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

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

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

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

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

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

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

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS: (AGE E AGO)

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs

03/03 – Estagnação do mercado de escritórios trava fundos
no RJ – Valor Econômico

Giancarlo Nicastro, presidente executivo da consultoria SiiLA,
alerta que pode haver escassez de ativos em alguns
mercados, como o Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro corre o risco de passar ao largo da atual
expansão do segmento de fundos de investimentos
imobiliários. A relativa estagnação do mercado de escritórios
corporativos na cidade - sem entregas de novos
empreendimentos de alto padrão em 2020 e 2021 - representa
um gargalo para a estruturação de novos fundos, o que não
acontece em São Paulo, segundo indica levantamento da
consultoria brasileira SiiLA.

Para 2022 e 2023 está prevista a entrada no mercado carioca
de 44.524 metros quadrados em novos escritórios, ao todo. A
metragem equivale a apenas 1,48% do estoque total,
estimado em três milhões de metros quadrados. Com o
número crescente de novos fundos imobiliários sendo
estruturados e o possível reaquecimento da economia, pode
haver escassez de ativos em alguns mercados, como o Rio de
Janeiro, destaca Giancarlo Nicastro, presidente executivo da
SiiLA.

04/03 – GLP vendeu ativos no valor de R$ 590 milhões desde
dezembro – Valor Econômico

A Global Logistic Properties (GLP) - maior empresa de galpões
com atuação no Brasil - vendeu nove ativos, desde dezembro,
pelo total de R$ 589,752 milhões. Eram empreendimentos dos
portfólios comprados, respectivamente, da Prosperitas, atual
Hemisfério Sul Investimentos (HSI), em novembro de 2012, e
da BR Properties, em março de 2014.

“Os portfólios tinham diversos ativos, e alguns não se
encaixavam na nossa estratégia”, diz o presidente da GLP,
Mauro Dias. É o caso, segundo ele, de empreendimentos
modulares. “Nosso foco está mais em big boxes [grandes
áreas para uso em escala, por exemplo, por empresas
varejistas]”, afirma.

Também são considerados ativos não estratégicos aqueles
localizados em mercados que não são foco da GLP. “Temos
encontrado algumas oportunidades de vendas diretamente
para fundos. Além disso, somos uma gestora de fundos e, em
algum momento, precisamos reciclar nosso capital”, diz o
presidente da GLP.

04/03 – Fundos imobiliários: pesquisa indica nova evolução
em 2020 – GRI Club

Após o recorde de captação registrado em 2019 (R$ 35,77
bilhões, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Anbima), os fundos
de investimento imobiliário (FIIs) devem ter um 2020 mais
uma vez auspicioso. É o que pensa a maioria dos líderes
imobiliários ouvidos pelo GRI Club em fevereiro, em uma
rodada especial da pesquisa Termômetro do GRI.

Para 66,5%, vai haver evolução no desempenho e na captação
desses veículos nos próximos 12 meses frente ao período
anterior. Há um semestre, o grupo que apontava para alguma
ou significativa melhora no ano pela frente era ainda maior,
de 86,5%.

Os fundos de recebíveis imobiliários, conhecidos como
‘fundos de papel’, prometem liderar os lançamentos e follow-
ons no futuro imediato, seguidos pelos FIIs de renda.



www.guide.com.br

Relatório Semanal – FIIS
Fundos de Investimentos Imobiliários

Entre os diferentes segmentos imobiliários, escritórios e
galpões industriais & logísticos tendem a ser os principais
alvos de FIIs em 2020, dizem os líderes do mercado de real
estate consultados pelo GRI Club. Mas há uma novidade: o
setor residencial subiu uma posição nesse ranking na
comparação com agosto de 2019, superando shoppings &
varejo.

O Termômetro do GRI é uma pesquisa trimestral do GRI Club
que mede o humor de empresários, altos executivos e
investidores do ramo imobiliário. No Brasil, a sondagem é
feita desde 2015. Participaram desta rodada especial, focada
em fundos imobiliários, mais de 150 grandes nomes. Em
agosto de 2019, o GRI Club já havia realizado uma sondagem
específica sobre o cenário de FIIs.

04/03 – Pátria pode vender fatia em oferta de Alphaville –
Valor Econômico

A companhia de loteamentos Alphaville Urbanismo fará uma
oferta pública inicial de ações (IPO) para dar fôlego à sua
situação financeira, fragilizada há vários anos. Dependendo da
demanda, porém, a gestora de recursos Pátria Investimentos -
único acionista da companhia - também poderá vender parte
de suas ações.

Em princípio, a oferta será apenas primária, com a totalidade
dos recursos indo para o caixa da empresa. No entanto, até o
início da operação o Pátria poderá aumenta-la em até 20%
colocando à venda ações que estão em suas mãos. O
acionista poderá ainda se desfazer de seus papéis no lote
suplementar.

No ano passado, fundos do Pátria ficaram com a totalidade
do capital da Alphaville, assumindo a posição detida pela
Blackstone e comprando a participação que era detida pela
incorporadora Gafisa. Na ocasião, a gestora americana saiu
sem receber nada, mas o acordo prevê que ela leve 10% do
que o Pátria arrecadar em qualquer evento de liquidez.

05/03 – Megaprojeto imobiliário da Odebrecht: negociações
com a W Torre em compasso de espera – O Globo

Está entrando água num megaprojeto imobiliário que
idealizado pela Odebrecht para ser erguido na Marginal
Pinheiro, em São Paulo.

Batizado de Nações Unidas, o projeto reúne torres
residenciais e comerciais (uma delas promete ser a mais alta
de São Paulo, com 37 andares) e um shopping center, tudo
isso num terreno de 59 mil metros quadrados.

A Odebrecht Realizações negociava com a W Torre sua
posição no projeto. A empreiteira de Emilio Odebrecht
receberia R$ 50 milhões. Mas o negóicio que deveria ser
assinado na sexta-feira passada entrou em compasso de
espera.

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs
04/03 – Accor pretende dobrar oferta de quartos na América
do Sul até 2024 – Valor Econômico

Após fechar 2019 com abertura recorde de hotéis no mundo, a
AccorHotels, líder do setor hoteleiro no Brasil, planeja dobrar
de tamanho na América do Sul e no Brasil até 2024,
ampliando a oferta total de quartos de atuais 21 mil para 42
mil.

Em 2019, a Accor abriu 26 hotéis (3.409 quartos) na América do
Sul, passando para 398 hotéis na região. No Brasil, foram
abertos 20 hotéis (2.824 quartos), passando a 340 unidades.

A Accor também assinou 18 contratos para aberturas de
hotéis, sendo 16 no Brasil, um na Colômbia e um na Bolívia –
este último, país em que a Accor estreia operações neste ano
com três hotéis, Ibis, Novotel e Swissotel. O número de hotéis
em construção chega a 100 na região.

06/03 – Shopping Iguatemi projeta 40 novas operações em
2020 – SiiLa

Na contramão do segmento varejista, o Shopping Iguatemi
segue com números expressivos. Em 2019, o estabelecimento
comercial atingiu quase 10% em vendas num cenário
considerado desafiador. O resultado conferiu ânimo para que
o empreendimento siga atraindo novas operações.

“2019 foi um ano muito bom para nós. Seja no fluxo de vendas
ou na movimentação de visitantes. O cenário que temos hoje
difere e queremos seguir com novidades no shopping”,
ressalta o superintendente do Shopping Iguatemi, Wellington
Oliveira. A projeção é que 40 novas lojas e substituições
ocorram durante o ano de 2020. Os segmentos são os mais
diversos possíveis: roupas, calçados, vestuário e gastronomia.

Dentre as operações mais aguardadas está a abertura do
megacomplexo gastronômico do Coco Bambu, orçado em R$
16 milhões. Mas o centro de compras também começa a se
destacar na atração de empreendimentos de saúde, com o
laboratório Emílio Ribas.

“O modelo de shopping está evoluindo, deixado de ser um
centro de compras para ser um centro de convivência, lazer,
saúde. A ideia é concentrar tudo em um cliente em um só
local. Ou seja, ele vai poder resolver qualquer coisa sem sair
do shopping. Essa é a realidade que os estabelecimentos
estão se adaptando”, pontua.
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A explicação está na conjuntura atual e nos problemas
financeiros enfrentados pelas grandes companhias durante a
crise. “No passado, as empresas maiores estavam muito
capitalizadas e as pequenas e médias em um patamar abaixo
nesse quesito. Elas não conseguiam competir na compra de
terrenos. A crise mudou essa dinâmica”, diz o presidente da
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi),
Claudio Hermolin.

Descapitalizadas, as grandes empresas abriram espaço para
as pequenas e médias formarem seu banco de terrenos e
fazer os projetos que agora estão saindo do papel. Isso
reduziu a concentração no setor. “A diversificação cria
dinâmica de novos entrantes, projetos diferentes e dá mais
opções ao consumidor”, diz Hermolin. No ano passado, o
setor lançou 55,5 mil unidades residenciais em São Paulo –
50% superior aos números de 2018. As unidades representam
42% de tudo que foi lançado no País.

Fundos
Outro fator que contribui para o avanço das empresas médias
é a alta liquidez no mercado, intensificada pelo cenário de
juros baixos. Nos últimos tempos, fundos de investimentos
têm ajudado na capitalização das companhias menores, que
ganharam maior poder de fogo para negociar a compra de
terrenos e desenvolver os projetos.

A Vitacom é um exemplo desse movimento. Em 2017, quando
as grandes empresas sofriam com a escalada dos distratos
(devolução do imóvel) por causa da recessão econômica, a
construtora e incorporadora conseguiu captar R$ 600 milhões
com o fundo americano Hines. No ano seguinte, mais R$ 1,5
bilhão com o fundo de Cingapura Capital Land. E, em 2019,
outros R$ 2 bilhões com o fundo 7 Bridges.

“O capital está abundante. Uma vantagem competitiva que
era abrir o capital deixou de ser relevante”, diz o presidente da
Vitacon, Alexandre Lafer Frankel. Na avaliação dele, a empresa
tem hoje o mesmo nível de acesso ao capital que as
companhias abertas. “A diferença é que temos mais liberdade
nas decisões.”

No ano passado, a companhia lançou oito empreendimentos.
Neste ano, serão 12 projetos. “Desde os primeiros aportes
temos tido um crescimento da ordem de 50% ao ano”, afirma
Frankel. O executivo diz que o foco da companhia continuará
sendo as unidades compactas – a empresa já lançou unidades
de 10 a 32 metros. E esse número pode diminuir ainda mais.
“São lançamentos com foco no investidor, que tem
apresentado uma demanda muito alta (por causa da taxa de
juros).”

Grandes empreendimentos
Há 46 anos no mercado, a Benx é outra que entrou na onda
dos fundos de investimentos e teve aportes para três projetos
nos últimos anos.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
28/02 - Crédito imobiliário com recurso da poupança sobe
42% em janeiro, diz Abecip – Valor Econômioco

O crédito imobiliário com recursos da poupança movimentou
R$ 7,27 bilhões em janeiro, melhor desempenho para o
primeiro mês do ano desde 2016.

O volume de financiamentos concedidos aumentou 42,7% em
relação a janeiro do ano passado, mas recuou 16,1% frente a
dezembro, o que se atribui à sazonalidade, segundo a Abecip,
associação das instituições que oferecem essa modalidade de
crédito.

Foram financiados 27,9 mil imóveis em janeiro, o que
representa alta de 38,9% em um ano e queda de 11,9% em um
mês.

02/03 - Governo quer fundo para gerir venda de imóveis –
Valor Econômico

O governo pretende criar fundos de investimentos
imobiliários e vender participações que detém em imóveis
foreiros para reduzir um estoque que hoje chega a 750 mil
propriedades. No caso dos chamados terrenos de Marinha
(em regime de aforamento), já está em estudo pela Caixa
Econômica Federal a criação de uma linha de crédito para
ajudar os proprietários que quiserem adquirir a parte da
União. Neste ano, a ideia é vender 30.465 imóveis, sendo 30
mil foreiros, o que renderia aos cofres públicos algo em torno
de R$ 4,5 bilhões.

Em entrevista ao Valor, o secretário de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União (SPU), Fernando Bispo,
disse que a Medida Provisória nº 915, publicada no fim do ano
passado e que já recebeu mais de cem emendas, abre espaço
para criação de produtos financeiros, aproximando o governo
do mercado privado ao dar maior segurança jurídica nas
operações. Além disso, a participação maior da iniciativa
privada ajudará o governo a superar algumas deficiências,
como no mapeamento dos imóveis.

De acordo com ele, os fundos de investimentos lastreados em
imóveis da União serão constituídos com a ajuda do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
que em seguida repassará a gestão para instituições
especializadas. A expectativa é que seja fechado um contrato
com o BNDES até o fim deste mês.

01/03 - Empresas médias avançam no setor imobiliário –
Estado de S. Paulo

Nas placas de construção de edifícios, um sinal de que a
retomada do setor imobiliário em São Paulo traz novidades.
Ao contrário do que ocorreu no período pré-crise, com as
grandes construtoras e incorporadoras dominando o
mercado, agora as empresas médias têm conseguido ampliar
a presença no setor. Marcas menos conhecidas estampam os
anúncios de lançamentos em quase todas as regiões da
capital.
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Prestes a completar 90 anos de existência, a construtora
Passarelli voltou às origens. Durante um bom tempo, a
empresa deixou o mercado imobiliário de lado e focou suas
atividades nas obras de infraestrutura, que estavam bastante
aquecidas. Chegou em um ponto que 95% da receita da
empresa vinha do setor público.

Em 2012, antes de a Operação Lava Jato atingir as grandes
empreiteiras do setor, a construtora tomou a decisão de
equilibrar o portfólio entre público e privado e ficar menos
exposta ao risco do governo. Nessa estratégia, a Passarelli
elegeu alguns segmentos para concentrar seus esforços. Além
das obras industriais e de infraestrutura de empresas privadas,
a companhia decidiu retornar ao mercado imobiliário.

Definidas as estratégias, a Passarelli criou uma área de
incorporação e, em 2018, iniciou os trabalhos. O primeiro
lançamento ocorreu em dezembro daquele ano, na cidade de
Guarulhos. Para este ano, são mais cinco empreendimentos
previstos nas regiões de Pinheiros, Jaraguá, Glicério, Cidade
Jardim e Vila Guilhermina. “Estamos com tudo pronto só
dependendo da aprovação da Prefeitura”, afirma o presidente
da empresa, Paulo Said Bittar.

Segundo ele, o mercado imobiliário é gigantesco e tem
espaço para empresas grandes e pequenas. Só o Estado de
São Paulo tem um déficit habitacional de 1,8 milhão de
moradias, sendo quase 500 mil na capital. “Ou seja, tem
espaço para todo mundo. Além disso, busco lançamentos
menores, de 300 a 400 unidades. As grandes incorporadoras
buscam áreas maiores. Eu quero áreas médias.”

Bittar afirma que, para os lançamentos deste ano, os terrenos
já foram adquiridos. Mas, para os próximos, serão necessárias
novas aquisições. “Estamos olhando vários terrenos, mas com
o pé no chão”, diz o executivo, que já conseguiu equilibrar a
carteira da empresa em 50% privada e 50% pública.

02/03 - Lucro da MRV cai 21% no quarto trimestre de 2019 –
Valor Econômico

A MRV Engenharia registrou, no quarto trimestre, um lucro
líquido atribuível aos acionistas da controladora de R$ 151
milhões, um recuo de 21% em relação aos R$ 191 milhões
registrados no mesmo período do ano anterior, afetado pela
queda de 6,6% da receita.

A receita líquida caiu de R$ 1,5 bilhão para R$ 1,4 bilhão. O
lucro bruto recuou 16%, para R$ 420 milhões, com a margem
bruta caindo de 3,2 pontos percentuais (p.p.), para 29,6%.
Quando divulgou os dados operacionais em janeiro, a MRV
informou que a concentração de lançamentos em dezembro
prejudicou as vendas do trimestre.

As despesas comerciais diminuíram 2,6%, para R$ 151
milhões, enquanto a MRV conseguiu reduzir as despesas
gerais e administrativas em 6,7%, para R$ 83 milhões.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
“Com a taxa de juros mais baixa, esses investidores estão
apoiando as empresas médias na compra de terrenos e
desenvolvimento dos projetos”, diz o diretor-geral da
companhia, Luciano Amaral.

De 2016 para cá, a incorporadora lançou 15
empreendimentos. Dois já foram entregues, 11 estão em
construção e 2, em lançamento. Para este ano, a expectativa é
fazer outros cinco lançamentos. Amaral conta que, depois de
fazer muitos projetos para o Minha Casa Minha Vida, em 2018
e 2019 a companhia decidiu voltar ao mercado de médio e
alto padrão.

Umas das apostas é o emblemático Parque Global, que ficou
embargado por cinco anos. “Estamos retomando o projeto”,
diz o executivo. São cinco torres residenciais, shopping center
e um complexo de inovação, educação e saúde, nas
proximidades do Parque Burle Marx, em São Paulo.

Na mesma linha, a Gamaro está desenvolvendo o
empreendimento O Parque. O projeto prevê a construção de
quatro torres, três residenciais e uma corporativa. Duas foram
lançadas em dezembro de 2018 e já tiveram 60% das
unidades vendidas. A terceira torre residencial será lançada
neste mês. O prédio comercial, em construção, será vendido à
parte para algum investidor ou empresa que vai administrar o
ativo.

Especializado na construção de edifícios educacionais, o
grupo só criou a incorporadora em 2014. Desde então, lançou
cinco empreendimentos (incluindo O Parque). Para o ano que
vem, há previsão de um novo projeto no bairro do Ipiranga.
Segundo o diretor de incorporação da companhia, Ricardo
Grimone, os projetos têm sido tocados com capital próprio e
financiamentos bancários. “Mas temos sido bastante
procurados por fundos para possíveis parcerias e estamos em
conversas.”

Volta das grandes
Para garantir o estoque de terrenos, a empresa está de olho
em oportunidades. Segundo ele, as grandes construtoras
estão começando a voltar ao mercado, o que tem aumentado
a disputa. “As grandes sofreram muito, pararam, arrumaram a
casa e estão retomando os negócios. Isso tem aumentado a
concorrência nas novas aquisições”, diz Grimone.

O economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci, confirma
esse movimento. “Na crise, tivemos empresas que reduziram
suas estruturas e algumas que encerraram as atividades.
Nesse período, deixaram de fazer lançamentos, mas estão
voltando”, diz ele. “As empresas estão se reestruturando e
aprovando projetos”, completa Odair Senra, presidente do
Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-SP). Esse
movimento vai aparecer nos próximos lançamentos.

01/03 - Construtora equilibra oferta no mercado imobiliário –
Estado de S.Paulo
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Apesar da insatisfação em relação ao acesso aos recursos do
FGTS, Martins destaca como fatores positivos para 2020 as
maiores possibilidades de financiamento que estão
disponíveis ao consumidor, como a linha de crédito
imobiliário com taxa fixa de juros, lançada pela Caixa em
fevereiro, e com atualização pelo IPCA.

“Claro que isso demanda ainda um tempo de maturação, mas
são possibilidades que começam a garantir que um número
maior de pessoas acessem o financiamento”, disse Martins
durante divulgação de pesquisa com os dados do mercado
imobiliário consolidados de 2019.

A entidade ainda rejeitou a possibilidade de haver falta de
recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE) para financiamento. "Eu defendo há muito tempo que
financiamento deveria estar atrelado ao índice de preço e não
a TR, é exatamente para não faltar dinheiro", disse Martins.
"Não existe nada no radar que aponte que vai faltar dinheiro
da caderneta de poupança para os financiamentos", disse
vice-presidente da área imobiliária da Cbic, Celso Petrucci.

A expectativa para 2020 em relação aos recursos do FGTS e a
afetação no Minha Casa Minha Vida continua pessimista. "A
expectativa é de que o MCMV continue perdendo
participação. Orçamento é ainda menor do que do ano
passado", pontuou o presidente da Cbic.

Novo programa habitacional
Por outro lado, Martins se mostrou otimista com a
possibilidade de ser lançado em breve um novo programa
habitacional pelo governo federal. A esperança foi depositada
no novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, que assumiu a pasta no mês passado.

“Um ano e dois meses que não temos uma política
habitacional para interesse social. O que nos deixa com
esperança é o novo ministro. Ele quer com a maior brevidade
possível sim lançar um novo programa habitacional”, disse.

Martins disse que a entidade “acredita muito” que a questão
será resolvida nos próximos dois meses. O presidente da Cbic
também voltou a falar que a ideia do modelo de voucher para
o Minha Casa Minha Vida não deve ser pensada como o
principal gancho de reestruturação do programa. “O que
sempre colocamos é que voucher não pode ser o programa,
mas algo pontual”, disse.

03/03 - Lançamentos devem crescer de 10% a 20%, estima
CBIC – Valor Econômico

As novas condições de crédito imobiliário e a perspectiva de
recuperação da economia levam a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC) a esperar crescimento de 10%
a 20% nos lançamentos e nas vendas de imóveis residenciais
em 2020

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
03/03 - Plaenge projeta lançar R$ 1,4 bilhão neste ano e
estrear em Porto Alegre – Valor Econômico

Fabian, sócio-diretor da Plaenge, descarta abertura de capital
neste momento: “Temos uma posição de capital bem sólida”

Após ter ultrapassado, pela primeira vez, a marca de R$ 1
bilhão em empreendimentos imobiliários lançados no Brasil,
em 2019, a paranaense Plaenge planeja Valor Geral de Vendas
(VGV) de R$ 1,435 bilhão em projetos de médio e alto padrão
neste ano. A incorporadora, que atua em Curitiba, Londrina
(PR), Maringá (PR), Joinville (SC), Cuiabá, Campo Grande e
Campinas (SP), passará a apresentar projetos também em
Porto Alegre.

O início da atuação em Campinas e no segmento de
loteamentos contribuiu para que o VGV lançado crescesse
32%, em 2019, para R$ 1,1 bilhão. As vendas chegaram a R$
1,05 bilhão, estimuladas pela queda da taxa de juros, que
possibilitam maior acesso dos consumidores ao crédito
imobiliário e tornam os investimentos em ativos reais mais
atrativos.

02/03 - Vendas de imóveis residenciais crescem 9,7% em
2019, aponta Cbic – Estado de S. Paulo

As vendas de imóveis residenciais no Brasil tiveram um
aumento de 9,7% em 2019, na comparação com o ano
anterior, de acordo com pesquisa da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC) divulgada nesta segunda-feira,
2. Também foi registrada alta de 15,4% no volume de imóveis
residenciais lançados de 2018 para 2019. No total, foram
130.137 unidades lançadas em 2019, e 130.434 vendidas.

Apesar das altas, o ritmo de crescimento no ano foi mais
lento. De 2017 para 2018, o número de imóveis lançados havia
saltado 17,9%, e o de unidades vendidas, 16,4%.

Um dos motivos para essa desaceleração está na redução do
repasse de recursos do FGTS para o Minha Casa Minha Vida -
que perdeu participação no total de unidades residenciais
vendidas, segundo o levantamento da Cbic.

No último trimestre de 2019, o programa respondeu por
50,6% das unidades residenciais lançadas, e 45,3% das vendas
no mesmo período. Em relação ao trimestre anterior, houve
queda para os dois indicadores. No terceiro trimestre de 2019,
o MCMV representava 56,9% do total de unidades lançadas,
50,7% das vendidas. O programa já chegou a representar
cerca de dois terços dos negócios há dois anos.

Expectativa
O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(Cbic), José Carlos Martins, disse que a expectativa da
entidade é de o mercado imobiliário cresça em torno de 10%
neste ano. A estimativa está no mesmo patamar do
crescimento de vendas registrado em 2019, de 9,7%.
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E prepara também lançamentos para o outro extremo:
clientes que estão na faixa 1 do programa e cuja renda familiar
varia entre R$ 2.000 a R$ 2.800.

“Até 2018, a gente basicamente fazia Minha Casa, Minha Vida.
Mais de 90% do nosso portfólio era relacionado ao programa”,
lembra o copresidente da MRV, Rafael Menin, em entrevista ao
Valor.

Mas com uma significativa queda nos últimos dois anos nos
juros do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
(SBPE), que saiu de 11,5% para 7,5% (mais o valor da TR), a
MRV passou a ver uma abertura na venda de imóveis para os
clientes com renda que já não se enquadram no Minha Casa
Minha Vida, mas, sim, no SBPE.

05/03 - Direcional fará cisão de negócios, com IPO de R$ 1
bilhão da Riva – Valor Econômico

A construtora Direcional Engenharia, que já é listada na B3,
fará uma cisão de seus negócios, com listagem da nova
empresa resultante. A informação foi antecipada ontem pelo
Valor PRO, serviço em tempo real do Valor, e confirmada pela
companhia posteriormente, com a divulgação de ata de
reunião do conselho de administração.

A Direcional atua hoje nos segmentos de média e baixa renda,
com atuação no Minha Casa Minha Vida (MCMV). A empresa
seguirá com foco na baixa renda. A nova empresa, a Riva,
ficará com a atuação de média renda e terá sua própria oferta
pública inicial de ações (IPO).

A oferta vai buscar cerca de R$ 1 bilhão, sendo R$ 700 milhões
de trance primária e R$ 300 milhões de tranche secundária,
conforme duas fontes. Os bancos coordenadores da oferta da
Riva serão BTG Pactual, XP Investimentos e Bradesco BBI.

04/03 - Construção civil finalmente sai da crise e, após 5 anos
de queda, cresce 1,6% em 2019 – O Globo

A construção civil avançou 1,6% em 2019, puxado
principalmente pelo setor de edificações imobiliárias,
segundo o IBGE. Foi o primeiro ano positivo do setor após
cinco anos no vermelho.

O Produto Interno Bruto (PIB) teve alta de apenas 1,1% em
2019, informou o IBGE nesta quarta-feira. É o terceiro ano
seguido que o Brasil cresce cerca de 1%.

No ano passado, as vendas de imóveis aumentaram 9,7% em
comparação com 2018, segundo pesquisa da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O desempenho da construção civil puxou os investimentos,
que avançaram 2,2% em 2019. O segmento de construção
respondeu por 44% do total dessa expansão.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
. No ano passado, os lançamentos de unidades residenciais
cresceram 15,4%, na comparação com 2018, para cerca de
130 mil unidades, segundo o levantamento Indicadores
Imobiliários Nacionais, da CBIC. As vendas também ficaram na
casa das 130 mil unidades, com alta de 9,7%.

O presidente da CBIC, José Carlos Martins, estima que as
vendas do segmento de habitação de mercado (unidades dos
padrões médio e alto) tenham crescido quase 30%, enquanto
as do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida tiveram
queda de 10% a 15% em decorrência de restrições na
liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). “Houve problemas, de novo, neste trimestre”,
diz o presidente da CBIC.

Segundo Martins, o grande desafio para o setor, neste ano, é
que haja uma solução definitiva para a liberação de recursos
para os repasses das faixas 1,5 e 2 do Minha Casa, Minha Vida.
Em meados de fevereiro, o governo liberou R$ 47 milhões à
Caixa Econômica Federal referentes à parcela da União nos
subsídios desses segmentos.

04/03 - OLX compra Zap por R$ 2,9 bilhões – Valor Econômico

O site de classificados OLX comprou o Grupo Zap, dono dos
sites de imóveis Zap e VivaReal. A operação, de R$ 2,9 bilhões,
será paga em dinheiro por meio de um aumento de capital
feito pelos acionistas da OLX no Brasil - a Prosus (braço de
serviço de internet da sul-africana Naspers) e a norueguesa
Adevinta, que tem sites em 16 países. A expectativa é que o
negócio, que precisa ser aprovado pelo Cade, seja concluído
no segundo semestre.

Esta é a segunda aquisição da OLX no mercado imobiliário
brasileiro em seis meses. Em agosto do ano passado, a
companhia comprou a Anapro, que atua com incorporadoras
na gestão de vendas de lançamentos imobiliários, por valor
não informado.

“O segmento de imóveis é o segundo mais importante para a
OLX [depois de carros] e acreditamos muito no crescimento
devido ao momento de recuperação da economia, de juros
baixos. Além disso, trata-se de um mercado imaturo, com
muitas ineficiências. Com a aquisição, conseguimos ter mais
inovação”, disse ao Valor o holandês Andries Oudshoorn,
presidente da OLX Brasil.

03/03 - MRV acredita em crescimento dentro e fora do Minha
Casa – Valor Econômico

A construtora MRV acredita que vai conseguir crescer neste
ano em dois segmentos nos quais tem tido pouca presença.
Maior incorporadora do país e controlada pela família Menin,
a companhia prepara lançamentos voltados para clientes
com renda um pouco superior ao nível mais alto de renda
contemplado pelo programa de habitação do governo federal
Minha Casa, Minha Vida.
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05/03 -Construção civil em queda é a maior frustração – Valor
Econômico

Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) e
uma das maiores especialistas no setor, afirma que o
resultado do quarto trimestre surpreendeu. Ainda não há uma
explicação exata para o número, mas parte dela pode estar na
queda de 1% da produção física de insumos da construção
civil no período, diz. “Estamos tentando entender os motivos
da maior fraqueza da indústria de material”. O Ibre-FGV
estimava crescimento 0,6% no quarto trimestre sobre o
terceiro e de 2,6% no ano.

A economista pondera que outros indicadores da construção
têm vindo bem, como o emprego formal, preparação de
terrenos, serviços de engenharia e o índice de situação atual
da sondagem mensal da FGV, que mede o ânimo dos
empresários com a conjuntura. “O resultado divulgado
frustrou, mas não significa que mudou o sinal do setor para
negativo”, afirma. O ano de 2019 foi de virada e a perspectiva
para o PIB é de crescimento de 3%, diz.

Marco Ross, economista da XP Investimentos, observa que
não há muitos dados que permitam analisar a forte queda de
2,5% no PIB da construção, mas destaca que a recuperação
do segmento imobiliário - que vinha puxando o resultado do
setor - tem sido heterogênea. “Uma hipótese a ser testada é
que pode ter havido uma desaceleração da construção em
São Paulo enquanto outras regiões não compensaram essa
queda. Isso pode ter contribuído negativamente para o índice
geral”.

06/03 - Odebrecht e WTorre negociam mega projeto
imobiliário em terreno do Carrefour

A construtora residencial OR (antiga Odebrecht Realizações
Imobiliárias) está prestes a vender para a WTorre o projeto de
um mega complexo imobiliário no terreno do Carrefour na
Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo. Já aprovado na
prefeitura, o empreendimento contempla três torres – uma
corporativa, uma residencial de alto padrão e uma de uso
misto – com valor geral de vendas total estimado em R$ 1,3
bilhão. Advogados e executivos das empresas estão
debruçados sobre a papelada e devem assinar a transação em
breve.

Sociedade. Sem fôlego financeiro, a Odebrecht vai passar o
projeto adiante e receber em torno de R$ 50 milhões.
Permanecem no negócio outros sócios, como Roberto
Fulcherberguer (presidente da Via Varejo) e a família Zaffari
(da rede supermercadista), que anos atrás investiram em
Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs),
em troca de uma participação.

Demorou a andar. O projeto está aprovado desde 2017, mas
não saiu do papel devido à crise nacional que abateu o
mercado imobiliário. Agora, a recuperação do setor voltou a
despertar o interesse dos empreendedores.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Ainda assim, os investimentos cresceram menos que em 2018,
quando avançaram 3,9%.

E, apesar do bom desempenho no ano, tanto os
investimentos como a construção civil tiveram um
desempenho ruim no último trimestre de 2019. A construção
recuou 2,5% frente ao terceiro trimestre, enquanto os
investimentos sofreram um recuo de 3,3.

No ano, a taxa de investimento, que é o montante de tudo o
que foi investido por empresas, famílias e governo em relação
ao tamanho do PIB, ficou em 15,4%, ligeiramente acima da
registrada no ano anterior (15,2%) e abaixo da verificada no
período 2010-2013, quando ficou em patamar acima de 20%.

Medidas pragmáticas
A Associação Brasileira de Empresas de Infraestrutura e
Indústrias de Base (Abdib), afirmou, em nota, que a economia
brasileira em 2019 cresceu "em linha com a expectativa do
mercado", mas o volume de investimento "preocupa".

A associação lembra que com o resultado do ano passado, a
economia voltou a rodar no patamar de 2013. O crescimento
anêmico do PIB brasileiro desde 2017, portanto, ainda não
compensou o tombo da economia brasileira no período de
2015-2016, quando o PIB caiu perto de 10%.

Para a Abdib, a recuperação da economia já é a mais lenta em
comparação a outros processos de recuperação econômica
no período recente, superando até mesmo a crise de 1929. No
Brasil, uma agenda para a retomada da atividade econômica
deveria envolver medidas pragmáticas para aceleração dos
investimentos.

“O país precisa voltar a investir, reduzir incerteza política,
competir, inovar, abrir novos mercados”, escreveu Igor Rocha,
diretor de Planejamento e Economia da entidade.

Mais ajuste fiscal
Para Alberto Ramos, economista-chefe para América Latina
do Goldman Sachs, a pequena taxa de investimento no Brasil
é um dos pontos que torna urgente a necessidade de
"aprofundamento do ajuste fiscal, com o aumento da taxa de
poupança do setor público".

Para ele, que distribuiu relatório a clientes nesta quarta-feira,
isso seria alcançado com mais cortes nos gastos públicos.

A construção civil também puxou o avanço de 0,5% da
indústria no ano. O desempenho do setor industrial só não foi
melhor porque a indústria extrativa caiu 1,1%, resultado
influenciado pelos efeitos da queda da barragem da Vale, em
Brumadinho (MG).

A crise argentina também limitou o crescimento da indústria
de transformação, que teve alta de apenas 0,1% em 2019.
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