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Negócios

Naiana Oscar

O flagrante de trabalho escravo
num dos fornecedores da rede
Zara no Brasil parece ser apenas
a ponta do iceberg. Estão em an-
damento no Ministério doTraba-
lho e Emprego (MTE) outras 20
investigações contra grifes de
roupas nacionais e internacio-
nais. Como os processos correm
em sigilo, os nomes dessas mar-

cas não foram revelados.
“Esse era um assunto invisível

e tabu no mundo da moda”, afir-
ma Luis Alexandre de Faria, audi-
tor fiscal da Superintendência
Regional do Trabalho em São
Paulo. “Como o caso Zara ga-
nhou repercussão, haverá uma
corrida de outras empresas por
legalização.”

Na oficina irregular de Ameri-
cana (SP), onde foram encontra-
das peças com etiqueta da rede
espanhola, os fiscais se depara-
ram com roupas de outras cinco
marcas conhecidas. As empre-
sas estão sendo chamadas para
prestar esclarecimentos, mas
ainda não há provas concretas
contra elas.

O lote de roupas encontrado
nessa oficina levou os fiscais do
trabalho a investigar os 50 forne-
cedores da Zara no Brasil. Um
deles chamou a atenção. Com
apenas 20 máquinas e 20 costu-
reiras registradas, a empresa
AHA produziu mais de 50 mil pe-
ças para a rede em três meses.

Os fiscais estiveram em duas
das 30 oficinas de costura dessa
empresa e encontraram lá 16 bo-
livianos e 5 crianças, trabalhan-
do e vivendo num ambiente su-
jo, apertado e sem condições mí-
nimas de segurança. O relatório
e as fotos do local foram divulga-
dos esta semana e rapidamente
ganharam repercussão nas re-
des sociais.

Os trabalhadores eram obriga-
dos a pedir autorização para sair,
tinham dívidas com os donos
das oficinas e recebiam apenas
R$ 2 por peça produzida. A multi-

nacional foi responsabilizada pe-
las irregularidades e terá de res-
ponder a 48 autos de infração.
Ser for condenada, a multa é de
R$ 1 milhão.

Os dois locais foram interdita-
dos e os costureiros bolivianos,
legalizados. A AHA arcou com o
pagamento de R$ 140 mil de en-
cargos trabalhistas – uma exigên-
cia da própria Zara. A multinacio-
nal divulgou, em nota, que vai fis-
calizar seus fornecedores no Bra-
sil e descredenciar os irregula-
res. Na Assembleia Legislativa
de São Paulo, o deputado Carlos
Alberto Bezerra (PSDB) infor-
mou que pedirá a abertura de
uma CPI para investigar o traba-
lho escravo no Estado.

Programa. Desde 1995, mais de
40 mil trabalhadores que eram
mantidos em regime análogo à
escravidão foram libertados no
País – a maioria deles na zona
rural. Desde que as investiga-
ções começaram a ser feitas na
capital paulista, quatro grandes
redes varejistas de roupa foram
denunciadas: Marisa, Pernambu-
canas, Collins e, agora, a Zara.

Após Zara, ministério investiga
trabalho escravo em 20 grifes

Tecnologia. HP faz oferta
pela britânica Autonomy

● A PDG Realty comprou um ter-
reno onde até 2006 funcionava
parte do parque de diversões
Playcenter, em São Paulo. A
área, de aproximadamente 12
mil metros quadrados, foi arre-
matada pela companhia por um
preço entre R$ 30 milhões e R$
35 milhões, segundo fontes de
mercado. O ‘Estado’ apurou tam-
bém que o terreno será usado
inicialmente pela PDG para a
construção de edifícios residen-
ciais de padrão médio, em linha
com os que já existem na região.

A intenção da PDG, porém, é
mais ambiciosa em relação à
área hoje ocupada pelo Playcen-
ter. A companhia pretende adqui-
rir também este terreno, o que
exigirá investimento R$ 130 mi-
lhões. O Playcenter afirma ter
contratos de locação de longo
prazo para a área e nega sofrer
pressão para deixar o local no
curto prazo. / NAIANA OSCAR E F.S.
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Falta de escritórios causa disputa de
empresas por prédios em construção

PDG compra
terreno ao lado
do Playcenter

Pena. Zara pode ser multada em R$ 1 milhão por irregularidades

● Oferta e procura

Valorização. Preço dos prédios de escritórios de alto padrão, como o complexo Rochaverá, subiu 22% ao longo do último ano

Fiscais do trabalho em
São Paulo investigam,
em sigilo, outras grandes
redes varejistas e
marcas conhecidas

Fernando Scheller

A construção de escritórios de
alto padrão em São Paulo deve
aumentar em 90% este ano,
atingindo o recorde de 287 mil
metros quadrados, segundo a
consultoria Cushman & Wake-
field. Mas o novo estoque já
chega com destino carimba-
do: diante da escassez de escri-
tórios de alto padrão – espe-
cialmente na Faria Lima e Ave-
nida Paulista –, as empresas se
movimentam cada vez mais ce-
do para garantir espaço físico
para sua expansão.

De acordo com Adriano Sarto-
ni, diretor de locação da CB Ri-
chard Ellis, os contratos de no-
vos edifícios começam a ser ne-
gociados pelo menos um ano an-
tes da conclusão das obras civis.
Ele cita o edifício Pátio Malzoni,
que deve ficar pronto no fim do
ano, mas tem 75% dos locatários
definidos. “A ideia é ter 100%
dos espaços locados até a inaugu-
ração”, explica. “As empresas de
grande porte representam 70%
desse mercado. Elas tomam a de-
cisão antecipada para eliminar o
risco no longo prazo.”

Como a escassez de espaço de
qualidade é resultado de anos de
baixa expansão da área de escri-
tórios, a taxa de vacância desses
imóveis segue em queda mesmo
com as novas entregas. A Cush-
man & Wakefield diz que o total
de espaços vagos em prédios
“classe A” nos principais bairros
de São Paulo ficou em 9% no se-
gundo trimestre de 2011, ante
9,9% de igual período do ano pas-
sado. E os preços nunca estive-
ram tão altos: segundo a consul-
toria, o valor médio por metro
quadrado em São Paulo ficou em
R$ 107, 20 no segundo trimestre,
alta de 22% em relação a 2010.

Cofres cheios. Segundo espe-
cialistas em mercado imobiliá-
rio ouvidos pelo Estado, o cená-
rio do segmento de escritórios
“classe A” não deve mudar nos
próximos anos: preços e ritmo
de construção devem seguir
aquecidos. Em 2012, a previsão é
que mais de 400 mil metros qua-
drados sejam entregues em São
Paulo, informa a Cushman & Wa-
kefield. Essa espécie de “boom”
construtivo se explica pelo fator
crédito: há financiamento bara-
to disponível no mercado e os
fundos de investimento imobi-
liário – que reúnem o dinheiro
de brasileiros e estrangeiros inte-
ressados na renda futura com a
locação – nunca estiveram com
os cofres tão cheios.

De acordo com a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), o pa-
trimônio dos fundos superou a
marca de R$ 11 bilhões no fim de

junho – uma evolução de 57% so-
bre os R$ 7 bilhões contabiliza-
dos no fim do ano passado. A in-
corporadora Tishman Speyer,
por exemplo, administra R$ 2 bi-
lhões captados no exterior.

Com dinheiro disponível, o
presidente da Cyrela Commer-
cial Properties (CCP), Roberto
Perroni, explica que os terrenos
são hoje o maior gargalo para a
aprovação dos projetos. Ele diz
que as áreas mais lucrativas têm
poucos terrenos que permitem a
construção de edifícios de pe-
queno porte.

Um dos projetos que a CCP es-
tá envolvida atualmente é a polê-
mica Torre Matarazzo, na Aveni-
da Paulista. O empreendimento
inclui um shopping center e uma
torre de escritórios. Segundo
Perroni, é o primeiro novo edifí-
cio de escritórios de alto padrão
a surgir na região em anos. Por
isso, a CCP tem a perspectiva de
conseguir cobrar pelo ativo os
mesmos preços de locação prati-
cados na Faria Lima. Hoje, o pre-

ço médio do metro quadrado na
Paulista está em R$ 114,90, con-
tra R$ 142,50 da Faria Lima, apon-
ta a Cushman & Wakefield.

A gerente de pesquisa de mer-
cado da Cushman, Mariana Ha-
nania, afirma que o mercado es-
tá longe de um “ponto de equilí-
brio”. Isso ocorre quando cerca
de 15% dos espaços estão vagos –
neste patamar, as empresas têm
boas opções a escolher, enquan-
to as administradoras ainda con-
seguem lucrar com a operação.
No entanto, mesmo com o novo
estoque, a situação do mercado
não deve mudar, na prática. “Um
edifício só sai da lista de vacân-
cia quando a empresa efetiva-
mente se instala nele. Hoje, po-
rém, as empresas fazem a pré-lo-
cação pelo menos seis meses an-
tes do fim da obra.”

A prova de que hoje o mercado
é do locador – em detrimento do
locatário – é a estrutura dos con-
tratos mais comuns hoje no seg-
mento. De acordo com Daniel
Cherman, presidente da Tish-
man Speyer – que pretende en-
tregar dois prédios que somam
cerca de 90 mil metros quadra-
dos de área até julho de 2012 –, a
maior parte dos contratos com
empresas é firmada por um pe-
ríodo de cinco anos. No entanto,
além da correção anual pelo
IGP-M, fica garantida também
uma adequação do valor de loca-
ção aos preços praticados no
mercado a cada três anos.

Mercado imobiliário. Mesmo com a previsão de entrega recorde de novos edifícios em 2011, preços de escritórios de alto padrão
nunca estiveram tão altos; nos bairros mais procurados de São Paulo, o valor médio atingiu R$ 107,20 no segundo trimestre do ano
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ROBERTO PERRONI
PRESIDENTE DA CCP
“Não tem e nem vai ter (oferta de
escritórios). Hoje, se alguém
desocupa um espaço, consigo
alugar por um preço mais alto
que o do locatário anterior.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2011, Economia, p. B12.




