18 mil máscaras

para o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer,

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, Hospital Universitário

Clementino Fraga Filho e Hospital Federal da Lagoa. Além

disso, distribuirá cestas básicas por meio da União Rio,

movimento que reúne ONGs da cidade e contribuiu com

parte do valor para a aquisição de 60 leitos de UTI

destinados ao hospital da UFRJ.

14/04 - Crise provoca renegociação de aluguel de escritório

– Valor Econômico

As mudanças no dia a dia das empresas devido à

disseminação do novo coronavírus têm levado ocupantes a

pleitear junto a proprietários de escritórios comerciais de

São Paulo - maior mercado imobiliário do país - descontos

de aluguel e prazos de carência para pagamento. “Em geral,

a empresa manda uma carta padrão informando que, tendo

em vista a pandemia de covid-19, solicita ‘...’ meses de

desconto no pagamento”, conta um sócio de gestora de

fundo imobiliário proprietária de escritórios comerciais.

O investimento em entretenimento, que começou com

shows e seguiu com um boliche inaugurado poucos dias

antes da decretação da quarentena, será retomado. O

próximo passo vai ser a abertura do Big Jump, um espaço

com camas elásticas.

No Metropolitano Barra, os consumidores serão convidados

a dizer o que esperam do shopping na reabertura, e suas

respostas nortearão ações. Antes, haverá uma enquete para

saber que temas eles desejam ver abordados em vídeos

para adultos, em fase inicial de produção.

— A partir desta semana, vamos falar de temas como

ansiedade, depressão e isolamento — diz Eliza Santos.

A ideia de contemplar os pais com conteúdo próprio foi

inspirada no sucesso da versão on-line do Mundinho Kids,

série de atrações dedicadas ao público infantil que o

shopping oferece. A boa aceitação do material para

crianças, disponível no Instagram, em

@shoppingmetropolitanobarra, levou inclusive outros

complexos da rede no país a passarem a exibi-lo.

Há outras maneiras de se manter próximo dos clientes. A

equipe do Rio Design Barra enviou e-mail para 63 mil deles

afirmando que o bem-estar de todos era a maior

preocupação. Também por e-mail, divulga os códigos de

vendedores de diversas lojas, uma forma de manter a

fidelidade dos clientes e ajudar os profissionais que

dependem de comissão.

A oferta de conteúdo é outra estratégia. Além de informar

as ações dos lojistas, a equipe do Rio Design Barra divulga

receitas e faz lives no Instagram: toda segunda-feira, às 18h,

há dicas práticas, como maneiras de otimizar o home office.

— Estamos preocupados com o social também. O que

podemos fazer é apoiar a população com conteúdo

informativo e estimular o delivery — afirma o

superintendente Henrique Baez.

Na mesma linha, aulas virtuais são oferecidas nas redes do

Uptown Barra. Os vídeos vão de dicas nutricionais e de

exercícios a lições de instrumentos musicais.

— Desde o fechamento, enfrentamos um dilema de criação

de conteúdo. Decidimos apresentar coisas positivas, pois

ninguém aguenta mais notícias ruins — diz Diego Costa,

coordenador de marketing do shopping.

Ações beneficentes em tempos difíceis

Integrantes da rede Multiplan, BarraShopping e VillageMall

dão suporte aos lojistas divulgando promoções, horários de

entrega, receitas de chefs dos seus restaurantes e dicas de

organização e beleza oferecidas por profissionais dos

estabelecimentos. O conteúdo está ao alcance dos clientes

por meio de seus sites e suas redes sociais.

Notícias: Indústria de FIIs
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Às compras Conforme o Painel S.A. antecipou nesta

segunda-feira (13), a associação de shoppings já começou a

distribuir um guia com planejamento para quando chegar o

momento da reabertura, cogitando medidas como

desinfetar os sapatos de visitantes e tirar as tradicionais

bandejas de plástico das praças de alimentação.

Corredor Procurado pela coluna, Humai afirmou que, com

a carta enviada ao governador, a Abrasce não está dizendo

que o momento da reabertura é agora. “O que estamos

pedindo é isonomia entre o comércio de rua e o de

shoppings”, diz ele.

13/04 - Shoppings cogitam desinfetar sapatos e pneus de

clientes após fim da quarentena – Folha de S. Paulo

Enquanto as estatísticas brasileiras de contaminação ainda

avançam, a Abrasce, associação das empresas de shopping

centers, já começou a circular um guia de recomendações

para quando chegar o momento de reabertura parcial ou

total de suas operações. Além de orientações sobre práticas

de higiene, o documento sugere que os shoppings estejam

preparados para casos de inadimplência e de lojistas que

queiram encerrar contratos de aluguel prematuramente.

“Os lojistas remanescentes vão superar essa crise como

líderes de mercado e parceiros de longo prazo”, diz o guia

assinado por Glauco Humai, presidente da Abrasce.

O documento da associação também orienta que os

empreendimentos verifiquem sua apólices de seguro para

conferir se há cobertura de prejuízos provocados por

pandemias.

Um dos cenários projetados pela Abrasce fala em abertura

parcial dos shoppings por quatro a oito semanas, número

que teria partido de experiências observadas na Ásia.

Seriam excluídas atividades como abertura de cinemas,

entretenimento e atendimento infantil.

A entidade orienta as empresas a revisarem a escala de

funcionários para reduzir custos durante a fase em que os

shoppings ficarem abertos parcialmente.

A Abrasce também alerta para os riscos de um eventual uso

de controle de acesso aos shoppings com medição de

temperatura das pessoas. “Há de se avaliar a possibilidade

do uso dessa prática acarretar um passivo de ações

indenizatórias no caso dos consumidores que se sentirem

ofendidos”, diz o texto.

As orientações citam ainda uma possível substituição das

tradicionais bandejas de plástico nas praças de alimentação

por materiais descartáveis, além de tecnologias para

desinfetar sapatos dos clientes na porta do

estabelecimento e pneus no estacionamento.

Pedidos estão sendo avaliados, caso a caso, e já se desenha

diversas formas de ressarcimento dos donos de imóveis

para as situações em que a análise resultar na concessão

solicitada. Na média, as solicitações se referem a três meses

de carência total ou desconto de 50% do pagamento de

aluguel.

“Trata-se de dívida que será paga em algum momento”,

afirma o vice-presidente da consultoria CBRE, Adriano

Sartori. Segundo ele, entre as possibilidades consideradas,

estão o pagamento do valor abatido da locação, no fim da

crise, ou até o fim do ano. É possível também que o

desconto seja pago com correção pela inflação quando o

contrato se encerrar. Conforme a presidente da consultoria

Newmark Knight Frank, Marina Cury, a isenção de três

meses de aluguel pode ser ressarcida pela diluição do valor

equivalente nos meses seguintes, o que significa aumento

do preço de locação para compensar a concessão. Outro

modelo, segundo ela, seria a ampliação do contrato de

aluguel por mais três meses.

O setor da empresa locatária encabeça a lista dos pontos

levados em conta por proprietários para avaliar a

necessidade de revisão temporária das condições de

locação. Donos de escritórios tendem a ser mais flexíveis

com setores afetados, diretamente, pela quarentena, como

o de aviação e de turismo. Já concessões a empresas que

estão vendendo mais produtos, no cenário atual, como as

de comércio eletrônico e do ramo farmacêutico, ou que

estão dando continuidade às atividades por meio da

internet, como as de educação, são bem mais difíceis. “Há

um certo abuso nos pedidos”, diz o sócio do fundo

imobiliário.

14/04 - Shoppings cobram governador de Santa Catarina

para reabrir nesta semana – Folha de S. Paulo

Cabo de guerra Excluídos da flexibilização promovida pelo

governo de Santa Catarina nas restrições ao funcionamento

do comércio de rua e dos hotéis, os shoppings cobraram o

governador Carlos Moisés (PSL) para deixá-los abrir as

portas já a partir desta segunda-feira (13). “O tratamento

deve ser isonômico entre lojas de rua e de shoppings,

conforme entendimento já pacificado no STF”, disse Glauco

Humai, presidente da Abrasce, associação do setor, em uma

carta enviada a Moisés.

Ar-condicionado Apesar de serem locais fechados, no

comunicado, a Abrasce argumentou que os shoppings são

tão seguros quanto o comércio de rua porque fazem

controle de fluxo, higienização e limpeza constantes.

Vitrine No anúncio feito neste fim de semana, em que

liberou a abertura de lojas de rua e hotéis, Moisés ampliou

o prazo de fechamento dos shoppings no estado para 30

de abril. As escolas ficam paradas até 31 de maio, assim

como academias, teatros, cinemas e eventos esportivos.

Notícias: Indústria de FIIs
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Como é uma locação para vários membros da família, não

podemos ficar sem esse recurso”, disse Alessandra Hilário,

filha de um dos proprietários de um ponto comercial em

São José dos Campos (SP).

Um segundo locador com quatro lojas da capital paulista

afirma que foi informado no começo do mês sobre o

congelamento nos próximos pagamentos e que isso é

efeito da receita “zero” em vendas em lojas físicas nas

últimas semanas. Cerca de 70% da receita da empresa vem

das lojas, hoje fechadas.

15/04 - Via Varejo suspende pagamento de aluguel de

lojas, mas deve retomar negociação – Valor Econômico

A Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio,

informou proprietários de lojas das duas cadeias, por meio

de carta enviada por e-mail no começo de abril, sobre o

não pagamento do aluguel do período relativo a março,

com vencimento neste mês. Em alguns casos, relata que os

pagamentos posteriores ainda serão analisados. O Valor

apurou que a decisão afeta também as 300 lojas alugadas

de Michael Klein, maior acionista da empresa.

Para um dos locadores ouvidos, a área jurídica da empresa

informou que se trata de uma decisão para todas as mil

lojas da empresa. E informou que ainda não há, no

momento, previsão para regularização do pagamento.

“Contatamos a empresa e buscamos negociar, mas a

advogada deles informou que era uma decisão geral. Não

falam em parcelar ou postergar, dizem apenas que não vão

pagar. Como dependemos da locação da loja, não

podemos ficar sem esse recurso”, disse Alessandra Hilário,

filha de um dos proprietários de um ponto comercial,

localizado no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A

unidade locada é utilizada como ponto da Casas Bahia e é

alugada há mais de 40 anos.

16/04 - Justiça do PR suspende por 90 dias pagamento de

aluguel de lojistas de shopping – Valor Econômico

O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu, na quarta-feira

(15), liminar de suspensão do pagamento de aluguéis e

fundo de promoção e propaganda pelo período de 90 dias

para duas redes de alimentação do ParkShoppingBarigui,

em Curitiba (PR). O empreendimento pertence ao grupo

Multiplan.

Nos últimos dias, o setor tem discutido risco de uma maior

judicialização dos contratos dos shoppings e lojas de rua no

país. São cerca de 580 shoppings no Brasil.

Segundo os lojistas, o shopping havia concedido isenção

integral nos valores relativos ao fundo de promoção e

descontos de 50% no aluguel mensal e nos encargos

comuns, referentes ao mês de março. Mas as redes

alegaram, no processo, que o pequeno lojista não tem

condições de arcar com as despesas, enquanto o shopping

estiver sem operar.

15/04 - Shoppings abrem ações de despejo contra lojistas

por inadimplência – Valor Econômico

O volume de processos de grandes grupos de shopping

centers cresceu contra lojistas pequenos e médios por

causa de inadimplência contratual - com solicitações de

despejos de comerciantes ou multas. É isso o que mostra

levantamento feito pelo Valor na área civil dos tribunais de

Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para especialistas,

isso deve ser um novo fator de pressão sobre a crise no

segmento gerada pela pandemia da covid-19.

Entre março e abril, foram 22 ações requeridas por

Multiplan, Aliansce Sonae e BR Malls. O número é pouco

expressivo ao considerar a base de lojas locadas pelos

grupos, mas numa análise por cada empresa, em certos

casos supera o verificado sobre o mesmo período do ano

anterior.

Tratam-se de casos relativos a dívidas de período anterior

ao da quarentena, mas ao menos metade dessas ações foi

encaminhada à Justiça após o início da paralisação do setor,

em meados de março, quando as empresas já previam

início de um período maior de crise e incertezas.

14/04 - Multiplan compra 100 mil máscaras e 25 mil testes

para detectar covid-19 – Valor Econômico

A empresa de shopping centers Multiplan está concluindo a

compra de 100 mil máscaras de proteção facial de tecido e

25 mil testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus.

Segundo a empresa, as máscaras serão doadas ainda neste

mês a lojistas e colaboradores dos 18 shopping centers

administrados pela companhia. Já os testes rápidos serão

disponibilizados a partir de maio para colaboradores e para

o sistema público de saúde.

“Estamos solidários ao combate à doença e também

buscamos oferecer aos nossos colaboradores, parceiros e

lojistas os meios para trabalhar em segurança. Esperamos

que nossa contribuição possa ajudar a estabelecer

protocolos para lidar com essa crise da melhor forma

possível”, disse José Isaac Peres, fundador e presidente da

Multiplan.

16/04 - Grandes redes renegociam aluguel de lojas e

armazéns – Valor Econômico

No início de abril, a Via Varejo informou proprietários de

quase 1,1 mil lojas de suas duas redes, por meio de carta,

sobre a suspensão do pagamento do aluguel do período

relativo a março, com vencimento neste mês. E informou

que ainda não há, no momento, previsão para regularização

do pagamento.

“Contatamos a empresa e buscamos negociar, mas a

advogada deles informou que era uma decisão geral. Não

falam em parcelar ou postergar, dizem apenas que não vão

pagar.

Notícias: Indústria de FIIs
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"Esse percentual pode ser negociado de acordo com a

atividade de cada lojista. Pode ser um percentual de 7% das

vendas, por exemplo. Mas uma agência de viagens, que não

vai vender nada, pode pagar menos; já a alimentação,

provavelmente pagará um percentual maior", sugere Tito

Bessa Jr., presidente da Ablos, que reúne cerca de cem lojas.

Segundo ele, o aluguel representa de 50% a 60% dos

custos de lojistas satélite no país. As lojas âncora, maiores

em espaço, como as grandes varejistas, pagam o percentual

sobre suas vendas no aluguel.

No final de semana, a Abrasce já estava circulando uma

carta para shoppings com recomendações para o o

momento de reabetura, conforme informou a coluna Painel

S.A.

A cartilha tem orientações de protocolos sanitários e de

comunicação a serem adotados com base em outros países

que reabriram os estabelecimentos comerciais.

Entre as recomendações, também há aspectos econômicos,

como a orientação a se ter "uma resposta clara" a lojistas

que demandarem isenção ou postergação de aluguel e

encerramento de contratos de aluguel.

"Atenção a organização de documentos, notas fiscais,

comprovantes de pagamentos e memória de cálculo de

rateio, tanto do condomínio como do fundo de promoção",

diz um trecho da cartilha.

Aos shoppings, a Abrasce sugere que verifiquem a apólice

de seguro para conferir se há cobertura de eventuais

prejuízos no caso de pandemias.

A partir do comportamento na China, a associação destaca

que a abetura parcial de shoppings pode durar de quatro a

oito semanas.

"Segundo os shoppings pesquisados na Ásia, a maioria das

operações pode voltar a funcionar, com exceção dos

cinemas, entretenimento e atividades para crianças", diz o

texto assinado pelo presidente da Abrasce, Glauco Humai.

A Abrasce ainda não se posicionou sobre a possibilidade de

renegociação de aluguel com lojistas.

17/04 - Com maior oferta de crédito, renda comprometida

com dívida sobe em abril – Valor Econômico

Com a maior oferta de crédito, devido à pandemia da

covid-19, a parcela de renda média comprometida com

dívidas das famílias atingiu em abril a maior fatia em quase

dois anos e meio. É o que mostrou hoje a Confederação

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ao

anunciar a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do

Consumidor (Peic).

16/04 - Iguatemi crê em baixa judicialização de contratos

na crise, diz Jereissati – Valor Econômico

O presidente da Iguatemi Empresa de Shopping Centers,

Carlos Jereissati, disse nesta quinta-feira que a companhia

começou um trabalho interno, de reorganização das

operações, diante da pandemia de coronavírus. Ele disse

que a empresa está analisando as medidas anunciadas pelo

governo de apoio às empresas, sem, porém, especificar a

quais iniciativas se referia. Diversas medidas foram

publicadas, entre elas apoio a pagamento de salários e

redução de jornada.

“Acredito que todos têm conseguido se reorganizar e

estabelecemos uma conversa boa com lojistas. Tem essa

questão que está sendo falada da judicialização [dos

contratos de aluguel] e acredito que isso será baixo”, disse

em “live” promovida nesta quinta-feira pelo banco Credit

Suisse, ao lado de Rubens Ometto (Cosan), Alfredo Setúbal

(Itaú Unibanco) e Pedro Passos (Natura &Co).

O Valor publicou aumento na entrada de processos

solicitando despejos e cobrança de multas a lojistas na

Justiça de São Paulo e Rio de Janeiro, em comparação ao

número do ano anterior, relativo a contratos que vinham

sendo negociados antes da crise.

17/04 - Lojistas pedem isenção de aluguel e condomínio

em shopping após quarentena – Folha de S. Paulo

Lojistas de shoppings estão solicitando a renegociação de

pagamento de custos como aluguel e condomínio durante

o período de readequação pós-quarentena do coronavírus.

Em carta enviada à Abrasce (Associação Brasileira de

Shoppings Centers), duas entidades pedem a isenção do

aluguel mínimo no período posterior ao fim do isolamento.

Assinado por Ablos (Associação dos Lojistas Satélite) e

Asbraf (Associação Brasileira de Franqueados), que não

representam os grandes varejistas, o documento pede

início do debate sobre como será a reabertura dos

estabelecimentos, ainda sem data prevista.

Elas também propõem que os shoppings abram de

segunda a quarta-feira, das 12h às 20h, de quinta à sabado,

das 12às 22h, e nos domingos, das 14h às 20h.

Temerárias de um consumo reduzido após o isolamento —

que tem sido previsto por alguns economistas—, as

organizações pedem estipulação de custo total de

ocupação (que é aluguel, condomínio e fundo de

promoção —destinado à publicidade) em percentual sobre

o faturamento.
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Até o momento, segundo Guimarães, já foram solicitadas

1,5 milhão de pausas nos financiamentos. "Quem pediu

dois meses de carência, já tem automaticamente o terceiro

mês. É um compromisso nosso, se houver uma crise

econômica, mais forte, nós avaliaremos estender para

quatro meses", explicou o presidente da Caixa. "Neste

momento, nossa análise é que o terceiro mês é suficiente",

acrescentou.

14/04 - Os impactos do coronavírus na construção civil –

Estado de S. Paulo

Após se espalhar pelo mundo, a pandemia de covid-19

chegou ao Brasil e é preciso serenidade e reflexão para o

enfrentamento deste momento. A necessidade de

isolamento e de respeito às medidas sanitárias impostas

pelas autoridades geram, inevitavelmente, um efeito em

toda a economia do país, de modo que não podia ser

diferente com o mercado imobiliário.

A despeito das medidas que vêm sendo adotadas pelos

bancos públicos e privados para tentar minimizar os

impactos causados pela pandemia, a situação que vivemos

pode acarretar atrasos e no comprometimento dos prazos

para entrega de imóveis adquiridos ainda na planta.

O costumeiro “prazo de tolerância de 180 dias” para que as

obras sejam finalizadas, o qual é aceito pela legislação

brasileira, talvez seja insuficiente.

A situação evidenciada em virtude da covid-19 em nada se

assemelha com àquela experimentada entre os anos de

2010 a 2013, período denominado de “boom” imobiliário

brasileiro. Naquele momento, de fato houve uma certa

aceleração do mercado imobiliário, seja pela facilidade na

liberação de crédito, seja por um entusiasmo excessivo com

a economia do país. Estes fatores, aliados a tantos outros,

gerou um excesso de empolgação e um excesso de novos

lançamentos imobiliários que ocasionaram numa escassez

de matérias primas e insumos, falta de mão de obra

qualificada, dentre outros problemas causadores de atrasos

na entrega de empreendimentos.

Esta situação vivida no “boom”, inclusive, fez com que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editasse a

Súmula 161, a qual dispõe que: “Não constitui hipótese de

caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em

excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado,

embargo do empreendimento ou, ainda, entraves

administrativos”. Essas justificativas encerram “res inter alios

acta” em relação ao compromissário adquirente. Portanto,

na visão do Judiciário, os problemas eram “risco do

negócio”.

Pois bem. O mercado imobiliário, neste período pós

“boom”, pós recessão e problemas com “distratos”, e de

retomada do crescimento econômico do país, amadureceu

e adotou inúmeras medidas justamente com o objetivo de

evitar quaisquer atrasos na entrega de imóveis. As medidas

surtiram efeito e atualmente este problema de atraso na

entrega é muito raro.

09/04 - Caixa libera R$ 43 bi para setor imobiliário,

totalizando R$ 154 bi por crise – Estado de S. Paulo

A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que vai colocar à

disponibilização do setor imobiliário R$ 43 bilhões em

recursos.

Considerando os R$ 111 bilhões de outras linhas de crédito

anunciadas nas semanas anteriores, o banco estatal totaliza

agora R$ 154 bilhões em recursos no combate aos

impactos da crise gerada pelo coronavírus no País. Do total

das linhas anunciadas em meio à crise, a Caixa já emprestou

R$ 35 bilhões.

Os R$ 43 bilhões anunciados hoje, durante uma live, serão

usados tanto para tanto para novos contratos de

financiamento imobiliário quanto para contratos já em

andamento, de pessoas e construtoras. Ao todo, o pacote

inclui dez medidas, conforme antecipou ontem o Broadcast.

Em contrapartida, as empresas não poderão demitir seus

empregados. O banco vai disponibilizá-las na próxima

segunda-feira, dia 13.

"Se necessário, vamos ampliar as linhas de crédito. Foco é

ajudar construtoras de todos os tamanhos, mas não

aceitaremos demissão. Estimamos 1,2 milhão em empregos

na construção que serão mantidos com medidas

anunciadas hoje", disse o presidente da Caixa, Pedro

Guimarães, em live, nesta manhã.

Dos R$ 43 bilhões anunciados, haverá concessão de

carência de seis meses para pessoas físicas e jurídicas na

contratação de novos empréstimos para a compra e a

construção de imóveis.

As empresas poderão também solicitar a antecipação de

20% dos recursos na contratação de crédito para novos

empreendimentos. "Isso dá fôlego, faz com que a empresa

não precise usar recursos próprios para iniciar as obras",

disse o vice-presidente de habitação, Jair Mahl.

O banco também permitirá às construtoras que já têm

obras em andamento solicitarem a antecipação de recursos

referentes aos três meses seguintes. A medida ajuda a dar

fôlego para as empresas, uma vez que, no setor de

construção, a liberação dos recursos para a construção é

feita a cada mês, de acordo com o andamento da própria

obra.

A Caixa também anunciou hoje que pessoas e empresas

terão o direito de fazer um pagamento parcial das parcelas

dos financiamentos imobiliários. "Para nós, tá tranquilo.

Estaremos junto da sua opção. Para nós é importante a

manutenção dos empregos", frisou Mahl.

O banco já vem concedendo pausa nos empréstimos por

conta da crise. No meio de março, logo que a crise

estourou, a Caixa concedeu dois meses de paralisação nos

pagamentos. Mais tarde, ampliou essa pausa para três

meses.

Notícias: Mercado Imobiliário
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Além disso, clientes com parcela em dia e com até duas

parcelas em atraso poderão optar pelo pagamento parcial

da prestação do financiamento, por 90 dias. É uma forma

de pagar menos juros no futuro. Essa suspensão parcial não

poderá ser feita pelo app: deverá ser feita pela central

telefônica do banco.

Também a partir de segunda-feira clientes que utilizam a

conta do FGTS para pagamento de parte da prestação

poderão pausar a parcela não coberta pelo FGTS por 90

dias.

Quem quiser comprar um imóvel novo agora também

poderá ter carência de seis meses para começar a pagar o

financiamento.

Aos clientes que constroem com financiamento da Caixa

(construção individual) será permitida a liberação

antecipada de até duas parcelas, sem a vistoria.

Com o objetivo de minimizar os riscos de contaminação e

exposição dos clientes e empregados à COVID-19, a Caixa

ampliou o prazo de vencimento de laudos e avaliações.

O banco recomenda a utilização dos canais digitais, como

Internet Banking e App Habitação Caixa, além dos telefones

3004-1105 e 0800 726 0505, opção 7, ou através do

número 0800 726 8068 para renegociação do contrato.

15/04 - A explosão do mercado imobiliário em 2020. O que

esperar com o coronavírus? – Folha de S. Paulo

O crescimento em 2020 previsto para o setor imobiliário se

mostrava positivo frente aos anos de baixos rendimentos

desencadeados pela incerteza do cenário político do País e

da crise econômica, que durou até 2018. Emergindo no ano

passado, o setor marcou sua retomada, quando, segundo o

IBGE, o PIB (Produto Interno Bruto) da Construção Civil

apresentou um aumento de 0,3% em 2019 – a primeira alta

deste 2014.

Para 2020, os especialistas apostavam numa alta de 3%,

destacando o setor como um dos possíveis motores da

economia para este ano, principalmente pela propulsão

promovida pela Caixa, que em final de 2019 baixou

drasticamente os juros no financiamento de imóveis ao

anunciar uma nova linha de crédito imobiliário, ação que foi

replicada pelos bancos privados.

E eis que surge o Coronavírus num momento em que era

visível o volume de lançamentos sendo erguidos por

diversas cidades. Em São Paulo, especificamente, os

arranhas céus surgiam de forma que há muito tempo não

se via. Na corrida pelos bons ventos trazidos pela baixa dos

juros e pela retomada econômica, incorporadoras correram

em busca de sua lucratividade apostando em inúmeros

lançamentos. E agora?

Ocorre que a pandemia da covid-19 pode gerar uma série

de problemas os quais eram inimagináveis e que impactam

diretamente no mercado imobiliário. Muitas das máquinas e

equipamentos eletrônicos utilizados na construção civil são

importados da China (berço da covid-19). O isolamento

implica numa desaceleração de toda a cadeia produtiva,

com menor produção de insumos, menor número de

pessoas nos canteiros de obra, morosidade na obtenção de

alvarás, licenças e demais documentos expedidos pelos

órgãos públicos, diminuição no repasse de capital público e

fuga do capital privado, dentre outros impactos periféricos,

porém não menos importantes.

Ainda que a exista referência expressa nas medidas

sanitárias para que a indústria em geral e a construção civil

possam continuar suas atividades, os impactos são

inevitáveis.

Desta maneira, a situação atual não pode ser comparada

com àquela que deu causa a um expressivo número de

demandas judiciais buscando indenizações pelos atrasos

nas entregas de apartamentos. Tampouco a situação de

agora pode ser objeto de aplicação da referida Súmula 161,

do TJ paulista.

A situação atual é, em verdade, inédita, peculiar, inesperada

e independente de qualquer conduta por parte das

empresas do mercado imobiliário. O que se pode fazer é

respeitar as medidas sanitárias impostas pelas autoridades.

A situação é de uma força maior jamais vivida em tempos

modernos.

Os impactos são certos, mas as exatas consequências ainda

não. Porém, é certo que passada a pandemia, espera-se

que a sociedade de forma geral – construtoras e

incorporadoras, Poder Judiciário e consumidores – ajam

com boa-fé e serenidade, de maneira a aceitar o

imponderável imposto a todos e, de modo conciliatório,

busquem contornar os estragos feitos, nos termos do que

prega o próprio CDC, ao impor o equilíbrio e harmonização

nas relações de consumo.

09/04 - Inadimplente poderá pedir pausa do financiamento

da casa na Caixa – Exame

A partir de segunda-feira (13) mutuários que estão com o

pagamento das prestações do imóvel em atraso poderão

usufruir da pausa nas parcelas do financiamento por 90

dias. É o que anunciou a Caixa nesta quinta-feira (9). A

medida visa auxiliar clientes que tenham perda de renda ou

ficaram desempregados na crise provocada pelo novo

coronavírus.

O banco permitirá que quem tenha até duas parcelas em

atraso opte pela pausa de forma automática. Já na

renegociação de contratos com clientes em atraso entre 61

e 180 dias a análise será caso a caso. Nesses casos o banco

poderá permitir a pausa total ou parcial das prestações.

Notícias: Mercado Imobiliário
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A startup, fundada em 2015 por Marcelo Prata e Paulo

Nascimento, nasceu justamente para ser uma solução que

ajudasse os bancos a desovar no mercado seus estoques de

imóveis. Desde 2016, a empresa tem um contrato com

banco privado Santander para digitalizar processos. Em

2019, a startup foi vendida para o BTG Pactual (parte do

grupo controlador de EXAME) por valor não divulgado,

dando saída para seus 33 investidores.

Como vai funcionar a venda

Ao receber uma carteira de imóveis disponibilizada pelo

banco, a Resale a conecta ao seu marketplace, que se

relaciona com dezenas de canais de vendas online. Além

disso, a plataforma tem parceria com 33 leiloeiros. Dessa

forma, o banco fica com uma vitrine online permanente de

seus ativos.

No caso do BB, não faria sentido contratar uma plataforma

só para digitalizar a oferta. Por isso, o banco pediu que a

startup assumisse também o processo de pós-venda de

forma digital. A empresa precisou encontrar formas de levar

a digitalização para processos tradicionalmente analógicos.

“Nós precisamos encontrar o que existe hoje entre o

mundo real e ideal, que é o mundo possível”, diz Marcelo

Prata.

A primeira etapa foi estabelecer a assinatura do contrato de

forma 100% eletrônica. Para conseguir fazer a lavratura da

escritura de forma digital, os clientes só precisam ter um

certificado digital. Quatro escritórios parceiros da startup

oferecem o processo de lavratura online. “Nos casos em

que precisa de registro físico, a gente faz a ponte entre o

cliente e o cartório, mas um grande número já aceita

contratos eletrônicos”, diz Prata.

O presidente da startup diz que, ao todo, a digitalização

consegue reduzir bastante o tempo de cada processo.

Quando as duas partes, banco e cliente, estão de acordo

com uma venda, em questão de horas é possível emitir e

assinar eletronicamente o contrato. Já a escritura, que em

geral demora 30 dias, consegue ser feita em cinco dias com

os cartórios parceiros da startup. O processo que demora

mais é o de registro de imóvel, que varia entre 15 a 30 dias,

a depender dos prazos de cada cartório.

A princípio, o BB só irá repassar parte de seus 4.000 imóveis

para a startup gerir. “Se entendermos que a vazão é

suficiente, nada impede de colocar os outros”, diz Neto.

O banco não tem despesas com o negócio, ele só informa

qual o valor mínimo que quer receber por imóvel e repassa

a gestão da venda para a startup. A Resale só ganha

quando uma propriedade é vendida, já que os compradores

precisam pagar uma taxa de comissão, que pode ser de até

5% o valor do imóvel.

Apesar da medida antecipada de paralisação na construção

dos estandes de vendas, as obras em si não devem parar,

afinal, entre as medidas estabelecidas pelo governador de

São Paulo, não pode haver um blackout no setor de

construção civil e nem mesmo nas de infraestrutura pública

que estão em andamento.

Mas como não deixar de vender? É aí que entra a

tecnologia, nossa grande aliada em tempos de quarentena.

O apoio digital neste momento se tornou a salvação de

muitas empresas. E, no setor imobiliário, já não é mais

preciso ter um estande para realizar a venda de um imóvel.

Felizmente, hoje em dia, existem aplicativos que gerenciam

estes processos num formato 100% digital.

Cada vez mais as inovações tecnológicas, com suas

soluções digitais, estão definindo o ritmo das empresas do

ramo imobiliário, uma vez que o novo consumidor, que é

digital, não tem tempo ou paciência para as burocracias e

os processos arcaicos por trás da compra de um imóvel.

Imaginem agora com uma possível mudança de hábito dos

consumidores?

Por isso, mais importante do que entender as demandas do

setor para este ano, é se preparar. Às incorporadoras,

loteadoras e imobiliárias vale a dica, agora mais do que

nunca, de buscar inovação para descomplicar os processos,

simplificar a ‘papelada’ e, com isso, oferecer facilidade para

os corretores no momento da venda e para os

compradores no fechamento.

14/04 - Banco do Brasil lança plataforma online de venda

de imóveis retomados – Exame

Em parceria com a startup Resale, o Banco do Brasil

disponibiliza a partir desta terça-feira 14 uma solução

digital para venda de imóveis retomados. No site Seu

Imóvel BB, estão disponíveis para venda cerca de 1.600 mil

imóveis dos cerca de 4.000 que o banco possui em todo o

país. Com a solução, será possível fazer desde a oferta até o

processo de pós-venda, com registro em cartório, de forma

online.

Até então, quando o BB retomava um imóvel usado como

garantia de um financiamento, o processo de venda do

bem era feito de forma tradicional, por meio de um leilão.

Entendendo que a estratégia, muitas vezes, não atingia de

fato o público, o banco buscou formas mais rápidas e ágeis

para realizar a venda por meio de startups.

Mauro Ribeiro Neto, vice-presidente corporativo do BB,

afirma que a Resale foi escolhida por já ter uma experiência

comprovada com esse tipo de operação de imóveis. “A

empresa tem um perfil tecnológico, que é bastante

interessante para o banco, já que faz um trabalho mais

completo, não sendo só uma mera plataforma de

divulgação”, diz o executivo.
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Diferença de classes - Tenda, MRV e Direcional têm mais

fluidez nas vendas de imóveis pela internet porque as

plantas são padronizadas, o que facilita a exibição virtual.

Além disso, seus consumidores são pessoas de renda mais

baixa, que estão à procura da primeira casa própria, ou seja,

têm mais necessidade de se mudarem. Já no setor de

médio e alto padrão, os projetos têm particularidades, e os

clientes, menos urgência em fechar negócio. Por isso, a

visita aos estandes e a conversa presencial ainda têm peso

mais relevante, o que restringe as vendas totalmente online.

"O mais difícil é transformar o canal digital, que é racional e

frio, em algo mais emocional. Temos o desafio de fazer

nosso cliente se imaginar dentro do apartamento, visualizar

o espaço de lazer, a vista da janela e a iluminação do sol. O

apartamento não é apenas uma especificação de metros

quadrados", diz o diretor de vendas de Cyrela e Living,

Orlando Pereira. "É um processo um pouco mais difícil, mas

possível." O grupo adotou a plataforma digital em 2019 e

cerca de 25% dos compradores de imóveis são capturados

pela internet. Só agora, porém, a companhia realizou uma

venda sem que o cliente tenha pisado no estande. "Esta

semana foi emblemática. Nunca tínhamos discutido um

contrato via live", afirma Pereira.

Na mesma linha, a Trisul adotou ferramentas como tour

virtual, videochamadas e assinatura digital. As vendas

caíram 50% na primeira semana de abril ante o mesmo

período de março, uma vez que 100% dos estandes estão

fechados. "Foi uma queda alta, inevitável. Mas estamos

conseguindo sustentar uma parte digitalmente", diz Sergio

Marão, diretor comercial.

Então, o futuro das vendas de imóveis será 100% digital,

sem a necessidade de plantas decoradas? A resposta é não,

segundo o diretor de marketing da Tecnisa, Romeo

Busarello. Mesmo assim, a expectativa é que esses

processos vão deslanchar. "O cliente vai continuar

querendo ver o estande. Mas a parte burocrática de

documentação, análise de crédito e assinatura, aí sim, será

tudo digital", diz. A grande vantagem está na economia de

tempo. Enquanto o vaivém de papéis costuma levar de 10 a

20 dias, isso pode ser resolvido em apenas um dia pelas

vias digitais. A própria Tecnisa adotou a assinatura digital

para os contratos há menos de um mês. "Claro que as

vendas caíram muito. Mas ao menos nós continuamos

vendendo", afirma.

Cartórios - As restrições impostas pela quarentena também

se traduziram em maior movimento online nos cartórios. As

remessas digitais de documentos de transações imobiliárias

saltaram de uma média de 80 para 2,2 mil por semana, de

acordo com a associação Central Registradores do Brasil.

"As ferramentas na internet já estavam disponíveis, e agora

as pessoas tiveram de aprender a lidar melhor com isso",

diz o presidente da associação, Flaviano Gualhardo.

16/04 - Construtoras aceleram venda de imóveis pela

internet, que será legado da crise – Estado de S. Paulo

A chegada da pandemia de coronavírus forçou as

construtoras a acelerarem a adoção de plataformas digitais

para vendas de imóveis pela internet. Essa prática, pouco

comum até então, tem ajudado a amenizar as perdas com

os fechamentos dos estandes. MRV, Tenda, Direcional,

Cyrela, Tecnisa e Trisul, entre outras, iniciaram ou ampliaram

essas iniciativas nas últimas semanas. Para elas, as vendas

online podem ser o grande - e provavelmente o único -

legado positivo da crise.

Especializada no Minha Casa Minha Vida (MCMV), a Tenda

tinha um "feirão online" programado para 23 de março. A

campanha foi concebida para suprir o fim dos feirões da

Caixa Econômica Federal. A chegada do covid-19, porém,

transformou a ferramenta em braço permanente de vendas.

"Era para ser um experimento, mas a crise nos forçou a

estender (a modalidade)", diz o diretor executivo de

marketing e tecnologia, Luis Martini.

A plataforma online da Tenda serve para expor o portfólio

de empreendimentos, remessa de documentos, análise de

crédito até a assinatura digital do contrato. Desde o dia 23,

a empresa recebeu 45 mil contatos e aprovou o crédito de

1,5 mil clientes, que devem gerar perto de R$ 210 milhões

em receitas. "A análise de crédito é a etapa mais crítica,

então, o normal é não perder essas vendas", diz Martini. Ele

estima que as vendas online podem representar 30% das

vendas totais no médio a longo prazo, após a crise.

Líder do MCMV, a MRV iniciou um projeto-piloto de vendas

online em Belo Horizonte na virada do ano, mas optou, em

março, por ampliar para todas as 160 cidades nas quais

atua. "Com a chegada do corona, decidimos rodar de forma

mais ampla", diz o copresidente, Eduardo Fischer. Cerca de

1 mil apartamentos (equivalentes a R$ 160 milhões em

receitas), dos 11 mil vendidos no primeiro trimestre,

passaram pela plataforma digital. "Ela tem potencial de

crescimento", afirma. "As pessoas estão mudando de hábito

e se digitalizando: será um legado muito positivo da crise."

A Direcional implantou a plataforma de vendas online ano

passado e estima que tenha representado um terço dos

negócios no primeiro trimestre. Hoje, são 100%, devido ao

fechamento dos estandes. "O cliente começava a busca do

imóvel pelo canal digital, mas em determinado momento

sentia a necessidade de visitar o estande. Depois retomava

o canal digital para terminar a negociação e a parte

burocrática. Isso mudou com a crise", afirma o diretor

nacional de incorporação, Paulo Assis. "Com o estande

fechado, o cliente está aceitando mais a opção de um tour

virtual pela planta decorada. É uma disrupção", diz ele. A

construtora se preparar para ampliar a escala das operações

digitais.

Notícias: Mercado Imobiliário
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As pessoas que estão capitalizadas e aguardam o momento

de compra podem aproveitar as ofertas atuais, negociar de

forma mais agressiva, ou até mesmo aguardar alguns meses

para comprar com um preço melhor, caso a tenhamos um

agravamento da crise.

Para os proprietários, Barros afirma que é preciso identificar

se a venda seria por necessidade ou não. Para os que não

estão vendendo por necessidade, cabe a reflexão de que o

mercado não retornará tão cedo aos patamares de preços

elevados de alguns anos atrás.

- Aos que estão vendendo por necessidade tentar buscar a

melhor proposta, negociar de forma calma e ofertar pelo

valor que acredita que o comprador estaria disposto a

pagar e que te faça ter interesse em vender. Investir em

mercado imobiliário também é investimento de risco. Os

resultados podem ser variáveis.

O tráfego online tende a fluir com menos burocracia após

ajustes recentes na legislação do setor. O provimento

número 94, editado no fim de março pelo Conselho

Nacional de Justiça, deu aos documentos digitais "status"

equivalente ao dos documentos físicos para o registro de

imóveis. Assim, documentos "nascidos" digitais ou que

eram físicos e foram digitalizados, passam a ser aceitos nos

cartórios para o registro. "É uma revolução dos cartórios. É

a transformação do que sempre foi físico e burocrático em

algo eletrônico e rápido", afirma o advogado Olivar Vitale,

sócio do escritório VBD Advogados e conselheiro jurídico

do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-

SP).

16/04 - Com crise, cai preço do metro quadrado para venda

e aluguel no Rio – O Globo

O mercado imobiliário do Rio já sente os efeitos da crise

causada pela pandemia de coronavírus. O valor do metro

quadrado residencial para vendas caiu 1,34% em março em

relação a fevereiro, segundo levantamento do Secovi-Rio. E

os anúncios caíram 17,69% no mesmo período. No

mercado de locação, o metro quadrado caiu 4,86% (de R$

30,85 para R$ 29,25) e as ofertas, 14,85%.

- Já há uma queda considerável tanto na venda como na

locação. Os proprietários não estão colocando nada para

alugar nem para vender, o que se reflete nos preços - diz

Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi- Rio.

Segundo Schneider, o mercado vinha em um momento

positivo em 2020. A expectativa era de retomada este ano,

em um cenário melhor do que em 2019. De acordo com

dados do Secovi, o metro quadrado para locação começou

o ano em R$ 29,24, passou para R$ 30,33 em fevereiro e

depois R$ 29,35 em março.

No ano passado, o metro quadrado do aluguel já havia tido

queda de 1,8%, chegando a R$ 29,30 em dezembro, de

acordo com o estudo Panorama Secovi 2019. O pico de

cobrança na cidade foi de R$ 45,90, em 2014 .

No mercado, a expectativa é que venham meses mais

complicados, já que o setor é diretamente influenciado

pelas questões econômicas.

- Não temos perspectivas de quando vai melhorar. Por ser

um ativo mais conservador, neste momento de variação

forte de bolsa da valores e de renda variável, o mercado

imobiliário sempre é um porto seguro. Pode ser que as

pessoas migrem os investimentos para a compra de

imóveis, mesmo com a queda de liquidez.

Para quem está capitalizado pode ser um bom momento

para a compra. Samuel Barros, professor de Finanças e

Coordenador do Curso de Administração do IBMEC Rio,

lembra que o preço do metro quadrado já está em um

patamar bastante baixo, contudo, caso ocorra um

agravamento da crise do coronavírus é possível que ele

baixe ainda mais em período próximo.

Notícias: Mercado Imobiliário
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