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Apesar da desaceleração da eco-
nomia, o Brasil ainda tem boas
oportunidades para investimen-
tos, principalmente em setores
ligados ao consumo, avalia o
megainvestidor americano Sam
Zell, da Equity International.
Durante visita à capital paulista
nesta semana, o investidor fa-
lou à Agência Estado. Ele não re-
velou o motivo de sua vinda ao
Brasil, mas foi enfático ao afir-
mar que tem apetite por novos
negócios no País. “Nunca deixa-
mos de ter interesse, só esta-
mos mais cautelosos”, disse, re-
ferindo-se ao ambiente de crise
internacional.

Sam Zell, de 70 anos, já teve
participações em empresas bra-
sileiras do setor imobiliário, co-
mo BrMalls, Bracor, Gafisa e
BRFE, das quais se desfez.
Atualmente, seus investimen-
tos no Brasil incluem Grupo
Thá (construtora, incorporado-
ra e rede de imobiliárias de
Curitiba), Guarde Aqui (arma-
zenagem feita por conta pró-
pria) e AGV logística.

Sua movimentação mais em-
blemática ocorreu em 2010,
quando deixou a Gafisa na hora
certa. De lá para cá, a incorpora-
dora perdeu cerca de 80% do va-
lor de mercado em meio a pro-
blemas como atrasos de obras e
descontrole de custos. Neste co-
meço de ano, ele quis voltar pa-
ra a Gafisa, mas sua proposta
foi recusada pela gestão da com-
panhia. Segundo fontes do mer-
cado, Sam Zell se dispunha a pa-
gar cerca de R$ 1 bilhão pela Ga-
fisa e pela Tenda (braço de imó-

veis econômicos). A seguir, os
principais trechos da entrevista
com o investidor.

● Como o Brasil tem sido visto
pelos investidores estrangeiros
neste momento em que a econo-
mia está desacelerando?
A dúvida é se essa desacelera-
ção já acabou ou não. Há opi-
niões diferentes sobre isso, mas
de maneira geral, os investido-
res estrangeiros veem o Brasil e
os outros mercados emergen-
tes com cautela. Hoje, os emer-
gentes enfrentam muitos obstá-
culos, muita resistência.

● O mercado imobiliário ainda
tem boas oportunidades?
A pergunta principal é se o Bra-
sil ainda tem boas oportunida-
des. Na minha opinião, a respos-
ta é sim. O País tem muito po-
tencial. No setor imobiliário,
nunca deixamos de ter interes-
se, só estamos mais cautelosos.

● Qual o perfil das companhias
com potencial de crescimento?
Esse perfil tem ligação direta
com a situação econômica do
País. A população continua a
crescer, assim como o movi-
mento de ascensão para a clas-
se média. Isso claramente indi-
ca que o setor imobiliário terá
demanda para a construção de
casas e para atender ao varejo.
O setor de hotéis também é bas-
tante promissor.

● Há sinais de bolha no setor imo-
biliário brasileiro?
Não sou um expert nessa área,
mas acho que, se tivéssemos
uma bolha, é mais provável que
ela se desinflasse lentamente.
O setor de moradias ainda ofe-
rece um bom valor no Brasil,
apesar dos preços altos.

● O que deu errado com as incor-
poradoras? A maioria enfrenta
problemas como atraso de obras
e estouro nos orçamentos.
Em alguns casos, isso é resulta-
do de incompetência. Em ou-
tros, o problema dos custos é re-
sultado do ambiente de infla-
ção na construção, que é maior
que em outros setores. Eu não
acredito que o que está aconte-
cendo no Brasil seja diferente
de outras partes do mundo.

● No Brasil, muitas incorporado-
ras perderam mais da metade do
valor em dois anos. Seria o mo-
mento ideal para investir nelas?
O fato de elas terem perdido
mais da metade do valor de mer-
cado é muito expressivo. Ape-
sar disso, vale lembrar que, nos
últimos seis anos, a receita des-
sas companhias cresceu duas
ou três vezes. Como elas do-
bram de tamanho, fica difícil
afirmar que a situação foi um
desastre. Eu acredito que elas
estavam sobrevalorizadas an-
tes, mas não sabemos se estão
subvalorizadas atualmente.

● Quais foram os principais moti-
vos para deixar a Gafisa?
Nossa saída da Gafisa foi uma
decisão normal de investimen-
to. Entramos em 2005 e saímos
definitivamente em 2011. Todo
fundo tem um prazo para ser
encerrado, pois é nossa respon-
sabilidade dar o retorno de capi-
tal para os sócios.

● Do que a Gafisa precisa para
ser rentável novamente?
Acho que a Gafisa precisa de
um acionista controlador.
Quando a Gafisa teve um con-
trolador, com a Equity Interna-
tional e a GP Investments, nós
monitoramos a companhia e
mantivemos o controle. Quan-
do saímos, a Gafisa se tornou
uma companhia sem dono.

● O senhor tem algum interesse
em negócios ligados à Copa do
Mundo e à Olimpíada no Brasil?
Não. Os Jogos Olímpicos du-
ram menos de duas semanas.
Quem vai construir um hotel
para duas semanas? Alguém vai,
mas eu não. A Copa e a Olimpía-
da são coisas maravilhosas que
estão acontecendo para o Bra-
sil, mas isso vai custar para o
seu País uma fortuna. Vocês fi-
carão muito orgulhosos, mas
vão passar muito tempo pagan-
do. Olhe o exemplo de Mon-
treal. Eles demoraram 35 anos
para pagar os jogos.

QUEM É

✽ Nos EUA, Sam Zell fez fortu-
na investindo em empresas
quebradas, o que lhe rendeu o
apelido de “grave dancer”
(dançarino de túmulo). Por
aqui, foi um dos primeiros es-
trangeiros a investir pesado
no mercado imobiliário.

ENTREVISTA

FRED PROUSER/REUTERS

‘Investidor estrangeiro
vê o Brasil com cautela’

Sam Zell, fundador da Equity International

Retorno. Sam Zell não tem interesse em investir para a Copa

EDITAL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
QUADRA 142 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ: 09.251.382/0001-09 (designa-
da indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte
adquirente: Davi Campos Fernandes, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.537.108-98 adquirente do se-
guinte imóvel: Condomínio Cores Jardim Sul - Azul – 175, imóvel situado a Rua João Simões de Souza,
Quadra 142 - Vila Andrade - CEP: 05734-140 - Morumbi, São Paulo, SP; CCDI NATRO HOLDING
PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ: 09.093.908/0001-61, (designada indistintamente como
“VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte adquirente: Marcio Cristiano Maia
Ribeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 912.268.564-20 adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Co-
res Jardim Sul - Vermelho - Dalia – 96, imóvel situado a Rua João Simões de Souza, Quadra 138 - Vila
Andrade - CEP: 05734-140 - Morumbi, São Paulo, SP; CCDI TPA TABOÃO DA SERRA I EMPREENDI-
MENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ: 08.741.722/0001-09 (designada indistintamente como
“VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que os seguintes adquirentes: Marcelo do Nasci-
mento Lima, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.040.448-33 adquirente do seguinte imóvel: Condomínio
Eco’s Natura Clube - Beija Flor – 184; Adriana Dias de Souza, inscrito no CPF/MF sob o nº
317.814.848-56 adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Eco’s Natura Clube - Bentivi – 23; Arlete
França da Silva Bernardino, inscrito no CPF/MF sob o nº 284.221.438-28 adquirente do seguinte imó-
vel: Condomínio Eco’s Natura Clube - Rouxinol – 172; Alaelcio Pereira de Araujo, inscrito no CPF/MF
sob o nº 080.767.538-56 adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Eco’s Natura Clube - Sabiá – 101,
imóvel situado a Estrada de São Francisco, 1655, Itapecerica da Serra - CEP: 06765-000 - Taboão da
Serra - SP; CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., CNPJ: 67.203.208/0001-
89, (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que os se-
guintes adquirentes: Tossio Nomura, inscrito no CPF/MF sob o nº 301.114.478-87 adquirente do se-
guinte imóvel: Condomínio Luíza - Estrela – 122; Gisele Rosa dos Santos, inscrito no CPF/MF sob o
nº 325.531.208-69 adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Oficina - Melodia – 52, com endereço
comercial na Av. das Nações Unidas, 12.995 – Edifício Plaza Centenário – 15º andar, Bairro. Brooklin
Novo, São Paulo, SP - CEP: 04578-911; QUADRA 41 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.,
CNPJ: 09.252.402/0001-58 (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de
interesse, que o seguinte adquirente: Fabio Gomes, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.635.378-10
adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Pinot Noir Jd Sul - Pinot Blanc – 193, imóvel situado a Rua
Carvalho de Freitas, Vila Andrade, São Paulo, SP – CEP: 05728-030; QUADRA 193 EMPREENDIMEN-
TO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ: 09.347.757/0001-20 (designada indistintamente como
“VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte adquirente:  Sergio Octavio Morga-
do Pacheco Filho, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.062.078-79 adquirente do seguinte imóvel: Condo-
mínio Terraço Emp. Jd. Sul - Terraço – 1022, imóvel situado a Rua Aureliano Guimarães e Rua Francisco
Pessoa, s/nº, Lote 1 ao 44, Bairro Vila Andrade, CEP: 05727-160 - São Paulo - SP; ALMEIDA TORRES
119 41 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE Ltda., CNPJ: 08.648.534/0001-30 (designada indistin-
tamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que os seguintes adquirentes:
Douglas Eduardo de Goveia, inscrito no CPF/MF sob o nº 304.578.888-22 adquirente do seguinte imó-
vel: Condomínio The Parker - Forest Park – 14; Wenjun Zhang, inscrito no CPF/MF sob o nº
230.873.308-09 adquirente do seguinte imóvel: Condomínio The Parker - Hyde Park – 71, imóvel situado
a Rua Almeida Torres, Cambuci, São Paulo, SP – CEP: 01530-010; SALDANHA MARINHO EMPREEN-
DIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ: 10.964.257/0001-17 (designada indistintamente como
“VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte adquirente: Flavio da Matta Silva,
inscrito no CPF/MF sob o nº 090.944.687-35 adquirente do seguinte imóvel: Edifício Connect Work
Station - Connect Work Station - 316, imóvel situado a Rua Saldanha Marinho, 450/464, Campos dos
Goytacazes, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 28010-271; JOÃO RAMALHO 41 EMPREENDIMENTO IMOBILI-
ÁRIO LTDA, CNPJ: 08.177.759/0001-56 (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SA-
BER, a quem de interesse, que os seguintes adquirentes: Aparecida Souza de Oliveira, inscrito no CPF/
MF sob o nº 970.988.418-20 adquirente do seguinte imóvel: Vila São Vicente - João Ramalho - João
Ramalho – 107; Berenice Noronha Martins de Melo, inscrito no CPF/MF sob o nº 545.559.908-97
adquirente do seguinte imóvel: Vila São Vicente - João Ramalho - João Ramalho – 15; Ronaldo Roldão
Barbosa, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.751.257-81 adquirente do seguinte imóvel: Vila São Vicente -
João Ramalho - João Ramalho - 51, imóvel situado a Rua Candido Rodrigues, 118, Centro, São Vicente,
SP – CEP: 11320-050; CAMARGO CORRÊA VILA SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA., CNPJ: 07.943.800/0001-95 (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ
SABER, a quem de interesse, que o seguinte adquirente: Roberto Seixas, inscrito no CPF/MF sob o nº
030.674.088-53 adquirente do seguinte imóvel: Viveiro Marilia Vogt - Edifício Marília Vogt – 132, imóvel
situado a Av. Martin Luther King, 167, Jardim Santo Agostinho, Osasco, SP – CEP: 06030-016; designa-
dos indistintamente como “ADQUIRENTES”) ficam intimados da mora referente às prestações em atra-
sos e respectivos encargos do financiamento imobiliário que lhe fora concedido pela VENDEDORA e nos
termos delineados no “Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade(s) Autônoma(s) e Ou-
tros pactos” celebrado entre a VENDEDORA e os ADQUIRENTES (Indistintamente designado “CON-
TRATO”). Desta maneira ficam os ADQUIRENTES intimados a quitar as prestações em débito perante a
“VENDEDORA”, acrescidas dos encargos, juros e multas contratualmente previstas; ou apresentar os
documentos comprobatórios de eventual quitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da pu-
blicação deste edital, sob pena de transcorrido o prazo, se dar por RESCINDIDO, de pleno direito, o
CONTRATO, conforme disposto em contrato e nos artigos 394, 473 e 475 do Código Civil, sem prejuízo
da aplicação das penalidades contratuais e legais pertinentes. Para dirimir quaisquer dúvidas entrar em
contato com a VENDEDORA através do seguinte telefone: (019) 3471-5370.

Apesar disso, Sam Zell
afirma que ainda existem
boas oportunidades no
País, inclusive no setor
imobiliário

CONDER
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará realizar licitação na MODALIDADE CONCORRÊNCIA / MENOR PREÇO,
abaixo discriminada:

Nº Abertura Hora OBJETO

013/12 06.09.2012 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS, EM ALAGADOS IV E V, NO MUNICÍPIO DE
SALVADOR - BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

O Edital, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, estará à disposição dos interessados na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 - Narandiba -
Salvador - BA, a partir do dia 06.08.2012, das 14:00 às 18:00 horas.

Salvador - BA, 02 de agosto de 2012.
Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão.

(11) 3897-4900
www.rosarosarum.com.br
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O seu evento

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

CNPJ/MF n° 03.683.056/0001-86
ISIN Cotas n.º BRFFCICTF005

COMUNICADO AO MERCADO

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição fi nanceira com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 72.600.026/0001-81, na 
qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 03.683.056/0001-86, vem, por meio deste, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n° 472/08, comunicar que, em 01 de agosto de 2012, concluiu 
a aquisição dos 20º e 24º andares do edifício Cetenco Plaza Torre Norte, situado na Avenida Paulista, 1842, Cerqueira Cesar na Capital do Estado de São 
Paulo, totalizando ambos a área bruta locável de 2134,78m² e com direito a 32 vagas na garagem. 

São Paulo, 03 de agosto de 2012

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Instituição Administradora do

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 ago. 2012, Economia & Negócio, p. B13.
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