
AndyQueen e sua esposa têm si-
do locatários de apartamentos
em Manhattan desde a venda
de sua casa em 2006, quando
preços de imóveis atingiamo pi-
co. Eles retornaram ao mercado
como compradores neste ano
após o proprietário do imóvel
pedir um reajuste de 16%no alu-
guelmensal. “Isso chamou ami-
nha atenção”, disse Queen, de
46 anos, diretor de operações
comerciais na agência de publi-
cidade MRM.
Agora é o melhor momento

em quase seis anos para com-
prar imóveis em Manhattan,
com aluguéis se aproximando
de altas recordes e preços per-
manecendo estáveis. A diferen-
ça entre os valores de locação e
compra de um apartamento é a
menor já vista desde 2006, de
acordo com a empresa avalia-
ções de Nova York Miller Sa-
muel. Se a tendência continuar,
um grande número de inquili-
nos pode passar para o lado dos
proprietários. Comparado com
o resto do país, comprar ainda é
caro emManhattan, onde o pre-
çomédio de um apartamento de
um dormitório é de US$ 625 mil
e de dois dormitórios, US$ 1,2
milhão. Nos Estados Unidos, o
preço médio de uma residência
usada ficou em US$ 158 mil no
primeiro trimestre, de acordo
com a Associação Nacional de
Corretores de Imóveis.
“Estamos apenas vendo uma

frequência maior das decisões
indo para o lado comprador,
considerando que há um ano, a
escolha seria quase que absolu-
tamente alugar”, disse Jona-
than Miller, presidente da Mil-
ler Samuel. Estúdios e unidades
de um dormitório responderam
por 56% das vendas fechadas
no trimestre, amaior participa-
ção de mercado de imóveis de
pequeno porte em três anos. O
custo da compra em relação ao
aluguel permanece mais alto do
que em qualquer lugar da cida-
de de Nova York e nos bairros
afastados, de acordo com a Tru-
lia. A queda de juros também
ajuda na decisão de comprar. A
taxa média para um emprésti-
mo de 30 anos caiu para um re-
corde de 3,67%. ■ Bloomberg

O preço final por ação da Tam
para a oferta pública de permu-
ta para fechamento de capital
da companhia foi fixado em R$
41,51, segundo informou a BM&
FBovespa ontem.Durante o pre-
gão, a ação chegou a ser cotada
emqueda de quase 11%, com in-

vestidores vendendo ações na
véspera do leilão para a oferta
de troca de ações da aérea brasi-
leira com a Lan, marcado para
hoje, às 10 horas.
Mas o movimento perdeu

força nos ajustes finais do pre-
gão e a preferencial da Tam fe-
chou em queda de 2,1%, a R$
41,51, enquanto a ação ordiná-
ria caiu 4,94%, a R$ 38,50. O
principal índice da bolsa pau-

lista teve queda de 0,79%.
A oferta pública de permuta

envolve cerca de 75 milhões de
ações preferenciais, além de 8
milhões de papéis ordinários da
Tam. A proposta dos ofertantes
é que cada ação da Tam seja tro-
cada por um recibo que equiva-
le a 0,9 ação da Lan.
Para que a oferta de permuta

para fechamento de capital da
Tam tenha êxito, é necessária a

aceitação equivalente a pelome-
nos dois terços das ações da
companhia brasileira. Segundo
operadores, até o começo da
noite de ontem, os números pre-
liminares apontavam o registro
de 21,6 milhões de ações prefe-
renciais e 7,74 milhões de ordi-
nárias para o leilão. A Bovespa
divulgará o número de ações ha-
bilitadas para o leilão antes da
abertura do pregão. ■ Reuters

Com a ascensão da classe C, o
Grupo Unicasa, que controla as
lojas demóveis Dell Anno, A Fa-
vorita, New e Telesul, está pas-
sando por uma reestruturação.
Focadas no público premium,
as duas primeiras marcas foram
criadas para atingir as classes A
e B, respectivamente, mas com
o aumento do poder aquisitivo
dos brasileiros e coma forte con-
corrência de lojas demóveis em
geral, aUnicasa abriumão de al-
gumas filiais da Dell Anno e ex-
pandiu as lojas da New, que
atende à classe C.
Em 2011, por exemplo, a Uni-

casa contabilizava 477 lojas, di-
vididas entre a Dell Anno eA Fa-
vorita. Já no primeiro trimestre
de 2012, esse número passou pa-
ra 458- uma queda de 4%. Vale
lembrar que em 2011, São Pau-
lo, que chegou a concentrar 50
lojas Dell Anno, já tinha perdi-
do espaço e ficou com apenas 16
lojas. Na contramão, o número
de lojas New saltou de 379 para
409 em menos de um ano.
O analista setorial da indús-

tria de móveis Marcelo Villin
Prado explica que o boom imobi-
liário, a melhoria de renda do
consumidor e a expansão no cré-
dito são os três fatores que con-
tribuem para a chegada de no-
vos consumidores no mercado.
“O perfil do consumidor mu-
dou e, por isso, a forma da in-
dústria de fazer móveis tam-

bémmodificou”, disse Prado.
E essa mudança refletiu nos

lucros. A New conseguiu au-
mentar suas vendas em 18%.
Em 2011, a receita bruta de ven-
das ficou emR$ 18milhões e em
2012, deve subir para R$ 21 mi-

lhões. Já a Dell Anno e a Favori-
ta tiveramqueda de 7,5%nos lu-
cros. No primeiro trimestre des-
te ano, as vendas das redes caí-
ram de R$ 55,4 milhões para R$
51,3 milhões.
A Unicasa diz em relatório

que a mudança foi estratégica.
Porém, ela confirma que teve
problemas com representantes
que, segundo eles, não estavam
adaptados aos critérios de quali-
dade exigidos pela matriz.
Aumenta-se o número de lo-

jas e consequentemente cresce
o número de reclamações no se-
tor. A Fundação Procon- SP re-

gistrou aumento de 150%nonú-
mero de reclamações contra em-
presas demóveis planejados. Se-
gundo a instituição, a expansão
de crédito aliada à grande ofer-
ta de imóveis no mercado con-
tribuíram para o aquecimento
do setor.
Para Prado, as empresas se

mostraram eficazes em expan-
dir o número de lojas,masmui-
tas ainda não estão preparadas
para lidar com a demanda do
mercado. “Não adianta aumen-
tar o número de lojas e conti-
nuar com amesma rotina na fá-
brica”, completou. ■
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Emcincomeses,Locawebganha
100novosclientescorporativos

ENTRETENIMENTO

Sitedá30%dedescontonos restaurantes
maischiquesdeSãoPaulo

Reprodução

Divulgação

Tam faz troca de ação para fundir comLan

Unicasa quer desbancar
o popular armário Bartira

Comemorar o Dia dos Namorados em um restaurante de luxo não
é impossível. É que o site Grubster reuniu os melhores espaços
gastronomicos de São Paulo em sua página na web. Quem se cadastrar
lá, ganha 30% de desconto na conta dos restaruantes mais disputados
da cidade. O desconto vale tanto para comida como para bebida.
Para participar basta entrar na página online.

De acordo com especialistas,
alta nas locações está
aquecendo mercado imobiliário

Operação está marcada
para hoje na BM&FBovespa;
preço por ação sai a R$ 41,51

A Locaweb anunciou ontem que, desde o começo deste ano,
conquistou 100 novos clientes corporativos. Entre as novas contas,
estão empresas como Itaú, Droga Raia e o laboratório Bristol-Myers.
“A chegada de mais nomes de peso mostra que estamos em plena
expansão e preparados para novos negócios”afirma Camila Kamimura,
gerente de marketing de produtos da empresa.

O número de
lojasda marca
popular New
saltou de 379 para
409 emmenos
de um ano

EMPRESAS

IMÓVEIS

Expansão de crédito e oferta domercado demóveis fazema dona daDell Anno
investir em lojas damarcaNew, concorrente da fábrica demóveis da Casas Bahia

Compraré
melhorque
alugaremNY
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




