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11/02/2020 15:00 - AGE : VVPR – V2 Properties

11/02/2020 15:30 - AGO : JTPR – JT Prev FII Desenvolvimento

14/02/2020 10:00 - AGE : SNCR – Supernova FII Recebíveis

17/02/2020 09:00 - AGE : KFOF – Kinea FII

09/03/2020 09:00 - AGE : KNIP – Kinea Índice de Preços

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

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS: (AGE E AGO)

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs

03/02 – Com taxa de retorno na faixa dos 6,6% em 2019,
cresce interesse por investimentos em lajes corporativas em
SP – GRI Hub

O desempenho do setor imobiliário está altamente conectado
com o ritmo da economia no país. Durante o ano de 2019,
tivemos bons sinais da retomada econômica. Após um PIB
negativo em 2016, e próximo a 1% nos anos seguintes, a
perspectiva do índice para 2020 é de crescimento entre 2% e
3%, indicam economistas.

Ajustes fiscais e quedas nas taxas de juros brasileiros também
impactam na economia e, consequentemente no mercado
imobiliário. Com a Selic em 4,5%, cresce o desejo pela
diversificação de investimento em busca de retornos mais
altos. E o investimento imobiliário é um dos que mais
chamam a atenção.

A principal base para o estudo do retorno de um investimento
imobiliário é a análise do Cap Rate, termo em inglês para “taxa
de capitalização”. O índice é calculado com base na receita
líquida que a propriedade deve gerar dividido pelo seu preço
de mercado. É usado para estimar o retorno previsto para o
investidor durante a compra de imóveis comerciais.

Em análise inédita da plataforma SiiLA Brasil, o Cap Rate para
lajes corporativas – segmento de escritórios de alto padrão –
nas principais regiões comerciais de São Paulo, teve retorno
médio do investimento previsto na faixa dos 6,6% no ano de
2019.

O índice, que vem apresentando queda nos últimos anos, se
mantém atrativo na comparação com outros investimentos
mais conhecidos pelos brasileiros CDI, CDB, Tesouro Direto.

E as perspectivas para os próximos períodos são bem
otimistas para os ativos imobiliários.

A taxa de ocupação dos escritórios A+ e A, nas regiões CBDs
(Central Business Districts) está acima dos 85% - restando
menos de 15% de área disponível para locação segundo os
dados mais recentes da SiiLA Brasil. Com pouco estoque e
economia em alta, o que acelera o surgimento e expansão de
empresas, leva, consequentemente, a uma maior busca por
este tipo de ativo. E, com maior procura, os preços de aluguéis
tendem a se manter em patamares mais elevados, atraindo
ainda mais investidores.

Venda de lajes corporativas em São Paulo

Os preços da venda de escritórios corporativos em São Paulo
também chamam a atenção. Ao longo do ano, a plataforma
SiiLA Brasil monitorou oito transações de venda de imóveis de
alto padrão (A+ e A) com valores de venda acima dos R$ 200
milhões. O ativo de maior valor total registrado foi a venda
Tower Bridge (imagem), com 48.836,19 m² de área, vendido
para o banco SAFRA por R$ 21.602,83 o m² ou R$ 1.055.000.000
o total do empreendimento. O imóvel fechou o ano de 2019
com 95,58% de ocupação, e um valor pedido de locação de
R$ 105/m². A análise da SiiLA Brasil indica um Cap Rate de
5,92% para esta transação.

04/02 – JLL vê cenário favorável a donos de escritórios – Valor
Econômico

A redução da taxa de vacância de escritórios comerciais de
alto padrão, registrada em 2019, na cidade de São Paulo -
maior mercado imobiliário do país -, e o pequeno
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volume de entregas de empreendimentos corporativos que
está previsto para este ano levam a consultoria JLL a esperar
cenário favorável aos proprietários dos imóveis em 2020.

Segundo levantamento da consultoria imobiliária, no quarto
trimestre do ano passado, a taxa de disponibilidade de
escritórios comerciais, na capital paulista, era de 15,1%. Esse
patamar ficou muito abaixo dos 21% registrados no mesmo
período de 2018. Nas áreas mais nobres do mercado
paulistano de escritórios, o indicador ficou em 9,5%, de
acordo com a JLL.

Os maiores contratantes de espaços corporativos foram os
setores financeiro - que respondeu por 33% das locações - e o
de serviços digitais, responsável pela fatia de 17%. A JLL
ressalta que empresas de saúde e do segmento de coworking
também se destacaram nas contratações fechadas em 2019.

04/02 – BR Malls adquire participação adicional no Shopping
Villa-Lobos por R$ 48,3 milhões – Valor Econômico

A BR Malls anunciou que adquiriu fração adicional de 5% da
área bruta locável (ABL) do Shopping Villa-Lobos, em São
Paulo, por R$ 48,3 milhões. Com a aquisição, a participação da
empresa no empreendimento passa a ser de 63,4.

“A transação faz parte da estratégia de fortalecimento do
nosso portfólio, que tem como objetivo o aumento da
exposição em ativos ‘core’ [centrais], shoppings de maior
porte, em cidades grandes e onde possamos ter gestão ativa”,
diz trecho do comunicado.

A BR Malls estima que o shopping, na participação adquirida,
gere R$ 3,5 milhões em resultado operacional líquido (NOI)
em 2020, representando um “cap rate” (aluguel anualizado
dividido pelo valor de compra) de entrada de 7,3.

05/02 – HSI emite R$ 150 milhões em debêntures e compra
Hilton – Valor Econômico

A Hemisfério Sul Investimentos (HSI) fechou a compra do
hotel Hilton do Brasil. Para financiar a operação, a HSI emitiu
R$ 150 milhões em debêntures. O negócio foi fechado em
parceria com o GIC Realty, do fundo soberano de Cingapura, e
deve alcançar, no total, R$ 500 milhões.

A HSI é uma gestora de recursos que tem foco no mercado
imobiliário brasileiro e em operações de crédito estruturado.
Já fez investimentos em diversos ativos: logísticos, industriais,
shoppings, prédios corporativos, residenciais e hotéis.

A Hilton do Brasil reúne o hotel Hilton São Paulo Morumbi e
mais 323 vagas de garagem. O acionista vendedor foi a Park
Intermediate, que está se desfazendo de propriedades fora
dos Estados Unidos e de Porto Rico, as novas praças que
definiu para sua atuação.

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs
05/02 – FII da Vinci Partners adquire participação no
Shopping ABC em São Paulo – Siila

O Fundo imobiliário da Vinci Partners, Vinci Shopping Centers
FII (VISC11), anunciou hoje a primeira aquisição realizada com
os recursos da 6ª Emissão de Cotas do Fundo,encerrada em
03/02/2020, que captou R$ 480 milhões.

A transação envolveu a aquisição de 7,32% do Shopping ABC,
localizado na região do ABC paulista, a um valor total de R$ 52
milhões.

O Shopping apresenta 47.375 m² de ABL, distribuídos em 4
pisos. Conta com um mix completo com 270 lojas, incluindo
cinema, academia, opções de restaurantes, serviços e
entretenimento.

Com essa aquisição, o Fundo passa a ter participações em 13
shopping centers, que totalizam mais de 105 mil m² de ABL
própria.

06/02 – BR Properties vive seu melhor momento desde 2013
– Siila

A BR Properties está vivendo seu melhor momento desde
2013, na avaliação do presidente Martin Jaco. “Tivemos um
ano transformacional em 2019”, diz. No ano passado, a
companhia renegociou R$ 2,105 bilhões em dívidas, fechou R$
1,362 bilhão em aquisição de ativos, vendeu R$ 1,586 bilhão
de imóveis e captou R$ 1,054 bilhão em “follow-on” (oferta
subsequente de ações). “Somando renegociações de dívidas,
aquisições, vendas e ‘follow-on’, tivemos mais de R$ 6 bilhões
em atividades.

”Segundo o presidente, a BR Properties tem perspectiva de
“um ano excelente”. “O melhor ainda está por vir”, afirma.

06/02 – E-commerce provoca alta na ocupação de galpões no
4º trimestre – Estado de S. Paulo

A disputa pelo consumidor do comércio eletrônico, área na
qual a entrega rápida é o grande diferencial, está favorecendo
o negócio de galpões. A movimentação tem acontecido
especialmente próxima às capitais e acontece sobretudo no
mercado de imóveis industriais e logísticos de alto padrão. Em
um raio de 30 quilômetros da capital paulista, a taxa de
vacância desses imóveis caiu de 13% para 10,5% no quarto
trimestre de 2019 em relação ao anterior, segundo
levantamento da consultoria imobiliária norte-americana
Newmark Knight Frank.

É tetra! Em todo o ano passado, foram alugados 1.310 milhão
de m², com crescimento de 60% em comparação ao ano
anterior. Foi o melhor resultado registrado nos últimos quatro
anos, de acordo com a consultoria Colliers. As regiões de
Guarulhos (282 mil m²) e Cajamar (250 mil m²) foram
responsáveis por 40% tudo o que foi locado em 2019.
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Não foi a única a investir nas áreas por onde a linha irá passar.
Em 2019, os bairros que terão estações da futura linha do
metrô registraram, juntos, mais de 800 unidades residenciais
novas, segundo o Secovi-SP.

Projeção digital de prédio da REM em Perdizes.
Além da conexão entre o centro e a zona norte, o itinerário irá
facilitar o acesso a diversas instituições de ensino (daí o
apelido de linha universitária), como Fundação Getúlio Vargas
(Bela Vista), Mackenzie (Higienópolis), Faap (Pacaembu), PUC
(Perdizes), Unip e FMU (Água Branca).

As empreiteiras não são as únicas de olho nas oportunidades
que a futura linha 6-Laranja pode gerar. A empresária Claudia
da Silva recentemente comprou dois apartamentos, um na
Pompeia e outro na Vila Romana, para colocá-los para
locação e venda.

“Eu vejo o entorno, se tem faculdade, hospital, centro
empresarial. Mas foquei no metrô, porque realmente facilita
na hora de alugar.” Ela, que mora na Vila Romana e trabalha
em Higienópolis, afirma que a futura linha não vai ajudar só na
hora de alugar ou vender as unidades, mas também em seu
próprio deslocamento diário.

E o acesso fácil ao transporte público dá indícios de se manter
como um dos principais fatores na escolha de moradia.
Segundo o Indicador de Antecedente do Mercado Imobiliário,
estudo produzido pela Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o
comportamento do consumidor previsto para o ano de 2040
aponta o que já se vê hoje: as pessoas preferem morar perto
de onde há transporte público.

Segundo levantamento realizado pelo QuintoAndar, o
comportamento do mercado após a inauguração de estações
de metrô em outras regiões da cidade dá uma ideia da
valorização imobiliária que vem por aí: no Morumbi, houve
valorização de 2,7% no preço do aluguel médio; em Moema, a
alta foi de 3,5%; e no Brooklin chegou a quase 12%.

Adensamento e verticalização
Bairros como Perdizes e Pompeia já vinham sofrendo
adensamento com novos prédios nos últimos anos por
registrarem muitos terrenos com casas e potencial construtivo
após demolições. Esse chamariz já atraía as incorporadoras e,
com a linha do metrô, os bairros ficaram ainda mais atraentes.

Combinado a isso, a verticalização está prevista pelo Plano
Diretor Estratégico da cidade, que estabelece que as regiões
por onde passam linhas de metrô devem ter adensamento
populacional.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
31/01 - Juro do financiamento imobiliário ainda pode cair,
mas não como antes – Valor Econômico

A presidente da Associação Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Cristiane Portella, diz
que no atual cenário de juros baixos há pouco espaço para
redução das taxas do financiamento imobiliário, pós-fixado,
com correção pela Taxa Referencial (TR).

“Ainda existe espaço para queda dos juros, mas não como
antes. O piso seria em torno de 6,5% a 6,7%, mas nunca
tivemos taxas tão atrativas como agora. Saímos de taxas de
11% para 7,5% ao ano. A gente não vai viver algo na mesma
magnitude da redução de taxas”, afirma.

De acordo com Cristiane, se houver queda de taxas mais
significativas, elas deverão vir acompanhada de novas linhas
de crédito, como aquelas atreladas à inflação IPCA (Índice de
preços no consumidor). Essas linhas têm taxas fixas menores,
mas apresentam maior risco por conta da volatilidade do
indexador, que é a inflação.

02/02 - Mercado imobiliário se movimenta ao redor da futura
linha 6-Laranja do metrô – Estado de S. Paulo

A atual paralisação das obras da futura linha 6-Laranja do
metrô de São Paulo não significou a paralisação da
movimentação imobiliária ao redor da promessa de
ampliação da rede. Apelidada de linha universitária, ela irá
conectar o centro da cidade (desde a estação São Joaquim)
com a zona norte, passando por bairros como Higienópolis,
Pacaembu e Pompeia até chegar à Brasilândia.

Somente no bairro de Perdizes, em 2019, mais de 500
unidades residenciais foram inauguradas, segundo dados do
Secovi-SP (o sindicato da habitação). No ano anterior, a Bela
Vista registrou mais de 700 lançamentos.

A movimentação, no entanto, não veio apenas na forma de
lançamentos. Sites de buscas de imóveis também registraram
maior procura por imóveis em bairros por onde a linha irá
passar. É o caso do ImovelWeb, que apontou entre novembro
e dezembro de 2019, cerca de 86% de aumento de buscas nos
bairros da Água Branca e Bela Vista. Em Perdizes, o
crescimento foi de 26%. Vila Albertina, na Freguesia do Ó, viu
mais de 400% de aumento nas buscas, analisando venda e
locação de casas e apartamentos.

De olho na demanda e na valorização das regiões por onde a
linha 6-Laranja irá passar, as construtoras não ficaram para
trás. No eixo Perdizes-Pompeia, por exemplo, a REM lançou
um empreendimento de localização estratégica: próximo ao
Allianz Parque, ao shopping Bourbon e à futura estação Sesc
Pompeia.
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A previsão inicial era fazer o lançamento somente em março.
Os detalhes da linha estão sendo fechados pela área técnica
da Caixa. O anúncio deverá ser feito no Palácio do Planalto.

A nova modalidade não terá correção pela Taxa Referencial
(TR) nem pela inflação (IPCA). No ano passado, em agosto, o
banco estatal lançou a linha com correção pelo IPCA.

Bolsonaro tem convidado Guimarães para suas viagens e
mensagens ao vivo nas redes sociais e se transformou numa
espécie de “garoto propaganda” do banco estatal.
Guimarães, no entanto, ainda precisa do ok do ministro da
Economia, Paulo Guedes, para o novo modelo.

Durante evento esta semana, em São Paulo, Guimarães
declarou que a taxa ficará abaixo de 10% ao ano. Com a linha,
a Caixa quer financiar imóveis com prazos entre 20 ou 25 anos.

Dados divulgados na quinta-feira, 30, pela Associação
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
(Abecip) mostram que o banco público concedeu R$ 26,6
bilhões no ano passado, desbancando o concorrente
Bradesco - líder em 2018, com cerca de R$ 17,9 bilhões,
seguido por Itaú Unibanco, com R$ 16,7 bilhões.

O banco da habitação reconquistou a liderança após dobrar o
volume de empréstimos no ano passado frente a 2018,
quando havia liberado R$ 13,3 bilhões. O número de unidades
financiadas também disparou. Passou de 100 mil contra
pouco mais de 55 mil no ano anterior.

03/02 - Tecnologia ajuda imobiliárias a reduzirem custos e
atrair clientes – Valor Econômico

O setor imobiliário se movimenta para trazer inovações
tecnológicas que permitam desburocratização de processos e
redução de custos para clientes. Para quem quer comprar um
imóvel na zona sul do Rio, já é possível utilizar uma
plataforma totalmente digital em que só há contato com um
corretor no momento da visita ao apartamento e na
assinatura da escritura. Para proprietários que pretendem
alugar um imóvel, um site permite que toda a gestão seja feita
pelo dono, sem a necessidade de envolver corretores no
processo.

Desde o fim do ano passado, a URB9 oferece na internet
imóveis para compra na zona sul carioca, área mais disputada
da cidade. Criada pela imobiliária Nova Aliança, a plataforma
recebeu investimento de R$ 1,5 milhão, levou menos de um
ano para entrar em operação e superou 4 mil visitas - para
efeito de comparação o site da Nova Aliança, corretora com
25 anos de atuação no Rio, registrava no fim do ano 3 mil
visitas.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Além disso, o plano incentiva edifícios de uso misto, que
tenham comércio e serviços no andar térreo. Segundo o
arquiteto e urbanista Marcio Coelho, professor da Faap,
prédios de uso misto são capazes de gerar mais movimento
nas ruas e uma vida urbana mais saudável.

“Ali tem moradia, comércio, trabalho. E aí existe uma chance
maior de gerar vida na rua. Você sai de casa e conhece o
padeiro, a pessoa que trabalha na loja em frente ao seu
prédio, a farmácia, o mercadinho. Isso é muito rico para a
cidade.”

Segundo Coelho, quando uma cidade se espalha demais
horizontalmente, como é o caso de São Paulo, ela se torna
pouco eficiente. “Além do impacto ambiental grande, fica
caro levar infraestrutura a todas as áreas e isso gera uma série
de desequilíbrios.”

Um desses desequilíbrios, explica, é o chamado movimento
pendular, no qual a maior parte dos trabalhadores da cidade
mora longe dos seus locais de trabalho e precisa percorrer
grandes distâncias na ida e na volta para casa.

Vaivém das obras da linha 6-Laranja
Após quatro anos de obras paradas, o governo de São Paulo
tem até o dia 9 de fevereiro para lançar o novo cronograma de
obras para as 15 estações da linha 6-Laranja do metrô. A
previsão é que a linha fique pronta em quatro anos.

Sua história prolonga há anos. As obras deveriam ter sido
iniciadas em 2010, tiveram prazo estendido até 2013 e
começaram de fato em 2015, com o consórcio Move São
Paulo.

O consórcio contava com as empreiteiras Odebrecht, Queiroz
Galvão e UTC Engenharia e, por elas estarem envolvidas na
Operação Lava Jato, não conseguiram o financiamento
necessário e as obras foram paralisadas no ano seguinte.

O governo deveria ter retomado as obras até 2017, o que
acabou não acontecendo. Somente em dezembro de 2018 os
contratos foram rescindidos e novas negociações foram
cogitadas com grupos internacionais. No fim do ano passado,
a empresa espanhola Acciona assumiu as obras.

31/01 - Caixa estuda antecipar crédito imobiliário com taxa
pré-fixada com presença de Bolsonaro – Estado de S. Paulo

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro deve participar do
lançamento da nova linha de crédito imobiliário da Caixa
Econômica Federal com taxa pré-fixada. Cada vez mais
próximo de Bolsonaro, o presidente do banco, Pedro
Guimarães, quer antecipar o anúncio para os próximos dias,
segundo apurou o Estado.
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Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 60 milhões no ano. A
estimativa inclui a venda de usados - principal negócio da
Apê11 -, e de unidades novas (lançamentos, imóveis em
construção e estoques). Com atuação em algumas regiões da
cidade de São Paulo, a empresa conta com 15 funcionários,
incluindo os fundadores, Leonardo Azevedo e Marcelo
Rosenburg, além de 16 corretores.

Segundo Azevedo, a Apê11 é a primeira imobiliária a cobrar
valor fixo para a venda de imóveis usados, incluindo serviço
completo - verificação se há algum impedimento significativo
para o negócio na documentação da unidade e do
proprietário. A plataforma Proprietário Direto também não
cobra comissão, mas assinaturas de anúncios por vendedores
e compradores, sem participar da intermediação.

Na largada, a Apê11 atuava nos distritos dos Jardins e da Vila
Mariana, com preço médio por imóvel de R$ 850 mil. “A
comissão de uma imobiliária tradicional fica em torno de R$
50 mil, nessas áreas, enquanto o valor cobrado pela Apê11 é
de R$ 15 mil”, diz Azevedo. Posteriormente, a atuação se
expandiu para outras regiões da cidade, como foco em
unidades a partir do padrão médio. Nos imóveis destinados à
baixa renda, a cobrança de preço fixo pode não compensar
para o vendedor se comparada a um percentual do valor do
imóvel.

04/02 - Compra e venda de imóveis crescem quase 10% em
São Paulo e no Rio – Abecip

Levantamento do Registro de Imóveis do Brasil, realizado com
dados de cartórios, aponta que o número de registros de
compra e venda de imóveis subiu 9,7% em São Paulo e 9,2%
no Rio de Janeiro, no acumulado de janeiro a novembro de
2019, em relação a igual período de 2018.

Nos últimos 12 meses, terminados em novembro passado, as
altas foram de 10,5% em São Paulo e 5,4% no Rio. Os dados se
referem a compra e venda de imóveis novos e usados.

Na capital paulista, no ano de 2018 foram registradas compra
e venda de 116.060 imóveis contra 126.155 nos 12 meses
seguintes (dezembro 2018 a novembro 2019). O movimento
no setor imobiliário foi bem menos intenso na capital
fluminense, que vem sofrendo com a sistemática
desvalorização de imóveis, embora ainda tenha os bairros
mais caros do Brasil.

O total de registros de compra e venda de imóveis no Rio foi
de 46.635 em 2018, ante 50.470 em 2019. Em 2012, num dos
momentos de ápice do mercado, o número de registros
chegou a 64.454 no Rio.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Ao utilizar o site da URB9, comprador e vendedor podem
combinar diretamente os preços e os corretores só atuam no
processo quando chamados, como no caso das visitas aos
imóveis. Ao iniciar uma negociação, as partes são informadas
sobre todos os documentos necessários e os custos. “Sempre
fui insatisfeito com esse processo do mercado. O corretor
sempre reclamando da pós-negociação e o cliente sempre
reclamando do pós-venda, dizendo que o corretor recebe a
comissão e depois não liga mais”, diz Johnny Guedes, dono
da Nova Aliança, explicando o que o motivou a investir na
URB9. “Tem que ser diferente, tem que ser melhor que isso.”

04/02 - Demanda alta puxa preços de terrenos – Valor
Econômico

O aquecimento da demanda por imóveis residenciais dos
padrões médio e alto, na cidade de São Paulo, e dos
lançamentos de projetos têm se refletido, diretamente, em
mais procura por terrenos e no aumento de preços da
principal matéria-prima para a produção de
empreendimentos imobiliários. Esse movimento se concentra
nos chamados eixos estruturantes - proximidades de estações
de metrôs e trens, e de corredores de ônibus, onde o
potencial construtivo aumentou com o novo Plano Diretor da
capital paulista - e está mais intenso desde outubro de 2019.

Nos últimos 12 meses, os preços de terrenos para unidades
destinadas às rendas média e alta tiveram valorização de 20%
a 30%, nos eixos estruturantes, segundo Ronny Lopes, sócio
da Arquimóvel, empresa que representa incorporadoras na
aquisição de terrenos. Em alguns casos, quando recebem
ofertas mais elevadas, proprietários de áreas têm aumentado
os preços, depois de já iniciadas as negociações, de acordo
com Lopes. “Há muita procura e pouca oferta. Quase chega a
haver os leilões que ocorriam em 2014”, afirma o sócio da
Arquimóvel.

Segundo o superintendente de marketing da Trisul, Lucas
Araújo, para um mesmo terreno que era buscado por um ou
dois corretores, há hoje de sete a dez profissionais “batendo
na porta do proprietário”. O executivo ressalta que muitas
incorporadoras têm recebido aportes de fundos e que outras,
como a Trisul, levantaram recursos, no mercado, por meio de
“follow-on” (ofertas subsequentes de ações). “Em vez de partir
para a negociação em permuta, muitas empresas oferecem
dinheiro aos proprietários, o que também inflaciona os preços
dos terrenos”, diz Araújo.

04/02 - Apê11 cobra valor fixo de R$ 15 mil na venda de
imóveis – Valor Econômico

A Apê11 - imobiliária que cobra R$ 15 mil fixos na venda de
imóveis usados independentemente do perfil da unidade -
começa 2020 com a meta de comercializar o
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A incorporadora chegou a atuar em Osasco, Santo André e
São Caetano, na Grande São Paulo, mas a totalidade de áreas
do banco de terrenos atual está na capital paulista. A
prioridade da companhia é desenvolver empreendimentos
nas proximidades de eixos de transportes públicos, onde o
potencial construtivo aumentou com o novo Plano Diretor de
São Paulo.

05/02 - Bolsa inicia ano com dois IPOs no teto do preço
projetado pelas empresas – Estado de S. Paulo

Levantamento do Registro de Imóveis do Brasil, realizado com
dados de cartórios, aponta que o número de registros de
compra e venda de imóveis subiu 9,7% em São Paulo e 9,2%
no Rio de Janeiro, no acumulado de janeiro a novembro de
2019, em relação a igual período de 2018.

Nos últimos 12 meses, terminados em novembro passado, as
altas foram de 10,5% em São Paulo e 5,4% no Rio. Os dados se
referem a compra e venda de imóveis novos e usados.

Na capital paulista, no ano de 2018 foram registradas compra
e venda de 116.060 imóveis contra 126.155 nos 12 meses
seguintes (dezembro 2018 a novembro 2019). O movimento
no setor imobiliário foi bem menos intenso na capital
fluminense, que vem sofrendo com a sistemática
desvalorização de imóveis, embora ainda tenha os bairros
mais caros do Brasil.

O total de registros de compra e venda de imóveis no Rio foi
de 46.635 em 2018, ante 50.470 em 2019. Em 2012, num dos
momentos de ápice do mercado, o número de registros
chegou a 64.454 no Rio.

O mercado imobiliário, assim como outros setores ligados ao
mercado interno, está entre as maiores apostas de analistas
para bom desempenho na bolsa neste ano. Inclusive,
incorporadoras já anunciaram que vão abrir capital na bolsa
(a estreia conhecida como IPO).

Inadimplência
Ainda conforme os dados do Registro de Imóveis do Brasil, a
inadimplência que leva ao extremo da perda do imóvel caiu
40,2% em São Paulo no ano de 2019. Isso significa que a
tomada do imóvel por falta de pagamento da dívida caiu. Nos
últimos 12 meses findos em novembro, a queda desse tipo de
ação de tomada de bem caiu 34%.

05/02 - Mercado espera nova onda de abertura de capital no
setor imobiliário – Folha de S. Paulo
Após quase uma década sem realizar ofertas iniciais de ações,
o setor de imóveis e construção civil vai

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
O mercado imobiliário, assim como outros setores ligados ao
mercado interno, está entre as maiores apostas de analistas
para bom desempenho na bolsa neste ano. Inclusive,
incorporadoras já anunciaram que vão abrir capital na bolsa
(a estreia conhecida como IPO).

Inadimplência
Ainda conforme os dados do Registro de Imóveis do Brasil, a
inadimplência que leva ao extremo da perda do imóvel caiu
40,2% em São Paulo no ano de 2019. Isso significa que a
tomada do imóvel por falta de pagamento da dívida caiu. Nos
últimos 12 meses findos em novembro, a queda desse tipo de
ação de tomada de bem caiu 34%.

04/02 - Forever 21 chega a acordo com shoppings – Valor
Econômico

A varejista de moda Forever 21 chegou a um acordo para
vender a rede de lojas a um consórcio de compradores,
incluindo as empresas de shopping centers Simon Property
Group e Brookfield Property Partners e a companhia de
licenciamento de marcas Authentic Brands, por US$ 81
milhões.

A empresa buscará a aprovação judicial do acordo nomeando
os dois grupos de shoppings e a empresa de licenciamento
como as principais concorrentes no leilão de ativos
supervisionado pela corte, segundo documentos
apresentados no Tribunal de Falências dos Estados Unidos
em Wilmington, Delware, no domingo. A oferta, sujeita a
lances mais altos em um leilão, estabelecerá um preço
mínimo para os ativos da varejista.

A rede de lojas de vestuário sediada em Los Angeles entrou
em recuperação judicial em setembro, após anos de expansão
em todo o mundo, sem um plano claro de como reestruturar
o negócio e pagar dívidas.

05/02 - Mitre chega à bolsa com VGV de R$ 700 milhões –
Valor Econômico

A Mitre Realty Empreendimentos e Participações, que passa a
ter suas ações negociadas na B3 a partir de hoje, lançou Valor
Geral de Vendas (VGV) de R$ 700 milhões em 2019, mais do
que a soma dos projetos apresentados nos três anos
anteriores. Em 2018, os lançamentos da incorporadora
somaram R$ 210 milhões. Esta é a primeira abertura de capital
de uma incorporadora desde a oferta inicial de ações (IPO) da
Direcional Engenharia, em novembro de 2009.

Com atuação em empreendimentos dos padrões médio e
alto, na cidade de São Paulo, faixa de maior crescimento do
mercado desde o fim de 2018, a companhia tem à frente de
seu leme, desde sua criação, em 2008, Fabrício Mitre, da
terceira geração de uma família que atua no setor imobiliário
há mais de 50 anos.
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O Rio de Janeiro se manteve como a capital monitorada com
o preço do metro quadrado mais elevado (R$ 9.290/m²),
seguida por São Paulo (R$ 9.006/m²) e Brasília (R$ 7.353/m²).

Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de
venda residencial por metro quadrado, destacaram-se:
Campo Grande (R$ 4.175/m²), Goiânia (R$ 4.303/m²) e João
Pessoa (R$ 4.327/m²).
.
05/02 - Construtora paulista Mitre fecha em alta de 7,77% em
estreia na bolsa – Money Time
As ações da Mitre (MTRE3) fecharam em alta de alta em sua
estreia na B3 (B3SA3), após precificar oferta inicial de ações
(IPO) na segunda-feira no topo da faixa estimada pelos
coordenadores.

Com isso, os papéis subiram 7,77%, a 20,80 reais, tendo
alcançado 21,10 reais na máxima até o momento. Já o
Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mas
sem as ações da Mitre, encerrou em elevação de 0,41%.

A construtora e incorporadora paulistana precificou seu IPO a
19,30 reais por papel, em operação que movimentou 1,2
bilhão de reais, sendo 1,024 bilhão de reais na oferta primária
e 159,8 milhões na secundária.

A faixa indicativa de preço definida pelos coordenadores da
oferta, incluindo Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI, era de
14,30 a 19,30 reais.

A empresa, especializada em imóveis de média e alta renda,
pretende usar os recursos a serem captados com a oferta
primária para comprar terrenos, pagar custos de construção e
despesas operacionais.

A Mitre foi a primeira construtora a concluir um IPO na bolsa
paulista em uma década, refletindo os sinais de recuperação
do setor imobiliário no país.

05/02 - Construção fecha 2019 com 1ª alta de investimento
desde 2013, aponta Ipea – Valor Econômico

Depois de cinco anos em crise, o setor de construção fechou
2019 em crescimento, segundo estimativa do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que divulgou nesta
quinta-feira seu Índice Ipea de Formação Bruta de Capital
Fixo.
De acordo com o Ipea, a construção medida pela ótica do
investimento cresceu no ano passado 0,5% em relação ao ano
anterior, o primeiro resultado positivo por essa base de
comparação desde 2013. Entre 2014 e 2018, a construção civil
acumulou queda de 30%.
A recuperação da construção tem sido concentrada no
segmento imobiliário, refletindo a queda da taxa básica de
juros. Os investimentos em infraestrutura, porém, não têm
mostrado reação e contribuído, portanto, para a atividade
econômica.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
inaugurar a rodada de IPOs de 2020 na Bolsa com a
construtora Mitre nesta quarta-feira (5). A última empresa do
segmento que abriu capital foi a administradora Sierra Brasil,
em 2011, segundo a B3.

Entre as incorporadoras, o IPO mais recente foi o da
Direcional, em 2009. A primeira vez que uma companhia do
setor colocou suas ações à venda foi em 2006, com a Gafisa.

Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP (sindicato da
habitação), vê o movimento da Mitre como o começo de uma
nova leva de empresas do setor abrindo capital. “Temos
muita demanda reprimida, durante cinco anos as pessoas
deixaram de comprar imóveis”, afirma ele.
As próximas, de acordo com as expectativas do mercado,
devem ser a Kallas;

Luiz França, presidente da Abrainc (associação das
incorporadoras) vê no aquecimento do setor um sinal de
retomada econômica mais ampla à frente. “O primeiro que
volta é a construção civil”, diz., a Cury e a Moura Dubeux.

06/02 - Preços dos imóveis sobem abaixo da inflação em
janeiro, aponta Fipezap – Exame

O preço dos imóveis residenciais à venda no país encerrou o
mês de janeiro com crescimento de 0,16% em relação a
dezembro. A alta ficou abaixo da inflação esperada para o
período, de 0,34%. É o que aponta o Índice Fipezap, que
monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda
em 16 capitais brasileiras.

Ou seja, o preço médio de venda de imóveis residenciais
encerrou o mês com queda de 0,18% (em termos reais). Vale
destacar que a queda real não é obtida com uma simples
subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação
dos preços pela variação da inflação.

Campo Grande se destacou com a maior alta de preços no
mês (0,62%), seguida por Vitória (0,60%) e Goiânia (0,58%). Já
Fortaleza exibiu a maior queda no preço médio entre as
capitais monitoradas (-0,78%), acompanhada por Manaus (-
0,62%).

Considerando as cidades de maior representatividade no
índice, São Paulo apresentou alta nominal de 0,33% nos
preços de venda de imóveis residenciais em janeiro,
contrastando com o resultado observado no Rio de Janeiro,
onde os preços permaneceram praticamente estáveis no mês.
Nos últimos doze meses o índice Fipezap mantém-se estável
em termos nominais, mas comparado à inflação apresenta
queda de 4,13%.

Preço médio
Em janeiro, o preço médio de venda de imóveis residenciais
foi de 7.236 reais por metro quadrado entre as cidades
monitoradas.
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