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SAÚDE
Qualicorp tem planos
ambiciosos para o IPO
A corretora de planos de saúde Quali-
corp pretende abrir o capital em breve
e tem uma meta agressiva. Os controla-
dores esperam que a companhia che-
gue a um valor de mercado de R$ 7,5
bilhões na bolsa. Proporcionalmente,
trata-se de um valor cerca de três ve-
zes superior ao que o fundo americano
de private equity Carlyle Group pagou
por sua participação de 70% em julho
do ano passado. O restante das ações
está nas mãos de José Seripieri Júnior,
o fundador.

NOVELA
Justiça espanhola arquiva
caso contra Bañuelos
Há anos, Enrique Bañuelos carrega a
imagem de símbolo do estouro da bo-
lha imobiliária na Espanha. O investi-
dor, hoje dedicado à tarefa de fazer ne-
gócios no Brasil, foi processado em
2007 por minoritários da imobiliária
que criou, a Astroc. No processo, ele
era acusado de manipular o preço das
ações da companhia. No mês passado,
porém, o caso chegou a seu episódio
final: o tribunal espanhol Audiencia
Nacional concluiu que não houve indí-
cio de irregularidade e arquivou o caso.

O apetite estrangeiro pelo Brasil pode-
ria ser medido em metro quadrado. So-
mente a CB Richard Ellis, maior consul-
toria imobiliária do País, tem atual-
mente o mandato para acomodar 50
empresas estrangeiras que estão de-
sembarcando no Brasil. Elas procuram
desde salas pequenas, para escritórios
de representação comercial, até gal-
pões industriais. Além disso, 70 compa-
nhias estrangeiras já instaladas aqui es-

tão à caça de novos endereços. É o caso
de vários bancos de investimento, que
hoje ocupam salas ou andares inteiros
na região da Faria Lima, que tem o me-
tro mais caro de São Paulo. O motivo
principal: a sede atual ficou pequena.

O mercado de escritórios e de gal-
pões vive um boom desde o ano passa-
do. No último trimestre de 2010, a mé-
dia de preço dos escritórios classe A de
São Paulo foi de R$ 130 o metro quadra-

do, praticamente o dobro na compara-
ção com cinco anos antes. E não há mui-
to espaço sobrando. A taxa de vacância
caiu de 16% em 2005, para 3,9% no ano
passado.

Nos galpões, a situação se repete. O
valor do metro quadrado nas regiões
metropolitanas de São Paulo, Campi-
nas e Vale do Paraíba quase dobrou em
cinco anos. A procura cresceu 30% en-
tre 2009 e 2010, segundo dados da CB.

Primeira pessoa

Há uma bolha imobiliária?
Mordejai Goldenberg

Oboom experimenta-
do pelo mercado
imobiliário brasilei-
ro nos últimos anos
tornou frequente
uma pergunta: será

que estamos vivendo uma bolha?
Na minha opinião, não há motivos
para essa desconfiança, uma vez
que as garantias reais, aliadas às re-
gulações e políticas que regem nos-
so sistema financeiro, imobiliário e
de mercado de capitais, minimizam
os riscos sistêmicos e o “gás” que
deu origem às bolhas imobiliárias
em outros países.

Portanto, além de não podermos
afirmar nada de concreto em rela-
ção à possível existência dessa bo-
lha, o que é certo é que é impossível
ficar de fora por um longo período
de um mercado rentável e em cresci-
mento como o nosso por simples te-
mor. Os questionamentos que deve-
mos fazer agora são os seguintes: os
preços continuarão aumentando?
Por quanto tempo mais este proces-
so continuará e por quê? O que origi-
na o aumento de preços? Quais fato-
res impactam a demanda e a oferta
desses produtos?

Tomando por base dados do pró-
prio mercado, especificamente a ab-

sorção e oferta, os preços para o alu-
guel de imóveis “top” ou “A” devem
continuar aumentando nos principais
centros urbanos de negócios, ou CBD
(Central Business Districts). Em cida-
des como Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília, esses valores podem ultrapas-
sar a marca de R$ 200 m²/mês (cifras
nunca antes praticadas no País). Já em
relação aos imóveis industriais e logís-
ticos, é provável que os preços fiquem
próximos dos R$ 35 m²/mês, valor tam-
bém inédito em nosso mercado.

Valorização. Por quanto tempo os pre-
ços dos ativos imobiliários vão conti-
nuar aumentando? Para responder es-
sa pergunta, é importante lembrar que
vivemos num país de enorme poten-
cial, que está em plena transformação
e conta com uma população jovem. E
que nossa classe média está em franca
expansão e precisa de moradias, co-
mércio e serviços. É necessário desta-
car ainda que somos líderes globais na
produção e comercialização de várias
commodities – como laranja, soja ou
minério de ferro – e que o País tem ca-
rências significativas na área de in-
fraestrutura, como em portos e em es-
paços para logística. Esses fatores,
quando incorporados aos nossos mo-
delos de projeção de mercado, nos dão
um horizonte de pelo menos três anos
de valorização de mercado.

Outro aspecto que pressiona o valor
dos imóveis são os custos de suas par-
tes: os terrenos cada vez mais escassos
em muitas das principais localizações,
os custos dos materiais como concre-
to e aço (que subiram muito e devem
continuar em alta nos próximos anos)
e a falta de mão de obra qualificada,
que se traduz em menor produtivida-
de e/ou preços maiores. Há ainda a in-
fluência dos grandes projetos – como
as obras do PAC e as construções para
os jogos olímpicos e para a Copa do
Mundo –, que acabam competindo
com o mercado imobiliário e também
aumentando os preços do imóveis.

Como oráculo perfeito não existe, a
melhor estratégia é sempre a diversifi-
cação por tipo de produto e/ou merca-
do imobiliário. Cada mercado tem sua
própria dinâmica e existem várias for-
mas de participar. Investimento direto
em empreendimentos ou sociedades
de propósito específico (também cha-
mado de SPE), compra de imóveis,
compra de ações, de fundos e, claro,
de papéis como CRI (Certificado de
Recebível Imobiliário), que têm lastro
nos créditos a receber originados da
venda de imóveis e que podem ser ofe-
recidos a investidores.

Cada produto imobiliário – um apar-
tamento, um prédio de escritórios, um
galpão ou um shopping – , tem perfis
de risco/retorno diferentes. Um pré-

dio classe “A” com vários inquilinos
pode oferecer um retorno para um
investidor próximo a 9% ao ano,
mais o ajuste anual dos aluguéis.
Em um galpão ou indústria classe
“A”, o ganho pode ser de 11% ou
mais, enquanto em um shopping do
mesmo patamar o retorno pode es-
tar ao redor de 7%. Cada um destes
produtos tem riscos distintos que
precisam ser cuidadosamente avalia-
dos por especialistas, e o retorno de-
ve ser balizado em função destes ris-
cos. Como diz a célebre frase:
“Deus está nos detalhes”.

Nesse cenário atual é importante
que os incorporadores fiquem aten-
tos em oferecer o que há de mais
moderno e eficiente ao mercado. A
nova leva de inquilinos que estará
negociando daqui para frente seus
novos espaços se dispõe a pagar um
preço alto, porém, exigirá alta quali-
dade na construção. Definir o produ-
to certo, o tamanho das lajes, do pé
direito e oferecer serviços inteligen-
tes, entre outros fatores, vai permi-
tir agregar mais valor para os inves-
tidores imobiliários, além de redu-
zir suas margens de risco.
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VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO

PARA AMÉRICA DO SUL DA CUSHMAN

& WAKEFIELD

Negócios por quem faz negócios

PANORÂMICA
melina.costa@grupoestado.com.br

Isadora Peron

● 1. Os supermercados de São Paulo
vão começar uma campanha para
reduzir o uso de sacolas plásticas.
Como é defender um produto que se
tornou o vilão do meio ambiente?
Nessa discussão, há muitos que criti-
cam de uma forma enviesada. As
ONGs olham essas questões muito
emocionalmente. E o papel que nos
cabe, enquanto representantes da in-
dústria, é trazer a razão para dentro
desse debate. Só que, nessa hora, nós
estamos um passo atrás. Isso porque
estamos do lado da indústria, que,
culturalmente, é vista como causado-
ra de problemas, o que não é verdade.

● 2. De que maneira a indústria está
tentando resolver a questão das saco-
linhas?
Nós tentamos promover o consumo
consciente. Em 2007, criamos o Pro-
grama de Qualidade e Consumo Res-
ponsável de Sacolas Plásticas. O prin-
cipal ponto foi incentivar os fabrican-
tes a produzir sacolas mais resisten-
tes. Depois disso, ensinamos os fun-
cionários dos supermercados que es-
sa nova sacola suportava até 6 kg sem
rasgar e que não era preciso mais colo-
car uma sacola dentro da outra. Des-
de o início do programa, houve uma
redução no consumo de 3,9 bilhões
de unidades.

● 3. E qual é a meta do programa?
A meta é reduzir em 30% o uso de
sacolas até 2012 em relação aos núme-
ros de 2007.

● 4. Por que a própria indústria tem
promovido a redução do uso das saco-
linhas de plástico?
Não estamos aqui para esconder o
sol com a peneira e dizer que a situa-
ção deve ser ignorada. Nós estamos
fazendo o dever de casa, mas não
concordamos com o banimento das
sacolinhas. O que é preciso é o uso
racional, sem desperdício.

O desembarque das múltis

RANDY TINSETH: “Estamos no começo da retomada do setor aéreo”
VICE-PRESIDENTE DA BOEING, AO AFIRMAR QUE O MERCADO MUNDIAL VAI COMPRAR 30.900 NOVOS AVIÕES ATÉ 2029

Editado por:
Melina Costa

Não é só o polêmico projeto do
trem-bala que atrai a atenção dos
coreanos. Há duas semanas, advo-
gados do Demarest & Almeida esti-
veram em Seul para falar com 70
empresas. Entre as mais interessa-
das estavam a construtora Cheil
Engineering e a fabricante de ele-
troportáteis Tiger Corporation.

US$ 43bilhões
foram as receitas de instituições financei-
ras e operadoras de cartões sobre paga-
mentos em 2010 no Brasil. Segundo estu-
do do Boston Consulting Group (BCG),
esse número vem crescendo. Metade
das transações no País ainda é feita com
dinheiro. “Nos mercados maduros, a ba-
talha por fatias no setor de cartões é tra-
vada em termos de ponto-base (o que
equivale a um centésimo de 1%). Aqui, a
briga se dá em pontos percentuais”, diz
André Xavier, sócio do BCG no Brasil.

Colaborou:
Patrícia Cançado

● Aviação

● Interesse coreano

● Cartões
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Miguel
Bahiense
presidente
da Plastivida

�������������	�

������ 
����
�	����������	�
������
�	���
��!��	�
��
�"#�
�"$��
������

. �61* . 

. �61* . 

��	���

���	���

(.:�40>:(%�? 1�������1%�.�*>,(% 

1�
���	�������������������
�����	�����
�����	�0@�A
��������
������������BCD���

���;����	����	�	

1*�"*�*E6

���
�

��
�

���

����

����

���

��

%�����&�����

'����

(
�(���&���

)
	�������

'��������

*+&�%,�

-��	���

)
�
����

(�
�

���
��

���	
��

��
	��

�

	�
�


	
��

��	�
�

�
	��

��

./0
1"2310

1*�"*�*E6

142440

1*�"*�*E6

1524"0

1*�"*�*E6

/2."0

1*�"*�*E6

162160

1*�"*�*E6

�1#2/$0

1*�"*�*E6

�1124.0

1*�"*�*E6

�1.23.0

1*�"*�*E6

�.12.40

1*�"*�*E6

�162$60

������

������

��	��


��
���

��
��


�����

��	��

��	�

����

�	��

“Não vamos esconder
o sol com a peneira”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 maio 2011, Negócios, p. N6.




