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METODOLOGIA

Relatório composto pelos Fundos

Imobiliários de maior liquidez da

B3 e de maior P.L. da Guide

Investimentos que tiveram

divulgação de informação pública

na última semana e também

notícias da Indústria de FII’s e

Mercado Imobiliário.
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30/03/2020 10:00 - AGO : THRA – Cyrela Thera Corporate

31/03/2020 16:00 - AGE : ORPD – Ouro Preto Desenvolvimento

01/04/2020 10:00 – AGO : XTED – TRX Edifícios Corporativos

03/04/2020 10:00 - AGO : EDGA – Edifício Galeria

03/04/2020 15:00 - AGO : FAMB – Edifício Almirante

07/04/2020 10:00 - AGO/E : BRCR – BC Fund

07/04/2020 15:00 - AGO : CNES – Cenesp

08/04/2020 10:00 - AGO : BCFF – BTG Pactual Fundo de Fundos

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

09/04/2020 15:00 - AGO : BTCR – BTG Pactual Crédito Imobiliário

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS: (AGE E AGO)

NOTÍCIAS: INDÚSTRIA DE FIIs

23/03 – Varejo e shoppings têm semana decisiva – Valor

Econômico

O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV),

maior entidade empresarial do setor, reprovou a postura

da Abrasce, associação dos shoppings, que vinha

informando que as negociações teriam que ser

individuais - de cada lojista com seu empreendimento. A

Abrasce, por sua vez, acabou criticando indiretamente a

Ablos, entidade dos lojistas satélites, que fez projeções

de demissão em massa.

A busca por entendimento ocorre em meio a

perspectivas de prejuízos bilionários. A Abrasce estima

que o setor perderá R$ 15 bilhões por mês em vendas,

se todos os quase 580 empreendimentos no país

ficarem fechados. A projeção considera uma venda

média anual dos shoppings de R$ 180 bilhões. O

prejuízo é bem maior se forem consideradas as lojas de

rua. Segundo dados da FecomercioSP, só no Estado de

São Paulo o varejo fatura mensalmente R$ 38,5 bilhões

- excluindo supermercados e farmácias, que ficaram de

fora das restrições dos governos para conter o avanço

do coronavírus.

“Estamos considerando que alguns Estados ficarão mais

de 30 dias e outros menos, segundo decreto de cada

um. Mas mesmo os que ficam cerca de 15 dias podem

ampliar o prazo e seguir aquilo que São Paulo fez

[fechamento até 30 de abril]”, disse Glauco Humai,

presidente da Abrasce. Ele concorda que houve “muita

confusão” no início dos anúncios, com cada Estado

definindo seus prazos de interrupção temporária.

“Recebemos um tsunami, com coisas mudando de um

dia para o outro.”

22/03 – Shoppings estimam perda mensal de R$ 15

bilhões com crise – Valor Econômico

“Estamos considerando que alguns Estados ficarão mais

de 30 dias e outros menos, mas mesmo os que ficam

menos, cerca de 15 dias, podem ampliar esse prazo e

seguir aquilo que São Paulo fez [quase 40 dias de

shoppings fechados, até 30 de abril]. Por isso estimamos

cerca de um mês de impacto para todo o país, sem

considerar que uma eventual reabertura ainda ocorrerá

com uma retomada lenta nas vendas. São efeitos que se

prolongam, e é difícil ainda ter uma noção mais exata”,

disse Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Em entrevista ao Valor Pro, serviço de informação em

tempo real do Valor, Humai criticou na sexta-feira as

“declarações planfetárias” e “inconsequentes” de

pessoas envolvidas nas discussões de soluções para o

setor enfrentar a crise atual.

“Os momentos de caos dão espaço para gente que

gosta de criar fatos conseguir aparecer e alguns têm

falas inconsequentes sem informações ou dados que

representem a realidade”, disse ele. Humai prefere não

mencionar nomes.

21/03 – Iguatemi suspende atividades de shoppings no

interior de São Paulo – Valor Econômico

“As seguintes medidas estão sendo tomadas com o

objetivo de garantir a segurança e a saúde de todos os

clientes, lojistas, colaboradores e fornecedores com o

avanço do covid-19 (coronavírus) no país”, afirmou a

companhia no comunicado.
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Mas o pagamento só vai ocorrer após a reabertura das

lojas.

- É um avanço importante o acordo com a Abrasce, que

representa 75% do setor, incluindo grupos como

Aliiansce Sonae, Multiplan, Brmalls. Dá um alívio aos

lojistas e colabora para a manutenção dos quase três

milhões de empregos do comércio, no varejo em geral e

nos shopping - diz Nabil Sahyoun, presidente da

Alshop.

Daqui em diante, continua ele, a entidade seguirá nas

negociações com o governo para garantir a

complementação de salário dos trabalhadores durante o

período de fechamento do comércio e aprovar o

adiamento do recolhimento de tributos, que seria feito de

forma parcelada posteriormente.

Outra medida que consta do acordo é que a cobrança da

taxa de condomínio será reduzida, considerando que

custos de manutenção, limpeza, energia e conservação

permanecem.

Já a contribuição para o fundo de promoção será

negociada entre os lojistas e cada empreendimento. A

taxa, no entanto, poderia ser reduzida em

aproximadamente 90%, segundo conversas

preliminares, diz a Alshop.

25/03 - Pandemia acelera demanda por galpões – Valor

Econômico

A demanda por espaços de armazenagem por parte de

empresas de comércio eletrônico tende a crescer,

principalmente nas proximidades da cidade de São

Paulo - maior centro consumidor do país - neste cenário

de isolamento social decorrente da pandemia de

coronavírus e de fechamento de lojas de produtos

considerados não essenciais e de shopping centers.

“Mais de 50% da ocupação do mercado de galpões do

Estado de São Paulo está ancorada em transportes,

logística, varejo e e-commerce, segmentos em que está

concentrada a demanda atual”, diz o presidente

executivo da consultoria SiiLA, Giancarlo Nicastro.

A Goodman Brazil Logistic Partnership (GBLP) já

começa a sentir os efeitos do aumento da demanda no

ritmo de fechamento de contratos de locação. “Devemos

alugar áreas, nos próximos 15 dias, que levariam seis

meses para ser locadas em uma situação normal”, conta

o presidente da GBLP, Cesar Nasser. As conversas para

essas operações já tinham sido iniciadas. Tem havido

demanda, segundo Nasser, por parte do comércio

eletrônico de alimentos, farmacêuticos e produtos de

limpeza.

Mauro Dias, presidente da Global Logistic Properties

(GLP) - maior empresa do segmento com atuação no

Brasil - também afirma que alguns clientes de comércio

eletrônico que estavam buscando áreas aceleraram o

fechamento de negócios.

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
A empresa também informou que, para o Fashion Outlet

Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo (RS), o

funcionamento das lojas é em regime facultativo, a

critério de cada operador, em horário reduzido, das 12h

às 20h.

A companhia acrescentou que para os shoppings em

que está permitido o funcionamento de restaurantes e

praça de alimentação, viabilizará operação de delivery

com autorização de circulação de entregadores nos

shoppings de segunda a domingo das 12h às 20h.

20/03 - Multiplan, BR Malls e Aliansce Sonae fecham 58

shoppings no país até domingo – Valor Econômico

Os fechamentos ocorrem porque governos estaduais e

prefeituras fizeram recomendações ou baixaram

decretos para interromper de forma temporária o

funcionamento dos empreendimentos, e evitar maior

circulação de pessoas nas ruas. O número de

fechamentos pode aumentar se mais Estados

determinarem o fechamento.

Os períodos de interrupção variam segundo o Estado.

Em São Paulo, por exemplo, o período é de quase seis

semanas, a partir de segunda-feira — mas os

fechamentos já começaram a ocorrer ontem.

A Abrasce, associação do setor, foi procurada por meio

de sua assessoria de imprensa, mas não se manifestou

sobre o assunto. A associação tem liderado algumas

discussões sobre redução do impacto desse efeito

juntos aos governos e entidades, como o Valor informou,

mas não tem se manifestado publicamente nos últimos

dias.

23/03 - Por causa da pandemia, 95% dos shoppings

estão fechados, diz Abrasce – Valor Econômico

A Abrasce, associação das empresas de shopping

center, informou nesta segunda-feira (23), em

comunicado, que 95% dos empreendimentos do país

estão fechados, um total de 550 shoppings entre os

quase 580 centros de compras.

Todos os Estados mais o Distrito Federal têm shoppings

fechados. Até o sábado (21), restavam alguns

empreendimentos abertos no Norte e Nordeste.

23/03 - Lojistas não pagarão aluguel enquanto

shoppings estiverem fechados – O Globo

Lojistas ficarão isentos de aluguel durante o período em

que os shoppings estiverem fechados em razão do

isolamento social para evitar o coronavírus.

Segundo acordo fechado entre a Alshop, que representa

o segmento, e a Abrasce, dos proprietários e

administradores dos shoppings, em março será cobrado

um aluguel proporcional aos dias de funcionamento.
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Por que os fundos imobiliários estão perdendo tanto

valor?

Até semana passada, os FII seguiam o comportamento

que têm historicamente, de volatilidade menor quando

comparados aos fundos de ações. Isso porque, em

geral, esses fundos têm nenhuma ou pouquíssima

alavancagem e pagam rendimento mensalmente. Mas,

na última semana, vimos um comportamento mais

estressado. Não sabemos exatamente qual a

explicação para isso, mas é importante lembrar que 80%

dos investidores de FIIs são pessoas físicas. Numa hora

como essa, elas podem buscar proteção e vender a cota

independentemente de preço, sem saber se faz sentido

ou não. Outra explicação pode ser o movimento de

investidores se desfazendo de FIIs, que sofreram menos

que as ações, para comprar empresas muito

descontadas na Bolsa, buscando chance de retorno

maior.

Mas, de concreto, esses fundos estão sendo

prejudicados em termos de receita, por exemplo?

O que está sendo "precificado" hoje é um cenário muito

estressado. Embute-se no preço a percepção de que os

fundos vão perder uma parte das receitas

permanentemente. Tem fundo sendo negociado com um

desconto de 40% em relação ao seu valor patrimonial.

Não vejo muita razão para isso. Tudo bem que alguns

segmentos vão ser diretamente prejudicados, como os

fundos de shoppings, mas é um situação temporária no

nosso cenário-base. Eles vão voltar à normalidade com

a redução gradual do distanciamento social.

Logo, o comportamento até agora foi exagerado?

Tem um pouco de pânico. É natural em um momento

como esse, de muita incerteza, em que não

conseguimos ver o real impacto. Mas, no nosso ponto de

vista, assumindo que trata-se de um processo

temporário, podemos ter boas oportunidades de compra.

Mas a principal alavanca do movimento de queda dos

FIIs foi o comportamento o investidor pessoa física?

Até semana passada, eu diria que não. Mas, quando

notícias mais concretas de fechamento de shoppings

começaram a surgir, houve uma certa aceleração nesse

processo. Eu acredito, no entanto, que à medida que os

fundos começarem a reportar seus relatórios e esses

impactos forem quantificados, o investidor vai ter uma

clareza maior.

Por quê?

Porque todos os FIIs foram impactados da mesma

forma, enquanto que os segmentos que eles

representam serão impactados de maneira diferente

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
24/03 - BR Properties reduz dividendos adicionais

devido ao coronavírus – Valor Econômico

A BR Properties irá propor uma distribuição menor de

dividendos referentes ao ano de 2019, devido aos

impactos da pandemia de coronavírus. A companhia iria

propor um pagamento total R$ 73,9 milhões, mas

reduziu o montante para R$ 42 milhões. A proposta irá a

deliberação dos acionistas em assembleia prevista para

24 de abril.

Segundo a companhia de propriedades comerciais, é

preciso agir de forma “mais conservadora” em razão das

incertezas da pandemia de covid-19 e dos potenciais

impactos na economia brasileira e global.

A redução tem “o intuito de preservar a liquidez à luz dos

investimentos futuros projetados”, diz a empresa, que

afirma que os montantes não distribuídos como

remuneração ao acionista serão mantidos em reserva de

lucros, podendo ser pagos posteriormente.

24/03 - No tombo dos fundos imobiliários, Vinci Partners

vê pânico exagerado da pessoa física e crise

'passageira‘ – O Globo

A pandemia do coronavírus castigou sobretudo as

ações, mas não poupou os fundos imobiliários (FIIs).

Popular entre o investidor pessoa física como espécie de

porto seguro de estabilidade e previsibilidade, os FIIs

despencaram 27% apenas este mês, segundo o índice

Ifix da B3. Mas, para Leandro Bousquet, sócio da Vinci

Partners, a reação foi exagerada e linear, sem fazer

distinção entre os setores em que os fundos atuam.

A firma de Gilberto Sayão, ex-Pactual, gere um

patrimônio de R$ 3,2 bilhões em FIIs e prepara o

lançamento de um "fundo de fundos”, que comprará

cotas de outros FIIs - e cuja data de oferta está sendo

avaliada diante da pandemia. De acordo com Bousquet,

parte da explicação para a queda generalizada dos FIIs

na crise do coronavírus está no comportamento do

investidor pessoa física.

"Oitenta porcento dos investidores de FIIs são pessoas

físicas. Numa hora como essa, elas podem buscar

proteção e vender a cota independentemente de preço,

sem saber se faz sentido ou não”, disse.

A Vinci Partners gere um dos fundos dedicados a

shopping centers com maior quantidade de cotistas

pessoas físicas, o VISC11, que tem fatias de

estabelecimentos como Ilha Plaza, West Shopping e

Center Shopping. O segmento tem sido especialmente

afetado nesta crise, já que os shoppings estão sendo

forçados a fechar as portas para conter a expansão do

vírus. No mês, as cotas do VISC11 já se desvalorizaram

quase 43%.
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Haverá impactos sobre novos fundos?

Nós tínhamos protocolado na Comissão de Valores

Mobiliários (CVM) a oferta do nosso fundo de fundos.

Pelo cronograma normal, ela deveria ocorrer entre o fim

de abril e o início de maio. O processo de análise está

correndo normalmente, mas vamos analisar a evolução

do mercado para ver se vamos postergar ou não a

oferta. No caso específico de fundos de fundos, porém,

o momento de baixa é até uma boa oportunidade, dado

preço descontado dos fundos com os quais comporemos

a carteira.

25/03 - Iguatemi suspende aluguel de março para todos

os lojistas – IstoÉ

A Iguatemi, dona de participação em 16 shopping

centers no País, suspendeu a cobrança de aluguel dos

seus lojistas neste mês de março devido ao fechamento

dos centros de compra em meio à pandemia do

coronavírus (covid-19). Não haverá isenção desses

valores, porém, que serão cobrados em um momento

futuro a ser definido.

Além disso, o boleto de março terá desconto de 60% a

100% nos fundos de promoção e um desconto de 10%

na taxa de condomínio.

A medida vale para toda a base de lojistas. Já para o

boleto de abril, as medidas ainda não estão definidas.

A informação foi compartilhada nesta quarta-feira, 25,

pela vice-presidente Financeira e de Relações com

Investidores da Iguatemi, Cristina Betts, durante

teleconferência com investidores e analistas.

“Quando se fala em suspensão do aluguel, estamos

abrindo mão do pagamento agora e jogando para frente.

Não é momento de discutir com 3 mil lojas o que

faremos em cada caso. Suspendemos a cobrança e

entendemos que esse discussão ficará para depois”,

explicou Cristina. “Aluguel é o que paga as contas da

Iguatemi (como holding). Suspender o aluguel é a nossa

contribuição no momento. Entendemos que o momento

é de preservar a liquidez (dos lojistas)”, completou.

Ela contou que, na segunda-feira, a companhia entrou

em contato por telefone com 80% da base de lojistas,

que, segundo ela, recebeu de forma positiva as medidas

adotadas para aliviar o caixa das empresas.

A executiva disse que a companhia está se esforçando

para reduzir mais os custos condominiais, mas esses

valores não deixaram de ser cobrados dos lojistas. Ela

argumentou que é preciso manter rateio de despesas a

limpeza, manutenção e segurança dos

empreendimentos, de forma a garantir que estejam

prontos para a reabertura.

NOTÍCIAS: INDSÚSTRIA DE FIIs
No caso dos galpões logísticos, por exemplo, pode

haver alguns galpões que registrem maior demanda

vinda do comércio eletrônico ou que tenham contratos

mais protegidos, que os isolem de uma queda abrupta

de receita diante de uma crise como essa. No segmento

de escritórios, as decisões das empresas são de longo

prazo. As empresas não pensam ainda em tomar

medidas dessa gravidade, como desocupar uma laje,

sem saber qual será a extensão real dessa crise.

Como gestor de um fundo imobiliário, quais decisões

você toma?

É importante avaliar a situação de caixa. No caso do

nosso fundo de shoppings, soltamos um fato relevante

enfatizando que temos quase R$ 390 milhões em caixa

para R$ 90 milhões em obrigações, o que nos dá um

conforto muito grande para navegar por essa crise e até

para aproveitar as oportunidades.

Mas vocês vão comprar, vender, tomar alguma decisão

de gestão como essa?

Esse não é o momento de vender, já que, no curtíssimo

prazo, a incerteza é enorme. Qualquer grande

movimento deve ser evitado. Temos que focar em

preservar caixa e acompanhar de perto o dia a dia dos

ativos e a relação com os locatários, de observar o risco

de inadimplência.

De concreto, os fundos shoppings já estão perdendo

receita?

Tem havido, sim, um movimento de redução dos

rendimentos. Os fundos imobiliários têm obrigação de

distribuir, ao fim de cada semestre, pelo menos 95% do

lucro ao cotista, mas, em geral, fazem o pagamento

mensalmente. Com essa crise, já teve fundo que

anunciou que só pagará rendimentos no fim do

semestre.

No caso do seu fundo de shopping, o que vai acontecer?

Vamos avaliar. Vamos tentar pagar pelo menos alguma

coisa no mês para dar alguma rentabilidade para o

investidor. Mas ainda está em avaliação. Temos alguns

dias para observar e ter mais clareza.

E quanto aos outros fundos da Vinci?

Nos outros fundos, em tese, temos um cenário mais

favorável, com risco de redução de receitas menor.

Vamos observar. Muito provavelmente o nível de

rendimento permanecerá próximo do anterior.



www.guide.com.br

Relatório Semanal – FIIS
Fundos de Investimentos Imobiliários

Segundo ele, a companhia tem “caixa para aguentar

alguns meses” e, “como qualquer crise, esta terá hora

para acabar”.

Eventualmente, pode haver boas oportunidades de

terrenos nos próximos meses, de acordo com o

executivo.

22/03 - Empresas apostam no digital para salvar venda

de imóveis com coronavírus – Estado de S. Paulo

A pandemia do novo coronavírus atinge diversos setores

da economia mundial e não seria diferente com o

imobiliário. Já que a determinação das autoridades é

para que todos evitem sair de casa, como vender e

alugar imóveis neste período? Sem uma solução

definitiva, empresas têm buscado saltar essa barreira,

adotando novas práticas ou reforçando antigas. Em

geral, todas focam em recursos digitais.

A MRV, que lançou em janeiro uma plataforma de venda

100% digital para um empreendimento em Contagem

(MG), expandiu algumas das etapas desse processo

para todos os seus empreendimentos. Assim, os clientes

poderão fazer o envio de documentação, análise de

crédito e assinatura eletrônica do contrato de forma

digital e simplificada, sem precisar ir até os estandes de

venda. Além disso, a plataforma conta com tour virtual,

fotos, plantas e as informações sobre as unidades.

Para os clientes que iniciaram o processo de compra

antes da pandemia e da restrição de circulação pelo

País e enfrenta dificuldade de enviar os documentos

digitalmente, a incorporadora se propõe a buscar a

documentação.

A Vitacon, que fechou seus estandes de venda até

segunda ordem das autoridades, irá fazer o primeiro

lançamento digital da história da incorporadora, entre

março e maio, de mais de mil unidades habitacionais em

São Paulo.

Na ausência dos estandes, a alternativa é reforçar tours

virtuais no site, para que os potenciais clientes possam

navegar pelo projeto decorado dos apartamentos. Com

os colaboradores da empresa em jornada de home

office, cerca de 150 corretores estarão de plantão pelo

site da Vitacon (via e-mail) e pelo celular.

A Mitre Realty, que ainda mantém quatro estandes

operando em São Paulo, prevê o seu primeiro

lançamento do ano ainda para este mês, do

empreendimento Raízes Freguesia do Ó, na zona norte.

Para evitar aglomerações, a empresa diz apostar no

agendamento de visitas e no ambiente digital.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
22/03 - Obras poderão ser paralisadas em onze

municípios de São Paulo – Valor Econômico

Obras e outras atividades da construção civil na capital e

em mais dez cidades do Estado de São Paulo poderão

ser paralisadas total ou parcialmente, para assegurar a

saúde e a segurança dos trabalhadores, com

possibilidade de redução do salário em até 25%,

conforme aditivo à convenção coletiva do setor,

assinado pelo Sindicato da Construção Civil do Estado

de São Paulo (Sinduscon-SP) e pelo Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil do

Estado de São Paulo na sexta-feira.

Assinado pelo presidente do Sinduscon-SP, Odair

Senra, e pelo presidente do Sintracon-SP, Antonio de

Souza Ramalho, o documento permite que empresas do

setor adotem medidas em resposta à pandemia de

coronavírus até 30 de junho.

Os trabalhadores terão garantia de estabilidade

enquanto houver paralisação. A redução salarial será

revogada assim que o aditivo for extinto.

20/03 - Airbnb pode adiar IPO por causa de pandemia –

Valor Econômico

A startup sediada em São Francisco, que permite que as

pessoas listem suas propriedades para alugar, acumulou

centenas de milhões de dólares em perdas neste ano,

disse uma das fontes. Um porta-voz do Airbnb afirmou

que a empresa tem “US$ 4 bilhões em liquidez” e está

“focada em maneiras de ajudar nossa comunidade a

enfrentar essa crise”.

Segundo as fontes, é improvável que a empresa seja

capaz de atrair investidores com a avaliação de US$ 31

bilhões feita em 2017, quando levantou dinheiro pela

última vez. A administração está ponderando quanto

está disposta a aceitar para ir em busca de outra injeção

de capital.

O Wall Street Journal informou no mês passado que o

Airbnb internamente já estava avaliando a empresa em

menos de US$ 31 bilhões, e planejava fazer sua estreia

antecipada nos mercados públicos este ano por meio de

uma listagem direta, o que não envolveria a arrecadação

de dinheiro adicional.

20/03 - Governo estuda criar uma nova modalidade de

saque do FGTS – Valor Econômico

Atualmente, a incorporadora tem 80% do efetivo nas

obras. Segundo o copresidente, pessoas que fazem

parte de grupos de risco foram mandadas para casa.

“O importante é ter caixa sólido e fôlego para enfrentar

as turbulências”, disse Horn.
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“A visita por vídeo reduz o risco de contágio para o

cliente e o corretor parceiro. Nessa modalidade, o

corretor realiza uma vídeo-chamada pelo celular

diretamente do imóvel para mostrar todos os detalhes e

tirar as dúvidas do cliente”, explica Marcus Andrade,

diretor do QuintoAndar.

A empresa também destaca o uso de vídeo e fotos

profissionais e em 360° dos imóveis nos anúncios, como

também a realização da negociação, o envio de

documentação e a assinatura de contrato de forma

online.

23/03 - Pandemia do coronavírus pega setor de

construção no contrapé – Exame

Dentre os segmentos da economia afetados pelo

coronavírus, o de construção tornou-se um invariável

personagem. Com os juros na mínima histórica, o

segmento era uma das esperanças de retomada em

2020 após cinco anos difíceis entre 2013 e 2018. Agora,

empresas estão tendo de paralisar lançamentos e

podem precisar suspender as obras em andamento.

Um exemplo é a Tecnisa. Após anos de

empreendimentos que não engrenaram, a companhia

possuía uma série de lançamentos previstos para esse

ano, o que significaria a retomada da lucratividade da

empresa em 2020 e 2021.

A maioria foi adiada. A incorporadora também já

suspendeu a construção de estandes de venda, medida

que também foi tomada por outras incorporadoras, como

a Helbor e a Eztec, que assim como a Tecnisa são

listadas na bolsa.

Adiar lançamentos é um custo não desprezível para as

empresas. Apesar de a obra não ter sido realizada,

houve investimento em terreno e na aprovação do

projeto. É um custo que ficará paralisado. Também está

ocorrendo uma desaceleração da aprovação de projetos

pela prefeitura de São Paulo, por efeito do isolamento

provocado pela Covid-19.

No acumulado do ano, as ações da Eztec registram

queda de 42,19%. As ações da Tecnisa caíram 63,97%

no mesmo período e os da Helbor, 68%.

A conclusão de analistas da corretora Guide é de que o

momento é ruim para as construtoras e suas ações. A

corretora não recomenda que investidores se

posicionem no setor, assim como no de shoppings.

Segundo o analista Henrique Esteter, a visão para o

setor antes do avanço da pandemia era muito positiva.

“O cenário virou de ponta cabeça, e os juros baixos

deixaram de ser um diferencial para o mercado”. Para

Esteter, não há perspectiva de melhora para o setor ao

menos até o final do ano.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO

“Tanto para clientes investidores quanto para os que

buscam um empreendimento para morar, nosso foco

passará a ser maior ainda no atendimento 100% digital.

Em cada empreendimento Mitre Realty é possível visitar

virtualmente plantas, fachadas, áreas comuns e até

assinar o contrato digital”, conta Henrique Moreno,

diretor comercial da Mitre.

Mercado de usados

A venda e o aluguel de imóveis usados também deverá

sofrer impactos e, por isso, busca alternativas. A inGaia,

empresa de tecnologia para gestão imobiliária, hospeda

cerca de 6 mil sites de imobiliárias focadas em imóveis

usados. Segundo o presidente da inGaia, Mickael Malka,

neste mercado é comum a visitação presencial, que

deverá diminuir neste momento.

“Talvez no lançamento, as pessoas estejam mais

acostumadas a comprar na planta. Mas no mercado de

usados é primordial visitar o apartamento, ver onde é o

prédio, qual é a localização, se precisa fazer reforma

etc.”, explica Mickael.

De acordo com o empresário, o preço dos imóveis ainda

não mostraram queda, mas o número de visitas e

anúncios já apresentam involução em relação ao último

mês. Entre 1º e 17 de fevereiro, houve 4,2 milhões de

acessos aos sites das imobiliárias, enquanto neste mês

de março foram 3,8 milhões (queda de 9,7%). Contudo,

diz ele, os acessos de março se aproximam aos do

mesmo período de janeiro, quando foram registrados 3,8

milhões de acessos.

As empresas que já começaram sua história no

ambiente digital acabam tendo vantagem neste

momento. A recém-criada Hubbers, por exemplo, coloca

proprietário e clientes em contato pela plataforma. A

empresa produz fotos e vídeos dos imóveis, e a

negociação é toda online. Neste período, a Hubbers

também permitirá que os proprietários façam fotos e

vídeos para serem publicados no site.

“Quem cadastra o imóvel é o proprietário. Então, as

informações têm muito mais qualidade porque quem

está cadastrando é quem realmente conhece o imóvel. A

gente produz não só fotos como vídeos, que simulam a

experiência de visitar. A pessoa consegue visitar o

imóvel virtualmente, sem ter que ir fisicamente”, explica

Luciano Amado, fundador e CEO da Hubbers.

O QuintoAndar informa que a procura por imóveis no site

e no aplicativo segue o esperado para este período. A

startup, de natureza digital, relembra a importância de se

reforçar o uso de ferramentas online no atual momento

de pandemia.
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Os bancos públicos têm reforçado a atuação na crise

gerada pelo coronavírus, como um braço da política

econômica do governo nesse momento.

24/03 - MRV e RNI tem obras afetadas por coronavírus –

Valor Econômico

A MRV Engenharia e a RNI Negócios Imobiliários

tiveram parte de suas obras afetadas pelas ações

tomadas pelo poder público em relação ao novo

coronavírus.

Segundo a MRV — maior incorporadora do país —, 10%

de suas obras estão paralisadas em decorrência de

decretos municipais ou estaduais.

A RNI informou que tem acompanhado os “pedidos de

paralisação momentânea” e que, no Estado de São

Paulo, não houve interrupção completa de nenhuma

obra.

24/03 - Construtora Moura Dubeux suspende parte das

obras devido ao coronavírus – Valor Econômico

A construtora Moura Dubeux, que atua principalmente

no Nordeste, suspendeu parcialmente suas obras devido

às determinações de governos estaduais em razão da

disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Até o fim da noite de ontem (23), quando a empresa

publicou comunicado, atividades de construção civil

tinham sido suspensas em Pernambuco, Ceará e

Alagoas. A Bahia e o Rio Grande do Norte ainda não

editaram norma específica.

A empresa concedeu afastamento domiciliar a pessoas

com sintomas correspondentes à doença e a

funcionários que voltaram recentemente de viagens

internacionais. Viagens foram suspensas e trabalho

remoto foi adotado para alguns funcionários.

26/03 - Custo da construção sobe 0,38% em março, diz

FGV – IstoÉ

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-

M), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu

0,38% em março deste ano. O percentual é superior ao

apurado no mês anterior, quando o índice havia ficado

em 0,35%.

O INCC-M acumula taxas de inflação de 0,99% no ano e

de 4,34% em 12 meses, de acordo com dados

divulgados hoje pela FGV.

Em março, a taxa referente aos materiais e

equipamentos chegou a 0,42%, enquanto a inflação dos

serviços ficou em 0,11%. Já a alta de preços da mão de

obra foi de 0,40% no mês.

NOTÍCIAS: MERCADO IMOBILIÁRIO
O impacto será naturalmente menor para as

construtoras mais capitalizadas e com menor pipeline de

lançamentos. Empresas que atuam em segmentos de

menor renda, como a MRV, devem ser menos atingidas,

na visão de Esteter. “Caso o cenário piore, ela é

candidata a ser beneficiada em uma intervenção do

governo para socorrer a economia”, diz.

Até o momento o setor de construção não recebeu

ordem dos governos para paralisar por completos as

obras. A Câmara Brasileira da Indústria de Construção

(CBIC) apenas divulgou uma cartilha com

recomendações de higiene e segurança, e o

atendimento presencial nos estandes foi paralisado.

Basílio Jafet, presidente do Sindicato de Habitação de

São Paulo (Secovi-SP), diz ainda que uma eventual

paralisação completa levaria a dispensa em massa dos

trabalhadores, muitos sem qualquer direito trabalhista.

“A maioria das empresas do setor atua com

empreiteiros. Os trabalhadores ganham por conclusão

de etapas da obra”. Além do problema social, Jafet

prevê que o fechamento das obras trará também

conflitos na negociação entre empreiteiras e empresas.

Na preparação para fazer mais lançamentos, algumas

empresas menores também foram à bolsa para

aumentar o capital. Duas construtoras até abriram

capital no início do ano: a Moura Dubeux e a Mitre.

Ao menos outras seis planejavam IPO para este ano,

mas podem adiar as ofertas. Essas construtoras

menores podem estar entre as mais impactadas, como a

Moura Dubeux, que é mais alavancada. No mês, os

papéis da novata na bolsa caíram 68%. As da Mitre,

46%.

25/03 - Caixa lança nova rodada de redução de juros e

alongamento de prazos – Valor Econômico

Reforçando os esforços de combate aos efeitos

econômicos do coronavírus, a Caixa Econômica Federal

finaliza uma nova rodada de redução de juros e taxas

cobradas de suas linhas de crédito, apurou o Valor.

Também deve haver um alongamento dos prazos de

carência para o pagamento de dívidas, originalmente de

60 dias (alinhado com o anúncio da Febraban) para ao

menos 90 dias, como solicitado por alguns empresários.

A previsão era que um anúncio ocorra hoje.

No último domingo, o BNDES anunciou algumas

medidas de combate à crise, também alongando prazos

de pagamentos, além de reforço de linhas para

empresas de menor porte. Também haverá recursos do

banco para Estados e municípios, que poderão

suspender seus pagamentos de juros e amortizações

com o banco, iniciativa que também deve chegar à

Caixa, em medida com impacto estimado de R$ 9,2

bilhões neste ano.
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