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

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

18/02/2020 10:00 - AGE : OUJP – Ourinvest JPP

19/02/2020 09:00 - AGE : BREV – Brazil Real Estate Victory Fund I

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

11/02 – Log pode antecipar área adicional prevista para 2024
– Valor Econômico

A Log Commercial Properties está antecipando seu
planejamento para poder entregar mais do que a meta de 1
milhão de metros quadrados de área bruta locável (ABL) do
portfólio de galpões, prevista para 2024 no plano de
crescimento da companhia “Todos por um”, anunciado no
fim de outubro do ano passado. A empresa de propriedades
comerciais chegou ao fim de 2019 com portfólio de 866,670
mil metros quadrados de ABL..

O total de 1 milhão de metros quadrados proposto no plano
de expansão inclui mais de 400 mil metros quadrados do
banco de terrenos que já estavam adquiridos quando o plano
foi anunciado. Os investimentos totais na expansão somam
R$ 1,5 bilhão.

Desde o anúncio do plano, a companhia comprou áreas
correspondentes a mais 152 mil metros quadrados. Em
negociação, há terrenos que possibilitam erguer outros 460
mil metros quadrados de ABL. É possível, segundo o
presidente da Log, Sérgio Fischer, que as aquisições de áreas
previstas no “Todos por um” sejam concluídas até o início do
próximo ano, antes da meta de prazo, que é o fim de 2021.

10/02 – Simon loves Taubman: uma fusão baseada no medo –
Brazil Journal

O declínio do varejo físico da forma como o conhecemos
produziu hoje uma fusão no setor de shoppings nos EUA.

O Simon Property Group, o maior REIT de shopping centers do
país, está comprando 80% da Taubman Centers — outro
operador de malls — por US$ 3,6 bilhões.

Tanto a Simon quanto a Taubman têm um portfólio de
qualidade superior à média do mercado, mas nem isso as
protege do derretimento gradual do Retail USA.

Até sexta-feira passada, as ações da Simon e Taubman
estavam em queda de 23% e 30% nos últimos 12 meses,
enquanto todo o setor caía 40% e o S&P batia novas máximas,
segundo a Bloomberg.

O fundador da Taubman, Alfred Taubman, é uma espécie de
José Isaac Peres dos EUA: fincou shoppings nos subúrbios da
América quando a classe média americana ainda era robusta
e saudável.
A Simon está pagando um prêmio de 51% sobre o
fechamento da ação da Taubman na sexta-feira. O preço da
transação equivale a um cap rate de 6,2% e cerca de 15 vezes
os funds from operations (FFO), uma métrica de geração de
caixa na indústria de shoppings. (O cap rate é o lucro
operacional como percentual do valor de compra.)

No ano passado, varejistas nos EUA fecharam 9.302 lojas, 59%
a mais que em 2018 e o recorde absoluto desde que a
consultoria Coresight Research começou a acompanhar os
números em 2012. Só a Payless Shoes, que pediu concordata
há um ano, fechou 2.100 lojas.

Nada indica que a tendência vai se reverter logo. Na semana
passada, a Macy’s anunciou que vai fechar 125 lojas nos
próximos três anos e demitir 2 mil pessoas.

O casamento entre a Simon e a Taubman não é o primeiro
M&A defensivo no setor. Em 2018, a Brookfield comprou a
General Growth Properties (GGP).
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No final do dia, a Taubman fechou em alta de 53% enquanto a
Simon ficou de lado. Outro operador de malls, a Macerich, viu
sua ação subir 9%.

12/02 – Vitacon entra no mercado de compra de imóveis –
Neofeed

A incorporadora Vitacon, liderada pelo empresário Alexandre
Lafer Frankel, já lançou mais de 10 mil unidades desde a sua
fundação há dez anos. Mas foi nos últimos dois anos que a
companhia deu um salto exponencial: lançou 2 mil unidades
em 2018, 3,5 mil em 2019 e se prepara para mais 4 mil neste
ano.

O crescimento acelerado, com expectativa de Valor Geral de
Vendas (VGV) de R$ 2 bilhões em 2020, é azeitado por uma
máquina de vendas com 10 mil vendedores espalhados pelo
Brasil, apartamentos compactos com preço médio de R$ 400
mil em localizações privilegiadas e o uso intensivo da
tecnologia.

Em 2019, a empresa lançou a Housi, uma plataforma de
locação e gestão dos imóveis próprios e de terceiros para
aluguel, que recebeu investimentos de R$ 50 milhões do
fundo Redpoint eventures, liderado por Romero Rodrigues.
Também criou a Vitacon Capital, braço voltado a investidores
institucionais estruturando Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs).

Agora, Frankel dá mais um passo ousado na construção de
uma companhia cada vez mais tecnológica em um mercado
tradicional que sempre foi movido a concreto e tijolo. A
Vitacon lança hoje uma plataforma de instant buyer ou, como
já é popularmente chamada, iBuyer.

“Uma das grandes preocupações de quem compra um imóvel
é saber se vai conseguir vender”, diz Frankel, com
exclusividade ao NeoFeed. “Agora, ao colocar o imóvel dele
na nossa plataforma de iBuyer, o proprietário receberá uma
proposta de compra em 48 horas”, diz Frankel.

Na prática, a Vitacon está garantindo a recompra do imóvel
dos clientes que adquiriram e que pretendem adquirir um
imóvel da incorporadora. “Não tenho notícia de nenhuma
incorporadora no mundo que tenha feito isso”, diz Frankel.
Trata-se de um negócio estratégico que promete impulsionar
as vendas da empresa e botar pressão nos concorrentes.

Inicialmente, os apartamentos construídos a partir de 2018
entrarão na plataforma. “A ideia é ir sentindo a receptividade
para depois possibilitar a entrada de todos os imóveis
erguidos pela Vitacon desde a sua fundação”, afirma Frankel.
E, futuramente, abrir até para parceiros.

O empresário não revela o montante separado para as
aquisições, mas a companhia está capitalizada. Em abril do

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs
ano passado, a Vitacon fechou uma joint-venture com o fundo
americano 7 Bridges Capital Partners que pode chegar a R$ 10
bilhões em investimentos nos próximos anos.

A incorporadora precificará os imóveis na plataforma de
iBuyer com a ajuda de uma ferramenta baseada em um big
data próprio, com informações de oferta e de demanda em
tempo real. Mas, afinal, para quê recomprar os imóveis?

Frankel explica que a ideia é, acima de tudo, garantir liquidez
aos investidores e, claro, gerar mais vendas para a
incorporadora. Mas há também outros negócios conectados
por trás dessa estratégia. Como a Vitacon se tornou quase que
uma plataforma imobiliária, a companhia consegue
aproveitar os imóveis recomprados de várias formas.

A primeira delas é revendendo. “Temos uma grande rede de
distribuição. Vendemos para investidores em mais de 45
países”, diz o empresário de 42 anos. Outra forma de
aproveitar os imóveis é trazendo-os para dentro da Housi, que
já tem R$ 3 bilhões sob gestão, onde eles podem ser alugados.
Além disso, esses apartamentos também podem entrar no
portfólio da Vitacon Capital, que, desde que foi lançada, em
março do ano passado, já captou R$ 2 bilhões, estruturando
produtos voltados a investidores institucionais. “Essa é a
beleza de ter uma plataforma”, diz Frankel. “Gerar outras
fontes para a marca.”

Mercado em alta
O novo negócio da Vitacon nasce num ambiente que já conta
com outras plataformas explorando esse mercado de iBuyer,
prática que está revolucionando o setor imobiliário no
mundo. As companhias que atuam neste segmento são,
geralmente, empresas que fazem muito uso da tecnologia.
Munidas de big data e inteligência artificial, avaliam desde a
região onde os imóveis estão localizados, transações
passadas, média de preços, entre outras variáveis. Compram
as residências rapidamente, reformam e colocam de novo no
mercado – ou para venda ou para locação.

Nos Estados Unidos, duas companhias atuam com muita
força neste nicho de mercado. A Opendoor, fundada em 2014,
é uma delas. Ela tem entre seus investidores o Softbank,
General Atlantic, entre outros fundos, e já recebeu US$ 1,5
bilhão em oito rodadas de investimentos. Hoje, é avaliada em
US$ 3,8 bilhões.

A outra companhia que também tem conquistado espaço no
mercado americano é a Zillow. Com ações negociadas na
Nasdaq e valor de mercado de US$ 10,5 bilhões, ela faturou
US$ 1,3 bilhão em 2018.

Por aqui, quem adotou esse modelo de negócio foi a Loft,
hoje avaliada em mais de US$ 1 bilhão, e o Grupo Zap, que
tem entre os seus investidores o Grupo Globo e fundos como
o Monashees e o Kaszek Ventures.
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Aos poucos, estão resolvendo “as dores” dos proprietários de
imóveis. Segundo dados do Grupo Zap, a espera para vender
um imóvel no mercado brasileiro chega, em média, a 468 dias.
Um tempo muito longo que, com a ajuda dessas empresas,
pode ser reduzido instantaneamente.

12/02 – Varejo será mais um indicador a limitar o otimismo
sobre 2019? – Exame

Novas pistas sobre o desempenho da economia brasileira no
fim do ano passado devem ser conhecidas ao longo desta
semana.

Nesta quarta-feira, 12, será a vez do varejo. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga às 9 horas o
desempenho do setor de comércio varejista no mês de
dezembro e no acumulado de 2019.

A expectativa é por um novo balde de água fria. As projeções
do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio
Vargas (FGV-Ibre), é que os dados de dezembro sobre
novembro mostrem estabilidade (0,0%) no varejo restrito e
queda de -0,5% no varejo ampliado (com ajuste sazonal).

“Um destaque do resultado do varejo restrito em dezembro
deve ser a queda nas vendas nos supermercados. Já o
ampliado deve sofrer o impacto positivo da alta na venda de
automóveis”, destacou o instituto em nota.

Na comparação de dezembro com o mesmo mês de 2018, o
resultado fica mais positivo, com alta de 2,9% no varejo
restrito e 4,7% no ampliado. No acumulado em 2019, as
projeções são de 1,8% no varejo restrito e 3,9% no ampliado.

Os dados de dezembro vêm após vários indícios de que o final
de ano foi mais fraco do que previsto, apontando para um PIB
de 2020 mais perto de crescer 2% do que 3%. O crescimento
do varejo em novembro já havia frustrado as expectativas.

A expectativa do mercado era encontrar uma alta acima de
1%, mas o crescimento naquele mês veio em metade disso,
somente 0,5%. O mês de novembro é marcado pela Black
Friday, que, no ano passado, movimentou mais de 3 bilhões
de reais somente no comércio eletrônico. Enquanto isso, a
expectativa em dezembro é aumentar as vendas frente às
compras de Natal.

Embora abaixo da previsão, o crescimento de novembro foi a
sétima alta consecutiva do indicador. As leves altas, segundo
avaliaram analistas ouvidos por EXAME na ocasião, reforçam a
tendência de crescimento constante, mas fraco, na economia
brasileira.

Na semana passada, o dado de produção da indústria
também veio abaixo das expectativas e mostrou o setor
fechando 2019 no vermelho pela primeira vez em dois anos.

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs
Novos indicadores devem ser publicados ainda no restante da
semana. Na quinta-feira, 13, o IBGE também divulga o
resultado da atividade de serviços. Já na sexta-feira, 14, sai o
IBC-Br do ano de 2019, considerado como uma prévia do
Produto Interno Bruto (PIB). Mas o PIB oficial do ano fechado,
divulgado pelo IBGE, só no dia 4 de março.

13/02 – Venda fraca em dezembro reacende disputa entre
associações de lojas de shopping – Folha de S. Paulo
A queda de 0,1% do varejo em dezembro divulgada nesta
quarta pelo IBGE atiçou a disputa iniciada no Natal entre duas
associações de lojistas. A Ablos, jovem grupo de lojas
pequenas de shoppings que resolveu duvidar do crescimento
de 9,5% nas vendas anunciado pela tradicional Alshop no fim
do ano, diz ter provado que seu questionamento estava certo
e agora abre nova batalha. Tito Bessa, da Ablos, diz que agora
vai combater o benefício dado pelos shoppings a grandes
lojas.

Bessa diz que a principal batalha das lojas associadas à sua
Ablos são os custos de ocupação cobrados pelos shoppings.
Segundo ele, as grandes lojas âncora são beneficiadas pelos
empreendimentos com condições mais favoráveis de
pagamento.

“Nossa luta é para que haja uma equalização do custo de
ocupação nos shoppings, para que nos ofereçam a mesma
condição dada às lojas âncora, que têm custo até cinco vezes
menor que o nosso”, afirma Bessa.

O presidente da Ablos diz que aluguel, condomínio, fundo de
promoção e outras condições são mais pesadas para as redes
de menor porte que sua entidade representa. “No prédio
residencial, a divisão é proporcional. Por que no shopping
tem que ser diferente?”, diz Bessa.

Entre as associadas da Ablos estão redes como Jogê,
SideWalk, TNG, Khelf, Gregory e outras. A maior parte se
manifestou após o Natal para rejeitar o crescimento de quase
dois dígitos nas vendas anunciado pela Alshop.

13/02 – Análise: Varejo reforça previsões de PIB mais próximo
de 2% em 2020 – Valor Econômico

As vendas no varejo terminaram 2019 num ritmo mais fraco
do que os analistas esperavam. Divulgado nesta quarta-feira,
o resultado de dezembro ficou abaixo das projeções e a taxa
de expansão no quarto trimestre mostrou desaceleração em
relação ao trimestre anterior.

Ao lado da produção industrial, é mais um dado importante a
apontar para uma economia mais fraca na virada do ano do
que indicava o consenso do mercado. Isso reforça a
perspectiva de mais revisões das estimativas de crescimento
para a casa de 2% em 2020, um movimento que ganhou força
na semana passada.
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Em São Paulo, avalia Petrucci, o restabelecimento da
construção já voltou ao patamar pré-crise, com reativação de
lançamentos e vendas nos três segmentos: Minha Casa Minha
Vida, médio e alto padrão. No Rio, em todo o ano passado, o
Secovi-Rio contabiliza alta de 3,9% nas vendas de imóveis
novos e usados e um salto de 194% em unidades lançadas.
Dados apurados em cartório também mostram avanço nos
registros de compra e venda de imóveis, de janeiro a
novembro de 2019. Levantamento de Registro de Imóveis do
Brasil/Fipem revelou alta de 9,7% em São Paulo e de 9,2% no
Rio.

Com os resultados do ano passado, a Abrainc prevê uma
aceleração do setor este ano. A previsão da entidade é de um
crescimento de 20% a 30% nos lançamentos de imóveis de
alto e médio padrão. Já no setor popular do Minha Casa
Minha Vida, a previsão é de alta entre 5% e 10%. Apesar do
otimismo, o setor ainda depende da melhora do ambiente
macroeconômico.

— Estamos em meio ao ciclo de retomada, que indica que
teremos ainda mais aumento em vendas e lançamentos. O
importante, agora, é que o país avance no emprego,
fundamental para impulsionar o setor imobiliário. Em termos
de confiança, as reformas estruturais são importantes — diz
Paulo Dualibi, superintendente executivo de Negócios
Imobiliários do Santander.

No emprego, 2019 já mostrou melhora. No ano passado foram
geradas 644.079 vagas com carteira assinada no país, segundo
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), o melhor resultado em seis anos, com avanço de 115
mil postos de trabalho sobre 2018.

A própria construção civil gerou 71.115 vagas, quatro vezes
mais que no ano anterior e o equivalente a 11% dos novos
empregos formais no país. Mas o desafio permanece. O Brasil
encerrou 2019 com desemprego de 11%, o que atinge 11,6
milhões de pessoas.

Dualibi lembra que o maior déficit habitacional do país está
no segmento de baixa renda, mas frisa que o Minha Casa
Minha Vida precisa ter condições de financiamento
asseguradas pelo governo para deslanchar. As operações nas
faixas 1,5 e 2 do programa estão suspensas por falta de
recursos no Orçamento para os subsídios do programa.

Concentração em alto padrão
No Rio, o setor é puxado principalmente pelos imóveis de
maior valor. Para Claudio Hermolin, que dirige a Ademi-RJ e a
Brasil Brokers no Rio, o mercado para a classe média ainda
depende da recuperação da economia:

— No Rio, o mercado de alta renda voltou em 2019 e vai se
fortalecer ainda mais este ano. No médio padrão ainda não há
retomada. Virá com a volta do emprego.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
10/02 - Com juros baixos e alta nas vendas, construtoras
retomam lançamentos – O Globo

Um dos setores que mais sofreram durante a crise, o mercado
imobiliário está voltando aos trilhos. A alta nas vendas no ano
passado estimulou uma nova onda de lançamentos, e uma
série de fatores indica que o movimento tem tudo para
ganhar força este ano, estimam as empresas do setor.

O pano de fundo da recuperação é uma espécie de “cenário
ideal”, definem executivos e especialistas: inflação baixa,
queda dos juros nos financiamentos e o início de uma
melhora no emprego e na confiança do consumidor.

No Brasil, o número de unidades lançadas entre janeiro e
novembro de 2019 chegou a 92.558, alta de 10,7% em relação
a 2018, dado mais recente da Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

No mesmo período, o total de imóveis novos vendidos somou
103.408, queda de 1,1%, refletindo mercados que ainda não
voltaram ao azul. No entanto, descontados os imóveis
distratados, houve alta de 9,4%.

O setor enxerga aí outra chave para a retomada: o percentual
de distratos (desistências no meio do contrato de quem
compra imóvel na planta) caiu de 24,6% para 16,5% em 12
meses com mudanças nas regras, o que melhorou a saúde
financeira dos projetos e estimulou novos investimentos.

Outro indicador é o avanço do volume de crédito imobiliário
com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo (SBPE) em 2019. Houve alta de 37,1% contra
2018, para R$ 78,7 bilhões, segundo a Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Só
em dezembro, a alta foi de 43,1% ante igual mês de 2018, o
melhor resultado mensal desde maio de 2015.

— Nunca tivemos taxas de juros tão baixas. Cada 1% de
redução possibilita que mais 2,8 milhões de famílias comprem
um imóvel. Novas modalidades de crédito imobiliário com
correção pelo IPCA, por exemplo, também ajudam — diz Luiz
Antonio França, presidente da Abrainc. — Sem esquecer da
demanda. O país tem déficit habitacional de 7,8 milhões de
moradias e, com a formação de novas famílias, será preciso
ter mais 9,9 milhões na próxima década.

O setor cresce principalmente nas capitais. A locomotiva da
retomada é São Paulo. De janeiro a novembro de 2019, as
vendas de imóveis novos na capital paulista subiram 57,4%
ante igual período de 2018.Os lançamentos subiram 78,1%,
segundo o Sindicato da Habitação (Secovi-SP).

— Até novembro, São Paulo já acumulava crescimento de
quase 50% em 12 meses. O país como um todo avança. O Rio
está recuperando, Distrito Federal também. No Norte e no
Nordeste é que o processo é mais lento — diz Celso Petrucci,
vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e economista-chefe do Secovi-SP. — As
condições mudaram. Há um ano, todos deixavam dinheiro
aplicado. Agora, volta a ser vantajoso comprar imóvel.
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09/02 - Após crise, Niterói tem boa expectativa para
retomada do mercado imobiliário – O Globo
Maria Paula, na região de Pendotiba, foi o bairro mais
valorizado em Niterói para venda de apartamentos em 2019.
Levantamento do Sindicato da Habitação (Secovi) Rio aponta
que o preço do metro quadrado no bairro registrou a maior
variação entre janeiro e dezembro, passando, em média, de
R$ 4.039/m² para R$ 4.302/m², um crescimento de 6,5%. Em
contrapartida, áreas mais nobres da cidade, como São
Domingos e Boa Viagem, foram as mais desvalorizadas.

Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi, atribui a
performance ao preço dos imóveis; mais baixos dos que os
praticados na Zona Sul e na Região Oceânica. Ele lembra que,
em janeiro do ano passado, quando o metro quadrado em
Maria Paula custava R$ 4.039, em São Francisco e na Boa
Viagem ele estava mais do que o dobro: R$ 8.230 e R$ 8.890,
respectivamente. Em São Domingos custava R$ 6.267, e em
Camboinhas, R$ 7.248.

— É uma região mais barata, que oferece maior possibilidade
de recuperação do investimento. É a chance de ter a casa
própria mesmo que não seja numa área tão nobre — explica
Schneider, apostando numa retomada de negociações e
investimentos no setor.

Dos mais de 20 bairros analisados pelo Secovi em diferentes
regiões do município em 2019, apenas três — incluindo Maria
Paula — apresentaram alta no valor de mercado: Piratininga
variou de R$ 7.092/m² em janeiro para R$ 7.186/m² em
dezembro (+1,3%), e o Barreto de R$ 4.961/m² para R$
5.019/m² (+1,2%).

Investimentos na região
No sentido inverso, o preço do metro quadrado em São
Domingos teve queda de R$ 6.267 para R$ 5.854 (-6,6%), e em
Boa Viagem a redução foi de R$ 8.890 para R$ 8.331 (-6,3%).
— No momento de crise, os clientes buscam alternativas mais
baratas. Tudo depende do que cabe no bolso — ressalta
Schneider.

Em 2018, a prefeitura de Niterói divulgou que bairros da região
de Pendotiba, entre eles Maria Paula, receberiam
investimentos de cerca de R$ 70 milhões em infraestrutura,
macrodrenagem, drenagem e pavimentação. Uma das
melhorias mais importantes foi o recapeamento dos cinco
quilômetros da Estrada Caetano Monteiro, a principal da
região e na qual diversos empreendimentos residenciais
foram instalados nos últimos anos.

De acordo com o estudo Cenário do Mercado Imobiliário de
Niterói, do Secovi, que considera o panorama de janeiro a
outubro, o ano de 2019 não foi tão positivo para a cidade, pois
continuou, a exemplo de 2018, apresentando uma baixa na
procura por imóveis residencias, assim como o Rio. Schneider
avalia, porém, que o cenário de crise dos últimos cinco anos
está ficando para trás, ainda que lentamente.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
A carioca Concal fez três lançamentos entre o fim de 2018 e
2019. Este ano, tem nove previstos, com R$ 900 milhões em
valor geral de vendas, diz o executivo José Conde Caldas:

— Com queda da Selic (taxa básica de juros) e alongamento
do prazo de financiamento, o valor da prestação cai para o
consumidor em até 30% na comparação com alguns anos
atrás. Com a melhora na economia, a procura por imóveis
está retomando.

A maior aposta da empresa é o Parque Archer, na Tijuca, com
264 unidades de três e quatro quartos, com preços médios de
R$ 900 mil. Mas virão também dois empreendimentos em São
Cristóvão, com 540 unidades compactas de 30 metros
quadrados, a menos de R$ 300 mil cada. O projeto se encaixa
na nova legislação de arquitetura do Rio.

O fundo de investimento imobiliário Opportunity também
aumentou seu investimento no Rio, diz o gestor Jomar
Monnerat de Carvalho:

— Teremos ao menos cinco lançamentos este ano, somando
R$ 700 milhões VGV. Mas podemos chegar a oito.

Entre os confirmados, estão a segunda e a terceira fases do
Highlight Jardim Botafogo. As 376 unidades de dois a quatro
quartos custam a partir de R$ 1,5 milhão. Outro na Tijuca,
próximo ao metrô da Rua Uruguai, tem apartamentos a partir
de R$ 1 milhão.

A Cyrela terá 11 lançamentos no Rio em 2020, quase o dobro
do que teve no ano passado com as marcas RJZ Cyrela, de
alto padrão, e Vivaz, voltada para o Minha Casa Minha Vida. Há
desde um projeto na Lagoa, com 24 unidades a partir de R$
4,5 milhões e já com 50% vendidos, até um na Barra, após
cinco anos sem lançamentos no bairro, também de alto
padrão.

Em Belo Horizonte, o movimento ainda é de retração, embora
já exista melhora, diz Cássia Ximenes, presidente da Câmara
do Mercado Imobiliário e do Secovi-MG:

— As vendas retraíram 0,8% em 2019, mas o preço médio
subiu um pouco porque o estoque caiu. O novo plano diretor
da cidade foi aprovado no fim do ano, e as empresas
deixaram de comprar terrenos para novos projetos. As que
têm projetos aprovados vão construir. A retomada é mais
concentrada no alto padrão.

A abertura do capital da construtora paulistana Mitre na Bolsa,
na semana passada, é outro sinal do fortalecimento do setor.
Foi a primeira oferta de ações de uma empresa de construção
em uma década.

— Mostra o investidor acreditando que incorporadoras têm
capacidade de subir projetos e botar o mercado para rodar —
avalia Dualib, do Santander.
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Ofensiva. O lançamento do crédito imobiliário sem correção é
também mais uma ofensiva da atual gestão da Caixa de
confrontar a linha tradicional, que cobra juros mais TR. O
presidente do banco tem chamado a atenção para o tema de
forma recorrente. Ele diz que a TR está zerada, mas que isso
pode mudar, o que representaria um risco para os bancos.

Durante evento no fim de janeiro, o presidente da Caixa
confirmou que a perspectiva do banco é de que os juros da
modalidade prefixada ficassem abaixo de 10% ao ano. Disse
ainda que, embora a oferta do banco compreenda prazos
mais longos, a expectativa era a de que o prazo médio ficasse
ao redor dos 8,5 anos.

Entre os bancos privados, o crédito prefixado é visto com mais
bons olhos do que o com lastro no IPCA. Questionado pela
reportagem, o Bradesco informou que estuda a nova
modalidade. Já o Itaú Unibanco afirmou que não tem planos
de operá-la no curto prazo, mas que está sempre atento aos
movimentos do mercado.

“O crédito imobiliário prefixado desperta mais interesse que o
IPCA porque é mais seguro aos clientes. O risco é da curva de
juros, que fica com o banco e a tesouraria tem como
controlar, ao menos no cenário atual”, diz o executivo de um
grande banco, na condição de anonimato.

Em outra frente, afirma uma fonte, o presidente da Caixa
também defende, nos bastidores, que os juros da linha TR
caiam mais, considerando o atual patamar dos juros básicos
no País, a Selic. A taxa sofreu um novo corte na semana
passada, caindo para o nível histórico de 4,25% ao ano.

Com a ofensiva nos juros, a Caixa retomou, no ano passado, o
posto de líder no crédito imobiliário com recursos da
poupança (SBPE), ao conceder R$ 26,6 bilhões em 2019, em
comparação a R$ 13,3 bilhões no exercício anterior, conforme
dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança (Abecip). Assim, desbancou, o
concorrente Bradesco – líder em 2018, com cerca de R$ 17,9
bilhões, seguido por Itaú Unibanco, com R$ 16,7 bilhões.
Procurada, a Caixa não comentou. Disse que as taxas da
modalidade prefixada ainda estão sendo fechadas.

12/02 - Com prejuízo e visando pagar dívida, Moura Dubeux
emplaca IPO – Valor Econômico

A incorporadora Moura Dubeux definiu preço de R$ 19 por
ação ontem à noite em sua oferta pública inicial (IPO), que
deve movimentar até R$ 1,25 bilhão - se confirmado o
exercício do lote suplementar, que os bancos coordenadores
têm até 30 dias para alocar. O preço ficou no meio da faixa
indicativa, que ia de R$ 17 a R$ 21. A companhia vem
apresentando prejuízos, tem endividamento elevado e usará
os recursos basicamente para quitá-lo, mas os investidores
compraram a tese de crescimento.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Há um início de retomada de confiança no setor, tanto dos
incorporadores quanto da própria população. É bem gradual,
mas que já representa ligeiro aumento no número de
negociações e pesquisas. Estamos caminhando para um
cenário pós-crise — conclui.

Momento oportuno
Para o vice-presidente do Secovi, este é um bom período para
se investir no setor imobiliário, quando há perspectivas de
valorização.

— A condição está favorável por conta de uma baixa na taxa
de juros para financiamento e, com o mercado em crise nos
últimos anos, há muita oferta e valores mais baixos. A locação
também pode ser uma boa opção, pois os preços caíram e, da
mesma forma, tem muita oferta. É preciso analisar — ensina.

10/02 - Crédito imobiliário prefixado da Caixa deve ter taxas
entre 8% e 9% ao ano – Estado de S. Paulo

A Caixa Econômica Federal já bateu o martelo quanto aos
juros que serão cobrados na nova modalidade de crédito
imobiliário, sem correção, conforme apurou o
‘Estadão/Broadcast’. As taxas mínimas devem começar entre
8% e 9% ao ano e o banco da habitação mira, de acordo com
fontes próximas à instituição, bater a marca dos R$ 10 bilhões
em empréstimos na linha prefixada para a compra da casa
própria no primeiro ano de operação.

O lançamento do crédito imobiliário sem correção ocorrerá na
próxima semana, em cerimônia no Palácio do Planalto. Deve
contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, em
evento similar ao do anúncio do financiamento com lastro no
índice de inflação, o IPCA, realizado em agosto de 2019.

O evento, que estava previsto para março, foi antecipado por
causa do processo de abertura de capital da Caixa
Seguridade, holding de seguros do banco. Há um mantra nos
corredores da instituição: foco no IPO (oferta pública inicial de
ações, na sigla em inglês).

Nesse primeiro ano de governo, o presidente da Caixa, Pedro
Guimarães, e Bolsonaro estreitaram relações. O executivo
passou a acompanhar o presidente em viagens e também em
algumas das tradicionais “lives” de Bolsonaro, feitas às
quintas-feiras.

O foco da Caixa, conforme fontes, é mostrar que o banco tem
“segurança” e “tranquilidade” para lançar a nova modalidade
de crédito imobiliário, uma aposta para ampliar esse tipo de
crédito no País. Com o lançamento, a Caixa passa a oferecer a
seus clientes três modalidades de crédito imobiliário: taxa
referencial (TR) mais juros; com lastro no IPCA e sem correção.
A ideia do banco, conforme uma fonte, é oferecer taxas
diferenciadas conforme os prazos da linha prefixada. Os
financiamentos de 20 anos, por exemplo, terão juros serão
mais atrativos do que os empréstimos de 30 anos.
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Para obras com mais de 7 metros de altura e 10 trabalhadores,
as normas de prevenção terão de ser assinadas por um
engenheiro responsável. Em empreendimentos menores, um
técnico em segurança no trabalho pode elaborar as normas.

O programa será único, devendo considerar os riscos de todos
os trabalhadores envolvidos na obra.

Nas regras antigas, cada empresa que trabalhasse em uma
obra precisava elaborar seu próprio plano de segurança, que
nem sempre harmonizava com os demais.

Embora a obrigação do programa de gerenciamento de riscos
caiba às construtoras, os fornecedores terão de produzir um
inventário de riscos de atividades para poder entrar no
programa.

Segurança
As empresas terão 24 meses para abolir o uso do tubulão com
ar comprimido, tarefa considerada de alto risco. As
escavações manuais ficarão limitadas a 15 metros de
profundidade.

Também se torna obrigatória a climatização em máquinas
autopropelidas (com movimento próprio) com mais de 4,5 mil
quilogramas e em equipamentos de guindaste.

As empresas não poderão adaptar contêineres para áreas de
vivência dos trabalhadores, como refeitórios, vestiários ou
escritórios de obras.

A norma traz novas regras mais seguras para a execução de
escavações e para tarefas que envolvem calor, como
soldagem e esmerilhamento.

Mais empregos
No evento de lançamento da Norma Regulamentadora 18,
ontem (10) em São Paulo, o secretário de Trabalho e Emprego
do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo, disse que a nova
norma é mais simples, objetiva e mais fácil de ser fiscalizada
pelas autoridades.

“No momento em que a construção civil vem liderando essa
retomada do crescimento econômico, é preciso que nós
tenhamos normas que, por um lado, sejam mais simples, mais
desburocratizadas, mas que, ao mesmo tempo, garantam a
saúde e a segurança do trabalhador”, declarou.

Para o presidente da CBIC, José Carlos Martins, a
desburocratização aumenta a rapidez nas obras. “A NR 18
agora diz o que deve ser feito, não como deve ser feito. Ou
seja, a responsabilidade é do construtor, das pessoas que vão
cuidar da saúde e da segurança do trabalho”, disse.

11/02 - Cade aprova compra da incorporadora Upcon pela
Gafisa – Valor Econômico

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
A oferta é primária e 90% da captação líquida servirá para
pagar dívidas principalmente com o Bradesco BBI, com o BB
Investimentos e com a Caixa (ou seus grupos econômicos),
três bancos que fazem a coordenação do IPO. Da dívida bruta
de R$ 1,16 bilhão em setembro de 2019, os três bancos eram
credores de R$ 998 milhões. O líder da oferta é o Itaú BBA e o
Credit Suisse também participa, ambos fora da lista de
credores.

“A empresa se sustentou nos últimos anos com dívida, pagou
quase R$ 1 bilhão de juros em quatro anos. Estava na mão de
banqueiro e agora vai para a mão da administração”, justifica
um investidor que aderiu à oferta.

11/02 - Construtoras podem economizar R$ 470 milhões por
ano com nova norma – Money Times

A simplificação das normas de saúde e segurança do trabalho
na construção civil resultará em economia de R$ 470 milhões
por ano para as empresas do setor, informou a Secretaria de
Política Econômica do Ministério da Economia. A revisão da
Norma Regulamentadora 18 (NR 18) foi anunciada ontem (10)
pela Secretaria de Trabalho e Emprego da pasta.

Segundo a secretaria, a projeção leva em conta o cenário
intermediário, considerado o mais provável. A redução anual
de custos ficará entre R$ 280 milhões, no cenário mais
conservador, e R$ 700 milhões, no mais otimista.

As estimativas foram realizadas com base em informações da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e da
Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) de 2017.

De acordo com os cálculos, a desburocratização da NR 18
reduzirá em 33% o custo do treinamento básico de segurança,
por causa da redução da carga horária de seis para quatro
horas.

O orçamento das construtoras para saúde, segurança e meio
ambiente no trabalho deverá cair em 5% ou 10%,
dependendo da atividade.

Atualmente, cerca de 3% do valor total das incorporações
correspondem a essa rubrica.

Desburocratização
A principal mudança da NR 18 diz respeito à autonomia das
empresas para executar as normas de segurança e saúde no
trabalho. Antes, a norma descrevia exatamente como seria a
estratégia de prevenção de acidentes.

Segundo as construtoras, as regras engessavam a tarefa e
inibiam o uso de novas tecnologias mais seguras que os
equipamentos tradicionais.

Pela nova norma, as construtoras terão de elaborar um
programa de gerenciamento de riscos.
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11/02 - Cyrela vê IPOs de construtoras com cautela, mas se
diz preparada; possível alta de preços vai exigir melhor
escolha de terrenos – Seu Dinheiro

O cenário de juros nas mínimas históricas atrelado a uma
retomada - ainda que gradual - da economia vem animando
muitas empresas do setor de construção civil a abrir seu
capital na bolsa para captar recursos. Só que, assim como se
viu no passado, a capitalização de concorrentes pode levar à
alta nos preços dos terrenos.

A construtora Cyrela - focada nos segmentos de média e alta
renda - diz que "está preparada" para enfrentar tal
possibilidade. Em entrevista exclusiva ao Seu Dinheiro, o
diretor financeiro, Miguel Mickelberg, e o diretor de
incorporação, Piero Sevilla, falaram que o cenário exigirá uma
"busca mais ativa" por terrenos.

A preocupação não é à toa. Um dos pontos de maior atenção
citados pelos analistas que fazem a cobertura das ações da
Cyrela (CYRE3) é justamente o possível impacto que uma
superoferta de novos projetos pode gerar no crescimento da
companhia no médio prazo.

Ao ser questionado sobre o tema, Mickelberg destacou que a
construtora terá "serenidade para dizer 'não' a certas
oportunidades, quando necessário" e que não vai arriscar a
rentabilidade da companhia.

Ainda que o cenário seja mais desafiador com o aumento da
competição, a empresa diz que se preparou e que inclusive
adquiriu 14 terrenos em dezembro do ano passado nas
cidades em que tem maior atuação, como São Paulo, Rio de
Janeiro e Porto Alegre.

"A diretoria viu o boom do mercado no passado e depois
viveu a enorme depressão. Nos preparamos para este
momento. Agora, pensamos que a entrada de outros
competidores vai requerer uma escolha melhor dos terrenos,
diante da possibilidade de alta nos preços'" destacou
Mickelberg.

Mesmo com resultados um pouco piores na prévia
operacional divulgada no mês passado, com queda de 15,5%
nas vendas líquidas contratadas e recuo de 11,7% no volume
de lançamentos contra o mesmo período de 2018, a empresa
deu sinais de que pode aumentar a sua geração de caixa com
o incremento nas vendas líquidas de estoques prontos.

Segundo os dados apresentados pela própria Cyrela, as
vendas líquidas de estoques prontos devem fechar o quarto
trimestre de 2019 em R$ 344 milhões, o que corresponde a
16% das vendas líquidas contratadas.

Um ano antes, esse tipo de vendas representava cerca de 11%
das vendas líquidas contratadas. O aumento é importante
porque, ao vender estoque pronto, o montante entra
diretamente no caixa da companhia.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
A construtora e incorporadora Gafisa obteve aval do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para comprar a
incorporadora Upcon, que atua no Estado de São Paulo.

A avaliação do conselho é de a compra não irá prejudicar a
concorrência do setor já que a nova empresa ficará com
menos de 20% do setor em São Paulo. “Conclui-se que a
presente operação não acarreta prejuízos ao ambiente
concorrencial, razão pela qual o ato de concentração pode ser
aprovado”, concluiu o Cade.

A incorporação da Upcon pela Gafisa foi anunciada em
dezembro, sendo feita principalmente por meio de troca de
ações. A meta de lançamentos traçada para a empresa
combinada é de mais de R$ 1 bilhão, em 2020, com foco nos
padrões médio e alto em São Paulo.

14/02 - Imóvel residencial vai ficar mais caro em SP, prevê
Secovi – Valor Econômico

Depois de registrar em 2019 seu melhor ano em lançamentos
e vendas, o mercado paulistano de imóveis residenciais novos
deve apresentar, em 2020, “relativa estabilidade de volumes”,
conforme Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP, o Sindicato
da Habitação. Mas, diante da expectativa de alta de preços, o
Valor Geral de Vendas (VGV) deverá crescer.

É esperada valorização de preços dos imóveis, segundo Jafet,
em função de custos de produção mais elevados, como os de
terrenos e de outorga onerosa (contrapartidas financeiras
para que incorporadoras possam erguer empreendimentos
além do potencial construtivo básico, até o limite do
coeficiente de aproveitamento máximo).

Em coletiva de imprensa para comentar os números de 2019 e
as perspectivas para 2020, Jafet ressaltou também que estão
sendo lançados muitos produtos compactos, com valor
médio por metro quadrado superior ao de unidades de
tamanho maior.

13/02 - Lucro da JHSF Lucro sobe quase três vezes no 4º
trimestre de 2019 – Valor Econômico

A JHSF Participações registrou, no quarto trimestre, um lucro
líquido de R$ 211 milhões, representando um aumento de
cerca de 2,9 vezes em relação ao mesmo período de 2018.

No período, a empresa registrou um aumento de 45,4% da
receita, com destaque para o aumento de 133,7% da receita
da área de incorporação, devido ao crescimento das vendas
no empreendimento Fazenda Boa Vista, localizado na cidade
de Porto Feliz (SP).

O segmento de renda recorrente, que contabiliza os
shoppings da empresa, a receita cresceu 16,3% por conta do
crescimento de 15,6% das vendas dos lojistas e o aumento da
taxa de ocupação — 2,3 pontos percentuais (p.p.).
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