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SETOR TRANSAÇÕES VOLUME FINANCEIRO (R$)
TOTAL M² 

TRANSACIONADOS
PREÇO/M² CAP RATE

Office 24 R$ 2.218.893.266,71 140.791,25 R$ 15.760,16 6,10%

Industrial 10 R$ 829.216.735,36 459.098,00 R$ 1.806,19 7,60%

Retail 5 R$ 930.301.878,75 97.517,85 R$ 9.539,81 8,00%

TOTAL 39 R$ 3.978.411.880,82 697.407,10 R$ 5.704,58 6,94%

-0,1%
PIB 2021 T2 –
Variação Trimestral

13,7%
Taxa de desemprego
(julho/21)

10,25%
IPCA (12 meses)

Fonte: LCA; Tesouro Direto

10,86%
Título Público Brasileiro
pré-fixado 10 anos

ESTATÍSTICAS DE MERCADO

Variação

Anual

INDICADORES ECONÔMICOS
CENÁRIO ECONÔMICO
Durante o terceiro trimestre de 2021 a campanha de vacinação avançou expressivamente no país, o que reduziu o número de

casos de COVID-19 e de mortes causadas pelo vírus. Naturalmente, a flexibilização das medidas restritivas foi ampliada,

permitindo, sobretudo, maior atuação dos serviços ligados ao varejo. Apesar disso, conforme os dados da PMC restrita de agosto,

o volume de vendas do varejo recuou 3,10% comparado a julho. O ICC (Índice de Confiança do Consumidor) também recuou em

6,7% em setembro. Essa queda reflete a alta da inflação, que reduz o poder de compra do consumidor.

O desemprego continua elevado, apesar de ter registrado leve melhora na taxa, que atingiu 13,70% em julho. O nível de

trabalhadores subocupados, aqueles que trabalham menos horas do que poderiam trabalhar, atingiu número recorde. O IPCA de

setembro foi de 1,16%, ao passo que o acumulado de 12 meses alcançou 10,25%, maior nível desde 2016. O principal driver

desse aumento de preços da cesta do IPCA é o combustível, por conta da sua política de preços, uma vez que a Petrobras tem

seu combustível atrelado às commodities internacionais.

PANORAMA DE MERCADO
Do ponto de vista das transações, o desempenho dos investimentos imobiliários apresentou estabilidade em relação ao último

trimestre, uma vez que o número de transações foi o mesmo. Apesar disso, o volume transacionado foi 6,17% maior, ao passo que

o estoque total obteve queda de 38%. Esse trimestre registrou uma média de preço/m² de R$ 5.704,58 – o que representa aumento

de 72% comparado ao trimestre anterior.

O cap rate médio do trimestre passado havia sido 7,8%, enquanto esse trimestre a média foi de 6,94%. A redução de 0,86 p.p. pode

ser explicada por alguns fatores. O primeiro é a melhora significativa do cenário pandêmico no Brasil nesse trimestre, aumentando

as expectativas para a retomada no curto prazo. Assim, enxerga-se menos risco e exige-se um menor prêmio pelos ativos,

reduzindo o cap rate.

Com o aumento generalizado dos preços, o segundo fator é que os indicadores que medem essa variação aumentam também. Os

contratos de aluguel, por sua vez, são indexados em diferentes indicadores de inflação, e têm seus preços reajustados de tempo

em tempo. Por conta da pressão inflacionária, então, espera-se que com os reajustes a receita do aluguel recebida pelos

proprietários aumente, assim como o valor presente desses ativos, contribuindo para a diminuição do cap rate.

Variação

Anual

Projeção

12 meses

6,94%
Média Cap Rate

3,98 bi
Volume Total (R$)

44
Ativos transacionados

697.407
Área (m²)

(todas as classes)

Projeção

12 meses
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Office
O mercado de office registrou no terceiro trimestre duas vezes mais transações que no trimestre anterior, novo

recorde desde o início da pandemia. O cenário atual está sendo caracterizado pela volta dos colaboradores aos

escritórios e à medida que a campanha de vacinação avança.

Adicionalmente, o volume financeiro de office aumentou 144% em comparação com o segundo trimestre. Parte

considerável dessa variação deve-se a transação do Alto da Nações - Torre Corporativa no mês de setembro. O

valor da transação foi de R$ 1 bi.

A média do cap rate recuou e fechou em 6,1% refletindo a melhora dos índices da pandemia e a conjuntura

macroeconômica atual.

Industrial
O mercado industrial registrou 10 transações no terceiro trimestre, queda significativa em relação ao trimestre

anterior, quando foram realizadas 24 transações. Após apresentar bons resultados no segundo trimestre, o setor

desacelerou e fechou esse trimestre com números próximos aos do início do ano e inferiores aos do segmento de

escritórios.

Diante disso, o volume financeiro foi de R$ 829.216.735,36, variação negativa de -69,8% quando comparado com o

2º trimestre que registrou R$ 2.744.634.914,96.

A média do cap rate fechou em 7,64%, atingindo seu menor valor desde o início da pandemia, mantendo a

trajetória de queda do trimestre anterior, quando o cap foi de 8,17%.

Retail
O mercado de Retail apresentou 5 transações, um acréscimo pequeno em relação ao segundo trimestre de 2021,

quando foram registradas 4 transações. Adicionalmente, o volume financeiro foi de R$ 930.301.878,75, um valor

consideravelmente maior que o registrado no segundo trimestre (R$ 92.100.000). Esse resultado pode ser

explicado, sobretudo, pela transação do Pantanal Shopping, Porto Velho Shopping, Shopping Boulevard e North

Shopping Maracanaú, por um valor de R$ 659.500.000 .

A média do cap rate foi de 8%, aumento de 0,36 p.p em relação ao trimestre anterior. Esse resultado se deu

principalmente pela transação de ativos variados.

14.2%

42.5%

43.3%

Retail Industrial Office

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3

Industrial Retail Office

 R$-

 R$2,000

 R$4,000

 R$6,000

 R$8,000

2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3

Industrial Retail Office(em milhões)

CAP RATE POR SETOR

VOLUME FINANCEIRO POR SETOR

VOLUME FINANCEIRO POR SETOR (acumulado no ano)



M A R K E T B E AT

Investimentos T3 2021

BRASIL

Projeções e tendências

NOME SETOR COMPRADOR VENDEDOR TOTAL M²
PREÇO DA 

TRANSAÇÃO (R$)
PREÇO/M² REGIÃO

Pátio Malzoni - Bloco A Offices
Bluemacaw Catuaí AAA FII 

(BLCA11)
BlueStone Investimentos 9.443 R$ 364.853.382 R$ 38.639,04 Faria Lima

Pantanal Shopping / Porto Velho Shopping / Shopping 

Boulevard / North Shopping Maracanaú
Retail

Vinci Partners

(VISC11)
Ancar Ivanhoe 61.496 R$ 659.500.000 R$ 10.724,23 MT/RO/RJ/CE

BTS Lojas Americanas Industrial
GGR Covepi FII

(GGRC11)

CSHG Logistica FII 

(HGLG11)
89.187 R$ 278.000.000 R$ 3.117,05 Uberlândia

Principais transações

No segmento de office, destacamos a transação de seis andares da Torre A do Pátio Malzoni, edifício icônico da Faria Lima. O comprador é a Blue Macaw e a Catuaí, e a

transação foi feita através da oferta de esforços restritos por meio de um FII. O preço da transação foi de R$ 364.853.382, e desses seis andares, quatro estão atualmente locados

para o Google. Com isso, a transação registrou preço por metro quadrado de R$ 38.639, se consolidando como um dos maiores preços por m² na série histórica de transações

capturadas do mercado.

Já em relação ao varejo, a principal transação foi a compra por parte da Vinci de quatro shoppings da Ancar Ivanhoe, sendo esses o Pantanal Shopping (MS), Porto Velho

Shopping (RO), Shopping Boulevard (RJ) e North Shopping Maracanaú (CE). A área bruta locável transacionada total foi de 61.496 m² por um preço de R$ 659 milhões, resultando

em um preço/m² de R$ 10.724,23. Assim, o FII de shoppings da Vinci permanecerá sendo o fundo imobiliário detentor do maior número de participações diretas em shoppings e

passará a ser o único fundo imobiliário de shoppings centers listados na B3 com presença em todas as regiões do país.

No setor de logística, o FII CSHG Logística concluiu a venda de um imóvel que possui 89.187 m² e que está 100% locado para a Lojas Americanas, através de contrato atípico. O

valor a ser recebido corresponde a R$ 253 milhões, registrando preço por m² de R$ 2.836,74. A venda será para o fundo GGR Covepi Renda.

No mercado imobiliário atual, o setor logístico se encontra em suas mínimas históricas de taxa de vacância, ao passo que alguns shoppings têm alcançado patamares de

vendas pré-pandemia. Mesmo com o recente aperto monetário, levando a taxa Selic à 6,25% ao ano, a projeção é de 8,25% ao término de 2021. Essa taxa ainda é baixa perto

da rentabilidade anual dos FIIs, e sua alta não será responsável por retirar o investidor do mercado.

No mercado de lajes corporativas existe certo descompasso entre o custo de construção e o valor dos ativos. O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registra uma

alta de 15,93% nos últimos doze meses. Esse índice, em congruência com o aumento do preço dos próprios terrenos, ainda não foi absorvido na precificação dos imóveis.

Então, há potencial para essas lajes serem valorizadas através dos ganhos de capital nas avaliações patrimoniais que acontecerão daqui para frente.
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Distribuição dos contratos por prazo de vencimento

INDICADORES

Área do Portfólio por setor (m²)

Distribuição dos contratos por indexador 

de reajuste

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

A variação do índice IFIX entre o começo do ano e o final de setembro foi de -5,41%. Em julho o índice apresentou variação

positiva de 2,51% (MoM), porém nos meses de agosto e setembro houve uma desvalorização de 2,63% e 1,24% (MoM)

respectivamente.

Com a disparada do IGP-M, que acumula alta de 33,83% em 12 meses, há um aumento do risco de inadimplência e da

possibilidade de troca de índice de revisão dos contratos. Diante disso, já se observa um movimento de troca do IGP-M pelo

IPCA nos contratos de ativos dos FIIs. Entre o primeiro e segundo trimestre desse ano é possível observar uma queda de

10,31% nos contratos de aluguel indexados ao IGP-M.

Apesar da nova elevação da taxa Selic para 6,25%, o impacto no mercado de FIIs é suavizado, visto que os contratos dos ativos

são, em sua maioria, indexados ao IGP-M e ao IPCA, e seus retornos continuam mais atraentes frente às NTN-Bs de longo

prazo.

Em relação ao Ibovespa, o descolamento com o IFIX ainda perdura, uma vez que esse engloba FIIs de tijolo que estão em

processo de recuperação paulatina.

Fonte: LCA; B3

Nota: 132 FII’s foram considerados nesse relatório
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