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 Dinheiro na Semana debate mercado imobiliário Nesta segunda-feira 7, o programa Dinheiro na Semana recebe Carlos Borges, presidente-executivo da construtora Tarjab e vice-presidente do Secovi. O tema da conversa é o mercado imobiliário  07-08-2017 17h54  Tempo total: 21:27  Márcio Kroehn: Olá, bom dia! São onze horas e trinta e sete minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3, em São Paulo. Eu sou Márcio Kroehn e este é o programa “Dinheiro na Semana”, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Carlos Borges, presidente-executivo da Tarjab Incorporadora e vice-presidente do Secovi.  O tema da nossa conversa é o mercado imobiliário. A queda da taxa básica de juros aumentou o interesse por imóveis, embora o movimento ainda seja bastante tímido. Como fica esse mercado para quem pensa em comprar e vender? Além disso, é precisa falar sobre os hotéis, um setor que recebeu muitos investimentos em razão da Copa do Mundo e da Olimpíada de 2016. O que está acontecendo com esse mercado? São esses os assuntos que o Carlos vai esclarecer para nós no programa de hoje. Se você tem dúvidas, participe. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua pergunta, que o Carlos responde pra você no segundo bloco.  Antes de sentar para nossa conversa, vamos para o nosso telão ver o que está movimentando a economia nesta semana. Eu começo o nosso giro de informações com as notícias quentes do dia: o Ibovespa em alta de 0,64%, aos 67.329 pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O dólar comercial em leve alta de 0,09%, aos R$ 3,12. E para terminar o giro de notícias quentes desta manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da “Dinheiro” é “Bancos temem calote de R$ 2,5 bi em processo de devolução de Viracopos”. Temos o destaque aqui da nossa entrevista de agora. E, ao meu lado, “Com queda de juros, taxas corroem rentabilidade dos planos de previdência.  Além desse conteúdo digital, a edição impressa da revista “Dinheiro” desta semana traz uma reportagem de capa sobre o interesse dos chineses em diversos ativos brasileiros. São mais de R$ 100 bilhões em investimentos nos últimos anos. Saiba   
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 quais são as empresas que podem oferecer o seu próximo emprego na edição que está nas bancas.  Voltando para o nosso telão, vamos saber qual que é a agenda da semana, com os dados que podem movimentar os seus negócios, os seus investimentos e o seu bolso. Começando hoje, o primeiro destaque vem da China: Balança Comercial de julho. A expectativa era que a China tivesse divulgado agora cedo aqui no Brasil os dados, mas ainda eles não foram liberados. O mercado acredita que o saldo vai ser positivo, em US$ 46 bilhões. Amanhã, o destaque: oferta de empregos nos Estados Unidos. Uma pesquisa de vagas e rotatividade de mão de obra, conhecida pela sigla JOLTS, é um importante termômetro da atividade econômica do país, e o indicador que será divulgado agora é referente ao mês de junho. Ele deve ficar próximo do resultado de maio, com saldo positivo de 5,7 milhões de vagas. Na quarta-feira, o destaque é o Brasil. O IBGE divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de julho. A inflação no mês deve ter ficado em torno de 0,15%, o que vai dar uma inflação acumulada em doze meses próxima de 3%. Passamos pra próxima tela, e começando pela quinta-feira, onde o destaque vem do México, que vai decidir sobre a sua política monetária. O Comitê do Banco Central Mexicano deve manter a taxa básica de juros inalterada por lá, ou seja, 7% ao ano. E, pra fechar a semana, uma série de países da Zona do Euro divulgam o Índice de Preços ao Consumidor de julho. Eu destaco o IPCA acumulado em um ano de quatro países. Na Alemanha a inflação deve ser de 1,7%. Na Espanha, de 1,5%. Na Itália, de 1,1%. Na França, 0,8%.   E o destaque da semana é o mercado imobiliário. A queda da taxa básica de juros voltou a animar o setor. As vendas totais registraram alta de 1,3% nos dados até maio. Mas elas foram impulsionadas pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”. Sem ele, a queda na venda dos imóveis novos é de 5,9%. Além disso, o preço dos imóveis novos caiu 14% em julho deste ano na comparação com janeiro de 2015 – o início da crise econômica. É sobre esse assunto que eu começo a nossa conversa com o Carlos. Carlos, seja bem-vindo.  [Entrevista Carlos Borges]  Borges: Tudo bem?  Kroehn: O mercado imobiliário voltou a se aquecer, voltou a se recuperar?   
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 Borges: “Voltou a se aquecer” talvez seja uma palavra forte. Ele tá num processo de recuperação, sim, que varia de acordo com cada segmento. Você acabou de dizer, o programa “Minha Casa, Minha Vida” puxa as vendas, hoje. E o empresário, ele tá numa espécie de ressaca emocional porque nós vivemos o setor que foi mais atingido e viveu a pior crise que o Brasil teve na sua história republicana. Os fundamentos que nós temos agora, que dependem o setor, estão melhorando. Então a taxa de juros com um dígito é uma maravilhosa notícia pra nós. A recuperação da economia também. Todos os fundamentos econômicos estão melhorando, comparativamente há um ano, há dois anos atrás: PIB, inflação... qualquer índice que a gente for pegar, macroeconômico, tá mais positivo. E, por fim, a estabilidade. Então a estabilidade, a perspectiva de futuro... porque a confiança é a base da decisão de compra de alguém que vai investir, vai comprar o mercado imobiliário.  Kroehn: Sobretudo porque é um investimento de longo prazo. Se você não tiver essa confiança, como é que você vai fazer um investimento desse, né?  Borges: É. Quando a gente tem uma situação de insegurança, mesmo as pessoas que estão empregadas param de tomar a decisão porque têm medo de perder o emprego. Então nós dependemos muito do humor da população em relação ao que ela acredita que vai acontecer. Porque quando você toma a decisão de comprar um imóvel, além da necessidade que você tem, você tá vinculando recursos durante bastante tempo, né, que o perfil é de financiamento... então, confiança é fundamental.  Kroehn: O “Minha Casa, Minha Vida”, ele impulsiona um pouco mais porque é um programa popular, então ele tem o apoio do governo, por isso que ele dá um start maior do que a venda de imóveis novos?  Borges: O principal aspecto é que 85% a 90% do mercado brasileiro é popular. Então o “Minha Casa, Minha Vida”, ele está inserido nesse grande massa que é o tamanho do mercado. E, além disso, o programa em si trouxe condições mais favoráveis de taxa de juros, né... Então hoje são os empreendimentos que estão com o melhor desempenho de vendas no país, e tem essa ligação direta com o tipo de demanda que o país tem hoje.  Kroehn: A desaceleração dos preços, Carlos, já tá num nível considerado normal pelo mercado?   
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 Borges: Olha, nós chegamos já no fundo do poço. Houve essa queda de 14% desde 2015, como você acabou de citar. A tendência agora é de uma estabilidade e de uma recuperação, no mínimo, acompanhando a inflação. Então eu diria que tá no melhor momento do mercado pra compra...  Kroehn: ...quem tá pensando nesse momento, né, compra ou vender até. É o momento então de comprar?  Borges: Sem dúvida, porque, com a queda dos estoques, que estão acontecendo, as empresas não vão empreender novos produtos numa base de preço que elas não têm um resultado nem que pequeno.  Kroehn: Hum-hum.  Borges: É o caso da minha empresa. Eu não lançarei empreendimento se eu não tiver nenhum resultado. Eu faço outra coisa.  Kroehn: Tá.  Borges: Então tá num momento muito bom, muito adequado pra compra, realmente.  Kroehn: E em questão de equilíbrio entre oferta e demanda? Existia um desequilíbrio nesses últimos anos, justamente porque muitas empresas colocaram muitos imóveis à venda e não tinha comprador pra isso. Já tá havendo um reequilíbrio justamente pela queda desse estoque?  Borges: Essa é a beleza do Capitalismo, né? O equilíbrio entre oferta e demanda acontece naturalmente. Então, sempre houve um movimento cíclico, especialmente aqui em São Paulo, de equilíbrio entre oferta e demanda. As empresas lançam. Se as vendas diminuem, elas diminuem o lançamento e aí o estoque cai e elas lançam mais. O que aconteceu é que foi uma... um desequilíbrio exacerbado por uma reversão significativa e rápida das expectativas.  Kroehn: Hum-hum...  Borges: Então isso já está ocorrendo. Os estoques estão diminuindo, talvez em uma velocidade menor em função do tamanho desse... É como se eu tivesse uma coisa igual ao que vinha acontecendo historicamente, mas numa intensidade muito maior.  
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 Mas isso o mercado já se deparou com inúmeras situações no passado, e aí você tem esse equilíbrio natural que está em curso.  Kroehn: Tem um ponto importante que tá acontecendo também que é você regular os distratos, né, os distratos agora terem pelo menos um ponto entre construtoras poderem receber uma parte e também o comprador não ficar sem o dinheiro. Como é que tá esse movimento?  Borges: Então, o distrato é a prova de que o passado é imprevisível no Brasil, né. Porque foi realmente um “tsunami” para o mercado imobiliário. Nós estamos num processo de regulação, né, o setor está conversando com o governo, e tá numa fase adiantada pra se chegar. O que acontece é que a Lei 4.591/64, que é a lei das incorporações, ela já coloca o contrato como irrevogável e irretratável.  Kroehn: Hum-hu, tá.  Borges: Numa situação onde você tem um problema de pagamento, a pessoa perde o emprego, tem uma dificuldade, o próprio mercado se regula, porque as empresas negociam. O problema é quando as pessoas se arrependem de comprar, porque, no passado, quando os preços aumentavam, nenhuma incorporadora chegava nos últimos meses e falava “olha, eu te vendi por um preço muito abaixo do que deveria vender e agora eu quero que você me pague uma diferença”.  Kroehn: Tá.  Borges: Então é uma situação bastante complexa e que precisa ser regulada realmente, mas a defesa, a forma mais inteligente disso, na nossa visão, é o próprio mercado se regular.  Kroehn: Tá. Então ainda não tem uma definição sobre...  Borges: ...ainda não tem uma definição, mas o mercado, ele se regula naturalmente. Então tem uma certa, um certo receio de uma excessiva intervenção governamental nesse assunto.  Kroehn: Perfeito. Carlos, vamos fazer uma pequena pausa pra saber o que o Luís Nogueira preparou no quadro “Descomplicando a economia” de hoje.  
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 [Quadro Descomplicando a Economia]  Kroehn: De volta com o Carlos Borges, presidente-executivo da Tarjab Incorporadora. Carlos, vamos falar um pouquinho de hotéis. Queria tentar entender o que aconteceu com esse mercado desde que teve o “boom” de construção, com Copa do Mundo, Olimpíada... É um mercado que ainda tá bom, importante? O que você pode contar pra gente?  Borges: O mercado de hotéis, ele tem uma analogia com o que eu tava falando do próprio mercado imobiliário residencial/comercial. É cíclico. Então você tem lançamento de hotéis. Se você tem níveis de ocupação bons nesses hotéis, você estimula que o mercado lance novos hotéis. Se você tem um nível de ocupação baixo, você desestimula. Então o mercado, ele vai se equilibrando com o tempo. Nós tivemos, naturalmente, um momento de parada nesse mercado em função da grave crise econômica que vivemos e agora o mercado, ele tá se recuperando lentamente e a gente tem, especialmente na cidade de São Paulo, oportunidades interessantes, mas que estão atreladas a nichos, a bairros, a segmentos específicos... Então tem mercados que podem estar bem, tem mercados que não podem... É muito complexo pra gente simplificar a resposta. Mas eu te diria que nós estamos num ciclo de oportunidades interessantes no mercado hoteleiro.  Kroehn: Aliás vocês recentemente anunciaram uma parceria com o Grupo B&B Hotéis pra fazer um hotel, o primeiro deles na América Latina, né, em São Paulo?  Borges: O primeiro deles no Brasil.  Kroehn: No Brasil?  Borges: Na América Latina, inclusive.  Kroehn: É por conta dessa oportunidade, é um hotel mais “nichado”, como que funcionou essa ideia?  Borges: Então, a empresa B&B é uma empresa que tem 400 hotéis econômicos na Europa. É o único player que só trabalha com o segmento econômico. Nós compramos um terreno no centro de São Paulo, que tinha vocação para hotel e por um conhecimento que nós tivemos com a empresa, nós fizemos diversos estudos e   
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 entendemos que tem uma demanda muito segura, muito importante ali na região para este tipo de produto.  Kroehn: Tá.  Borges: E a empresa tem uma característica interessante, que eles têm uma marca chamada “Econochic”.  Kroehn: “Econochic”...  Borges: Eles têm serviços que são selecionados e não limitados. Então eles fizeram pesquisa, e com a experiência que eles têm no mercado hoteleiro, de quase trinta anos, eles tiraram coisas que têm em alguns hotéis, que não agregam valor. Não tem criado mudo, não tem telefone no quarto. A toalha de banho e de rosto é a mesma, pra você otimizar. É muito enxuto e, ao mesmo tempo, tem o desempenho acústico perfeito, pra você ter uma boa noite de sono. Você tem uma cama super confortável, você tem um ar-condicionado de primeira linha. Então é um sistema que traz uma relação custo-benefício bastante bacana e que vai permitir a cobrança de uma tarifa que concorre com pensões antigas que tem ali no entorno.  Kroehn: Tá.  Borges: Então é uma situação bastante boa para o consumidor e numa região que vai se desenvolver.  Kroehn: Que região que é?  Borges: No centro de São Paulo, na Rua Florêncio de Abreu.  Kroehn: Tá.  Borges: O centro de São Paulo, como de outras cidades, ele está se revitalizando, e isso é natural que seja até acelerado porque é de interesse da sociedade. A região tem infraestrutura, tem transporte, tem metrô, tem emprego... Então, como em outras cidades importantes do mundo, é um desenvolvimento natural que tá sendo falado já em várias administrações, com viés diferentes, mas que vai ter uma continuidade agora, então nós acreditamos fortemente na recuperação do centro. Então, a confluência desses fatores: uma demanda percebida, um segmento de hotel adequado  
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 para o momento econômico que vivemos e uma região que vai se recuperar. Então a gente tá acreditando bastante nesse produto, realmente.  Kroehn: Imagino que São Paulo tenha até esse atrativo porque é uma capital de negócios, né, ao contrário de outras cidades, que até tiveram esse boom. O Rio de Janeiro, por exemplo...   Borges: ...sem dúvida.  Kroehn: ... com essa imensa construção de hotéis e não tem [esse sentido]. É por isso que dá pra pensar em São Paulo, em novos hotéis em São Paulo?  Borges: Ah, sem dúvida. São Paulo, a gente tem... se a gente for pegar o placar do FOHB, que é o Fórum Hoteleiro Brasileiro, a gente tem cidades em que tem uma oferta maior do que deveria ter. São Paulo é uma cidade que realmente tem oportunidades. Ali na região da Florêncio de Abreu, a gente tem a 25 de Março. Tem 400 mil pessoas por dia, que passam ali, e em época de Natal, de compras, dobra: quase um milhão de pessoas por dia. Então você tem o turismo de negócio, você tem o turismo de lazer, você tem o turismo de compras, então... mas não tem, assim... nós estamos realmente muito tranquilos com relação ao resultado do hotel ali. É uma carência realmente que existe na região.  Kroehn: Carlos, por que as pessoas, os analistas, costumam comparar o mercado de Flats que foi há vinte anos, aquele boom também de construções, com o mercado de hotéis? Tem alguma comparação que faça sentido nesses dois mercados?  Borges: O mercado de Flats, ele teve o boom há quase vinte anos atrás, ele tinha uma outra forma, né, uma outra filosofia, porque ele convivia com pessoas que compravam pra locação própria ou para administrar através de um pool hoteleiro. Você contratava uma empresa especializada, né. E esses Flats concorriam com hotéis. E hoje o mercado regulamentou, né, o Flat funciona hoje como hotel, ele tem as mesmas exigências do hotel. E hoje o modelo que funciona, que é o caso desse empreendimento lá com a B&B, é de que todos os investidores têm que obrigatoriamente entrar no pool hoteleiro. Houve um esgotamento de um modelo de Flats que hoje não se funciona mais. Então, qualquer pessoa que comprar, por exemplo, nesse hotel, obrigatoriamente terá que estar inserida na administração hoteleira. É puramente pra investidor.  
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 Kroehn: Puramente pra investidor. E é um momento de comprar? Investidor comprar um quarto de hotel pra fazer o seu investimento? Tem o B&B aí sendo popularizado cada vez mais, faz sentido pra quem tem um dinheiro e pensar nisso?  Borges: Sem dúvida. O mercado imobiliário há quatro, cinco anos atrás, a gente tinha 40% de investidores, caiu pra 20%, caiu pra zero. Agora, com a redução da taxa de juros, o investidor tá procurando oportunidades, e existem oportunidades interessantes em todos os segmentos, especialmente no hoteleiro. O que é importante é que hoje tá muito mais seletivo. Então não dá pra dizer que hotel é bom, apartamento de um dormitório é bom... Você tem hotéis bons, os hotéis com bons fundamentos, localização adequada, uma empresa super especializada na gestão hoteleira, uma condição de preço adequada, que seja, que rentabilize o investidor num custo de oportunidade que ele tem. Pegando um investidor pequeno, que investe em renda fiz, por exemplo... Então existem, com certeza, oportunidades, mas o consumidor tem que avaliar. Eu sempre digo, “investir no mercado imobiliário é bom?”. “É bom, mas analise”. Assim como não é bom investir tudo no mercado financeiro. Então, você tem oportunidades interessantes, mas que você tem que analisar profundamente, com mais sofisticação do que no passado.  Kroehn: Muito bem. Carlos, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. E obrigado a você, pela companhia neste “Dinheiro na Semana” de 07 de agosto de 2017.           


