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RESUMO
Através dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII), investidores adquirem frações de imóveis,
objetivando com isso a obtenção de rendimentos advindos de contratos de locação ou comercialização. Os
FII também proporcionam riqueza por meio da valorização das cotas.
Dentre os indicadores que aferem a performance dos FII voltados para a locação estão a Rentabilidade
Mensal da Locação, Taxa de Ocupação, Percentual do Ativo Investido em Real Estate e Variação
Acumulada do Valor Mensal Médio das Cotas, sendo que esses apresentam-se sensíveis aos resultados
mercadológicos de seus ativos-alvo. E considerando que esses ativos estão inseridos em relações de
mercado, presume-se a identificação de “elementos-chave” que, aplicados às características dos
respectivos segmentos, auxiliam na interpretação dos indicadores.
O objetivo deste estudo é analisar (2013-2016) em que medida a performance dos segmentos dos ativosalvo dos FII de Galpões e Escritórios influenciaram os resultados de seus indicadores, sendo mandatório
também identificar os referidos elementos-chave. Inicialmente, objetivou-se encontrar os indicadores dos
FII, divididos em dois grupos conforme seus ativos-alvo, sendo que os FII aqui analisados aportam
recursos em somente um tipo de segmento (foram analisados os dez FII negociados na BM&F Bovespa
de maior Patrimônio Líquido). O estudo identificou, através de Regressão Linear, a evolução dos
indicadores e estabeleceu comparações entre os grupos. Em seguida foram obtidas informações por meio
de relatórios acerca das relações mercadológicas dos Galpões e Escritórios, sendo analisados e destacados
os seus conteúdos sob o ponto de vista do estudo, de forma que pudessem ser obtidos indicativos que
relacionassem as performances dos segmentos com os indicadores dos FII. Por fim, consolidou-se as
etapas anteriores, sendo identificados os seguintes elementos-chave: dinâmica da valorização espacial,
grau da sincronia entre oferta e demanda marginal e grau de dependência efetiva do espaço físico.
Adicionalmente, foram apresentados dados e informações que auxiliassem na sustentação destes
elementos-chave.
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Real Estate Investment Funds,
target assets and their respective markets:
Logistic-industrial Warehouses and Corporate Offices (2013-2016)
Through the Real Estate Investment Funds (initials FII, in portuguese), investors have been buying
fractions of real estate, with the objective of obtaining income from leasing or commercialization
contracts. The FII also provide wealth through the valuation of shares on the secondary market.
Among the Indicators that measure the performance of the FII for the lease are the Monthly Rental
Performance, Occupancy Rate, Percentage of Assets Invested in Real Estate and Cumulative Variation of
the Average Monthly Value of Shares. These Indicators are sensitive to the results of their target assets.
Considering that these assets are embedded in market relations, it is assumed the identification of "key
elements" that, applied to the characteristics of the respective segments, could help to interpret the above
indicators.
The objective of this study is to analyze (2013-2016) how the performance of Warehouses and Offices
segments influenced the results of their Indicators. Is mandatory to identify these key elements. Initially,
it was aimed to find the FII indicators, divided in two groups, according to their target assets. The FII here
analyzed (the 10 FIIs traded on the BM&F Bovespa – São Paulo Stock Exchange - with the largest
Shareholders' Equity) provides resources in only one type of segment. The study identified, through
Linear Regression, the evolution of the indicators and established comparisons between the groups. Then,
information of the market relations (Warehouses as Offices) was obtained through reports, and their
contents were analyzed and highlighted from the point of view of the study. Finally, the previous stages
were consolidated and the following key elements were identified: spatial valorization dynamics, degree
of synchrony between marginal supply and demand and degree of effective dependence of physical space.
In addition, data and information were presented to support these key elements.
Key-words: Logistic-industrial Wharehouses - Corporate Offices - Real Estate Investment Funds (initials
FII, in portuguese) - FII Indicators - Key Elements
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1.
INTRODUÇÃO
1.1. Considerações iniciais
Esta publicação, acadêmica, mas aberta a quaisquer leitores que tenham interesse no
assunto, não possui de forma alguma a intenção de esgotá-lo ou de ser utilizado como simples
relatório, guia de mercado ou instrumento de crítica ou recomendação de produtos ou
investimentos, seja para investidores ou proponentes investidores, entre outros, principalmente se
sua leitura não for acompanhada, também, da leitura dos materiais produzidos pelos próprios
Fundos de Investimento Imobiliário (FII), profissionais e instituições especializadas em
investimentos e Real Estate, preferencialmente aquelas já consolidadas e consagradas no
mercado. Esta observação é necessária, tendo em vista que a complexidade envolvida nos
processos de tomada de decisão faz com que não seja recomendável apoiar-se em somente um
referencial, ainda mais quando as decisões envolvidas demandam o aporte de recursos,
independentemente do montante.
1.2. Objetivo Geral
Segundo Rocha-Lima Jr. (1998), um Empreendimento de Base Imobiliária (EBI) é aquele
que “tem a renda dos investimentos na sua implantação associada ao desempenho da operação
que se verificará com base no imóvel, seja meramente a locação por valor fixado, seja pela
exploração de uma determinada atividade, da qual se deriva renda”. Com base nesse conceito, o
Objetivo Geral do presente estudo é analisar, entre maio de 2013 e maio de 2016, em que medida
a performance dos segmentos dos ativos-alvo dos FII que detém Galpões Logístico-industriais
ou Escritórios Corporativos de alto padrão, enquadrados por sua vez como EBI, influenciaram os
resultados de seus indicadores. É mandatório também identificar, por conseguinte, elementoschave que, aplicados às características intrínsecas destes segmentos, auxiliem na análise de suas
relações mercadológicas, em especial ao que tange o poder de negociação de locadores e
locatários na formação dos preços de locação. Esses preços podem variar na medida em que
variam também os graus de necessidade dos imóveis no que diz respeito à eficiência das
empresas locatárias. Vale destacar também que, a exemplo do que ocorre com os FII aqui
pesquisados, e que serão apresentados, a maioria dos FII existentes no Brasil concentram seus
portfólios na região centro-sul, especificamente no chamado “eixo Rio-São Paulo” (estados do
Rio de Janeiro e São Paulo e, dentro destes, essencialmente em suas capitais, para Escritórios
Corporativos, e no entorno destas para Galpões Logístico-industriais). Da mesma forma, as
análises das empresas de Real Estate abrangem, sobretudo, o referido eixo, fazendo assim com
que as conclusões, nas quais o estudo chega, se restrinjam a essas regiões, em que pese,
entretanto, o fato dessas, indubitavelmente, representarem juntas a maior fração destes mercados.
1.3. FII no Brasil
Os FII foram criados no Brasil a partir da Lei Federal nº 8.668 de 1993, tendo, de acordo
com Amato e Rocha-Lima Jr (2009), o intuito a aglutinar recursos financeiros para a aplicação
em empreendimentos imobiliários. Ainda sobre os FII, Souza (2012) destaca que “o volume de
ofertas cresceu 160% em média, ao ano, desde 2008 até 2012”. Já com relação aos valores
movimentados pelo setor, dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM, julho/2016) dão
conta de que (na ocasião) existiam registrados, naquele órgão (ou seja, em funcionamento no
país), 275 FII, sendo que estes, juntos, perfaziam um Patrimônio Líquido (PL) total de R$ 61,64
bilhões. A Instrução da CVM que dispõe sobre as regras de funcionamento destes FII é a de nº
472.
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1.4. Critérios para a seleção das categorias de ativos e dos FII que são objeto do estudo
O estudo procurou identificar dez FII, divididos igualmente em duas categorias de ativos,
que pudessem ser relativamente representativos dentro deste universo de R$ 61,64 bilhões de PL,
em especial entre aqueles listados na BM&F Bovespa e que pudessem, ao mesmo tempo,
satisfazer uma premissa de análise comparativa com base no ativo Real Estate como sendo o
principal fator gerador de renda mensal aos cotistas. Foram, dessa forma, selecionadas categorias
distintas que operassem dentro de regras comuns entre si, que fossem representativas e que
também tivessem, em seu core business, a receita mensal de locação (EBI) de forma pura e
simples, por meio de contratos tradicionais (convencionais) de locação, sendo, portanto,
suscetíveis ao funcionamento da economia concorrencial e de mercado. Do total de categorias de
ativos imobiliários, e mais especificamente ainda, do tipo “monotijolo”, (ou seja, de somente um
tipo de segmento), disponíveis, foram selecionadas duas que atendiam a estas premissas de
forma bastante satisfatória: Galpões Logístico-industriais e Escritórios Corporativos. O Comitê
de Mercado (CM) do NRE, de 20/06/13, cita que estas duas categorias são “empreendimentos
cujo investimento é remunerado por meio de locação pura”. Dessa forma, a partir destas duas
categorias, foram selecionados os dez FII “monotijolo” de maior PL, sendo cinco para cada
grupo. Para se uma ter ideia da relevância destes dois grupos de FII, aqui representados pelos dez
selecionados, dos 128 FII listados na BM&F Bovespa, e cujo montante do PL agregado (na
ocasião) perfazia R$ 35,33 bilhões, os “monotijolo” de Galpões Logístico-industriais e
Escritórios Corporativos, representados por 46 FII, respondiam por R$ 12,56 bilhões (dados da
CVM, maio/2016), ou seja, por 35% do total. Os FII selecionados para a realização deste estudo
perfaziam (na ocasião) um PL de R$ 6,26 bilhões aproximadamente, ou seja, quase 18% dos FII
registrados na BM&F Bovespa, o que destaca a relevância da amostra dentro do universo
disponível. Outra informação importante é que, destes FII selecionados, nove pertenciam à
carteira do IFIX Bovespa, ou seja, 90% pertencia ao grupo dos FII de maior liquidez nos pregões
desta instituição. Somente o FII Europar não pertencia, na ocasião, ao IFIX (dados da carteira
vigente entre maio a agosto de 2016).
1.5.1. Galpões Logístico-industriais
1.5.1.1. Definição e características
Galpões Logístico-industriais são imóveis localizados em zonas industriais, constituídos,
em sua maioria, por edificações modulares autônomas. A maioria dos Galpões (unidades) que
compõem a análise deste estudo encontra-se dentro de condomínios (analogamente aos
Escritórios Corporativos, localizados por sua vez em condomínios edifícios). Dentre as suas
características básicas estão (a) pé direito elevado, (b) piso com alta capacidade de carga, (c)
docas que possibilitam a carga e a descarga de produtos e equipamentos, (d) estacionamento e
pátio de manobras para veículos de grande porte e (e) infraestrutura destinada tanto aos
empregados da empresa ocupante (incluindo o setor administrativo) quanto a terceiros,
responsáveis pela entrega e retirada de mercadorias.
1.5.1.2. Público-alvo dos Galpões
Segundo Poletto (2011), é possível verificar uma maior profissionalização do setor de
Galpões, assim como uma melhora da qualidade dos imóveis voltados para operações logísticas,
tendo em vista o fato dos respectivos incorporadores terem migrado seu foco para as
necessidades dos usuários, sendo estes os seguintes: (a) Operadores Logísticos: empresas
terceirizadas que se responsabilizam em realizar os serviços de logística (transporte,
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armazenamento, distribuição, etc.) para uma determinada empresa contratante, (b) Indústrias
Leves: empresas fabricantes de bens como eletroeletrônicos (placas para celulares e
computadores, etc.), e (c) Centros de Distribuição: imóveis utilizados pelas empresas para
armazenagem de seus produtos em um local intermediário entre o polo de produção e a cadeia de
distribuição, podendo estas serem tanto do setor de atacado quanto do varejo.
1.5.2. Escritórios Corporativos
1.5.2.1. Definição e características
Escritórios Corporativos são, via de regra, unidades isoladas que, em conjunto, compõem
os chamados Edifícios Corporativos, tendo como principal finalidade abrigar as estruturas
burocráticas das empresas, sejam estas de âmbito administrativo, financeiro ou comercial, entre
outros, além de setores de prestação de serviços e da própria esfera pública. Segundo Sato
(2008), a rigidez estrutural dos Edifícios de Escritório, em especial os voltados para locação, faz
com que a sua segmentação ocorra a partir dos atributos físicos e também das facilidades
presentes nas edificações, assim como das condições de infraestrutura urbana das áreas do
entorno. Entende-se também que nem sempre todos os critérios, a seguir, são aplicáveis, o que,
por sua vez, não desabona a qualidade do imóvel: (a) localização privilegiada, (b) áreas
privativas dos andares aproximando-se (ou superiores) a 1.000 m² e com pouca (ou nenhuma)
presença de pilares ou paredes (sistema denominado Core & Shell – núcleo e concha),
possibilitando assim maior flexibilidade para a junção ou separação de áreas, (c) pisos elevados,
possibilitando a passagem de cabeamentos abaixo destes, (d) paredes e forros termo acústicos,
(e) sistemas de ar condicionado central, (f) Sistemas modernos de comunicação, (g) número
elevado de vagas de garagem por metro quadrado, (h) elevadores de alta performance, (i)
estruturas de acessibilidade, (j) sistemas modernos de segurança e acesso, além de prevenção e
combate a incêndios, (k) acabamentos internos e externos de primeira linha, (l) pé direito
elevado, (m) sistemas sustentáveis de fornecimento energia elétrica e consumo de água, e (n)
presença de Heliponto, entre outros.
1.5.2.2. Público-alvo dos Escritórios
Guerreiro (2010) destaca que, urbanisticamente, os Edifícios Corporativos representam as
grandes empresas, sendo, portanto, um “fator determinante na valorização de seu capital”. Estas
empresas, na busca da valorização de suas marcas, procuram apresentar à opinião pública sinais
de robustez e solidez, ocupando imóveis modernos, com arquiteturas arrojadas e bem
localizados, em Avenidas como a Paulista, a Faria Lima e a Engenheiro Luis Carlos Berrini
(caso da cidade de São Paulo). O imóvel onde a empresa está instalada passa a ser, portanto, “a
cara, a identidade e a saúde” da empresa. Além das sedes de bancos, estes imóveis são
procurados também pelas grandes companhias nacionais e multinacionais de diversos setores,
empresas de tecnologia e do mercado de capitais, escritórios de advocacia e até mesmo órgãos da
administração pública, além de representações estrangeiras, como consulados e câmaras de
comércio bilateral, entre outros.
1.5. FII que compõem o estudo
O estudo identificou, cadastrados na BM&F Bovespa, quarenta e seis FII cujos ativos-alvo
se restringem unicamente a Galpões Logístico-industriais ou Escritórios Corporativos. Sobre
estes FII, foi realizada uma “filtragem” adicional, sendo verificados quais os cinco FII de maior
PL para cada categoria. Chegou-se, dessa forma, aos seguintes produtos:
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a) FII de Galpões (PL total de R$ 1 bilhão aproximadamente - CVM, maio/2016): SDI
Logística Rio (SDIL11), CSHG Logística (HGLG11), Industrial do Brasil (FIIB11), TRX
Realty Logística Renda I (TRXL11) e Europar (EURO11).
b) FII de Escritórios (PL total de R$ 5,26 bilhões aproximadamente – CVM, maio/2016):
BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11), TB Office (TBOF11), CSHG Real
Estate (HGRE11), BB Progressivo (BBFI11) e Torre Norte (TRNT11).
2.

Metodologia
O trabalho utilizou como procedimento metodológico a chamada Pesquisa Explicativa,
que segundo Gil (1999) “tem como objetivo básico a identificação dos fatores que determinam
ou que contribuem para a ocorrência de um fenômeno”. Após a definição e contextualização dos
objetos da pesquisa, presentes no capítulo introdutório, o estudo prossegue com três etapas que
antecedem a fase conclusiva, sendo a primeira relacionada aos indicadores dos FII, a segunda
aos mercados dos segmentos correlatos aos seus ativos-alvo e a terceira, e última, de discussão,
envolvendo a consolidação das duas etapas anteriores e ancorada, sobretudo, na determinação
dos elementos-chave.
2.1. Metodologia da Primeira Etapa: Indicadores calculados dos FII
Ao acessar a página da BM&F Bovespa na internet, dentro das áreas destinadas a cada FII,
existe uma aba denominada “Dem. Financeiras e Relatórios”, na qual é possível encontrar os
Informes Mensais e os Relatórios Mensais dos FII, assim como outros documentos lá
disponibilizados. O estudo consultou aproximadamente 740 documentos, além das consultas à
Revista Exame Online. Desta forma, considerando que cada conjunto de dois documentos
(Informes e Relatórios Mensais), além da Revista Exame Online, informa seis dados (Imóveis
para Renda Acabados - IRA, Contas a Receber de Aluguéis - CRA, Valor Total Investido em
Ativos - VTI, Taxa de Ocupação - TO, Patrimônio Líquido - PL e Valor Mensal Médio das
Cotas - VMC), foram coletados, inicialmente, 2.220 dados. Considerando, adicionalmente, os
indicadores dos FII (Rentabilidade Mensal da Locação - RML, Percentual Investido em Real
Estate - IRE e a Variação Acumulada do Valor Mensal das Cotas - VAV), que juntos perfazem
1.110 dados, foi realizada uma tabulação no aplicativo MS/Excel objetivando obter
aproximadamente 3.330 valores.
2.1.1. Informes e relatórios mensais dos FII
Conforme disposto no Ofício CVM nº 05/2013, os FII tiveram que, a partir de maio de
2013, padronizar seus Informes Mensais, o que facilitou de forma significativa a obtenção de
dados como: Patrimônio Líquido (PL), dado utilizado no estudo; Rentabilidade do Período (RP);
Valor Total Investido em Ativos (VTI), dado utilizado no estudo; Valor dos Imóveis para Renda
Acabados (IRA), dado utilizado no estudo; Contas a Receber por Aluguéis (CRA), dado
utilizado no estudo; e Rendimentos a distribuir (RD). Já, através dos Relatórios Mensais dos FII,
é possível obter dados como: Taxa de Ocupação (TO), ou de Vacância (TV, dependendo do
Relatório), dado utilizado no estudo; Número Atualizado de Cotas (NC); Número de Cotas
Negociadas (NCN); e Volume Negociado (VN). Com relação à Taxa de Ocupação, ou de
Vacância (dependendo do Relatório, conforme já informado), convém destacar também que, em
alguns destes, foi informada a vacância física (espaço não ocupado por ausência de locação) e,
em outros, a vacância financeira (ausência de receitas por ausência de locação). Desta forma, o
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estudo considerou tanto a vacância física quanto a financeira como sendo somente um tipo de
vacância. É possível obter também, nos Relatórios Mensais dos FII, assim como em outros
documentos por estes publicados, informações qualitativas, tanto dos imóveis que compõem suas
carteiras, quanto dos mercados e segmentos aos quais estes estão associados.
2.1.2. Indicadores a partir dos dados obtidos
Após a obtenção dos dados disponibilizados pelos próprios FII em seus Informes e Relatórios
Mensais, além dos valores médios de mercado das cotas (Revista Exame Online), os mesmos
foram tabulados em planilha do aplicativo MS/Excel. Na sequência, foram promovidos os
cálculos para a obtenção dos seguintes indicadores, em percentuais, a partir das equações abaixo,
e que serão utilizados para a criação dos gráficos de dispersão:
Equação 1 – Rentabilidade Mensal da Locação (RML)
RML = CRA / IRA

(1)

Equação 2 - Percentual do Ativo Total Investido em Real Estate (IRE)
IRE = IRA / VTI

(2)

Equação 3 - Variação Acumulada do Valor Mensal das Cotas (VAV)
VAV mês 2 = ((VMC mês 2 / VMC mês 1) – 100%) + VAV mês 1

(3)

Inicialmente, os indicadores foram obtidos individualmente, ou seja, por FII. Em um segundo
momento, cada um desses foi agrupado aos demais de sua categoria de ativo (Galpões ou
Escritórios). O passo seguinte foi calcular, no próprio aplicativo MS/Excel, as Médias
Ponderadas de cada resultado por grupo. Os fatores para a ponderação foram os PL de cada FII:
Equação 4 – Média Ponderada (MP) para dois FII de mesma categoria
MP = ((Dado FII A * PL FII A) + (Dado FII B * PL FII B)) / (PL FII A + PL FII B) (4)

2.1.2.1. Dados a coletar não encontrados
Ao longo do processo de tabulação dos dados “a coletar”, alguns destes não foram, nos
momentos em que procurados, aparentemente encontrados ou identificados, tanto nas fontes
então pesquisadas quanto nos documentos nestas disponibilizados. Esses dados não encontrados,
que são de alguns dos FII, em alguns dos meses, referem-se a rubricas utilizadas na tabulação,
como VTI, IRA, CRA, TO e PL. A busca pelos dados ocorreu com base nos critérios préestabelecidos pela pesquisa, ou seja, de identificação exclusivamente nos Informes ou Relatórios
Mensais (com exceção aos Valores Médios das Cotas - VAV), e considerando, ainda, no caso
dos Informes Mensais, os dados dentro do padrão do Ofício CVM nº 05/2013. Conforme já
informado, esta busca ocorreu essencialmente no site da BM&F Bovespa e também no site FII’S,
dois portais na internet que congregam o conjunto de FII, sendo também bastante organizados e
completos, razão pela qual foram escolhidos para a pesquisa. É importante destacar que a não
identificação dos dados, no ato da consulta, não significa, de maneira alguma, que os mesmos
não existam ou não foram divulgados ou publicados, tanto pelos FII quanto pelos sites
pesquisados. As ausências em questão podem ter sido resultado, até mesmo, de eventual falha no
processo de pesquisa e coleta dos dados, tendo em vista, por exemplo, a quantidade de
documentos a analisar e de dados a tabular, apesar de todo o empenho e atenção, dispensados ao
longo do trabalho. Feito este importante esclarecimento, do total que se pretendeu coletar
inicialmente, ou seja, de 2.220 dados, aproximadamente 208 não foram encontrados, o que
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representa uma ausência aproximada, na tabulação inicial, da ordem de 9,36%. Deste percentual,
184 dados (8,28%) fariam parte do grupo de Galpões e 24 dados (1,08%) do grupo de
Escritórios.
2.1.3. Geração de Gráficos
O preenchimento das lacunas da planilha de tabulação, referente às médias ponderadas por
grupo de FII, possibilitou a geração de gráficos de dispersão (conhecidos também como
“gráficos XY”) a partir do aplicativo MS/Excel. Este tipo de gráfico é indicado, entre outras
circunstâncias, quando os valores no eixo y, das ordenadas, não apresentarem a mesma
linearidade (crescente, decrescente ou nula) de seus respectivos correspondentes em x (y=f(x)).
2.2.

Metodologia da Segunda Etapa: Relatórios do mercado de Real Estate
Com relação à segunda etapa do estudo, foram utilizados, basicamente, os relatórios
publicados pelas empresas de Real Estate, a saber, Jones Lang LaSalle (JLL), Colliers
International, CB Richard Ellis (CBRE) e Cushman & Wakefield (C&W), que são semestrais ou
trimestrais, e estão divididos por segmento (Galpões Logístico-industriais e Escritórios
Corporativos). Cada empresa de Real Estate possui um formato de apresentação dos relatórios
que é próprio, sendo comum a utilização de recursos acessórios, como mapas e gráficos. Muitos
de seus conteúdos abrangem contextualizações econômicas e do mercado imobiliário, assim
como seus principais indicadores. Dentre as informações que podem ser encontradas, no
conjunto dos relatórios, e que foram extraídos para a composição de resumos textuais, com
dados qualitativos e quantitativos divididos por ano (entre 2013 e 2016, tanto para Galpões
quanto para Escritórios) estão os inventários existentes e em construção, as taxas de vacância, os
preços médios de locação, a evolução dos estoques e as absorções bruta e líquida, entre outras,
dos imóveis que compõem os segmentos aqui analisados.
3.

RESULTADOS
Convém ressaltar preliminarmente, que as empresas de Real Estate utilizam, entre si,
distintos critérios de qualidade para a classificação dos imóveis que analisam, tanto no caso dos
Galpões Logístico-industriais quanto dos Escritórios Corporativos, assim como os FII, de forma
geral, podem adquirir, a seu critério, ativos de diferentes qualidades para a composição de seus
portfólios. Entretanto, apesar das diferenças que por ventura existam nos critérios estabelecidos
pelas empresas de Real Estate para distinguir os graus de qualidade dos imóveis que estas
analisam, a maior parte destas análises recai, de fato, sobre imóveis de elevada qualidade (alto
padrão), tanto no segmento de Galpões quanto no de Escritórios, sendo também de elevada
qualidade, via de regra, o inventário imobiliário dos FII aqui analisados.
3.1. Primeira Etapa: Indicadores dos FII
Esta primeira etapa do estudo apresenta, após a realização dos cálculos, os indicadores
dos dois grupos de categorias de FII (Galpões e Escritórios), acompanhada também de análise
comparativa entre os mesmos
3.1.1. Apresentação dos Indicadores dos FII
3.1.1.1. Rentabilidade Mensal da Locação (RML)
Conforme já informado anteriormente, a Rentabilidade Mensal da Locação (RML) é um
percentual obtido a partir da razão entre as Contas a Receber de Alugéis (CRA) e o valor dos
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Imóveis Acabados para Renda (VAR). Desta forma, quanto maior for a variação positiva da
RML, maiores são os ganhos obtidos pelos locadores (no caso dos FII, seus cotistas). O Gráfico
1, a seguir, mostra, nos dois segmentos estudados, como variou a RML entre maio de 2013 e
maio de 2013:
Gráfico 1 - FII do Estudo: Rentabilidade Mensal da Locação considerando a Vacância (2013-2016)

Gráfico elaborado pelo autor.

A partir do gráfico acima é possível observar que o grupo dos FII de Galpões teve, ao
longo do período estudado, uma rentabilidade, sobre os ativos locados, maior que o grupo de
Escritórios. No início do período, as rentabilidades dos grupos estavam bem próximas umas da
outras, mas, com o passar dos meses, foi havendo um distanciamento cada vez maior, no qual o
grupo de Galpões alcançou um percentual em torno de 1% ao mês, com variação de 0,4% de sua
linha de tendência. Já o grupo de Escritórios, para o mesmo período, teve uma variação
aproximada de 0,06%.
3.1.1.2. Taxa de Ocupação
O Gráfico 2, a seguir, apresenta a Taxa de Ocupação (TO) do período para os dois
grupos, ou seja, mostra como variou a linha de tendência do percentual de ocupação das áreas
dos imóveis dos gupos ao longo do período analisado:
Gráfico 2 - FII do Estudo: Taxa de Ocupação (2013-2016)

Gráfico elaborado pelo autor.

É possível constatar, a partir do gráfico acima, que o grupo dos FII de Galpões apresentou
uma variação da TO praticamente nula e próxima dos 100% de ocupação, com pequena variação
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negativa. O grupo dos FII Escritórios Corporativos, por sua vez, apresentou uma queda mais
acentuada, de quase 10%.
3.1.1.3. Percentual do Ativo Investido em Real Estate (IRE)
O Percentual do Ativo Investido em Real Estate (IRE) é um indicador cujo resultado é
obtido a partir da razão entre o valor dos Imóveis para Renda Acabados (VAR) e o valor Total
Investido em Ativos (VTI). Este dado mostra quanto do ativo do FII está, de fato, aportado
diretamente em Real Estate com foco em EBI. A variação do IRE pode ocorrer por dois fatores:
primeiramente, por questões relativas à desvalorização ou valorização dos ativos que compõe o
conjunto total. Por exemplo, em determinado momento, por razões ligadas à expectativa de
baixo fluxo de aluguéis futuros, os ativos Real Estate podem, em suas avaliações periódicas,
sofrer desvalorizações, sendo que, ao mesmo tempo, fatores relacionados à valorização da taxa
Selic podem valorizar os ativos imobiliários a esta indexados, como é o caso Letras de Crédito
Imobiliário (LCI). O segundo fator pode ser a substituição de diferentes ativos (Real Estate por
LCI, por exemplo) em razão das expectativas de valorização e desvalorização dos mesmos,
alterando com isso a composição percentual das carteiras. Se o gestor de um FII vende, por
exemplo um dos imóveis para comprar mais LCI, esperando com isso valorizar seu portfólio, o
indicador IRE também sofrerá alterações negativas.
Gráfico 3 - FII do Estudo: Total Investido em Imóveis Acabados para Renda (2013-2016)

Gráfico elaborado pelo autor.

A partir do gráfico acima, é possível constatar que, em ambos os grupos, vêm ocorrendo
uma tendência de redução muito similar dos percentuais destinados a imóveis acabados para
renda, ou seja, dos ativos Real Estate. Entretanto, o grupo de Galpões mantém seu percentual
mais elevado que o grupo de Escritórios Corporativos.
3.1.1.4. Variação Acumulada do Valor Mensal Médio das Cotas (VAV)
Este último Indicador, apresentado no Gráfico 4, a seguir, e cujos dados não foram
submetidos à Regressão Linear, advém da soma, mês a mês, das variações percentuais obtidas a
partir dos valores médios mensais das cotas dos FII no mercado secundário. Ou seja, se em
determinado mês, a cota de um grupo valorizou 5% e no mês subsequente valorizou mais 3%,
então a VAV do período foi de 8%. Da mesma forma, se após uma valorização de 5% houver
uma desvalorização de 3%, a VAV, referente ao mesmo intervalo de tempo, será positiva em
2%.
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Gráfico 4 - FII do Estudo: Variação Acumulada do Valor Mensal Médio das Cotas (2013-2016)

Gráfico elaborado pelo autor.

A partir do gráfico acima é possível observar que, no período estudado, o grupo dos FII de
Escritórios apresentou uma queda mais acentuada na variação acumulada do valor médio de suas
cotas que o grupo dos FII de Galpões, apesar das curvas de ambos serem muito similares quanto
ao “formato”. O gráfico destaca também a “retomada” da taxa Selic no mesmo período,
sugerindo uma possível relação entre os eventos.
3.2. Segunda Etapa: Relatórios do mercado de Real Estate
A proposta desta etapa é reunir, de forma sistemática, as informações disponibilizadas pelas
empresas de Real Estate sob a ótica do objeto do estudo, para que na etapa de discussão seja
possível consolidá-las, obtendo assim elementos que sejam determinantes na discussão das
relações mercadológicas dos ativos.
3.2.1. Relatórios dos Galpões Logístico-industriais
Os relatórios de mercado das empresas de Real Estate referentes ao mercado de Galpões
Industriais e Logísticos destinam-se, majoritariamente, aos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro.
3.2.1.1 Ano de 2013 para o mercado de Galpões
Com relação ao mercado de Galpões Logístico-industriais, há um destaque inicial da JLL
(1S13 Brasil, pág.2) para os estados do Paraná e Pernambuco na condição de novos polos. A JLL
informou ainda que Pernambuco respondia pelo segundo maior estoque do país. A Colliers
(3T13 Brasil, pág.2), por sua vez, destacou, além do estado de Pernambuco, os estados do Ceará
e Bahia. A Colliers ressaltou também (3T13 Brasil, pág.4) que, em períodos como aqueles então
vividos pelo mercado, no qual havia uma grande quantidade de empreendimentos sendo
continuamente entregues, o preço médio de locação poderia ser afetado de acordo com a
localização e tamanho destes novos condomínios. Quanto aos indicadores econômicos, já
desfavoráveis no final de 2013, a Colliers (4T13 Brasil, pág.1) relatou que estes não haviam
afetado o bom momento vivido pelo mercado classe A (critério de classificação Colliers) de
Condomínios de Galpões Logístico-industriais. Segundo a empresa, ao contrário do que se
esperaria, em função da crise, o segmento de Galpões teve um aumento de 27% na demanda
quando comparada com 2012 e com outros segmentos imobiliários.
Com base no que foi apresentado acima (2013 para Galpões), podemos destacar (a) o
desenvolvimento de novos polos fora dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, (b) a influência
da localização geográfica nos preços pedidos para locação dos Galpões (quanto mais próximos
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dos centros urbanos, maior) e (c) que o mercado de Galpões no Brasil estava resistindo em meio
à crise iniciada em 2013.
3.2.1.2 Ano de 2014 para o mercado de Galpões
Projetando o futuro do mercado de Galpões, a JLL informou (1S14 Brasil, pág.2) que os
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná teriam, em 2017, os maiores volumes do país,
representando juntos 76% do total do estoque. As projeções do mercado naquele momento,
segundo a Colliers (2T14 Brasil, pág.1), eram também otimistas, assim como as demandas
estavam aumentando nos principais centros de consumo do país. A empresa ainda informou que
a expansão para eixos secundários estava ocorrendo com mais frequência e que deveriam
aumentar ainda mais nos próximos trimestres. Além disso, a taxa de disponibilidade oscilava em
torno de 18% desde o fim de 2013, fator que podia ser considerado positivo, tendo em vista a
quantidade de áreas que o mercado logístico recebia a cada trimestre. Os preços pedidos de
locação, segundo a Colliers, permaneciam estáveis. No 2S14, a JLL informou (Brasil, pág.2)
que, apesar de possuir o maior estoque do Brasil, as entregas naquele ano, no estado de São
Paulo, correspondiam a somente 7% de seu estoque atual. Rio de Janeiro e Pernambuco
respondiam, cada um, por 10%. Minas Gerais respondia por 8% e Paraná por 12%. Estes
estados, segundo a empresa, compunham os cinco maiores estoques do país. Apesar, disso,
informou a JLL, revelava-se uma discreta tendência de descentralização do estoque de Galpões
de alto padrão. A CBRE (4T14 RJ, pág.1), por sua vez, relatou que, com o aumento do novo
estoque de Galpões no Rio de Janeiro, as empresas encontraram oportunidades para expandir ou
iniciar novas operações. Desta forma, a absorção líquida alcançou seu maior volume histórico,
devido à rápida absorção dos novos produtos na segunda metade daquele ano. A informação da
CBRE mostra que a elevação da oferta em locais estratégicos estava gerando oportunidades aos
ocupantes de áreas menos favorecidas geograficamente. Ainda em relação ao Rio de Janeiro, a
empresa informou que oportunidades próximas a cidades beneficiadas por incentivos para a
construção de novos condomínios adjacentes ao Arco Metropolitano (rodovia que circunda a
capital fluminense em distâncias, desta, que variam entre 30 e 60 km) continuaram a atrair novos
locatários.
Com relação ao estado de São Paulo, a CBRE (4T14 SP, pág.1) relatou que as regiões
localizadas dentro de um raio de até 60 km da cidade da capital responderam pela maior porção
da absorção líquida geral, com 77%, e que, de forma análoga, imóveis de alto padrão, na mesma
localização, atraíram 79% da absorção líquida em 2014. Cajamar, segundo a empresa, continuou
a registrar preços elevados de locação em 2014, devido à localização privilegiada, infraestrutura
qualificada e um volume expressivo de imóveis. A CBRE prossegue, informando que, mesmo
considerando o cenário econômico adverso naquele momento, novos produtos estavam em
construção para atender a contínua demanda do setor, sendo que o maior volume seria
inaugurado próximo às principais rodovias, beneficiando assim o acesso e a distribuição de
produtos.
Com base no que foi apresentado acima (2014 para Galpões), podemos destacar (a) que
apesar do desenvolvimento de novos polos, a região composta pelos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraná ainda é muito representativa, (b) que as demandas, assim como as projeções,
do mercado de Galpões no Brasil eram positivas, incluindo a expansão para eixos secundários,
(c) que os preços pedidos para a locação de Galpões permaneciam estáveis, (d) a
disponibilização de novos estoques no estado do Rio de Janeiro promoveu uma demanda por
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estes e (e) que novos imóveis, localizados em espaços mais próximos das áreas centrais,
representaram oportunidades para ocupantes até então em áreas mais distantes.
3.2.1.3 Ano de 2015 para o mercado de Galpões
Segundo a JLL (1S15, pág.2), em 2014, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro
foram responsáveis por 85% dos novos estoques entregues, seguidos por Minas Gerais (4%),
Paraná (4%) e Distrito Federal (3%). Essa concentração de entregas, segundo a empresa, revela
uma momentânea centralização dos investimentos e uma mudança de cenário em relação aos
últimos três anos: há maior demanda desses estados por espaços (evidenciando a preferência das
empresas em investir nesses estados durante o atual cenário econômico) e o ritmo lento da
absorção dos espaços vagos nos demais estados. Com relação aos valores de locação no estado
do Rio de Janeiro, a capital fluminense, segundo a CBRE (1T15 RJ, págs. 1 e 2), manteve-se
com os preços mais elevados, muito em função da melhor infraestrutura disponível. Entretanto,
segundo a CBRE, a contínua construção de um anel viário em torno da cidade poderá atrair
novos produtos de qualidade e assim registrar preços em alta na região, tanto que os
Condomínios de Galpões Industriais classe A (segundo critério de classificação da CBRE)
continuaram como tendência na atividade construtiva, a fim de atender a contínua demanda por
qualidade e eficiência de espaços. Influenciaram nos preços, completa a CBRE, novos projetos
de alto padrão em construção e a demanda de empresas por qualidade, permitindo aos
proprietários manterem os preços elevados atuais. De acordo com a CBRE, a absorção bruta
(1T15 SP, págs. 1 e 2) no estado de São Paulo superou o resultado anterior em 41% como
consequência da rápida absorção do novo estoque recentemente entregue. A empresa informou
que taxa de vacância geral em São Paulo registrou tendência de estabilidade no trimestre em
função da menor diferença entre novo estoque entregue e volume absorvido. Ou seja, a absorção
foi superior à entrega. A CBRE continua a análise do período, informando que o mercado de
Condomínios de Galpões Industriais continuava movimentado, especialmente pela oportunidade
de relocalização de empresas para empreendimentos modernos, com qualidade e preços mais
atrativos em relação às condições de ocupação atual. Apesar dos dados econômicos menos
favoráveis, complementa a CBRE, os números deste segmento demonstraram leve aquecimento
em função do reconhecimento de oportunidades de melhoria da eficiência e redução de custos de
ocupação. A empresa destaca, para o estado de São Paulo, que Cajamar e Jundiaí continuaram
bastante demandadas e assim responderam por 26% da absorção bruta geral, o que mostra a
valorização de áreas próximas à capital do estado. A CBRE informou também que,
desconsiderando notícias inesperadas, a continuação do ano deveria registrar moderado
crescimento da ocupação com maior atração dos espaços modernos e mais eficientes. O sudeste
do Brasil, segundo a JLL (2S15 Brasil, pág.2) continuou a concentrar o maior volume de
Galpões Logístico-industriais do país, seguido pelas regiões Nordeste e Sul. Essa perspectiva,
segundo a empresa, se manteve quando analisadas as novas entregas, então previstas, até 2017.
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná teriam, em 2017, os maiores volumes de galpões do país,
representando 76% do total do estoque. A C&W (3T15 Brasil, pág.1), por sua vez, relatou que o
mercado de Galpões estava mais cauteloso com relação a novos investimentos, postergando até
mesmo projetos já aprovados, e que este cenário tenderia a se manter durante os meses
subsequentes, caso não houvesse alguma melhoria na economia. Com relação ao mercado do Rio
de Janeiro, a CBRE (3T15 RJ, págs. 1 e 2) informou que a absorção líquida no mercado de alto
padrão registrou seu maior volume histórico desde o início do monitoramento do mercado em
relação ao resultado acumulado dos três primeiros trimestres de 2015. Tal resultado ocorreu,
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segundo a empresa, muito em função do maior volume de novas entregas que atraiu
relocalizações de empresas, num movimento conhecido como Flight to Quality (Vôo para a
Qualidade). A CBRE prossegue o relatório, informando que o maior percentual dessa entrega
atendeu a demanda de empresas buscando por espaços mais eficientes, a preços competitivos, e
com localização privilegiada.
Com base no que foi apresentado acima (2015 para Galpões), podemos destacar que (a) a
maior disponibilização de estoques foi feita pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro,
mostrando uma reversão no cenário de descentralização que ocorria nos três anos anteriores,
resultado da crise, (b) a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro fez com que seus preços de
locação fossem os mais elevados do estado, (c) no estado de São Paulo houve elevação da
absorção bruta, ou seja, da ocupação de novas áreas, com relativa estabilidade nas taxas de
vacância, (d) qualidade, preço e localização atraíram ocupantes para imóveis mais novos nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo em vista a possibilidade de elevação da eficiência e
(e) considerando a crise econômica, os incorporadores e investidores do mercado de Galpões
passaram a agir de forma mais cautelosa.
3.2.1.4. Ano de 2016 para o mercado de Galpões
A JLL relatou (1T16 Brasil, pág.3) que o setor logístico vinha sofrendo com a redução do
consumo das famílias e a queda da produção industrial. Como reflexo, explica a empresa, o
mercado de condomínios logísticos no Brasil teve um aumento de 3% na taxa de vacância e
queda de 2% nos valores pedidos de locação, com expectativa, na época, de continuação na
retração até o final de 2017. A JLL informou que, desde 2013, o crescimento do mercado de
condomínios logísticos já estava em desaceleração, com os incorporadores sendo mais
cautelosos na entrega de novos estoques. Encerrando os relatórios analisados, referentes ao
mercado de Galpões Logístico-industriais, a C&W (2T16 Brasil, pág.1) relatou que a atividade
do mercado logístico brasileiro seguia em declínio. A inclinação que acompanhava o volume de
devoluções foi mais acentuada naquele momento, impactando no aumento de área disponível e
acarretando em mais um reajuste marginal no preço pedido. Dentro dessa nova dinâmica,
informa a empresa, o mercado mostrou-se mais cauteloso, reduzindo o número de novas entregas
na tentativa de acompanhar o ritmo mais lento da demanda.
Com base no que foi apresentado acima (2016 para Galpões), podemos destacar que (a) a
crise começa a afetar o mercado de Galpões no Brasil, com elevação na vacância e redução dos
valores pedidos de locação e (b) mantém-se a cautela dos incorporadores e investidores em
relação à oferta de novas unidades.
3.2.2. Relatórios dos Escritórios Corporativos
Os relatórios das empresas de Real Estate referentes ao mercado de Escritórios
Corporativos destinam-se, basicamente, aos mercados das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
3.2.2.1 Ano de 2013 para o mercado de Escritórios
A JLL (1T13 SP, pág. 2) relatou, na ocasião, que uma única empresa ocupou um edifício
inteiro na região da Berrini, cidade de São Paulo, e que, devido a essa e outras transações, a
absorção líquida foi de 4,3 mil m², representando, portanto, um aumento em relação ao
registrado no trimestre anterior. Ainda segundo a JLL, nas regiões de Alphaville e Marginal
Pinheiros, em São Paulo, espaços remanescentes resultantes de empreendimentos entregues no
ano passado foram ocupados, perfazendo uma absorção líquida de 14,6 e 12,3 mil m²,
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respectivamente. A JLL informou também que a devolução, de alguns espaços fez com que as
regiões Paulista, Itaim, Centro e Moema fechassem o trimestre com absorção negativa. Com
relação ao trimestre seguinte (2T13 SP, pág. 2), a JLL relatou que a região central de São Paulo
apresentou significativo aumento da vacância em 13,7%, devido à entrega de um novo
empreendimento, assim como a região de Verbo Divino registrou aumento de 3,6% devido à
devolução de alguns espaços. Segundo a Colliers (3T13 RJ, pág. 2) o novo inventário na cidade
do Rio de Janeiro foi inferior à expectativa dos incorporadores, que atribuíram o atraso ocorrido
a problemas no cronograma de obras e à demora na obtenção do certificado habite-se. A
projeção da época, segundo a Colliers, era que nos dois anos seguintes, o mercado deveria
receber 440 mil m². A Colliers informou também que o mercado do Rio de Janeiro apresentou
aumento gradual na taxa de disponibilidade no período analisado, sendo que este se justificava
principalmente pelos últimos empreendimentos recebidos até então, e que, por sua vez, ainda não
tinham ocupação total. Analisando o mesmo período (3T13 SP, pág. 1) em São Paulo, a Colliers
relatou que, um fator que influenciou os resultados do trimestre foi a devolução de diversos
espaços por um locatário do setor de comunicações, que alugou um edifício na região da Berrini
anos antes, e que estava consolidando a ocupação naquele momento. A respeito do quarto
trimestre de 2013 (4T13 SP, pág.1), a Colliers relatou que, apesar momento econômico ruim
vivido país, a demanda para o mercado imobiliário corporativo na cidade de São Paulo mantevese estável em relação ao ano anterior. Segundo a empresa, a oferta de imóveis gerada naquele
período ocasionou um crescimento da taxa de disponibilidade, levando o mercado para o que
está sendo considerado “o momento do inquilino“: os preços pedidos apresentaram sinais de
recuo e as condições comerciais tenderam a ser mais flexíveis. A empresa relatou também que
haviam diversos negócios sendo concluídos com descontos escalonados e allowances
(concessões) fornecidos pelos proprietários. Desde 2009, informou a Colliers, quando o mercado
corporativo sentiu reflexos da crise econômica mundial, um ano não era encerrado com
diminuição nos preços pedidos de locação. É possível constatar, a partir dos relatos acima, que a
estabilidade da demanda, associada à entrega de novos imóveis, possibilitou aos ocupantes
renegociações por melhores preços e condições. Com relação ao Rio de janeiro (4T13 RJ, pág.1),
a Colliers também relatou que, apesar do “freio econômico” no país, a demanda para o mercado
imobiliário corporativo ficou estável em relação ao ano anterior, e que a oferta gerada no período
ocasionou um crescimento da taxa de disponibilidade, levando também aquele mercado para o
que estava sendo considerado “o momento do inquilino”. A Colliers relatou também que a
absorção líquida deveria ser superior em imóveis classe A+ (critério de classificação da
Colliers), em razão de ser este o perfil do atual ciclo de entregas, o que, por sua vez, deveria
levar os imóveis classe B (critério de classificação da Colliers) a um estado de atenção, tendo em
vista a possibilidade de migrações de empresas até então instaladas neste perfil de imóvel
procurarem áreas mais qualificadas a preços competitivos. A JLL (4T13 SP, pág.2) relatou que
as regiões paulistanas da Vila Olímpia e Berrini apresentaram um aumento significativo na taxa
de vacância, devido à entrega de duas torres corporativas. A empresa prossegue seu relatório,
informando que a região da Marginal Pinheiros, apesar de também receber entrega de novo
estoque, demonstrou uma expressiva diminuição na taxa de vacância no período, tendo em vista
a absorção de 100% de uma torre entregue no trimestre anterior. Com relação à vacância no
4T13 (SP, pág.3), a JLL destaca que, o aumento desta, em relação aos demais trimestres de 2013,
foi reflexo do grande número de oportunidades, do estoque disponível e da flexibilidade do
mercado, o que estimula a movimentação das empresas: muitas oportunidades aos inquilinos
dado a grande disponibilidade de estoque novo e de alta qualidade.
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Com base no que foi apresentado acima (2013 para Escritórios), podemos destacar (a) a
relevância que pode haver em uma única movimentação (um edifício inteiro pode ser ocupado
ou desocupado), (b) que algumas regiões da cidade de São Paulo apresentaram absorção líquida
negativa (isso ocorre quando a área referente às novas ocupações, ou seja, a absorção bruta, é
menor que áreas deixadas pelos ocupantes quando das migrações), (c) que problemas relativos a
cronograma de obras e emissão de habite-se atrasaram a entrega de novas áreas na cidade do Rio
de Janeiro, (d) que a demanda por Escritórios na cidade de São Paulo manteve-se estável em
relação ao ano anterior, (e) que a oferta de imóveis gerada na cidade de São Paulo, associada a
demanda encontrada, possibilitou uma maior barganha, por parte dos ocupantes, por melhores
preços e condições, sendo que, desde 2009, um ano não era encerrado com redução nos valores
de locação e (f) que a entrega de novos imóveis e de melhor qualidade poderia gerar reflexos nos
imóveis antigos e de pior qualidade, tendo em vista as oportunidades relacionadas aos preços de
locação oferecidos.
4. DISCUSSÃO
4.1. Terceira Etapa: Discussão sobre os resultados obtidos
O passo seguinte do estudo (terceira etapa) consistiu em promover uma discussão sobre os
resultados obtidos, consolidando, portanto, as duas etapas anteriores. Pretende-se também, nessa
terceira etapa, identificar “elementos-chave” que, aplicados à características intrínsecas de cada
segmento (Galpões e Escritórios), possibilitem compreender as razões dos resultados a estes
relacionados, em especial no que diz respeito à evolução dos valores de locação e também da
taxa de vacância, supondo, para tanto, que estes influenciaram, no período do recorte proposto,
os resultados dos indicadores dos respectivos FII. Adicionalmente a esta discussão, procurou-se
levantar, de forma complementar, dados e informações que, se não têm o propósito de,
conceitualmente, validar as hipóteses referentes aos elementos-chave (dado que estes elementos
são produtos do estudo, e não seu ponto de partida) tentam, ao menos, sustentá-los.
4.1.1. Rentabilidade Mensal da Locação (RML) dos FII versus Relatórios
Conforme foi observado nos relatórios das empresas de Real Estate, o mercado de
Galpões apresentou uma maior resiliência frente o de Escritórios em meio à crise ocorrida no
período compreendido pelo estudo, ou seja, as absorções bruta e líquida dos Galpões foram mais
elevadas. O Gráfico 5, a seguir, apresenta, entre o terceiro trimestre de 2013 e segundo trimestre
de 2016, os preços médios pedidos de locação dos dois segmentos no Brasil:
Gráfico 5 – Brasil: Mercado de Galpões e Escritórios (alto padrão) Preços locação R$/m² (2013-2016)

Fonte: C&W (2016). Gráfico adaptado pelo autor.
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Por meio do gráfico acima é possível observar que, ao longo do período em questão, os
valores pedidos para a locação de Galpões mantiveram-se mais estáveis (com ligeira queda) que
os pedidos pelos Escritórios. Este resultado apresenta-se em linha com o gráfico da
Rentabilidade Mensal da Locação (RML), que também apresentou uma vantagem do grupo dos
FII de Galpões sobre o grupo dos FII de Escritórios, lembrando, para tanto, que o fator “valor de
locação’ exerce influência direta sobre a rentabilidade dos imóveis. Nos Gráficos 6 e 7 a seguir,
é possível verificar em níveis locais (estado de São Paulo para Galpões e cidade de São Paulo
para Escritórios) variações similares às observadas no Gráfico 5, até porque estes mercados,
apesar de locais, representam grande parcela da totalidade nacional. Com relação ao Gráfico 5,
vale observar também que existe uma diferenciação de valores em função da distância da cidade
de São Paulo:
Gráfico 6 – Estado de São Paulo - Mercado de Galpões (alto padrão) - Preços pedidos R$/m² (3T14 – 3T15)
Gráfico 7 – Município de São Paulo - Mercado de Escritórios (alto padrão) - Preços pedidos R$/m² (3T14 – 3T15)
Gráfico 6

Fonte: CBRE (2015).

Gráfico 7

Fonte: CBRE (2015).

A partir dos dois gráficos acima é possível observar que a taxa de ocupação do mercado
de Galpões Logístico-industriais “acompanhou” de forma mais fidedigna a evolução do seu
estoque total (ou seja, a taxa de vacância no mercado de Escritórios Corporativos apresentou
maior evolução). Este resultado mostrou-se também em consonância com a evolução da taxa de
ocupação dos grupos de FII (Gráfico 2), no qual o grupo dos Galpões apresentou variação
praticamente nula e próxima à casa dos 100%, ao passo que os Escritórios apresentaram uma
redução ao longo do período analisado.
Conforme pôde ser observado nos relatórios das empresas de Real Estate, aqui
apresentadas, uma explicação para a alta crescente de Escritórios Corporativos desocupados, em
especial nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, passa mais pela quantidade de novos
empreendimentos que foram sendo disponibilizados ao longo dos últimos anos do que,
propriamente, pela “debandada” dos inquilinos. Ou seja, mais que as devoluções de áreas
ocorridas nos últimos anos, em virtude por exemplo da crise econômica, foi a entrega de novas
áreas o fator determinante para as elevadas taxas de vacância observadas. Essa condição parece
válida, na visão do estudo, dado que a atividade econômica pungente, até “meados” de 2013,
associada tanto à taxa Selic a baixos patamares, historicamente falando, quanto ao baixo estoque
de imóveis à disposição, fez com que a expectativa para esse mercado, em especial na cidade de
São Paulo, fosse bastante positiva logo no início da década de 2010. A taxa básica de juros

17ª Conferência Internacional da LARES
São Paulo - Brasil
13 a 15 de Setembro de 2017

apresentava-se também em um patamar que variava entre 9 e 11% ao ano, proporcionando, dessa
forma, a captação de recursos financeiros por parte das incorporadoras para o aporte em
empreendimentos imobiliários, assim como “direcionando” investidores para os FII, em
detrimento a investimentos lastreados na variação da taxa Selic, como o Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) e Títulos Públicos Federais (TPF). Ou seja, a taxa Selic incentivava que os
capitais disponíveis fossem direcionados de fato para a produção, inclusive a imobiliária.
Segundo artigo sobre o mercado de Escritórios Corporativos (publicado pelo jornal O
Estado de S. Paulo, em 07/09/2015), no fim de 2010 só haviam 3% dos espaços vagos (para
locação) em alguns bairros da capital paulista, tais como a Vila Olímpia (dados da Jones Lang
LaSalle), fazendo assim com que, “atentos” aos aluguéis que não paravam de subir, os
investidores imobiliários acelerassem seus projetos, não os interrompendo nem mesmo frente à
visível desaceleração da economia.
O Flight do Quality, anteriormente definido, ocorre basicamente por duas razões, que
podem vir separadas ou em conjunto, e ainda em proporções diferentes: a oportunidade ou a
necessidade. A oportunidade ocorre quando a taxa de vacância de um determinado segmento,
independentemente da qualidade dos imóveis, está elevada ao ponto dos locadores aceitarem
receber aluguéis a preços mais baixos do que os anteriormente pretendidos de forma a
minimizarem seus prejuízos. Nessa situação, os locatários vislumbram a oportunidade de
ocuparem imóveis mais novos e modernos ao mesmo valor, ou até mesmo mais baixos, que os
pagos pelos imóveis antigos. Já no Flight to Quality movido pela necessidade, a mudança é vista
como uma condição indispensável para assegurar a eficiência da empresa, mesmo que, em
alguns casos, seja necessário elevar as despesas referentes à locação.
4.2. Elementos-chave das relações mercadológicas de Galpões e Escritórios
Da discussão até então realizda, são eleitos aqui três fatores, inerentes aos segmentos de
Galpões Logístico-industriais e de Escritórios Corporativos, denominados “elementos-chave”,
que se mostram primordiais para a compreensão das relações mercadológicas dos ativos-alvo dos
FII objeto deste estudo. Ou seja, como produto do estudo, são apresentados os seguintes
elementos que, espera-se, ajudarão a compreender se os Flight to Quality nos segmentos de
Galpões e Escritórios foram mas relacionados ao fator oprtunidade ou ao fator necessidade. Os
elementos são os seguintes: (a) Dinâmica da valorização espacial, (b) Grau de sincronia entre
oferta e demanda marginal e (c) Dependência efetiva do espaço físico.
4.2.1.

Dinâmica da valorização espacial
O fator “dinâmica da valorização espacial” relaciona-se ao quão importante significa de
fato, para um determinado ocupante, estar em determinado local, independentemente da
qualidade do imóvel. Ou seja, nesse caso, o que vale é a localização.
4.2.1.1. Estrutura multipolar versus estrutura radial
Segundo Santovito (2004), no Real Estate a localização da propriedade tem um papel
importante tanto nas abordagens microeconômicas, onde são analisadas as condições limitadas
ao ambiente do empreendimento quanto nas macroeconômicas, onde são realizados estudos
mercadológicos e setoriais, entendendo por localização não apenas o sítio onde se concentram os
empreendimentos propriamente, mas também o conjunto de características, tais como
infraestrutura, acessibilidade e presença de serviços públicos que este oferece.
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Tratando agora do “eixo Rio-São Paulo” (estados do Rio de Janeiro e São Paulo, para
Galpões, e cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo para Escritórios), o mapeamento dos
Galpões ocorre em uma escala cartográfica de nível estadual, estando os imóveis dispostos ao
longo das principais rodovias, que interligam as capitais com as cidades do interior. Ou seja, no
caso dos Galpões, sua dinâmica de fluxo é essencialmente radial, apresentando várias direções,
mas em um único sentido. Já com relação aos Escritórios, seu mapeamento ocorre em um nível
municipal, correspondendo, portanto, a uma escala cartográfica maior que a dos Galpões, dado
que, quanto maior o detalhamento de um mapa, maior é a sua escala. Suas unidades, por sua vez,
estão dispostas em ruas e avenidas de diferentes regiões (polos), direções e sentidos, sem
necessariamente haver um fluxo que determine a valorização de áreas. Esta disposição mostra
que sua dinâmica é mais multipolar.
4.2.1.1.1. Dinâmica espacial multipolar: característica dos Escritórios
No caso dos Escritórios Corporativos, uma das razões para configuração mais difusa e
descentralizada, pode residir nas políticas urbanas implementadas. Segundo Fialho (2007), o
“arranha-céu” paulistano possui menor estatura (altura e volume) em razão das políticas de
mercado e restrições de legislação, que criam uma “camisa de força para o projeto”. Tais
restrições de uso do solo, segundo o autor, “sempre privilegiam modelos de ocupação
relativamente rarefeitos, principalmente se comparados às cidades dos Estados Unidos”. Tal
peculiaridade, complementa Fialho, explica ao menos de forma parcial “como a saturação
predatória de um bairro verticalizado inviabiliza seu potencial de crescimento aos olhos do
mercado, levando à migração deste capital especulativo de uma região da cidade para a outra”.
Em linha com esta discussão, Bueno (2011) afirma que aspectos de ordem legal, em
especial aqueles “decorrentes do planejamento urbano, como potencial construtivo, índice de
aproveitamento, gabarito de altura, entre outras restrições específicas, podem potencializar ou
limitar a quantidade de área vendável do empreendimento”, dado que refletem no seu VGV
(Valor Global de Vendas) e também no valor que se pode pagar pelo terreno. Dentre as
“restrições de legislação” em questão, podem ser destacados os coeficientes de aproveitamento,
conhecidos como CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção) que, segundo a
Prefeitura Municipal de São Paulo, em eu site, são valores mobiliários, emitidos pelo próprio
poder público municipal, utilizados sob a forma de contrapartida para a autorização (outorga) da
construção de áreas adicionais em locais onde existem limites para tal.
Sem entrar especificamente no mérito dos CEPAC enquanto instrumentos eficazes de
política pública urbana, é fato que a sua existência, por si só, dado que não são títulos ilimitados
por região, restringem o crescimento das áreas que congregam edifícios de Escritórios e que
estão, por sua vez, a este submetidos, fazendo assim com que, findados os adicionais de
construção, novas áreas passem a ser vislumbradas pelas incorporadoras. Bueno (2011) afirma
que “a escassez de terrenos na cidade de São Paulo tem sido agravada pelo esgotamento do
estoque de potencial construtivo adicional verificado em diversas regiões”. Esta limitação,
segundo a autora “pode inviabilizar a realização de um empreendimento à medida que: a)
impossibilita o incorporador alcançar o VGV mínimo admitido; b) impossibilita alcançar o preço
do terreno desejado pelo proprietário”. Desta forma, é possível imaginar que, havendo uma série
de restrições dentro do espaço urbano onde se encontram os Escritórios, como custos e
limitações para a construção de áreas adicionais, isso quando há áreas para se construir, haja uma
tendência, por parte das incorporadoras (visando menor exposição do caixa por projeto, ou seja,
redução do custo de carregamento minimizado e mitigação dos riscos envolvidos), de se buscar
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novos polos corporativos, promovendo assim uma configuração menos centralizada e mais
difusa, ou seja, multipolarizada.
Os relatórios das empresas de Real Estate mostraram que em São Paulo, nos últimos
anos, a região da Marginal Pinheiros vem sendo buscada pelas incorporadoras. Já no caso do Rio
de Janeiro, a revitalização da região do Porto tende a criar um novo polo de valorização.
Portanto, na visão do estudo, assim nascem as “competições” entre as regiões corporativas,
fazendo com que, de fato, não exista um “epicentro” dentro do espaço “cidade”, mas sim
múltiplos (Paulista, Faria Lima, Berrini, etc. no caso de São Paulo e Leblon/Ipanema,
Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca, etc. no caso do Rio de Janeiro). Os mapas 1 e 2, a
seguir, mostram, respectivamente, a distribuição dos valores de locação para Escritórios
Corporativos nas cidades de São Paulo (JLL, 2015) e do Rio de Janeiro (Colliers, 2014).
Mapas 1 e 2 – São Paulo e Rio de Janeiro: valores de locação (R$/m²) de Escritórios (alto padrão) por região

Fontes: SP: JLL (2015). RJ: Colliers (2014). Mapas elaborados pela JLL (SP) e Colliers (RJ) e adaptado pelo
autor.

A partir dos mapas acima é possível observar que não há um único polo nas cidades de
São Paulo e do Rio de Janeiro, mas sim vários, havendo ainda a possibilidade de surgirem novas
áreas, conforme forem crescendo os fatores limitantes às áreas já existentes. Com relação ao
mercado de Escritórios, em especial para locação, Sato (2008) destaca que, havendo oferta
qualificada disponível, em linha com as condições de infraestrutura e com o desenvolvimento
corrente econômico e empresarial, haverá uma intensificação da absorção de espaços. Vargas
(2000), por sua vez, afirma que a forma de escolher a localização e o uso a ser desenvolvido
“varia de acordo com a atividade empresarial. Ou seja, acontece de forma diferente se as firmas
forem administradas por seus próprios donos ou gerentes”.
4.2.1.1.2. Dinâmica espacial radial: característica dos Galpões
Por meio dos relatórios das empresas de Real Estate, foi possível constatar que, quanto
mais próximas estão as cidades do interior de suas respectivas capitais, maior é a proximidade
dos grandes mercados produtores e consumidores, assim como é maior a proximidade das fontes
de mão-de-obra mais qualificada. Tal condição, presume-se, aparenta ser mais essencial no
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mercado de Galpões Logístico-industriais do que no de Escritórios Corporativos propriamente,
até porque, no caso desse último, o grande centro urbano já é por natureza o seu espaço. No caso
do estado de São Paulo, por exemplo, localização privilegiada significa estar em um raio entre 30
e 60 km da capital, assim como, no estado do Rio de Janeiro, privilegiadas são as áreas que se
encontram dentro do Arco Metropolitano. O Gráfico 8, a seguir, relaciona os principais
municípios do entorno da cidade de São Paulo (em ordem de distância, em km) com o valor
(R$/m²) cobrado pelas locações de Galpões (JLL, 2015):
Gráfico 8 – Estado de São Paulo (2015): relação entre distâncias da capital e valor de locação de Galpões de alto
padrão (R$/m²)

Fontes: JLL (2015) e site “Distância entre Cidades” (2017). Gráfico elaborado pelo autor. *ABCDM: Municípios
de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá. Para o cálculo da distância entre
ABCDM e a capital, foi utilizada a média da distância dessas cidades. O valor de locação foi fornecido pela JLL.

O Gráfico 9, por sua vez, relaciona os valores de locação (R$/m²) e distância (km) dentro
do estado do Rio de Janeiro:
Gráfico 9 – Estado do Rio de Janeiro (2015): relação entre distâncias da capital e valor de locação de Galpões de
alto padrão (R$/m²)

Fontes: JLL (2015) e site “Distância entre Cidades” (2017). Gráfico elaborado pelo autor.
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A partir dos gráficos acima é possível observar que, na medida em que as cidades do
interior se distanciam das suas respectivas capitais (São Paulo e Rio de Janeiro) há uma
tendência à redução dos valores de locação dos Galpões, parecendo ser essa a dinâmica desse
segmento para esses locais.
4.2.2. Grau de sincronia entre oferta e demanda marginal
No estudo do Real Estate, a “Teoria de ciclos imobiliários e evolução do preço de
locação”, conceituada por Mueller (1995), assume que o preço pedido de locação é uma função
da posição em que está o mercado entre as fases do ciclo de Real Estate. Segundo Mueller &
Pevnev (1997, apud Pires, 2016) este ciclo divide-se em quatro fases, baseado nas diferenças
entre oferta e demanda. Dessa forma, os mercados são definidos como tendo dois ciclos de alta
(Recuperação e Expansão), quando o crescimento da demanda é mais alto do que o crescimento
da oferta, e dois ciclos de baixa (Excesso de Oferta e Recessão), quando a demanda é menor do
que a oferta, conforme o Gráfico 10, a seguir:
Gráfico 10: Ciclo de Mercado

Fonte: Mueller & Pevnev (1997, apud Pires, 2016).

Os diversos mercados imobiliários podem apresentar demandas evoluindo mais
rapidamente que suas ofertas ou o vice-versa. Estas condições, específicas de cada segmento,
acabam portanto por definir os tempos de duração em cada ciclo. Dessa forma, segmentos com
menor sincronia entre oferta e demanda tendem a permanacer um tempo maior nas Fases 1
(Recuperação) e 4 (Recessão), cujos preços de locação estão abaixo do preço de equilíbrio.
A partir da leitura dos relatórios de mercado, assim como demais publicações consultadas ao
longo do estudo, foi possível constatar que, pelo lado da oferta marginal, ou seja, da oferta por
unidade, fatores como o tempo médio de construção e o montante de recursos envolvidos,
presentes no segmento de Escritórios Corporativos, são razoavelmente superiores aos observados
no segmento de Galpões Logístico-industriais. De acordo com o site RExperts
(www.rexperts.com.br), criado por Engenheiros Civis, o prazo de construção de um Galpão
Industrial gira em torno de 8 a 18 meses, ao passo que, para um edifício multipavimentos (caso
dos Escritórios Corporativos) este prazo salta para um intervalo entre 24 e 36 meses. Ou seja, o
tempo médio dos Escritórios é, no mínimo, três vezes maior e o máximo pode ser até duas vezes
maior. Ao mesmo tempo, o custo de construção, por metro quadrado, de um Galpão Industrial é
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razoavelmente inferior ao custo de um edifício que comporte Escritórios Corporativos
(aproximadamente 50% menor), conforme pode ser constatado na Tabela 1, a seguir:
Tabela 1: CUB – Custos Unitários da Construção - Valores em R$/m² (2016) estados de São Paulo e Rio de Janeiro

Fontes: SindusCon SP e SindusCon RJ (2016). Para GI não há distinção de Padrão de Acabamento.

Dessa forma, considerando somente os dois referenciais acima (tempo de obra e custo de
construção por m²), independentemente da metragem envolvida, conclui-se que, no caso dos
Escritórios, o montante aportado, assim como o tempo de comprometimento desse montante ao
longo do processo de incorporação, é superior ao dos Galpões Logísticos-industriais. Segundo
Sato (2008), o montante de recursos necessários à implantação de edifícios de Escritórios,
elevado, faz com que o capital dos empreendedores, por si só, não seja suficiente para o
atendimento das demandas, quando existentes, do mercado. Deve-se considerar ainda que, no
caso dos Escritórios Corporativos, por sua vez compostos por pavimentos de aproximadamente
1.000 m², e cujo número de pavimentos, sem considerar as áreas referentes ao subsolo,
dificilmente é inferior a dez ou quinze por unidade, a conclusão de uma obra só ocorre, de fato,
quando 100% do projeto é cumprido. Não há, portanto, como entregar nenhum pavimento com
somente parte do edifício pronta. Já no caso dos Galpões Logístico-industriais, pelo fato da
edificação ser, via de regra, térrea, há a possibilidade de uma entrega parcial, em módulos, o que
permite reduzir ainda mais os montantes envolvidos, além dos prazos, flexibilizando, por
conseguinte, a oferta. Com relação às áreas do segmento de Galpões, o site Galpão Eficiente,
afirma que existem disponíveis no mercado “extensões que vão de 4 mil metros quadrados até
algumas dezenas de milhares de metros quadrados” (GALPÃO EFICIENTE, 2017).
Analisando agora os dois segmentos pelo lado da demanda, apesar dos relatórios de
mercado apresentarem processos de ocupação e desocupação dos Escritórios Corporativos que
muitas vezes impactam um edifício inteiro por evento, o mesmo, em tese pode ocorrer no
mercado de Galpões, não podendo ser, sob o ponto de vista do estudo, uma razão que contribua
para um eventual descompasso. Ou seja, o descompasso entre oferta e demanda, reside, na
verdade, na oferta de Escritórios Corporativos, cujo tempo entre o processo de decisão e a
entrega efetiva do imóvel, associado aos montantes envolvidos no processo de incorporação por
unidade, possa estar sob dois momentos econômicos opostos. Ainda com relação a este
descompasso da oferta, observado no segmento de Escritórios, na Carta do NRE nº 42-15, de
dezembro de 2015, os autores (Rocha-Lima Jr., Monetti e Alencar) consideram que noventa por
cento é uma fração aproximada de ocupação no qual equilíbram-se o aluguel e o valor justo dos
edifícios de Escritórios Corporativos na cidade de São Paulo. De acordo com a publicação, os
prognósticos de comportamento em São Paulo para imóveis de alto padrão deste segmento
indicam a possibilidade de recuperação futura dos aluguéis, o que poderá se converter em forte
crescimento, caso não ocorra expansão da oferta, resultado por sua vez da não atratividade dos
preços praticados junto aos investidores. Desta forma, a combinação destes dois fatores
(recuperação dos valores dos aluguéis com baixa oferta de espaços) poderia levar o mercado a
um pico de preços em um horizonte médio, aproximadamente em 2022.
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4.3
Dependência efetiva do espaço físico
4.3.1 Home-office nos Escritórios: menos espaço
Os relatórios mostraram também que, no caso dos locatários de Escritórios Corporativos, a
crise econômica provocou efeitos sobre os quadros de funcionários das empresas, como a
consolidação de diferentes setores, acarretando assim na redução dos espaços a se ocupar
(número de estações de trabalho, por exemplo). Em reportagem da Buildings, denominada
“Como as novas tecnologias impactam no mercado imobiliário Corporativo”, Fernando Libardi,
Diretor da empresa, afirma que, há décadas atrás, o mercado imobiliário corporativo era bem
diferente do atual, tendo em vista que grande parte das ocupações estavam em prédios de
pequenos escritórios, fazendo assim com que as maiores empresas, que precisavam de mais
espaço, acabassem construindo seus próprios empreendimentos ou, até mesmo, ocupando casas.
Entretanto, prossegue Libardi, com a evolução do mercado, as incorporadoras passaram a
oferecer, para locação, os chamados empreendimentos corporativos, com lajes maiores, fazendo
assim como que os ocupantes passassem a ter acesso a um sistema no qual a expectativa é
sempre de algo melhor do que o anterior, incluindo o fator tecnológico e chegando a padrões de
nível internacional, inclusive no que diz respeito à inserção dos conceitos sustentáveis na
Construção Civil. O autor aborda esse tema exatamente para tratar da tecnologia no mercado
imobiliário e sobre a demanda desta por parte dos ocupantes de Escritórios Corporativos. Ou
seja, se antes o foco desses ocupantes estava nos espaços maiores, atualmente, a busca é também
por avanços que proporcionem tecnologia, infraestrutura e eficiência no uso dos imóveis,
acarretando com isso na redução das áreas ocupadas. Segundo Libardi, esse tipo de
comportamento deverá estar cada vez mais presente, no setor, nos próximos anos.
Dentre as tecnologias presentes no mercado imobiliário, e destacadas por Libardi, está a
hospedagem de dados por meio de servidores remotos. Conhecida também como cloud (nuvem),
essa tecnologia reduz o uso de servidores fixos, demandando assim menos espaço para abrigálos, e possibilitando, por conseguinte, que seu acesso possa ser realizado de qualquer lugar. Essa
tecnologia vai exatamente de encontro com o conceito de home-office, o que reduz ainda mais a
demanda por espaço físico (menos espaço para o armazenamento de dados e também menos
espaço para as pessoas). Antigamente, prossegue Libardi, “as empresas tinham a necessidade de
ter pessoas nos escritórios, consultando, organizando e fazendo a manutenção de quilos e quilos
de arquivos em papel”. Entretanto, “com o avanço da internet e de sistemas de acesso remoto,
além da tecnologia cloud, isso não é mais necessário” (BUILDINGS, 2017).
Uma pesquisa denominada “Home Office Brasil”, conduzida pela SAP Consultoria,
empresa especializada em Recursos Humanos, foi realizada em 2016, contando com 325
empresas de diferentes regiões do país, de vários segmentos e portes. Seus resultados mostraram
que a prática do home-office é uma tendência em crescimento no país. A pesquisa apresentou três
movimentos distintos de crescimento do home-office em relação ao estudo anterior, realizado em
2014. Houve (a) aumento de 50% no número de empresas que estão implantando a prática, (b)
aumento de 15% no número de empresas que estão estudando a implantação da prática e (c)
aumento de 28% na formalização da prática.
Adicionalmente a estes resultados, a SAP informou que foi notório o interesse das empresas
em obter informações sobre a prática do home-office: somente o evento de lançamento da
segunda edição do estudo contou com a participação de mais de 80 empresas. Justificando os
movimentos de descentralização verificados nas metrópoles globais (tópico já abordado), mas
também totalmente em linha com o aspecto da dependência efetiva do espaço físico, Santovito
(2004, apud Sato, 2008) afirma que avanços tecnológicos, tais como telefonia celular,
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videoconferências, correio eletrônico e internet eliminam a necessidade de reuniões presenciais
com clientes e fornecedores.
4.3.2

E-commerce nos Galpões: mais espaço
Já no caso dos Galpões Logístico-industriais, a demanda por espaço é menos flexível,
tendo em vista a necessidade que se tem para o desempenho das atividades operacionais
comumente encontradas, como produção e estocagem de mercadorias físicas. Com relação à
demanda por estocagem especificamente, um segmento que vem ganhando muita força no
Brasil, e que demanda cada vez mais espaço nos Galpões, é o chamado e-commerce (comércio
eletrônico), praticado por empresas que possuem lojas “virtuais”, cujas vendas ocorrem quase
que exclusivamente por meio de sites na internet, sendo a entrega do produto, por sua vez,
feita diretamente na residência do cliente. Segundo a SEBRAE (2016), as categorias com
melhor desempenho no e-commerce são moda e acessórios (14%), eletrodomésticos (13&),
telefonia/celulares (11%), cosméticos, perfumaria e cuidados pessoais (10%), livros,
assinaturas e revistas (9%), casa e decoração (9%), informática (7%), eletrônicos (6%),
esportes e lazer (4%) e brinquedos e games (4%). Ou seja, a grande maioria das aquisições são
de mercadorias estocáveis. Segundo site Logweb “notadamente, o crescimento do setor gera um
maior volume logístico e, com isso, grandes empresas demandam galpões para atender às
necessidades de armazenamento e distribuição dos produtos” (LOGWEB, 2016). Em seu estudo
sobre a certificação da qualidade de Condomínios Logísticos no Brasil, Mora (2016), com base
em dados do Relatório ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) de 2013, informa que, em
relação ao comportamento setorial, referente ao tipo de clientes que preferem utilizar
Condomínios Logísticos, este fica concentrado nos setores varejista, de comercio eletrônico e de
cosméticos.
Dados da JLL (apud E-commerce, 2014) mostram que, em 2014, essa modalidade de
comércio já representava 4% do comércio varejista mundial, tendo uma expansão de 14,8% ao
ano entre 2007 e 2014. Rodrigo de Almeida Couto, gerente sênior nacional da CBRE (apud
Logweb, 2016) afirma que, nos Estados Unidos, esse setor já corresponde por 8% das vendas
totais no varejo e que no Brasil representa 4%. Segundo ele “a necessidade do chamado same
day delivery é praticamente obrigação de sobrevivência”. Couto cita que “entregas farmacêuticas
já acontecem em 4 horas após o pedido, o que deve mudar, em um curto espaço de tempo, toda a
dinâmica de distribuição da cidade” (LOGWEB, 2016). O site E-commerce Brasil explica que,
em 2013, as expectativas de vendas globais do varejo online corresponderam a US$1,2 trilhão,
representatividade que, segundo eles, fez com que que os profissionais do setor levantassem a
seguinte questão: “como, quando e de qual local as mercadorias devem sair para chegar aos
destinos de forma mais ágil?”. Segundo o E-commerce Brasil (2014), “nos Estados Unidos, por
exemplo, estima-se que 30% da demanda de grandes galpões industriais estejam relacionados
com o comércio eletrônico” (E-COMMERCE, 2014). No Brasil, segundo a SEBRAE (2016),
entre 2001 e 2015, o faturamento desse segmento apresentou crescimento acelerado no Brasil,
sendo que em 2015 foram realizadas compras por meio do e-commerce por quase 40 milhões
de consumidores, totalizando mais de 100 milhões de pedidos. Dados da E-bit, empresa
especializada em informações do comércio eletrônico, (apud SEBRAE, 2016), mostram que o
setor movimentou, em 2013, R$ 28,8 bilhões, em 2014 R$ 35,8 bilhões e, em 2015 R$ 41,3
bilhões. A estimativa de faturamento para 2016, quando foi realizada a pesquisa, era de
aproximadamente R$ 44,6 bilhões.
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4.3.3

Eficiência dos novos Galpões
Ao mesmo tempo em que a demanda por espaço nos Galpões Logístico-industriais tende a
crescer com o aumento de setores como o e-commerce, a eficiência embutida na qualidade dos
novos imóveis entregues faz com que, à luz de uma oferta mais flexível e ajustada à demanda,
conforme característica do própria do segmento (e já discutido), as condições referentes aos
valores de locação mantenham-se mais ao lado dos locadores do que propriamente dos
locatários. Pedro Candreva, Diretor Regional da JLL, afirma à Revista Panorama que “o
tomador locador está disposto a pagar o mesmo ou até mais em razão dos diversos benefícios
que os novos Galpões oferecem” (PANORAMA, 2015). Ou seja, um bom desempenho logístico
pode depender, não só do local, mas também da estrutura do imóvel utilizado. Outro diferencial
que vem sendo também observado em muitos dos novos Galpões Logístico-industriais é a
disponibilização de estruturas modernas de escritório, fazendo assim com que estes se tornem
imóveis completos sob o ponto de vista do atendimento corporativo.
5.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percorridas todas as Etapas, foi possível verificar que, entre maio de 2013 e maio de 2016,
o grupo dos FII que contém Galpões Logístico-industriais como ativos-alvo apresentou melhores
resultados em todos os Indicadores propostos, quando comparado com o grupo de Escritórios
Corporativos, ou seja, apresentaram maior rentabilidade das locações vigentes, menor
desocupação de seus imóveis, manteve um maior percentual de ativos Real Estate em sua
carteira quando levantados os valores em unidades monetárias e, por fim, apresentaram uma
menor desvalorização de suas cotas no mercado secundário.
Analisando, por sua vez, qual o comportamento mercadológico dos segmentos dos ativosalvo desses grupos de FII, sobretudo no chamado “eixo Rio-São Paulo”, o estudo concluiu que,
mesmo em meio à crise econômica que acompanhou todo o período, os Galpões apresentaram
maior resiliência frente aos impactos da crise econômica observada, com maiores absorções
brutas e líquidas, assim como maior manutenção dos valores pedidos para locação e das taxas de
vacância. Os relatórios de mercado informaram que, na medida em que novos Galpões eram
disponibilizados em áreas mais próximas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, as
possibilidades de ganhos por parte dos ocupantes por meio de eficiência logística, associada a
imóveis mais modernos, motivava a mudança de local (Flight to Quality), mesmo que isso
eventualmente significasse arcar com maiores custos com locação. No segmento de Escritórios
foi relatado também que, mesmo em meio à crise econômica já mencionada, houve por parte de
seus respectivos ocupantes uma busca por imóveis mais novos e modernos. Esse Flight to
Quality dos Escritórios, entretanto, mostrou-se, segundo os relatórios e demais fontes, mais
motivado pela associação de dois fatores: (a) preços atrativos, dado que o excesso de imóveis no
mercado, resultado por sua vez de uma oferta descompassada, levou os locadores a aceitarem
valores menores que os esperados, tentando com isso minimizar suas perdas, e (b) a
possibilidade de redução de áreas, tendo em vista que as características desses novos imóveis
possibilitam atividades de home-office (servidor na nuvem) e a consolidação de diferentes
setores (pavimentos no padrão Core & Shell). Já no caso dos Galpões, a redução de áreas não
apareceu como um elemento motivador do Flight to Quality de seus ocupantes. Ao contrário, o
que se observou, por meio das referências, foi o crescimento, ao longo dos últimos anos, do ecommerce, cuja demanda por Galpões para o armazenamento de mercadorias é um fator
elementar.
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Como produto da análise dos segmentos que compõem os ativos-alvo dos FII objeto do
estudo, foi possível identificar três elementos-chave que, aplicados às suas respectivas
características, apresentaram-se como fundamentes para o entendimento dos resultados
encontrados. São estes (a) a dinâmica da valorização espacial, (b) o grau da sincronia entre oferta
e demanda marginal e (c) o grau de dependência efetiva do espaço físico. Com relação ao
primeiro elemento, o fato dos Galpões proporcionarem maior eficiência na medida em estão
mais próximos dos grandes centros urbanos, cria uma dinâmica de valorização da locação
voltada para um único ponto geográfico, fazendo assim com que não haja outra alternativa para o
ocupante, ceteris paribus (ou seja, mantidas as demais condições) além do deslocamento no
sentido interior-capital. Já no caso dos Escritórios, a dinâmica dentro da cidade (sua escala)
apresentou-se mais multipolarizada, com várias regiões competindo entre si e novas sendo
continuamente criadas, até mesmo em função da limitação que há para o crescimento dentro de
cada uma delas. Essa multipolarização dentro das cidades, portanto, não direciona os ocupantes
dos Escritórios para um único sentido” na busca da eficiência, como ocorre no segmento de
Galpões (ao longo das rodovias que ligam o interior às capitais).
Com relação o grau da sincronia entre oferta e demanda marginal, foi observado que a
maior maleabilidade da oferta de Galpões, em especial no que diz respeito a custo por metro
quadrado e tempo de obra, associada à possibilidade de se entregar o imóvel de forma modular,
faz com que haja uma oferta mais ajustada com a sua respectiva demanda do que ocorre no
segmento de Escritórios. Isto proporciona uma quantidade menor de imóveis desocupados, o que
por sua vez não pressiona a queda dos preços de locação. Tratando, por fim, do terceiro
elemento, que é a dependência efetiva do espaço físico, o estudo mostrou que o Flight to Quality
dos Escritórios vem seguido da redução das novas áreas ocupadas, sendo que um motivo,
mencionado há pouco, é o crescimento do home-office. Outro motivo é consolidação, em meio à
crise, dos diferentes setores das empresas, reduzindo assim o número de empregados. Foi
observada também, no caso dos Escritórios, a possibilidade de utilização compartilhada das
estações de trabalho, na qual dois ou mais empregados utilizam a mesma estação, só que em
momentos diferentes. O segmento de Galpões, por sua vez, segue na dependência de espaço para
a produção e armazenagem de mercadorias.
6.
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