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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

17/02 – Fundos imobiliários perderam este ano R$ 3,28 bi em
valor de mercado – Estado de S. Paulo

Depois da bonança em 2019, os fundos imobiliários vivem
neste começo de ano dias de tempestade. De 1.º de janeiro
até a última sexta-feira, a classe de ativos que mais cresceu no
ano passado (quase 36%) perdeu na Bolsa R$ 3,28 bilhões em
valor de mercado, a maior desvalorização da história do
investimento dentro de um intervalo de 45 dias.

No total, a cesta que congrega os 131 fundos mais negociados
do mercado, o Ifix, encolheu 5,15% em 2020 – em fevereiro,
apesar da melhora dos últimos dias, a queda é de quase 1%.
Somente o Banco Itaú, que administra o principal fundo do
setor, o KNRI11, com R$ 4, 1 bilhões aportados em imóveis,
perdeu quase R$ 500 milhões no período.

Entretanto, apesar desse enxugamento em curso,
especialistas afirmam que o investidor não precisa correr e
liquidar as aplicações. O revés seria, na verdade, uma
correção natural do que poderia se configurar no futuro como
uma bolha de mercado, caso a demanda por fundos
imobiliários continuasse no patamar dos últimos meses.

Para se ter uma ideia, depois de 2%, 3% e 4% ao mês,
consecutivamente, o Ifix acumulou alta recorde de 10,6% em
dezembro de 2019.

Responsável pelas recomendações de fundos imobiliários na
corretora do banco Santander, Felipe Vaz chama atenção para
a rápida valorização dos fundos, que, segundo ele, aconteceu
sem um motivo aparente. “Os fundos imobiliários dobraram
de tamanho no ano passado. E fecharam o ano com um
resultado acima do esperado”, diz ele.

“No dia 31 de novembro, eram 570 mil CPFs comprando cotas
de fundos imobiliários. No final de dezembro, já eram 632 mil.
É muita gente em muito pouco tempo”, diz Vaz.

Para o diretor-geral do banco Indosuez, Fabio Passos, a queda
atual era esperada. Em suas redes sociais, ele já vinha
alertando para o que chamou de “efeito manada” do
investidor por produtos lastreados em imóveis desde o
começo de dezembro. “Em média, os fundos vinham com
oscilação de 10% de um mês para outro, em um ano muito
positivo. Crescimentos maiores do que isso, mesmo em 2019,
não se justificam, já que não houve ganho de patrimônio
líquido que justifique.”

Juros baixo
Fabio Passos credita a alta na procura por fundos imobiliários
em 2019 à queda da taxa de juros, que está em seu piso
histórico, a 4,25% ao ano. “Acho que o que aconteceu no ano
passado foi um momento de paúra do investidor, que está
procurando retorno loucamente”, conta. Felipe Vaz concorda.
“Hoje, após essa correção, os preços dos fundos estão mais
justos do que estavam no ano passado”, diz.

No geral, a expectativa dos analistas é de que, daqui para
frente, os fundos, mais equilibrados, reduzam suas perdas e
voltem ao curso normal do mercado. “Não vejo mais uma
correção tão forte como a que vimos nos começo do ano”, diz
o gestor de fundos imobiliários da RB Capital, Márcio Rocha.
“Mas acho que vamos ter ainda oscilações”, completa Fabio
Passos.

Ritmo menor
Lançados em 2011, os fundos imobiliários são produtos do
mercado financeiro que se enquadram na categoria de renda
variável, suscetíveis às oscilações e riscos de prejuízo.
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Os fundos investem diretamente em empreendimentos
imobiliários ou em papéis que são lastreados por imóveis,
como é o caso dos Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRIs).

Hoje, existem pouco mais de 500 fundos em operação no
Brasil, sendo que 40% deles são negociados na Bolsa de São
Paulo, a B3. A liquidez desses fundos ainda é baixa. Enquanto
na Bolsa o giro médio de ações em um único dia ultrapassou
os R$ 13 bilhões em 2019, o ritmo de venda das cotas dos
fundos é bem menor: R$ 150 milhões por dia. Com isso, pode
ser mais lento comprar e mesmo vender um papel do setor,
que a exemplo das ações tem sempre prazo de liquidação de
dois dias.

Os fundos adotam diferentes estratégias de investimento. Há
aqueles que aportam em projetos de lajes corporativas e
escritórios, os que compram shoppings centers, galpões
logísticos e até participam do desenvolvimento de
empreendimentos residenciais.

Para a especialista em fundos imobiliários do Itaú BBA, Larissa
Nappo, os fundos voltados para a área de logística, que
envolvem aluguéis de galpões por grandes comércios
eletrônicos, puxaram a fila dos aportes no final do ano.
“Olhando por segmentos, o logístico foi o que mais contribuiu
com a alta em dezembro e também o que mais caiu em 2020”,
diz.

Uma das explicações para essa tendência, diz Victor Penna,
analista do Banco do Brasil, foi a expectativa do investidor
com a retomada das vendas. “A possibilidade de melhora na
economia animou o investidor em relação às empresas de
varejo que estão investindo no comércio eletrônico. E houve
fundos fechando contratos de aluguéis relevantes e de longo
prazo com grandes empresas deste ramo”, diz.

14/02 – É o momento da retomada do mercado corporativo
do RJ? – SiiLA

Durante o Webinar SiiLA: Escritórios, que foi ao ar nesta
quinta-feira, Giancarlo Nicastro, CEO da SiiLA Brasil debateu
junto de Claudio Hermolin, presidente da Brasil Brokers, o
desempenho do mercado de escritórios corporativos do Rio
de Janeiro.

Segundo os executivos, os imóveis comerciais do Rio de
Janeiro estão em um momento de retomada. A taxa de
espaços vagos em escritórios de alto padrão (A+ e A) na
cidade, que chegou a 44% no primeiro semestre de 2017, hoje
está em 32%, segundo os dados mais recentes da plataforma
SiiLA.

A região do Porto, por exemplo, já teve taxas de vacância
acima dos 90%. Hoje, o índice está em linha com o mercado –
34% ao fim de 2019, e esta taxa tende a cair nos próximos
períodos.

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs
“O mercado imobiliário é tudo sobre localização. E não existe
lugar no mundo com uma característica em termos de
localização como o Porto Maravilha. Aqui nós temos a estação
de barcas, o aeroporto Santos Dumont, VLT, terminais de
ônibus, inclusive intermunicipal, Ponte Rio Niterói, acesso fácil
à linha vermelha, amarela e pela avenida Brasil. Então quem
tiver visão, com certeza enxerga o Porto Maravilha com um
excelente futuro pela frente”, afirma Hermolin.

“Desde 2014, o Porto recebeu 7 novos empreendimentos de
alto padrão, todos eles desenvolvidos com arquitetura
moderna, que chegaram para revitalizar esta área do Rio de
Janeiro. Em comum, todos trazem o que há de mais
tecnológico e eficiente para os seus inquilinos. Dos 7
empreendimentos entregues no período, 5 já constam com
certificado de sustentabilidade, uma das novas tendências
que vieram para ficar”, destaca Nicastro.

14/02 – Almeida Junior investe R$ 300 milhões em shoppings
de SC – Exame

A Almeida Junior, maior empresa de shopping centers da
região Sul, vai investir 300 milhões de reais na ampliação de
dois de seus principais shoppings em Santa Catarina.

A expansão terá como alvo os shoppings Balneário, na cidade
de Balneário Camboriú, e o Neumarkt, em Blumenau. Com o
investimento, a área bruta disponível para locação da
empresa vai aumentar em 20.000 metros quadrados. As obras
começam logo após o feriado do Carnaval.

A Almeida Junior tem 71% de participação no mercado de
Santa Catarina e está de olho no crescimento econômico do
estado, que tem a sexta maior economia do Brasil e o maior
consumo per capita do país — à frente de São Paulo. A
economia catarinense é a a que mais cresce nas regiões Sul e
Sudeste, com projeção de alta na casa dos 4% em 2019.

16/02 – Aluguel na Faria Lima chega a R$ 240 por metro
quadrado – Folha de S. Paulo

O metro quadrado de aluguel mais caro na avenida Faria
Lima, em SP, chegou a R$ 240 ao mês, segundo a consultoria
imobiliária Newmark Knight Frank. Há um ano, era R$ 190. A
vacância entre imóveis comerciais de alto padrão no local
caiu de 17,4% em janeiro de 2019 para 7,2% no início deste
ano.

A segurança em relação ao emprego atingiu o maior patamar
desde abril de 2015, diz a Confederação Nacional do
Comércio. Neste mês, 39,1% dos entrevistados disseram se
sentir mais estáveis no trabalho, ante 37,4% no mesmo
período em 2018.

15/02 – Venda de imóveis usados cresce em SP – Folha de S.
Paulo

As vendas de imóveis usados na cidade de São Paulo
cresceram 10% em 2019 ante 2018, diz pesquisa da Lello
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. O uso do financiamento imobiliário subiu 37% no período e o
valor médio de venda foi R$ 750 mil. Casas e apartamentos
demoraram cerca de cinco meses para serem vendidos, assim
como em 2018.

17/02 – O balanço da Multiplan e a hora da verdade para os
shopping centers – Exame

No final do ano passado, a Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop) foi bastante criticada por dizer que as
vendas nos centros comerciais haviam subido 9,5% de 1º a 20
de dezembro. O empresário Tito Bessa Junior, fundador da
rede TNG e presidente da Associação Brasileira dos Lojistas
Satélites (Ablos), afirmou à época que a estimativa da Alshop
não tinha bases técnicas.

A verdade sobre o desempenho desse segmento do varejo
nos últimos meses começa a aparecer nesta segunda-feira, 17,
quando a Multiplan divulga seus resultados do quarto
trimestre, após o fechamento do mercado. Dona de 19
centros comerciais tradicionais como o Barra Shopping, no
Rio de Janeiro, e o Morumbi Shopping, em São Paulo, a
empresa é um dos maiores nomes do setor no Brasil.

Pelas contas das analistas do Banco do Brasil Georgia Jorge e
Kamila Oliveira, a receita da Multiplan deve ter subido 1,4% no
período de outubro a dezembro de 2019 em relação ao
mesmo período de 2018, para 353,1 milhões de reais, e o lucro
líquido deve ter crescido 2,5%, para 152,5 milhões de reais. O
aumento seria resultado de um crescimento de 0,2 ponto
percentual na taxa de ocupação dos shoppings administrados
pela Multiplan, para 97,7%, da diminuição dos descontos que
a empresa vinha dando aos lojistas que alugam espaços nos
centros comerciais, e da elevação das receitas com
estacionamento. “Esperamos um aumento das vendas
especialmente por causa da Black Friday”, escreveram as
analistas em relatório a clientes.

O time de análise do setor imobiliário do banco de
investimentos Itaú BBA, liderado por Enrico Trotta, também
observa que a Black Friday, grande liquidação da última
semana de novembro, que aos poucos vem ganhando força
no Brasil depois de décadas marcando o início das festas de
final de ano nos Estados Unidos, tem esvaziado o Natal. “A
liberação dos recursos do FGTS [fundo de garantia] pode ter
tido um impacto positivo em dezembro, embora de forma
geral esperemos um mês mais fraco para as administradoras
de shopping center listadas em bolsa”, escreveu a equipe em
relatório para clientes.

A JHSF, que administra shoppings de luxo como o Cidade
Jardim, na capital paulista, informou na quinta-feira passada
que as receitas dos seus centros comerciais cresceram 7,4%,
para 45,4 milhões de reais, no quarto trimestre de 2019, com
alta de 42,9% na geração de caixa no mesmo período, a 282,2
milhões de reais. Mas o mundo dos ricos é uma realidade à
parte.

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs
Mas são os números das administradoras de shoppings mais
voltados à classe média que ajudarão a medir o pulso da
economia brasileira. Amanhã, é a vez de a Iguatemi divulgar
seus resultados do quarto trimestre de 2019. A brMalls publica
o balanço em 12 de março.

17/02 – brMalls compra fatia e aumenta participação no
Shopping Piracicaba – SiiLA

A brMaIIs, empresa integrada de shoppings, comunicou nesta
sexta (14) que adquiriu fatia adicional de 38,4% da do
Shopping Piracicaba. O centro de compras fica na cidade que
fica a 164 km da capital. O valor da transação foi de R$ 202,3
milhões.

Com a compra da fração adicional, a participação da brMalls
no empreendimento passa a ser de 75,3%.

Diz a nota da empresa, divulgada ao mercado: “A transação
faz parte da estratégia de fortalecimento do portfólio da
companhia, que tem como objetivo o aumento da exposição
em ativos core (shoppings de maior porte, em cidades
grandes e onde possamos ter gestão ativa).”

18/02 – Aluguéis voltam a subir mais que inflação em janeiro,
aponta FipeZap – Exame

O preço médio dos aluguéis no país teve alta de 0,38% na
passagem de dezembro para janeiro, de acordo com
levantamento da FipeZap. A variação ficou em 0,17% acima
da inflação, que foi de 0,21% no mês, de acordo com Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Nos 12 meses acumulados em janeiro, a alta dos alugueis foi
de 4,9%, também acima da inflação, de 4,19% no mesmo
período. A diferença significa um aumento real de 0,68% no
preço dos alugueis.

Os resultados apontam para uma virada no mercado
imobiliário, que, desde a crise de 2015, vinha tendo aumentos
fracos, que não acompanhavam sequer a inflação, ou mesmo
queda nos preços tantos dos alugueis quanto de venda. Só
em 2019 os valores dos imóveis voltaram a acompanhar ou
bater a inflação, mesmo que por uma margem ainda
pequena.

Em janeiro, o preço médio do aluguel foi de 29,89 reais por
metro quadrado. Para chegar aos valores, o Índice FipeZap
considera os valores registrados em anúncios de 25 cidades
do país.

Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo e Brasília
seguiram no topo da lista de cidades mais caras, com 39,74
reais e 30,81 reais por metro quadrado, respectivamente. Na
outra ponta, Goiânia (R$ 17,22/m²), Fortaleza (R$ 17,33/m²) e
Curitiba (R$ 21,09/m²) foram as capitais mais baratas.
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20/02 – IRB vende participação em dois shoppings de Brasília
– Valor Econômico

O IRB Brasil Re informou que sua subsidiária IRB
Investimentos e Participações Imobiliárias vendeu a
totalidade de suas participações de cerca de 20% no
ParkShopping Brasília e de 20% no ParkShopping Corporate,
também de Brasília.

Segundo o IRB, o negócio prevê o pagamentos de R$ 243
milhões, dos quais R$ 130,5 milhões já foram pagos e os R$
112,5 milhões restantes serão pagos em até 180 dias,
corrigidos a 120% do CDI.

O IRB informou que a transação representa um ganho de
capital antes dos impostos para a companhia de R$ 62,9
milhões sobre o total do valor patrimonial dos ativos.

21/02 – Caixa destinará R$ 10 bi a imobiliário prefixado –
Valor Econômico

A Caixa Econômica Federal vai destinar R$ 10 bilhões para a
linha de crédito imobiliário com taxa prefixada, lançada
ontem no Palácio do Planalto. Nessa nova modalidade, os
juros vão variar de 8% a 9,75% anuais, dependendo do prazo
de financiamento e do relacionamento com a instituição
financeira. As condições são válidas para imóveis residenciais
novos e usados, com cota de financiamento de até 80%. As
contratações estarão vigentes a partir hoje.

O cliente poderá escolher entre o Sistema de Amortização
Constante (SAC), com prazo de 30 anos, ou o chamado Price
(com parcelas fixas), para financiamentos de até 240 meses. A
nova linha estará disponível apenas para novos contratos.
Segundo dados da Caixa, além da modalidade com taxa
prefixada, o cliente pode optar pelas linhas já existentes: TR
mais 6,5% a 8,75% ao ano, ou IPCA mais 2,95% a 4,95% ao
ano.

Em discurso de lançamento da linha, o presidente do banco,
Pedro Guimarães, ressaltou que a criação da nova linha só
está sendo possível graças à inflação baixa. No caso do
contrato indexado à TR, Guimarães destacou a importância
de se ter consciência de que a taxa (hoje zerada) pode subir
em outros momentos e variar ao longo dos anos. “O programa
vai permitir que as pessoas tomem crédito por 20, 30 anos
sabendo quanto elas vão pagar.”

21/02 – Incorporadora One, de ex-PDG, e construtora de
baixa renda Pacaembu preparam IPO – Valor Econômico

Duas empresas do setor imobiliário, a incorporadora One e a
construtora Pacaembu, registraram hoje seus pedidos de
oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). Ambas são de médio porte, com
faturamentos de R$ 500 milhões, e farão ofertas primária e
secundária.

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs
A One Innovation Empreendimentos e Participações é
comandada por Paulo Cesar Petrin e Milton Goldfarb,
empresários que foram diretores e acionistas da PDG Realty
(atualmente em recuperação judicial). A incorporadora
concentra atuação na cidade de São Paulo, em projetos
residenciais em regiões próximas a estações de metrô nas
zonas Sul e Oeste. Na oferta primária, os recursos serão
usados para pré-pagamento de empréstimos entre empresas
do mesmo grupo e expansão orgânica.

A família Goldfarb já teve outros negócios no ramo – que
deram origem à PDG Realty, empresa em recuperação judicial.
A família fundou a incorporadora paulistana Goldfarb Itapuã
em 1952 e, em 2006, formou uma joint venture com a PCP
Pactual Capital Partners para atuação na capital, dando
origem à PDG. Três anos depois, os Goldfarb já haviam
vendido toda sua participação no negócio.

21/02 – Crédito imobiliário prefixado oferece estabilidade no
longo prazo, mas há taxas menores no mercado – Estado de
S. Paulo

A nova linha de crédito imobiliário da Caixa, com taxas
prefixadas, exigirá uma análise cuidadosa do consumidor.
Embora seja uma boa notícia do ponto de vista de oferta de
produtos no mercado, a modalidade pode não ser vantajosa
para todos os brasileiros. Isso porque hoje há taxas menores
que a do novo produto lançado pela Caixa, que pode ficar
entre 8% e 9,75% ao ano. A escolha dependerá mais do perfil
de risco de cada um.

“Essa é uma modalidade para proporcionar estabilidade no
longo prazo para o consumidor”, diz vice-presidente de
Habitação Econômica do Secovi-SP, Rodrigo Luna. Segundo
ele, nesse produto, o risco é repassado para o banco e o
consumidor fica seguro. Em contrapartida, a taxa de juros é
maior comparada a uma modalidade que cobra juros e TR
(Taxa Referencial).

Para Evaldo Perussolo, cofundador do Banco Bari, numa
análise pura e simples, as modalidades ligadas à TR parecem
ser melhor opção no atual cenário. Nos últimos dez anos, a TR
máxima foi de 2% ao ano. Agora ela está zerada, diz ele. “Se
verificarmos que a própria Caixa tem taxas de crédito
imobiliário de 6% ao ano mais TR, o custo da linha prefixada é
maior.” Mas, pondera ele, a taxa fixa livra o consumidor das
instabilidades do mercado.

Mudança
Na avaliação de Rafael Sasso, cofundador da plataforma
MelhorTaxa, especializada em crédito imobiliário,
independentemente de ser ou não vantajoso para todos os
consumidores, o lançamento da Caixa representa uma
mudança estrutural na oferta de crédito no Brasil. “Somos um
mercado muito ruim; todos faziam a mesma coisa”, diz ele,
referindo-se à falta de alternativas de financiamentos no
mercado.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
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17/02 - Queda de juros pode triplicar acesso ao crédito
imobiliário – Valor Econômico

Uma combinação muito favorável de fatores pode
impulsionar os preços e o crescimento do mercado
imobiliário por vários anos, afirma o sócio responsável pela
gestora do BTG Pactual, Allan Hadid. “Taxa de juros baixa,
inflação sob controle, retomada da economia e aumento de
investimento privado, tudo isso somado a questões
microeconômicas, como uma escassez de imóveis e ativos
imobiliários diante da falta de lançamentos nos últimos anos,
além de uma melhora na capacidade de financiamento dos
consumidores”, enumera.

Um dos vetores de aceleração para a demanda vem do
crédito. “A queda dos juros multiplica o mercado comprador”,
pondera o diretor de soluções corporativas da JLL, Roberto
Patiño. De fato, no período no qual a Selic estava em dois
dígitos, o financiamento habitacional com recursos de
poupança exibia juros de 12% a 13% ao ano. A partir de 2018,
com a queda da taxa básica, o crédito imobiliário passou a
ficar significativamente mais barato.

A queda do custo efetivo total (CET) do crédito imobiliário da
faixa de 13% para 8% ao ano pode até triplicar a base de
famílias com acesso ao mesmo financiamento. Em uma
simulação, com um CET anual de 13%, em um empréstimo de
R$ 300 mil a ser pago em 360 meses pelo sistema de
amortizações constantes (SAC), a parcela média seria de R$
2,4 mil. Isso implicaria exigência de uma renda mensal de R$ 8
mil para manter a fatia comprometida do orçamento do
comprador em torno de 30%. Se o custo da operação diminui
para 8% ao ano, a prestação média recua para R$ 1,8 mil nas
mesmas condições. A renda mensal necessária, por sua vez,
cai para R$ 5,3 mil.

14/02 - Caixa lança crédito imobiliário prefixado dia 20 em
cerimônia com Bolsonaro – Valor Econômico

A Caixa fará na próxima semana o lançamento do crédito
imobiliário com taxas prefixadas. A cerimônia, com
participação do presidente Jair Bolsonaro, está marcada para
quinta-feira, dia 20, no Palácio do Planalto.

O financiamento prefixado representa um novo passo na
estratégia do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de
depender menos do funding da poupança. O objetivo é
originar operações nessa modalidade e securitizá-las para
venda da carteira no mercado.

Na nova linha, as taxas serão um pouco superiores às do
crédito corrigido pela TR para que o banco possa cobrir o
risco da operação, disse Guimarães em entrevista ao Valor no
fim de janeiro. Na Caixa, o financiamento atrelado à TR (hoje,
zerada) começa com um adicional de 6,5% ao ano.

18/02 - Incorporadoras de grande porte perto de recordes –
Estado de S. Paulo

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
17/02 - JHSF já estuda ampliar a capacidade de seu aeroporto
– Valor Econômioco

Aviação é assunto estratégico na JHSF, empresa especializada
no público de alta renda e com atuação no mercado
imobiliário, em shopping centers, hotéis e restaurantes. Seu
presidente, Thiago Alonso de Oliveira, disse que o plano é
elevar a capacidade do Aeroporto Catarina, inaugurado há
dois meses, das atuais 60 posições de aviões para 200 em
cinco anos.

O custo para expansão é marginal, segundo ele, frente ao
investimento já realizado. É possível, disse, fazer a ampliação
com menos de R$ 50 milhões, mas a decisão será reflexo da
demanda.

Quando estiver operando com a totalidade da capacidade
atual, o aeroporto vai representar um fluxo de caixa
operacional equivalente a 30% do que hoje é feito pelos
shoppings do grupo. Após a expansão, o volume será igual ao
fluxo total de hoje dessa área.

17/02 - Ganho com imóvel pode alcançar dois dígitos ao ano
até 2022 – Valor Econômico

Que o mercado imobiliário está em ascensão no país ninguém
contesta. Mas qual o potencial de ganho de capital para o
investidor no atual cenário? Especialistas ouvidos pelo Valor
veem espaço para os preços de venda e os aluguéis
crescerem, a partir do patamar atual, pelo menos, de dois a
três pontos percentuais acima da inflação por três a até seis
anos seguidos - o período e a intensidade vão depender da
confirmação de catalisadores, como aprovação de reformas,
aceleração do crescimento e estabilidade internacional.
Porém, gestores e economistas já consideram grandes as
chances de os valores subirem dois dígitos pelos próximos
três anos ou além.

O diretor da Ourinvest Real Estate e professor do Insper,
Rossano Nonino, estima uma elevação de preços do metro
quadrado e de locação de 12% a 15% ao ano, em média, até
2025. Quem lidera o movimento hoje é a capital paulista, mas
outras regiões devem seguir o avanço nos próximos anos. O
especialista faz algumas ressalvas sobre a projeção. “O
mercado imobiliário tem características muito específicas e o
comportamento dos preços obedece a inúmeras variáveis,
como localização - existem cidades em que o preço ainda cai -
, tipo, ou seja, se é comercial ou residencial, perfil e diversas
outras considerações”, pondera.

Apesar de os municípios e segmentos apresentarem ritmos de
recuperação diferentes, existe uma tendência consolidada de
os valores ou terem estabilidade ou subir. O CEO da RBR Asset
Management, Ricardo Almendra, revela que seu cenário base
para os imóveis comerciais contempla uma subida média de
preços, tanto do metro quadrado quanto da locação, de 15%
em 2020 e mais 10% em 2021 na capital paulista, o maior
mercado do país. Mas considera grande a possibilidade de as
elevações se manterem nesse patamar por mais tempo.
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A receita líquida da empresa avançou 15,2%, para R$ 128,4
milhões. A receita bruta cresceu 12,7%, para R$ 136,6 milhões,
com o aumento do faturamento com locação de edifícios
corporativos, locação de shopping centers, estacionamento e
prestação de serviços.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda, na sigla em inglês) mais que dobrou, para R$ 105,8
milhões. Em termos ajustados, considerando despesas
operacionais, o Ebitda ficou em R$ 75,5 milhões, alta de 11,3%
em base anual.

17/02 - Administradora catarinense de shoppings Almeida
Junior pede registro para IPO – Money Times

A administradora de shopping centers em Santa Catarina
Almeida Junior protocolou nesta segunda-feira pedido para
realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

A operação, que envolve ofertas primária e secundária de
ações, será coordenada por BTG Pactual, JPMorgan, Bank of
America Merrill lynch, Itaú BBA e XP Investimentos.

A Almeida Junior afirma no prospecto preliminar da operação
que pretende usar recursos da oferta primária –ações novas,
cujos recursos vão para o caixa da empresa — para expansão,
fortalecer a estrutura de capital, usos corporativos gerais e
pagamento de dividendo extraordinário.

A empresa planeja comprar participação em outros shopping
centers na região Sul do país e elevar a que tem naqueles em
que já é sócia, além de expandir a área deles.

Jaimes Bento Almeida Júnior, único acionista da companhia,
é vendedor na oferta secundária.

18/02 - CCP espera fechar aquisições de escritórios em 2020 –
Valor Econômico

A Cyrela Commercial Properties (CCP) espera fechar
aquisições ao longo de 2020, segundo o presidente da
companhia, Pedro Daltro. As compras de ativos vão se
concentrar em escritórios triple A na cidade de São Paulo. De
acordo com o executivo, a CCP não fará muitas aquisições,
considerando-se que o foco são imóveis com tíquetes altos.

Em dezembro, a CCP concluiu a compra, juntamente com a
CCP/CPP Parallel Holding Cajamar I LLC, de parte das torres D
e E do condomínio WTorre JK, em São Paulo.

“A compra do JK nos abriu uma porta. As pessoas não viam
muito a CCP como participante ativa do mercado de fusões e
aquisições com dinheiro suficiente para grandes transações”,
disse Daltro nesta terça-feira, em teleconferência com
analistas e investidores sobre os resultados do quarto
trimestre de 2019, quando a companhia saiu de prejuízo para
lucro de R$ 38 milhões.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
Os indicadores de novembro de 2019 relativos à construção e
às vendas de imóveis das grandes incorporadoras do País,
reunidas na Associação Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias (Abrainc), mostram que os números finais do ano
passado tenderão a repetir ou a se aproximar muito dos
recordes históricos de 2018. Os dados reforçam as tendências
favoráveis do mercado imobiliário já exibidas nas pesquisas
sobre a capital paulista realizadas pelo SecoviSP. Entre os dois
levantamentos o que se destaca é a amplitude das pesquisas
da Abrainc, que abriga dados nacionais fornecidos pelas 20
maiores incorporadoras brasileiras.

Em novembro de 2019, segundo a Abrainc, foram lançadas
11.340 unidades residenciais, 49,6% mais do que em
novembro de 2018. Nos primeiros 11 meses de 2019, os
lançamentos alcançaram 92.558 unidades, 10,7% mais que o
registrado em igual período de 2018. As vendas perfizeram
11.357 unidades em novembro, 0,8% mais do que um ano
antes.

Em 12 meses, os lançamentos totalizaram 109.323 e as vendas
de imóveis novos, 113.950 unidades. O número de unidades
lançadas aumentou 12,3% e o volume comercializado
diminuiu 1,7%.

Os números da Abrainc incluem construção e vendas de
unidades das faixas 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida
– cujo ritmo de crescimento tende a ser maior que o dos
imóveis destinados às classes média e alta, pois o déficit de
habitações concentra-se na baixa renda. São linhas
financiadas com recursos do FGTS, operado pela Caixa
Econômica Federal (CEF). Outros levantamentos do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), em que
predominam os bancos privados, não incluem o FGTS, mas
também mostram que está em curso uma retomada que se
vai espalhando pelo País.

Para que a expansão do mercado imobiliário seja sustentável,
tem sido essencial a redução do número de distratos (em que
os compradores desistiam da operação). Houve desistência
em excesso, o que ajudou a levar à iliquidez grandes
companhias do setor. Regras legais recentes têm inibido os
distratos, e este tem sido um fator de estímulo aos
lançamentos de imóveis. Isto significa dinheiro novo investido
na construção, contribuindo para o emprego e a formação de
capital, além de movimentar a cadeia produtiva da habitação.

17/02 - CCP reverte prejuízo e tem lucro de R$ 38 milhões no
4° trimestre – Valor Econômico

A Cyrela Commercial Properties (CCP) teve lucro atribuído aos
sócios da empresa controladora de R$ 38 milhões no quarto
trimestre de 2019. No mesmo período do ano anterior, a
companhia havia registrado prejuízo de R$ 13,7 milhões.
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