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á três décadas iniciámos uma viagem
cheios de esperança. Arregaçámos as
mangas e dedicámos a nossa energia à
concretização de sonhos. Sonhos que,
muitas vezes, assumem a forma de pontes. Pontes
que conduzem, se tudo correr bem, a um aperto
de mão. A um entendimento que gera valor e que
assenta na confiança num futuro próspero. De que o
dia de amanhã vai ser melhor do que o que foi hoje.
John F. Kennedy disse que “a mudança é a lei da
vida. Aqueles que só olham para o passado ou para
o presente vão certamente perder o futuro.”
Na CBRE somos agentes dessa mudança. Abrimos
as pontes do futuro aos nossos clientes, com a
confiança de que, connosco, estão com o parceiro
certo para encontrar o caminho mais inteligente
e sustentável. Trazemos o peso da nossa marca.

Somos reconhecidos pelo nosso profissionalismo
e serviço de excelência. E não conseguimos
esconder o orgulho de um percurso ímpar. Mas a
bagagem que levamos para esta viagem é leve.
Porque quem quer criar vantagens para clientes
tem de olhar olhos nos olhos o futuro que se
propõe a construir.
Trinta anos de CBRE em Portugal. Trinta anos
que, nesta edição, não deixamos de olhar pelo
retrovisor. Trinta anos que contam a história
de uma empresa World Class. Mas o caminho
faz-se para a frente e a grande velocidade. Na
CBRE somos veículo de mudança. Que trilha a
estrada do futuro e vos conduz, com confiança,
ao vosso lugar na primeira fila. Esteja connosco
no momento certo. E, sobretudo, no lugar certo.

A informação contida neste documento foi obtida de forma cuidada. Apesar de não duvidar da
sua exatidão, a CBRE não presta qualquer garantia ou declaração quanto à mesma. A informação
refere-se a maio de 2018 e pode ser alterada sem aviso. Esta informação destina-se exclusivamente
a clientes da CBRE, não podendo a mesma ser reproduzida sem o consentimento prévio da CBRE.
© Maio 2018. All rights reserved.
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BREVES

CBRE DENTRO E FORA DE PORTAS

SWAP & SHARE – UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL INTERNACIONAL
A CBRE vai realizar, este ano,
mais uma edição do Programa
Swap & Share, uma iniciativa
que permite aos colaboradores
da consultora a oportunidade
de terem uma experiência
profissional internacional. A ideia
é dois colaboradores da CBRE
de diferentes países trocarem de
posições durante uma semana
com o objetivo de partilharem
boas práticas.
O programa Swap & Share é
uma das muitas oportunidades
internacionais concedidas pela
CBRE aos seus colaboradores.

PARCERIA ESTRATÉGICA PARA O SETOR RESIDENCIAL

A CBRE e a Castelhana,
empresa especializada em
investimento e venda de
imóveis de habitação premium, criaram, este ano, uma
parceria estratégica para o
setor residencial.
Esta aliança pretende dar resposta aos desafios do mercado residencial, assim como
reforçar a proximidade e a

oferta integrada aos clientes.
Desta forma, a CBRE ficará
responsável pelas transações
imobiliárias no segmento empresarial e a Castelhana por
dinamizar o setor residencial,
através da venda de moradias, apartamentos, casas e
empreendimentos premium,
no segmento business-to-consumer.

CBRE ABRE NOVA ÁREA
DE CAPITAL ADVISORS
A CBRE lançou recentemente
a área de Capital Advisors em
Portugal. A área de Capital
Advisors oferece expertise em
todos os aspetos financeiros
imobiliários, incluindo Corporate
Finance, Investment Advisory e
Loan Services. Igor Borrego será
responsável por esta área que
pretende responder à crescente
procura no mercado pela
angariação de capital e dívida
para operações de real estate,
bem como para a estruturação
e assessoria de operações de
compra e venda de NPL’s e
distressed assets existentes no
setor financeiro português.
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CBRE REMODELA INSTITUIÇÃO QUE ACOLHE JOVENS EM RISCO,
EM PARCERIA COM O JUST A CHANGE
Os colaboradores da CBRE uniram esforços, no dia 9 de março,
para remodelar o Lar Adolfo
Coelho, da Fundação António
Silva Leal, instituição que acolhe
de forma temporária jovens mulheres em situação de risco.
Uma iniciativa que envolveu a
participação de 90 colaboradores da CBRE, realizada em parceria com o Just a Change, uma
associação sem fins lucrativos
que reabilita casas de pessoas
carenciadas e que conta com o
apoio da consultora imobiliária
desde 2014.

Outra das ações solidárias
desenvolvidas pela CBRE é o
torneio anual de padel – “Padel
by Night” – realizado no Clube
VII, em Lisboa, no qual o valor
total das inscrições reverte para
esta instituição. Este evento
reúne cerca de 60 jogadores,
entre clientes e colaboradores
da CBRE, que jogam em prol de
um mundo melhor.
No último ano, a CBRE recolheu
fundos suficientes para a reabilitação de duas casas e mais de
120 bens para bebés de famílias
carenciadas.

P A N O R Â M I C A
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CAMPANHA BE WELL PROMOVE SAÚDE E BEM-ESTAR

Um Sunset Party foi o mote para reunir clientes
e colaboradores da CBRE, no terraço da
consultora, em Lisboa. Um evento de final de
verão que permitiu saborear um final de tarde
informal e descontraído.
Nesta iniciativa, que contou com mais de 100
pessoas, foi possível brindar com cocktails
variados ao final da estação quente e ao
recomeço dos trabalhos, sempre ao som da
melhor música.

“Be Well Week – Eat Smart, Think Well, Be Active”
foi o tema da campanha realizada pela CBRE,
em toda a região EMEA, entre os dias 9 e 14 de
outubro, com o objetivo de promover a saúde e o
bem-estar dos seus colaboradores.
Aulas de yoga e surf, massagens, caminhadas,
pequeno-almoço saudável e workshop de snacks
saudáveis foram as atividades realizadas em
Portugal, entre segunda-feira e sábado, em nome
de uma vida mais saudável.

SUNSET PARTY JUNTA CLIENTES E COLABORADORES DA CBRE

CBRE SOBE AO PICO DE PORTUGAL
Uma equipa de colaboradores de várias áreas
de negócio da CBRE subiram, em junho do ano
passado, ao ponto mais alto de Portugal.
Ricardo Serrano, Ricardo Pena, José Hermozilha,
John Rowlands, Sérgio Albano e Frederico Borges
de Castro foram capazes de subir até aos 2.351
metros do cume do Pico, nos Açores.
A iniciativa teve como objetivo provar que o espírito
CBRE não é de acomodação, muito pelo contrário.
Estar num lugar cimeiro não chega: é preciso ir
cada vez mais longe e mostrar que a liderança
de mercado resulta do trabalho em equipa, mas
também da superação individual de cada um.

CONFERÊNCIA DA CBRE DEFINE TENDÊNCIAS
DO MERCADO IMOBILIÁRIO EM 2018

DUARTE MORAIS SANTOS RESPONSÁVEL
POR HOTELARIA EM PORTUGAL

Duarte Morais Santos foi o nome
escolhido pela CBRE Hotels para dirigir
o novo departamento de hotelaria
em Lisboa. Neste novo cargo, vai
ser responsável pela assessoria em
transações de hotéis em Portugal.
Esta nomeação vai reforçar a capacidade
de resposta da CBRE Hotels, assim como
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aprofundar a amplitude de serviços aos
clientes do setor hoteleiro. Recordese que, nos últimos anos, o mercado
hoteleiro português tem registado um
forte crescimento em termos de procura,
o que conduziu a um impacto positivo
no seu desempenho e aumentou a oferta
dos hotéis.
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A segunda edição da conferência “Tendências do
Mercado Imobiliário”, organizada pela CBRE em parceria com o Expresso, teve lugar no dia 18 de janeiro,
no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Nesta iniciativa, foram apresentadas as principais tendências
que vão marcar o ano de 2018, em Portugal.
O crescimento da economia nacional, com um
aumento de 2,2% do PIB, assente no aumento do
investimento e das exportações, assim como a previsão do valor recorde para 2018 de 2,6 mil milhões
de euros, só em investimento em imobiliário comercial, foram os valores de referência para arranque
da conferência.
O crescente interesse por produtos alternativos
como residências de estudantes e unidades de saúde, assim como novas oportunidades de investimento decorrentes do mercado livre de arrendamento,
foram temas de destaque.
Por outro lado, a escassez de oferta no setor dos escritórios e logística, a expansão do comércio de rua,
o fortalecimento do e-commerce, o fulgor do setor
residencial e a crescente diversificação das ofertas
de hotelaria foram outras tendências apresentadas
no que foi mais um grande momento CBRE.
P A N O R Â M I C A
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Onde nasceu e cresceu?
Sou alfacinha, nasci em Lisboa
e cresci entre Algés, Restelo e a
zona de Belém.
Como descreveria a sua
infância?
Venho de uma família grande e
tive uma infância ótima, onde
nunca me faltou nada de essencial. Sou o segundo de quatro
irmãos: tenho duas irmãs e um
irmão. O meu pai é o mais velho
de doze irmãos, a minha mãe
é a segunda de cinco irmãos e
eu tenho quatro filhos. O meu
pai sempre foi obcecado por
viagens, passava a vida a juntar
dinheiro para irmos viajar, com
uma tenda às costas por parques
de campismo, o que me deu
algum mundo e fez-me perceber
a importância de falar línguas.
A minha mãe é extremamente
organizada e exigente, tendo-me
transmitido essa forma de estar,
apesar de eu não lhe chegar aos
calcanhares!

ESTOU CÁ PARA DEIXAR UMA

MARCA
FRANCISCO HORTA E COSTA , MANAGING DIRECTOR, CBRE PORTUGAL

Se tivesse uma segunda vida, gostava de ter sido maestro. Quem o diz é Francisco Horta e
Costa, o gestor que, aos 40 anos, já se encontrava à frente dos destinos da CBRE Portugal.
Atualmente, lidera uma equipa cada vez maior: tenta que todos, com instrumentos
diferentes, toquem ao mesmo ritmo e de uma forma harmoniosa. E isso é visível nos
resultados: em 2018, ano em que comemora 30 anos, a empresa tem já um conjunto de
negócios em carteira que ascendem aos mil milhões de euros.
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Como foi crescer com os seus
irmãos em Lisboa?
Foi ótimo. Vivíamos numa casa
pequena. Na altura, os meus pais
não tinham a possibilidade de
ter uma casa maior. Só ganhei
consciência de que o espaço era
pequeno quando tinha mais de
20 anos.
O que considera uma casa pequena?
Era uma casa com três quartos
e menos de 100 m2. Tínhamos
um pátio comum ao prédio, o
que aumentava a casa quando
o tempo começava a melhorar
e onde fazíamos todo o tipo
de brincadeiras. Inventávamos
jogos de ténis e de basket. Às
vezes, a bola partia os vidros
dos vizinhos. Há até uma célebre
história de uma bola que partiu o
vidro e entrou dentro da sopa da
porteira do prédio. Eu e o meu
irmão tivemos que estar a coar a
sopa toda, para tirar os vidros!

Onde estudou?
Até ao final da escola primária,
estudei no colégio “O Nosso
Jardim”. Era um colégio que os
meus pais consideravam diferente, que transmitia valores e
uma determinada forma de estar
na vida, e que, por isso, valia a
pena o esforço financeiro. Foi um
colégio que me marcou muito.
Tenho grandes amigos ainda
desse tempo. Este colégio fazia
(e ainda faz!) um grande trabalho
na área da autoconfiança e da
criatividade – daí ter posto lá os
meus filhos também – a par de
uma transmissão de valores que
é muito forte e de cultivo das
amizades entre os colegas.
Como era a sua relação com os
seus pais e irmãos?
Com o meu irmão, que tem
menos cinco anos e com quem
dormia no mesmo quarto, sempre
me dei lindamente. É impressionante como é que, num espaço
tão pequeno, tocávamos viola,
inventávamos músicas, ouvíamos
rádio e jogávamos futebol com
bolas de ténis dentro do quarto.
Os meus pais não achavam muita
graça porque, de vez em quando, lá se partia qualquer coisa.
Também pregávamos partidas
às minhas irmãs: púnhamos o
alarme para acordar antes delas
e sermos os primeiros a chegar
à casa de banho. Com os meus
pais, sempre tive uma relação
ótima. É evidente que me deixaram marcas muito fortes. Um
dos maiores ensinamentos que
tive foi o de dar o devido valor às
coisas, talvez porque não vivíamos com folga financeira. Isso faz
com que, quando gerimos uma
empresa, acabamos por tratar o
dinheiro da empresa com todo o
cuidado e rigor, como se fosse o
nosso. Uma outra marca, sobretudo da minha mãe, foi o de que
devemos sempre fazer as coisas
bem feitas, para chegarmos ao
fim do dia com a consciência de
que demos o nosso melhor.

P A N O R Â M I C A
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Um dos maiores
ensinamentos
que tive foi o
de dar o devido
valor às coisas
Era bom aluno?
Nunca fui muito bom aluno.
Depois da escola primária, fui
para os Salesianos, onde estive
do quinto ao oitavo ano. Depois
disse aos meus pais que queria ir
para uma escola pública porque
queria uma escola mais aberta.
Fui então para o Liceu Rainha D.
Amélia e espetei-me no primeiro
período, com quatro negativas!
Os meus pais ficaram em pânico. Não sei, deslumbrei-me, mas
acabei por recuperar as negativas
e estudei lá até ao 12º ano, num
registo nem bom, nem mau. As
instalações não eram como as
dos Salesianos, mas era um ambiente muito mais livre, com uma
grande mistura de classes.
Essa experiência foi importante
no seu crescimento?
Foi importante para me ensinar a
lidar com todas as pessoas. Gosto de pensar que toda a gente
tem valor. Na CBRE, por exemplo,
todas as pessoas são importantes, desde a recepcionista ao diretor de uma área de negócio. Se
todos cumprirem o seu trabalho
bem, no conjunto, todos saímos a
ganhar. Aprendi na vida a nunca
subestimar ou menosprezar ninguém, seja o porteiro de um hotel
ou o presidente de uma empresa.
Gostei muito de andar no liceu
Rainha D. Amélia e ainda conservo amigos dessa altura. Esforçava-me q.b. para estudar porque,
na altura, adorava jogar râguebi.
Cheguei a fazer parte da seleção
nacional. Jogar com a camisola
de Portugal, lá fora, foi fantástico.
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PERFIL
O que queria ser quando era
mais novo?
Não pensava muito nisso. Lembro-me sim, mais tarde, de querer
ser maestro. Ainda hoje acho
que se tivesse uma segunda vida,
gostava de ser maestro. Porque
adoro música (a música clássica
fascina-me desde muito
novo), por achar que
deve ser uma emoção conduzir uma
orquestra e também
porque os maestros
acabam também
por ter de saber tocar um bocadinho de
cada instrumento.

Preocupei-me (...)
em transmitir
uma mensagem
de esperança, de
que nós éramos
capazes

Mas, no fundo, é um maestro…
Agora, sou maestro duma orquestra cada vez maior e tento que
toquem todos a mesma música, ao
mesmo ritmo e de uma forma harmoniosa, conjugando as caraterísticas e as idiossincrasias de cada
pessoa, o que nem sempre é fácil.
Começou a fazer “biscates” desde muito cedo?
Sim, a partir do 10º ano, fiz diversos trabalhos para poder ganhar
algum dinheiro. Trabalhei no
Estoril Open, em vários concertos
no antigo Estádio de Alvalade,
na Lisboa Capital da Cultura no
Tivoli e em eventos culturais na
Fundação das Casas de Fronteira
e Alorna. Depois, no 12º ano, trabalhei também no ginásio de um
tio meu, o Flete, na Avenida do
Brasil, no bar, a servir à mesa e às
vezes organizávamos festas. Lembro-me de, na altura, achar que
fazia aquilo bem e de começar
a achar que tinha alguma queda
para os negócios.
Após o 12º ano, opta por se licenciar em Economia?
Fui para economia por exclusão de partes e por achar que
era mais interessante estudar o
porquê das coisas. Gostei muito
do meu curso, mas acho que teria
sido mais útil ter tirado gestão.

pré-fabricados. Apesar disso, foi
uma experiência espetacular. Depois achei que, pelo menos, tinha
que experimentar outra coisa que
não fosse estritamente trabalhar
com números, sentado à frente
do computador, fechado numa
sala. Surgiu a oportunidade de ir
trabalhar para a Editorial Verbo,
para a área de marketing. Fui
tratar do Clube Juvenil Verbo, que
tinha 40 mil sócios, onde tinha de
acompanhar, muitas vezes, escritores a eventos do clube. Entre
eles, a escritora Teresa Gonzalez,
com quem tive a oportunidade de
conversar e aprender muito. Mas
faltava-me um projeto um bocadinho mais desafiante.
Como é que surgiu a paixão pela
área do imobiliário?
Uma pessoa conhecida que trabalhava na CB Richard Ellis ia fazer
um curso para Londres e precisava de alguém que o substituísse.
Com o curso de economia e com
o meu perfil, acharam que era de
alguém como eu que andavam à
procura.

Mas tive ótimos professores, os
irmãos Pedro e António Rebelo
de Sousa e a Esmeralda Dourado, por exemplo. Acabei o curso
em Julho de 1998. Uns dias antes
ligaram-me com uma proposta,
mas implicava começar dia 1 de
agosto, precisamente quando eu
ia de férias. Achei que não tinha
o direito de recusar um emprego.
Fui trabalhar para uma empresa de construção espanhola, a
Agroman, que estava a construir
as fundações do Centro Comercial
Colombo, como tesoureiro. O escritório era na obra, nuns edifícios
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Isso foi há 20 anos…
Quando vim à entrevista, gostei imenso: eu tinha 26 anos e o
diretor-geral na altura, o Pedro
Seabra, tinha 36 anos. Era uma
empresa com gente nova, com
uma energia muito grande e com
a mente muito aberta. E como era
uma multinacional o desafio era
muito grande. Na altura, vim ajudar o Pedro Seabra e a Ana Gentil
Martins a gerir duas sociedades
gestoras de fundos de investimento imobiliário. Depois comecei a
ajudar também o Pedro Seabra na
área do investimento imobiliário e
gostei imenso porque tinha duas
componentes muito importantes
para mim: a relacional/comercial
com portugueses e estrangeiros e
o lado dos números. E isto fascinou-me. Finalmente tinha encontrado a minha “praia”. O Pedro
Seabra foi um grande mentor para
mim durante esses anos.

Depois desse percurso, como foi
chegar à liderança da CBRE?
Ao fim de 10 anos na CBRE, em
setembro de 2008, saí da empresa e fui trabalhar para a Norfin
porque estava a precisar de um
estímulo novo. Acabei por regressar à CBRE no final de 2009,
talvez porque esta atividade está-me no sangue. Em 2012, altura
em que Portugal se encontrava
em plena crise fui desafiado para
ir trabalhar para Moçambique
e fui falar com o Pedro Seabra.
Ele fechou a porta do gabinete e
disse: tu não vais a lado nenhum!
Foi nessa altura que ele me
disse que, provavelmente, ia sair
da CBRE e que achava que eu
deveria ser o seu sucessor. Como
eu trabalhei durante muitos anos
com ele na CBRE, na área de investimento, as pessoas achavam
que eu era uma espécie de braço
direito do Pedro e acabou por ser
uma sucessão natural.
Já está na CBRE há 20 anos. O
que mais mudou para si desde
que começou a trabalhar na
empresa?
Desde logo, mudou a perceção do exterior relativamente a
Portugal. O nosso país tem sido
muito valorizado, não só enquanto destino de investimento, mas
também como local para viver e
trabalhar. É claro que toda essa
vaga de investimento, toda esta
dinâmica do mercado imobiliário
não tem a ver só com o investimento, mas também com empresas a abrirem cá escritórios, a
desenvolverem aqui centros de
excelência e serviços de outsourcing, o que também provoca um
crescimento dos setores do comércio, logística, hoteleiro e residencial. Todos os nossos serviços
cresceram, nestes últimos anos,
graças a esta dinâmica. O que
mais mudou foi a nossa forma de
trabalhar, muito mais profissional
e muito mais envolvente com
o cliente. A transformação (ou
revolução) digital a que temos

P A N O R Â M I C A
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Sociável e de espírito aberto,
Francisco Horta e Costa
gosta de passar o máximo
de tempo que pode com a
família. É casado e pai de
quatro filhos: dois rapazes
e duas raparigas. Os mais
velhos já começam a ter os
seus próprios programas e
agora “já não acorda a meio
da noite porque choram, mas
sim porque ainda não chegaram a casa”.
Mudou de um prédio novo,
em Telheiras, com garagem
e elevador, para São Bento,
para uma casa antiga, mas
no que diz ser “uma casa
com alma”. “É uma casa
onde é bom estar e que tem
uma varanda com 40 m2.
Entre a Primavera e o início
do Outono, tomam lá fora
todas as refeições e passam
aí grande parte do tempo.
Os três andares sem elevador “custam um bocadinho,
embora custassem muito
mais quando os miúdos eram
pequeninos”.
Adora viajar em família. Gosta da ideia de abrir o mundo
aos filhos. Considera que o
essencial não é dar-lhes um
carro ou uma casa melhor,
mas sim o de lhes proporcionar experiências e grandes
memórias.
Fora do escritório, Horta e
Costa tem ainda inúmeras
atividades. Além de jogar
padel e de fazer pilates, vai
uma semana por ano para o
campo de férias dos “Carraças” com a mulher e os
filhos, para ajudar a formar
crianças e jovens. Apesar de
cansativas, estas “férias” são
muito recompensadoras, explica. “Quando se ouve uma
criança dizer que aquela foi a
melhor semana da sua vida,
já valeu a pena”.
Toca viola e canta nos coros
desde os 15 anos e continua
a animar o primeiro domingo
do mês nas missas do Padre
Ismael, de quem é muito amigo, na igreja de São Mamede.
É ainda voluntário no Refood, duas vezes por mês.

ENTREVISTA

assistido e a consequente alteração dos hábitos sociais tem vindo
também a ter muito impacto no
nosso negócio.
Como é a sua liderança?
Às vezes subtil, outras, mais direta. Falo muito com as pessoas.
Por vezes, quando não há uma
sala de reuniões livre, pego nas
minhas coisas e vou para o open
space. Gosto imenso de estar no
meio das pessoas. É com elas
que trabalho e são elas que no
dia-a-dia lidam com os clientes,
identificam oportunidades e resolvem problemas. Não gosto de
me fechar no gabinete. A minha
porta está sempre aberta. Toda
a gente sabe que pode entrar
no gabinete para falar comigo,
a qualquer altura. Sou exigente,
evidentemente. Sou exigente comigo próprio e tento liderar pelo
exemplo.
Um dos maiores desafios que
teve na CBRE foi o de começar
a liderar a empresa em 2012,
numa altura em que o país tinha
acabado de pedir um resgate
económico e que o mercado
estava muito deprimido. Quais
as armas que considera terem
sido essenciais para superar as
dificuldades?
No início, estava um bocadinho
preocupado sobre como é que ia
conseguir dar a volta a isso. Não
se viam sinais de melhoras no
mercado e tínhamos uma empresa muito desmotivada. Tivemos

O DIA DE

FRANCISCO HORTA
E COSTA

prejuízo da sua vida pessoal. Mas
há também outros segredos: em
2016, criámos um escritório em
open space, para que houvesse
uma maior colaboração entre as
pessoas e isso faz uma diferença
enorme. Por outro lado, há ainda
uma grande ligação com a CBRE,
a nível global. A CBRE tem muitas valências noutros países que
nós aproveitamos, assim como as
sinergias com Espanha.

que reduzir o número de pessoas.
Preocupei-me em trazer uma
nova energia, em estar sempre de
cara alegre e de cabeça levantada. Em transmitir uma mensagem
de esperança de que as coisas
iriam mudar, de que nós éramos
capazes. Cada pequena vitória
era celebrada. Instituí que, cada
vez que, num trabalho faturássemos mais de 50 mil euros, íamos
beber um copo ao fim do dia,
pago pela empresa. E desta forma fomos aos poucos levantando
a moral.

Sou exigente
comigo
próprio e
tento liderar
pelo exemplo

Mas além desse downsizing, que
outras medidas foi necessário
tomar?
Os ordenados foram reduzidos
e os diretores deram o exemplo
reduzindo uma percentagem
superior à média da empresa.
Tivemos também um período de
layoff, em que não trabalhávamos
à sexta-feira à tarde. Reduzimos
o tamanho do escritório, tentámos poupar em tudo: nos carros,
nas impressoras, em tudo o que
fosse possível.
2013 já foi um ano melhor…
Ainda foi um ano duro. 2014 é
que já foi francamente melhor.
Em 2014, faturámos o dobro de
2013 e fizemos um negócio emblemático no mercado: a venda
de quatro edifícios da EDP, no
Marquês de Pombal. A partir de
2014, as coisas começam a mudar e a CBRE começa a crescer
e a ter cada vez mais trabalho.

Tivemos que começar a contratar e, no ano passado, faturámos
quase cinco vezes o que faturámos em 2013. Portanto, tudo
isto tem sido muito bom mas, ao
mesmo tempo, tem sido um desafio grande para as pessoas que
aqui trabalham porque parece
que as mãos nunca chegam para
fazer tudo e, como a ambição e o

6h30

8h30

 uando acordo, gosto de
Q
ver as notícias no telemóvel
e verificar se há alguma
mensagem importante que
tenha chegado durante a
noite. Gosto de ter o meu
tempo, por isso é que me
levanto antes do resto da
família começar a acordar.

 hego ao escritório. Tenho
C
sempre uma catadupa de emails
para ver. Como trabalhamos
com clientes que estão em
diferentes fusos horários, há
vários que chegam durante
a noite. Portanto, a primeira
coisa que faço de manhã é
tentar despachar os emails
e os assuntos mais urgentes.
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Em 2018, a CBRE começou o ano
com um conjunto de negócios
em carteira que ascendem a mil
milhões de euros. Vai ser mais
um grande ano?
Sim, estamos à espera de mais
um grande ano. Temos operações
muito grandes em carteira, algumas que já concretizámos, outras
estamos em vias de concretizar.
O que se avizinha para 2018 é
muito bom, mas ainda falta muito
até ao fim do ano, é preciso continuar a pedalar!

P A N O R Â M I C A

11h00
 meio da manhã, faço
A
sempre uma pausa para comer
qualquer coisa e aproveito
para dar uma volta pelo
escritório, falar com as pessoas
e fazer a atualização dos
assuntos mais importantes.
Às vezes, tenho algumas
reuniões com clientes. Tento
não perder esse contacto.

profissionalismo são muito grandes, ninguém descansa à sombra
dos louros. Esta equipa tem um
brio e uma ambição muito grandes, absolutamente admiráveis.
Em 2017, a CBRE Portugal cresceu 22% relativamente ao ano
anterior, mais um recorde. As
operações em que esteve en-

13h00
 aramente vou a casa.
R
Almoço habitualmente perto
do escritório. A maior parte
das vezes tenho almoços de
trabalho. São momentos bons
para ter conversas ou com
clientes ou com pessoas do
escritório. Outras vezes, vou
almoçar com os meus filhos.

volvida totalizam os 500 000
m2. Qual é o segredo para estes
resultados?
O facto de termos a marca CBRE
ajuda muito, mas acho que o
segredo é, mais uma vez, termos
pessoas que fazem a diferença,
que querem que a CBRE seja
líder de mercado, que dão tudo
o que têm, muitas vezes, em

14h00
 uando chego do almoço,
Q
não tenho tarefas definidas:
pode ser uma reunião
com um cliente, pode ser
uma reunião interna, uma
conference call com alguém
de fora. Todos os meses
tenho uma vídeo conferência
com o Diretor Geral europeu
e o Diretor Geral de Espanha.

P A N O R Â M I C A

E que futuro prevê no horizonte
das próximos décadas?
A minha zona de conforto é o
desconforto e, por isso, eu estou
cá para deixar uma marca. Não
estou cá para fazer uma liderança
passiva. Estou cá para arriscar.
Portanto, acho que o desafio dos
próximos 30 anos é exatamente
o de saber como é que a CBRE
em Portugal vai crescer, como é
que se vai diversificar e como é
que vai estar sempre na linha da
frente.

18h00
 o final do dia de trabalho,
A
aproveito para preparar o dia
seguinte, uma reunião ou uma
conversa que vou ter com
um cliente.
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19h30
 ento não trabalhar mais
T
do que doze horas por dia.
Quando saio do escritório,
vou para casa para estar
com a família e, uma vez por
semana, vou jogar padel.
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Assinatura do
Tratado de
Maastricht
lança as bases
para a União
Europeia e para
o euro

1990

É criada
a World
Wide Web

É criado em
Oeiras o
Taguspark, o

1996

1994

Morre Ayrton
Senna
Nasce o
browser
Netscape
Navigator

Os telemóveis
são o negócio
da década com
um crescimento
de 90%

10 milhões de
computadores
em Portugal
ligados à
Internet
Aquisição
da LJ Melody
& Co

primeiro parque
tecnológico
português
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sobre o Tejo
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do Reino Unido,
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CB Richard Ellis

174 542 mortos
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desalojados
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Facebook

O crash das
dot.com –

A partir deste
ano há mais
telemóveis do
que portugueses

Duas quedas
sucessivas do
Nasdaq
marcariam o
fim da bolha
tecnológica

Aquisição
da Hillier Parker
no Reino Unido

2002
Euro entra

em circulação

BlackBerry
torna-se no
primeiro
smartphone

CRIAÇÃO DA
CBRE PORTUGAL

A CBRE lança
uma oferta
pública inicial
e começa a
transacionar as
suas ações de
categoria A na
bolsa de valores
de Nova Iorque

2006
Wikileaks

divulga
informação
diplomática

Criação do
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ompra a
compra
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Company

A CBRE
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Início da
Primavera
Árabe

A CBRE chega
a Angola
através d
da
parceria com
a Zenki R
Real
Estate

1995

Europa sem
Fronteiras –

início do Espaço
Schengen

1993

Cai o Muro
de Berlim

2012

Governo
apresenta OE
2013, marcado

pelo aumento de
impostos

Início do
programa
Vistos Gold

2016

Donald Trump

é eleito Presidente dos EUA

BES abre
falência

António Guterres é o novo

CBRE
nomeada para
o Dow Jones
Sustainability
Index e para
o FTSE

Brexit – Reino Unido vota

É reconhecida
como uma das
empresas mais
éticas do mundo
pelo Ethisphere
Institute

secretário-geral da ONU

abandono da União Europeia

Portugal vence o Euro 2016
A CBRE é nomeada como
uma das Empresas Mais

Admiradas do setor
imobiliário, pelo quarto ano

consecutivo, pela Fortune

Francisco
Horta e Costa

é a primeira
operadora
móvel do país

1989

2014

da crise financeira

abraça a
liderança da
CBRE Portugal

2003

1997

Bill Gates

apresenta o
Microsoft Office

fundam a CB
Commercial,
uma das
maiores
imobiliárias dos
Estados Unidos

presidente dos Estados Unidos

Lehman Brothers
abre falência e marca o início

A TMN

1988

Os funcionários e outros
adquirem a
parte
comercial
da Coldwell
Banker’s
à Sears e

Barack Obama é eleito

Tsunami no
Índico provoca

Lançamento da Google
Ponte Vasco
da Gama é a

2008

2004

atraiu cerca de 11 milhões
de visitantes e permitiu a
reconversão urbana da zona
Oriental de Lisboa

É fundado
o Ebay

Morre a
Princesa
Diana

Hello Dolly!
É clonado
o primeiro
mamífero

Aquisição
da Koll Real
Estate
Services

Aquisição da
Westmark
Realty
Advisors

que mais tarde
viria a tornar-se
a CBRE
Investors

1991

Mário Soares é
reeleito Presidente
da República

A1 – Concluída a ligação
entre Lisboa e Porto
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2007

É descoberta
a sequência
completa
do genoma
humano

1999

Steve Jobs
apresenta
o iPhone

Aquisição
de Insignia.
A CB Richard
Ellis torna-se
no principal
prestador de
serviços do
setor,

Bug do milénio
ameaça
computadores

É criada a
Euribor

2001

Ataque
terrorista a
11 de setembro

desenvolvendo
a sua atividade
principal em
Nova Iorque
e Londres

CBRE
Portugal
adquire
30% da
neoturis

2005

Morte
do Papa
João Paulo II

Nasce a
Wikipedia

É ativado
o YouTube

Aquisição
pelos quadros
torna a
empresa
privada

A CBRE
entra na lista
“Fortune
1000”

CBRE
Portugal
eleita melhor
consultora
imobiliária
pela Revista
Construir

2009

Bernie Madoff

é condenado por
fraude a 150 anos
de prisão
Morte de

Michael
Jackson
A CBRE é
considerada
líder em
responsabilidade
corporativa

pela revista CRO
e chega ao 45º
lugar no índice
“Greenest Big
Companies
Companies”

2011

Portugal
pede resgate
financeiro ao

FMI, Comissão
Europeia e BCE

A CBRE
adquire o
negócio de
gestão de
investimento
imobiliário do
grupo ING,

na Europa e na
Ásia, e os seus
valores
mobiliários
cotados em bo
bolsa

2013

A CBRE
adquire a
Norland
Managed
Services Ltd.
A CBRE é
eleita a
consultora
imobiliária
internacional
do ano pela

Euromoney’s,
pelo segundo
ano consecutivo

2015

Geringonça –
António Costa
é indigitado
o primeiro-ministro

Assinados
os Acordos
de Paris por

196 países

A CBRE
adquire
a Global
Workplace
Solutions
(GWS) à
Johnson
Controls,

empresa líder
em facilities
management
a nível global,
com uma
presença sólida
em Portugal
desde 1996

CBRE THE
PLACE TO BE

A CONSTRUIR O FUTUR0

30 ANOS

1998

Expo 98

2017

Incêndios em Portugal:

o ano mais trágico de sempre

Portugal vence Festival
da Canção
Standard & Poor’s retira
Portugal do “lixo”
A CBRE alcança a posição 214
na lista de 2017 “Fortune 500”
da Revista Fortune.
A CBRE é considerada a 15º
“Melhor Empresa para
trabalhar” pela Revista Forbes
A CBRE é eleita uma das “100

Melhores Empresas de
Serviços de Outsourcing”

pela International Association of
Outsourcing Professionals (IAOP),
pelo sexto ano consecutivo

A CBRE Portugal é eleita pela
8ª vez como melhor consultora
imobiliária pela Revista

Construir

A CBRE é eleita melhor
consultora imobiliária em
Portugal e recebe os prémios
de melhor departamento de
avaliações e melhor departamento de agência em Portugal
nos Euromoney Real Estate
Awards

2018

PESSOAS
ÚNICAS

THE PLACE TO BE

É unânime na equipa da CBRE.
São as pessoas que fazem da
CBRE Portugal uma empresa única.
O bom ambiente de trabalho que
se vive entre a equipa portuguesa
tem reflexos nos negócios, na
criação de vantagens para os
clientes e na confiança na marca.

A CBRE é um
ativo de valor
incalculável

O excelente ambiente
de trabalho reflete-se
nos negócios
PAULA CABRAL

ASSISTANT — FINANCE, ADMINISTRATION & HR

GONZALO
SENRA
CHOVER
Director
National Retail
CBRE Espanha

Como descreveria a equipa
portuguesa,
em apenas uma
frase?
Dedicada e líder.
Aconselham
os clientes de
forma honesta e
verdadeira, mesmo quando os
conselhos a dar
não são os mais
fáceis.
Conte-nos como
tem sido a sua
experiência com
a equipa portuguesa.
Têm um ambiente de grande
colaboração.
Eu já trabalhei
pessoalmente
em projetos com
a equipa portuguesa de Capital

Markets, tendo
obtido excelentes resultados
para os nossos
clientes. Também
a plataforma
ibérica de retalho
é um grande
exemplo de um
projeto focado no
cliente.
De que forma a
equipa portuguesa cria vantagens
para os clientes
da CBRE?
Tem uma visão
de longo prazo,
onde o segredo
está em criar
uma relação de
confiança mútua
com os clientes,
tendo como
objetivo resultados duradouros e
sustentáveis.

MIGUEL GONÇALVES FERREIRA
ASSOCIATE DIRECTOR — DEVELOPMENT
Miguel Gonçalves Ferreira, começou por querer ser astronauta.
Depois piloto de caças, piloto
aviador, arquiteto e acabou por
se licenciar em Engenharia Civil.
Sempre quis trabalhar na área
da construção, mas durante o
curso percebeu que não era bem
construção, mas sim imobiliário.
Ainda assim, acabou por trabalhar durante cinco anos na Teixeira Duarte, antes de tirar o MBA.
Entrou para o departamento de
Development da CBRE em 2015,
como Consultor Sénior, sendo
agora Associate Director, e refere
que o balanço é muito positivo.
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Considera que se trata de uma
empresa única porque tem aquilo
que financeiramente se designaria por um ativo intangível, de
valor incalculável, que é a marca
CBRE. “As pessoas confiam nessa
marca”, sublinha. Segundo Miguel
Gonçalves Ferreira, “a CBRE
oferece expertise, transparência e
organização. E é essa a perceção
que os clientes têm da CBRE, no
mercado”, explica. “Essa capacidade de organizar, de fazer os
processos acontecerem, de forma
transparente e sempre criando
valor para o cliente”, acrescenta.
Uma das coisas que gosta na

CBRE é o facto de terem muitos
projetos em simultâneo e de os
mesmos terem uma duração relativamente limitada, “o que significa
que nunca estamos a fazer a mesma coisa”, explica.
Outra das coisas que valoriza na
empresa é o bom ambiente que se
vive no escritório e que “influencia
muito a maneira como nós acabamos por trabalhar e encarar os
problemas do dia a dia”.
Quem mais admira é o seu chefe
mais direto, o Francisco Sottomayor. “Ele teve a capacidade de
entender o que é que eu precisava para evoluir aqui dentro.

Desde que entrei na CBRE que
sempre me foi dito que, se uma
pessoa trabalhar, tiver objetivos
e for relativamente destemida,
não há limites ao crescimento, e
essa atitude é importante para
nós evoluirmos e para nos dar
força para podermos ir um bocadinho mais além”, refere.
Nos tempos livres, gosta de fazer
surf, viajar, jogar futebol, ir ao cinema e estar com a família e amigos. Se conseguir fazer isto tudo
ao mesmo tempo ainda melhor.
Tem como lema aproveitar as
coisas boas que a vida tem.

P A N O R Â M I C A
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Quando era mais nova, queria ser
engenheira porque queria construir casas. Hoje, considera que
a engenharia não tem nada a ver
consigo, mas o que é certo é que
Paula Cabral veio parar à maior
consultora imobiliária do mundo
há 30 anos e nunca mais de cá
quis sair.
Em 1989, quando entrou para a
empresa como secretária-rececionista, a CBRE era constituída apenas por quatro pessoas.
Na altura tinha vinte anos e foi
crescendo com a empresa, tendo
passado por vários departamentos. Hoje é secretária das áreas
financeira, administrativa e de
recursos humanos.
Faz um balanço muito positivo
destas três décadas e explica que
o que faz da CBRE uma empresa
única é o facto de ser uma empresa líder de mercado, que procura sempre fazer mais e melhor
pelos seus clientes, e que oferece
excelentes condições de trabalho
aos seus colaboradores.
“É uma empresa que tem realmente um excelente ambiente
de trabalho e isso reflete-se nos
negócios e no que a CBRE é”,
sublinha Paula Cabral.
Quem mais admira na empresa
é a Ana Gentil Martins, Diretora
Executiva da CBRE Portugal.
“É uma pessoa que cresceu comigo, que tem um percurso profissional extraordinário e que sabe
ouvir, o que é muito importante
nas chefias”. Espera continuar
na CBRE nas próximas décadas.
“Gosto imenso de cá estar e acho
que gostam de mim também”,
confessa.
Nos tempos livres, Paula Cabral
gosta de passear, ir ao cinema e à
praia. É uma pessoa sempre muito
positiva. Tenta sempre aprender
com os erros e com as adversidades que possam surgir e tem
como lema nunca desistir.

THE PLACE TO BE
FLÁVIA GROBA

MARKETING MANAGER — FORUM AVEIRO

O que
valorizo
na CBRE
é termos
perspetivas
de futuro

CHRIS
GARDENER
Executive Director
EMEA — Capital
Markets

Como descreveria
a equipa portuguesa, em apenas uma frase?
São uma excelente equipa, que
trabalha muito
bem, combinando
a sua experiência
coletiva, conhecimento e know
how em transações, sempre
com o intuito de
obter excelentes
resultados para os
clientes.
Conte-nos como
tem sido a sua
experiência com
a equipa portu-

guesa.
Já trabalhámos juntos em
diversos projetos,
nomeadamente
no Project Diamond, na venda
de três centros
comerciais ao
Deutsche Bank e,
mais recentemente, na aquisição
do Liberdade 108
em nome da BMO
Real Estate. Ambos os projetos
foram gratificantes porque trabalhámos com uma
capacidade acima
do mercado, que

exigiu um conhecimento profundo
dos ativos, flexibilidade na gestão
do processo e,
sobretudo, relações sólidas com
os clientes. Estes
dois negócios
contaram com
uma grande colaboração entre as
equipas de EMEA
e Lisboa, o que
foi extremamente
enriquecedor.
De que forma a
equipa portuguesa cria vantagens
para os clientes da
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CBRE?
Foi muito positivo
que o Nuno e o
Pedro se tenham
juntado a nós,
depois de terem
estado a trabalhar
diretamente com
os clientes AXA
e DAM, respetivamente. Isto
permite-nos planear tudo aquilo
que fazemos, de
modo a focarmo-nos na visão do
cliente, algo que
é muito bem visto
junto da comunidade de investidores.
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Sonhava ser educadora de infância
porque gosta de fazer a diferença
na vida das pessoas, mas Flávia
Groba acabou por tirar marketing.
Na altura identificava-se com a
área e com a parte criativa. Fez um
mestrado no Instituto Português de
Administração de Marketing e, em
conversa com o diretor do instituto,
percebeu que a área dos Centros
Comerciais podia ser uma opção.
“Era uma realidade que desconhecia”, confessa. “É um desafio
bastante grande”.
Quando acabou os estudos fez
estágio curricular onde acabaria,
mais tarde, por ficar. Começou a
trabalhar num centro comercial do
norte do país e depois acabaria por
integrar o marketing central dos
centros comerciais Dolce Vita. Em
2016, é convidada pela CBRE para
dirigir o marketing do Forum Aveiro, e considera que o seu percurso
“tem sido fantástico”.
O que gosta mais na CBRE são as
pessoas e o meio em que estão envolvidos. “Hoje estou a desenvolver
um projeto, amanhã já temos outro
em mãos”.
Flávia Groba explica que cria vantagens para os clientes da CBRE
através da sua transparência e profissionalismo. Na sua opinião, a confiança nas pessoas é muito importante.
Neste momento, é determinante “as
pessoas poderem contar com uma
palavra e não apenas com um email
ou um contrato”, frisa a responsável.
O que faz da CBRE uma empresa
única são as pessoas. “Profissionais
no mercado e oportunidades há muitas, mas uma equipa como a nossa
faz toda a diferença”, acrescenta.
O que mais valoriza na CBRE, além
da equipa e do projeto em si, são
as perspetivas de futuro que a
empresa pode oferecer. E são duas
as pessoas que mais admira na
empresa: a Filipa Pereira (Shopping
Center Manager), “uma colega que
admiro em termos pessoais e profissionais, porque tem a garra que
eu acho que precisamos para vencer num mundo em que, por vezes,
o sexo feminino ainda tem alguns
entraves” e a Mónica Pinto Coelho
(Diretora ibérica de Marketing de
Asset Services).
Flávia Groba adora ir ao ginásio,
viajar e conhecer outras pessoas e
culturas. E tem como lema sentir-se
bem consigo própria.

ADOLFO
RAMIREZ-ESCUDERO

Os clientes
confiam em nós

Chairman, Capital
Markets, Continental
Europe, CEO Spain

Como descreveria
a equipa portuguesa, em apenas uma
frase?
É uma equipa
muito empenhada, com a qual
dá gosto trabalhar. São muito
trabalhadores e
sabem apreciar o
seu trabalho, que
é também uma
paixão.
Conte-nos como
tem sido a sua
experiência com
a equipa portuguesa.
Bem, lembro-me
claramente quando a equipa uniu
esforços para tornar o projeto da
plataforma ibérica
de retalho de gestão, um sucesso. A
visão foi partilhada pelos nossos
clientes e, assim,
juntos enquanto
uma única equipa,
conseguimos
conquistar o objetivo e liderámos
um projeto que
poderá depois ser
desenvolvido noutras plataformas
em EMEA.
De que forma a
equipa portuguesa cria vantagens
para os clientes
da CBRE?
Esta equipa
compreende
verdadeiramente
os clientes, o que é
fundamental. Está
sempre muito focada nos resultados.
E consegue manter
relações pessoais
que é algo determinante no negócio,
o que acredito que
faz toda a diferença. Eu admiro
a nossa equipa
portuguesa!

JOHN ROWLANDS

DIRECTOR - INTERNATIONAL BUSINESS — VALUATION ADVISORY
Sonhava ser jogador de ténis e
confessa que, na altura, estava
longe de pensar que iria enveredar por esta área. Aliás, como
explica John Rowlands, “quando
somos teenagers, achamos que
a nossa casa é algo que só serve
para dormir”.
Acabou por tirar Land Economy,
um curso de economia com
fortes ligações à área do imobiliário, porque abordava temas tão
díspares como planeamento, na
ótica dos Planos Diretores Municipais e matemática, na área de
avaliações. “Já tinha inclinação

para esta área e tinha amigos
neste curso”, explica. Além disso,
era a garantia de que não ia estar
sentado numa secretária todos os
dias. Este trabalho permitia-lhe
fazer visitas e trabalhar em diferentes áreas. Quando terminou o
curso, resolveu viajar durante um
ano. Arranjou trabalho a servir
gelados em Sidney, Austrália, para
poder conhecer outros países, ver
o mundo.
Só depois desta experiência é
que começou a trabalhar em
Aberdeen, a fazer avaliações na
área residencial, e em Edimburgo,
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numa empresa concorrente. Entrou na CBRE Portugal em 2007,
como Consultor Sénior. Na altura,
só conhecia o Algarve. “Vim para
Portugal à procura de aventura”,
sublinha. Rapidamente percebeu
que Portugal tem um clima e pessoas fantásticas e “para quem tem
um bom trabalho é um sítio fantástico para viver”. E nunca mais
daqui saiu. Hoje, com 39 anos e há
uma década a viver no nosso país,
é casado com uma portuguesa e
tem um filho, “metade escocês e
metade português, que vai jogar
para a seleção da Escócia porque
Portugal já tem muito bons jogadores”, explica John Rowlands.
Atualmente desempenha funções
como Director-International Business, no Departamento de Avaliações e está muito satisfeito com a
experiência profissional na CBRE.
“É uma empresa que sabe motivar as pessoas e onde o trabalho
em equipa é muito importante”,
refere. Mesmo em termos internacionais, “as sinergias são mais que
muitas”, diz.
No que diz respeito à criação
de vantagens para os clientes,
destaca o facto da CBRE apostar
cada vez mais nos serviços 360.
Considera também uma mais-valia
a CBRE ser uma empresa global.
E não tem dúvidas de que “os
clientes confiam em nós”.
John Rowlands explica que “o
que faz com que esta seja uma
empresa única são as pessoas
que a constituem”, e que um dos
segredos para se ser bem-sucedido nesta área é ter atenção aos
pormenores. A pessoa que mais
admira na CBRE é o seu diretor,
Frederico Borges de Castro porque é muito justo e divertido. Nos
tempos livres, gosta de brincar
com o filho, fazer surf, padel, ténis
e, claro, de relaxar. Tem como
lema de vida, viver o presente.

THE PLACE TO BE

Temos a ambição
de ser uma empresa
que proporciona
um serviço de A a Z

NUNO NUNES

SENIOR DIRECTOR — CAPITAL MARKETS
Sonhava ser Ministro das
Finanças, mas depressa se
desiludiu com a carreira política.
Aos 18 anos, veio da Madeira
descobrir o continente e tirou
o curso de Economia, na
Universidade Nova de Lisboa.
Começou a carreira na área de Corporate Finance, numa das Big Four
e, a determinada altura, começou a
trabalhar em projetos de Fusões e
Aquisições de promotoras imobiliárias. Entretanto, um head hunter
perguntou-lhe se estava interessado em ir a uma entrevista com um
fundo internacional que ia abrir um
escritório em Portugal. Achou que
podia ser um bom momento para
mudar de vida e, em 2007, entra

para esta área. Depois de alguns
anos a trabalhar em Lisboa, mudou-se para Madrid durante dois anos.
Acompanhando os bons ventos que
sopravam já de Espanha em 2015,
surge o convite da CBRE para ser
Diretor de Capital Markets. “Gosto
muito do meu trabalho, de gerir
esta equipa. É um desafio muito
engraçado. Eles têm perfis muito
diferentes, mas são todos muito
bons e complementares”. É também
desta mescla de skills e personalidades diferentes que se criam vantagens competitivas para os clientes
todos os dias, sublinha Nuno Nunes.
“Estando dentro da CBRE, há todo
um manancial de networking e de
informação ao nosso dispor. Mas
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temos que saber trabalhá-la e perceber para onde é que o mercado
vai e de que forma é que podemos
ajudar os clientes a surfar esta onda
de mercado”, refere.
A nível de portefólio, a CBRE é,
de longe, a líder de mercado. Segundo Nuno Nunes, dos últimos
cinco portefólios que se venderam em Portugal, a CBRE esteve
envolvida em 4.
Na sua opinião, a CBRE é única
porque “tem um quadro de valores que está impregnado no dia a
dia”, o qual levam “muito a sério”.
“Posso dar-lhe muitos casos em
que perdemos negócios porque
eticamente a situação não era
clara”, reforça.
Segundo Nuno Nunes, a CBRE
tem ainda a mais-valia de ser a
empresa mais ambiciosa neste
setor: “temos a ambição de, no
imobiliário, ser a empresa que
consegue fazer tudo. Conseguimos proporcionar um serviço de
A a Z a todos os clientes”.
Nuno Nunes tem uma grande estima pela Ana Gentil Martins, por
conseguir ter um equilíbrio entre
a vida familiar e profissional. “Eu
tenho cinco filhos e já é um circo!
Mas ainda assim tenho menos
artistas do que a Ana, que tem
oito…”. Não esconde a admiração
também pelo Francisco Sottomayor, com quem trabalha muito.
“É uma pessoa com quem troco
muitas ideias. Debatemos muito a
forma como vamos abordar determinados projetos”, refere.
Nos tempos livres, adora cozinhar
e ler. Lê, habitualmente, dois ou
três livros ao mesmo tempo, mas
garante que também não quer
ser Presidente da República.
Tem como lema de vida, algo que
a avó lhe ensinou: “lembra-te que
não és superior a ninguém, mas
também não há ninguém que seja
superior a ti. Por isso, trata todos
por igual."

PATRÍCIA ARRUDA

SENIOR PROJECT MANAGER — BUILDING CONSULTANCY

O que torna
a CBRE única
é o facto de
funcionarmos
todos como
uma família

JONATHAN
HULL
Managing Director
EMEA — Capital
Markets

Como descreveria
a equipa portuguesa, em apenas
uma frase?
A equipa portuguesa sempre
foi uma das mais
fortes e dedicadas
da região. Embora,
neste momento, os
mercados e os negócios se encontrem numa fase
robusta, há alguns
anos os mercados
e o sentimento
que se vivia eram
completamente
diferentes. No
entanto, a nossa
equipa manteve-se
resiliente e aconselhou os nossos
clientes, sempre
da melhor forma.
Estamos, neste
momento, a beneficiar das relações
que construímos
com os clientes, ao
longo dos diferentes ciclos.

Conte-nos como
tem sido a sua
experiência com
a equipa portuguesa.
Numa ocasião
perguntei: Como
posso compreender os portugueses? E deram-me
um livro para ler! O
livro intitulava-se
A Primeira Aldeia
Global, da autoria
de Martin Page, o
qual teve em mim
um impacto duradouro, uma vez
que ainda me lembro dele, muitos
anos depois. Sei
agora que foram
os portugueses
que introduziram as tulipas e
o chocolate na
Holanda e deram
a conhecer o chá
aos ingleses, tendo
sido também pioneiros em muitas
outras coisas.

De que forma a
equipa portuguesa cria vantagens
para os clientes
da CBRE?
Podemos dizer
com orgulho que
temos uma equipa
líder, em Portugal,
o que nos tem
permitido ganhar
alguns dos mais
importantes mandatos disponíveis.
A nossa vantagem
provém, sem dúvida, da constituição das melhores
equipas possíveis
para os nossos
clientes e da disponibilização de
uma plataforma
verdadeiramente
internacional, nas
quais os nossos
clientes podem
confiar.
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Patrícia Arruda adorava desenhar,
mas não ainda tinha nenhum
sonho em especial. “Tinha uma
caderneta da Walt Disney, pegava
nela e num bloco A5 e ficava horas a fazer desenhos à vista”.
Tirou arquitetura e trabalhou durante algum tempo numa construtora que tinha também um departamento imobiliário. Está na CBRE
há quase dois anos como Senior
Project Manager e confessa que
tem sido uma experiência muito
estimulante. “É muito interessante
ver a rapidez e a dinâmica dos projetos. Estava habituada a projetos
de vários anos”, refere. E não só,
explica, tem-se acesso a um mercado muito rico: “há empresas que
estão espalhadas no mundo inteiro
que trazem input para a CBRE.
A própria CBRE está no mundo
inteiro, traz-nos muitos clientes e é
interessante perceber essa sinergia
que se consegue criar”.
Patrícia Arruda explica que cria
vantagens para os seus clientes
através da resolução dos problemas de uma forma “completamente diferente”. “Vou por caminhos
que ninguém está à espera e isso
ajuda”, frisa. A sua maior recompensa na CBRE é perceber que o
cliente ficou plenamente satisfeito,
sempre que entrega um projeto.
O que torna a CBRE única “é o
facto de funcionarmos todos
como uma família e sermos portugueses. Temos uma forma de trabalhar diferente e somos muitas
vezes um case-study por causa
disso”, refere.
A pessoa que mais admira pela
sua capacidade de gestão é a Ana
Gentil Martins. “A Ana Gentil Martins tem oito filhos. Não percebo
como é que ela consegue gerir
a carreira e ter o cargo que tem.
Acho extraordinário!” “E depois
tem um ar de miúda”, acrescenta.
Nos tempos livres adora estar
com os dois filhos, ler, passear, ir à
praia e visitar adegas e conhecer
os produtores, porque tem uma
grande paixão por vinhos.
Como lema de vida, Patrícia
acredita que nós recebemos
aquilo que damos.

KEITH
HARRIS
Executive Director
Specialist Markets

Como descreveria
a equipa portuguesa, em apenas uma
frase?
Trata-se de uma
pequena equipa,
muito profissional, muito bem
relacionada, em
termos locais, e
com grande facilidade de acesso
à rede da CBRE, o
que faz com que
seja um prazer
trabalhar com ela.
Conte-nos como
tem sido a sua
experiência com
a equipa portuguesa.
Eu tenho trabalhado com o
Francisco e com
a sua equipa
numa complicada
reestruturação
de uma empresa imobiliária.
O Francisco, o
Igor e o Nuno
deixaram o
nosso cliente
norte-americano
impressionado (e
a mim também!)
com o acesso aos
proprietários, ao
mais alto nível, e
a sua capacidade
em sintetizar uma
dívida e uma estrutura patrimonial complexas.
De que forma a
equipa portuguesa cria vantagens
para os clientes
da CBRE?
Aliando o conhecimento do mercado imobi liário
português e dos
seus principais
intervenientes ao
potencial da rede
da CBRE e às
competências dos
seus especialistas.

SELFIE

TRÊS
ANOS
SEGUIDOS
A BATER
RECORDES

2017 voltou
a ser um
grande ano.
As transações
imobiliárias
da CBRE
ultrapassaram os
500 mil metros
quadrados.
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22% foi o crescimento
dos resultados da CBRE
Portugal em 2017. Pelo
terceiro ano consecutivo
a consultora imobiliária
superou as expetativas
dos seus clientes, tendo
transacionado cerca
de 500 mil metros
quadrados, qualquer
coisa como 50 estádios
de futebol.
Alguns dos momentoschave de 2017 foram
decisivos para a CBRE
e vão consolidar a
presença da empresa
em Portugal. Entre eles,
destaca-se a abertura do
escritório na cidade do
Porto, a criação de uma
nova área de Corporate
Finance – Capital
Advisors, com o intuito
de apoiar os clientes
na criação de joint
ventures, estruturação
de financiamentos e
assessoria em compras
ou vendas de portefólios
de crédito malparado,
que têm imóveis como
garantia, e ainda o
reforço da equipa de
hotelaria, dando especial
atenção às transações.
Francisco Horta e Costa,
Managing Director, CBRE
Portugal, considera
que 2017 “foi um ano
particularmente positivo,
não só em termos
de resultados, como
também em termos de
soluções apresentadas
a clientes através de
uma equipa de 150
colaboradores altamente
qualificados. Cada vez
mais a CBRE vende
soluções integradas
aos seus clientes, que
acompanham o ciclo
do produto imobiliário
na sua totalidade e os
resultados estão à vista.”

150

COLABORADORES
ALTAMENTE
ESPECIALIZADOS
NO MERCADO
IMOBILIÁRIO

INVESTIMENTO E
PROMOÇÃO/REABILITAÇÃO
ASCENDE AOS 600 MILHÕES
DE EUROS
A área de Investimento e
Promoção/Reabilitação da
CBRE cresceu 10% em 2017,
somando 600 milhões de
euros de negócios. Em causa estão 115 imóveis com
cerca de 300 mil metros
quadrados.
Nos lugares cimeiros das
transações efetuadas estão
a venda do portefólio da
Tranquilidade, composto
por 84 imóveis, do portefólio da Silcoge, constituído
por 13 edifícios e a alienação de quatro edifícios da
Caixa Geral de Depósitos,
três imóveis de escritórios
e um residencial.
TECNOLOGIAS E
ADVOCACIA LIDERAM NO
SETOR DOS ESCRITÓRIOS
Em 2017, as áreas de
atividade mais dinâmicas
no setor de escritórios
foram a Tecnologia, Media
e Telecomunicações & Utilities (21%) e Consultores e
Advogados (17%). A CBRE
manteve a liderança neste
mercado, tendo negociado
a colocação de 30.000 m2
de escritórios. No que diz
respeito a transações, é de
salientar os arrendamentos
de escritórios para uma
empresa tecnológica no
Lagoas Park (6.000 m2),
de uma entidade bancária
na Torre Oriente Colombo (5.700 m2) e de uma
empresa farmacêutica no
Lagoas Park (4.000 m2).

ÁREA DE ARMAZÉNS
E LOGÍSTICA CONQUISTA
LIDERANÇA
O departamento de
Armazéns e Logística
cresceu 20%, em 2017,
o que faz da CBRE líder
neste setor do mercado.
Um crescimento que se
fica a dever sobretudo à
venda de um armazém com
5.100 m2, em Carnaxide,
ao arrendamento de um
armazém de 6.500 m2, em
Aveiro, e o arrendamento
de um armazém com
14.000 m2 na Azambuja.
Ao todo, em 2017, foram
realizados 20 negócios,
totalizando 65.000 m2
de armazéns, instalações
industriais e terrenos.

76%

CRESCIMENTO
DO DEPARTAMENTO
DE COMÉRCIO DA
CBRE EM 2017

DEPARTAMENTO
DE COMÉRCIO REGISTA
CRESCIMENTO DE 76%
No ano passado, o departamento de Comércio
teve um crescimento de
76%, com a comercialização de mais 25.000 m2 do
que em 2016. Os negócios
realizados ascenderam os
64.000 m2, nos setores de
Retail Parks (8.000 m2),
Comércio de Rua (26.500
m2) e Centros Comerciais
(29.500 m2). Na liderança
das transações surgem a
venda do espaço onde será
construído o Hospital de
Sintra do Grupo José de
Mello Saúde, a venda de
instalações à Brimogal, em
Aveiro, para a abertura do
Leroy Merlin, e a colocação
de várias marcas de conceituadas como a Sportzone,
Fnac, McDonald's e Fitness
Hut nos centros comerciais
Nosso e Alameda.
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CRESCIMENTO
DA CBRE
AUMENTA
EM 2017
AVALIAÇÕES MANTÊM
PRIMEIRA POSIÇÃO
NO MERCADO
Em 2017, o departamento
de avaliações da CBRE
foi capaz de manter a
liderança nesta área, com
avaliações que ascendem
aos 200 milhões de metros
quadrados, num montante
superior a 10 mil milhões
de euros e que abrangeram
30.000 imóveis.
ASSET SERVICES ATINGE
OS 1,15 MILHÕES DE
METROS QUADRADOS
Já em 2016 o departamento de Asset Services tinha
registado um crescimento
de 100%. Em 2017, volta
a crescer cerca de 30%,
alcançando um marco histórico: a gestão de 1,15 milhões de euros de metros
quadrados, em 71 ativos.
Assim, no ano passado, a
consultora conquistou a
gestão de mais 25 ativos,
dos quais se destacam o
portefólio do fundo imobiliário Explorer I – que inclui
o edifício Liberty, na Avenida Fontes Pereira de Melo
–, os Edifícios Álvaro Pais
e Santa Maria e o Sintra
Business Park.
BUILDING CONSULTANCY
CRESCE 160%
O departamento de Arquitetura e Gestão de Projetos
bateu um novo recorde, em
2017, tendo crescido cerca
de 160%.
No último ano, foram
realizados 46 contratos
de Gestão de Projeto,
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Projeto, Fiscalização e Due
Diligence, que totalizaram
os 33 milhões de euros, em
cerca de 450.000 metros
quadrados de comércio e
escritórios.
É de destacar o Projeto
e Gestão de Projeto
dos espaços comuns
dos Centros Comerciais
Alma, Nosso e Alameda,
para o Deutsche Asset
Management, e da nova
sede de Uría MenéndezProença de Carvalho, no
Marquês de Pombal, em
Lisboa.
ENTREPRISE FACILITY
MANAGEMENT
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO
DE 36 INSTALAÇÕES
O Entreprise Facility
Management da CBRE
geriu, em 2017, 36
instalações, com 3.000
ocupantes, e um total de
56.000 m2, grande parte
da área das Tecnologias
da Informação. No top 3
encontram-se três novos
escritórios sob gestão: o
Syngenta, a DXC (ex-HP)
e o Hostelworld, mais uma
tecnológica internacional
que escolheu o Porto para
a sede em Portugal, e que
contou também com a
assessoria da CBRE.
NEOTURIS ASSINALA
SEIS NOVOS GRANDES
PROJETOS
Em 2017, a neoturis,
empresa do grupo CBRE,
realizou mais de 30
projetos para clientes e
investidores. Destacam-se
seis projectos para clientes
como o Turismo de Lisboa,
a Associação de Promoção
da Madeira, o Vilamoura
World, o BCP, o Discovery
e a FOSUN. Para 2018, a
empresa prevê o fecho de
transações preparadas ao
longo de 2017, assim como
o aumento do número de
clientes internacionais a
procurar serviços de consultoria em Portugal.

MARKET WATCH

INVICTA

NO RADAR DAS EMPRESAS

RAIO-X
PORTO

MELHOR
DESTINO
EUROPEU
2012, 2014 e 2017
(European Best
Destination)

2ª

melhor cidade do
mundo para viver
(Time Out City
Life Index 2018)

2º

A cidade do Porto está
cada vez mais no radar do
investimento estrangeiro. É uma
cidade que tem conseguido
atrair tanto startups como
grandes multinacionais,
nomeadamente tecnológicas.
São muitas as vantagens que
a Invicta reúne, conseguindo
competir, de igual para igual,
com outras cidades europeias.

LUÍS
MESQUITA
Associate Director
CBRE — Porto

Quais os setores
imobiliários que
mais cresceram
no Porto?
Numa primeira
fase o crescimento deveu-se aos
projetos ligados
ao turismo, com
a reabilitação de
edifícios na zona
histórica para hoteis ou arrendamento de curta
duração. Hoje
existe uma forte
atividade dos
setores residen-

O

Natixis, o BNP Paribas,
a Devexperts, a Euronext e a Vestas são
algumas das grandes
empresas que elegeram o Porto
para os seus escritórios. A Invicta tem ganho terreno a outras
cidades da Europa por diversas
razões. Entre elas, destaca-se
o facto de ter capital humano
qualificado, oferta de talento,
cooperação a nível tecnológico
e incentivos ao investimento.
Por outro lado, as universidades
têm sabido criar sinergias com

as empresas, sendo o Parque de
Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) um dos
grandes exemplos disso mesmo.
Ao apostar na atração de investimento direto estrangeiro, a cidade
do Porto, além de prestígio, arrecada knowhow e centenas de
postos de trabalho.
O Natixis, divisão da banca empresarial do Grupo BPCE – Banque Populaire & Caisse d’Epargne,
instalou-se num escritório de
cerca de 12.000 m2 no Porto. O
BNP Paribas, vai ocupar um edifí-

cial, escritórios
e residências de
estudantes, não
apenas no centro
da cidade, mas
também com
diversos projetos
de promoção
de raiz.

tido alavancar o
imobiliário?
Tem conduzido a
um aumento da
procura. Por um
lado existe uma
carência de stock
que favorece a
recuperação de
espaços obsoletos e respetiva
reconversão
em espaços de
escritórios. Por
outro, assiste-se
à construção de
escritórios novos
de primeira linha

Ao que se deve
este dinamismo?
Por um lado, o
driver original do
turismo trouxe
notoriedade à cidade. Mais tarde,
os investidores

perceberam que
existem inúmeras
oportunidades e
que é um mercado (com exceção
da zona histórica) onde ainda é
possível encontrarem-se boas
alternativas com
rentabilidades
potenciais muito
interessantes.
De que forma é
que a chegada
de multinacionais tem permi-
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como há muitos
anos não se via.
Estas empresas
trazem também inúmeros
trabalhadores
para a cidade,
que necessitam
de apartamentos, acabando
também por
dinamizar o setor
residencial.
Qual o perfil típico do investidor
que aposta no
Porto?

melhor aeroporto
da Europa 2017
(Airport Councils
International)

TOP

10

Porto ficou em
8º lugar no
ranking das
cidades
europeias do
futuro
(fDi - Intelligence
Magazine,
Financial Times)

Inicialmente,
na sua maioria,
nacionais com
perfis de investimento moderados. Hoje temos
uma presença
de investidores
internacionais de
diversos perfis,
desde Family Offices de diversas
proveniências até
investidores institucionais, para
quem a cidade
entrou definitivamente no radar.

cio em construção – Urbbo – com
mais de 13.000 m2. E também a
multinacional alemã Devexperts,
que presta serviços de software
para empresas do setor financeiro,
escolheu a cidade do Porto para
instalar um centro de investigação
e desenvolvimento, em detrimento
da República Checa e Hungria.
Há pouco mais de um ano, o maior
grupo de mercados bolsistas, a
Euronext, optou por sair de Belfast,
na Irlanda do Norte, para se instalar,
também, na Avenida da Boavista. A criação do Euronext Tech
Center Porto permitiu a criação de
140 postos de trabalho, tornando
Portugal no segundo país europeu
com maior número de colaboradores, logo a seguir a França.
No final de 2017, a dinamarquesa
Vestas, empresa especializada
em aerogeradores para parques
eólicos, escolheu o Porto para instalar um centro de investigação e
desenvolvimento de base tecnológica, entre 99 cidades candidatas.
A Vestas está localizada no Centro
Empresarial Lionesa, num espaço
de cerca de 800 m2, e tem atualmente em construção um edifício
de cerca de 3.000 m2 neste mesmo local, que será a sua sede.
Mas há mais exemplos de empresas que elegeram a cidade do
Porto para criar e desenvolver os
seus negócios. A Farfetch é um
caso paradigmático. A primeira
startup “unicórnio” criada por um
empresário português em 2008,
que desenvolveu um website que
permite aos utilizadores comprar
roupa e acessórios de luxo de
mais de 300 lojas multimarca de
todo o mundo. A empresa tem escritórios em Londres, Los Angeles,
Nova Iorque, São Paulo, Tóquio,
Guimarães, Lisboa e, claro, no
Porto.
Também a norte-americana, Sitel,
um dos maiores fornecedores
mundiais de serviços de gestão
de apoio ao cliente e líder de
mercado no setor dos centros de
contacto, está presente no Porto,
e presta serviços de outsourcing a
grandes marcas internacionais.

Mercado imobiliário no Porto
cresce exponencialmente
O mercado imobiliário no Porto
tem crescido de forma exponencial
nos últimos anos. O crescimento
do turismo, impulsionado pela vinda das companhias aéreas lowcost
Ryanair, em 2005, e EasyJet, em
2015, conduziu a um crescimento
no número de turistas. A informação do tráfego de passageiros
desembarcados no Aeroporto Sá
Carneiro revela um aumento de
15% só no ano de 2017, em relação
ao período homólogo. Em 2017
abriram 6 novos hotéis no Porto
oferecendo mais 392 quartos na
cidade.
Além da área hoteleira, a cidade
do Porto tem registado um crescimento muito relevante também
nos restantes setores imobiliários.
Dinâmico está também o comércio
de rua no centro histórico da Invicta, alavancado pelo turismo, pela
renovação de vários imóveis e pela
abertura de diversas novas lojas.
No mercado de escritórios, o dinamismo começou em 2015, com
a transação de áreas de grande
dimensão (1.000 m2 e superior),
ao contrário da procura tradicional
de áreas entre 100 e 200 m2. No
entanto, foi no ano seguinte que o
mercado teve um grande impulso,
com o volume de absorção a duplicar o de 2015, atingindo um valor
recorde de 49.000 m2, impulsionado pela ocupação da Natixis. Aliás,
são cada vez mais as empresas
estrangeiras que procuram escritórios no Porto para abrirem áreas de
serviços partilhados. Contudo, neste momento, a dinâmica neste setor
está condicionada pela escassez de
escritórios de qualidade.
No que diz respeito ao mercado
de investimento em imobiliário
comercial, tem-se assistido a algumas transações no Porto e existem
já outras em fase de negociação.
É de destacar ainda a compra
de grandes lotes de terreno para
promoção e de imóveis para reabilitar, por parte de investidores
estrangeiros, pelo que é previsível
o arranque de novos projetos.
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RUI MOREIRA
Presidente da Câmara
Municipal do Porto

Poderá dizer-se que
o Porto é já uma cidade
4.0?
O conceito é, ainda,
vago. Mas podemos
dizer que os investimentos feitos e em curso, em
matéria de sustentabilidade e com a utilização
de novas tecnologias,
nos tem colocado na
linha da frente entre
cidades europeias de
média dimensão.
O Porto está a conseguir atrair gigantes
tecnológicos e, simultaneamente, o mercado
de startups tecnológicas, em detrimento de
outras cidades europeias. O que é que o
Porto tem feito para isto
acontecer?
Temos vindo a fazer
um trabalho intenso de
promoção da marca da
cidade. Temos um gabinete de apoio aos investidores, uma política de
desburocratização e um
networking permanente
com os vários atores
da cidade, desde a academia até aos agentes
económicos.
Poderá dizer-se que o
Porto se soube reinventar depois da crise
financeira que atingiu o
país entre 2010 e 2014?
Creio que sim, que
vencemos essa aposta.
Nós, os cidadãos!
O custo de vida atrativo,
o bom tempo, a comida,
mas também a seguran-

ça são também fatores
determinantes para essa
escolha…
Sim, é uma cidade confortável e interessante.
É esse o nosso ativo.
Que papel tem tido o InvestPorto na atração de
empresas tecnológicas?
O InvestPorto é o instrumento ativo de uma
política integrada do
município. É o nosso
front desk.
Há dados/números
sobre este assunto?
Temos vindo a divulgar
alguns números, mas
preferimos agir com
discrição. É isso que os
investidores nos pedem.
O Porto tem sido distinguido com inúmeros
prémios, nos últimos
anos. Em 2017, foi distinguido com o prémio
Melhor Destino Europeu.
De que forma é que esta
distinção veio impulsionar
ainda mais os projetos de
inovação e empreendedorismo levados a cabo
pela Câmara Municipal do
Porto?
Ajudou a consolidar a
nossa marca. E deu-nos
visibilidade de forma
gratuita.
O programa Golden Visa
ajudou a atrair mais investimento para a cidade?
Não creio que tenha tido
grande impacto. Não foi
um objetivo nosso.
É um instrumento apenas para alguns.
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Espaços de cara lavada
e com uma alma nova

REINVENCÃO
É A PALAVRA DE ORDEM
Em Portugal, os centros comerciais estão de
boa saúde e recomendam-se. Apesar de terem
atingido a maturidade, não se prevendo nenhum
novo projeto com dimensão para os próximos
anos, estão a saber reinventar-se, antecipando
tendências e criando uma relação de maior
envolvimento com os visitantes.

CARLOS
RÉCIO
Director Advisory
& Transaction
Services Retail

Quais as principais diferenças
entre o mercado
norte-americano
e o português?
O mercado norte-americano é
um mercado maduro, com uma
densidade de
oferta comercial
por habitante 4
vezes superior
à portuguesa.
O stock está
envelhecido e
cerca de 80%
dos centros
comerciais foram
construídos no
século passado.

Em Portugal
assistimos a um
fenómeno distinto, ou seja, cerca
de 60% do stock
foi construído
depois de 2000.
No mercado norte-americano, os
department stores têm um papel
significativo no
tenant mix dos
centros comerciais (em média
este formato, em
conjunto com
hipermercados,
ocupa cerca de
45% do ABL)
e em Portugal

A

o contrário daquilo que está
a acontecer nos Estados Unidos, onde se têm verificado
o encerramento de diversas
superfícies, em Portugal, os centros
comerciais estão de pedra e cal e prometem atrair ainda mais visitantes.
A recente expansão e remodelação dos
diversos espaços, com uma nova oferta
de lojas, serviços, praças de restauração, espaços de lazer e experiências
são exemplos disso mesmo. Trata-se de

os department
stores são inexpressivos em
termos de mix.
Finalmente, o
comércio eletrónico, cada vez
mais utilizado
nos tempos que
correm, tem um
impacto superior no mercado
norte-americano do que no
português (cerca
de 23% do total
das transações
versus 5% em
Portugal).
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O que é que as
marcas podem
fazer para se
manterem lucrativas num centro
comercial?
Cada vez mais
falamos de experiências proporcionadas aos
consumidores e
isso acontece em
todos os setores
de atividade. Shopping experience
e omnicanal são
cada vez mais
expressões que
escutamos. A
fidelização do
cliente, indepen-
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uma nova geração de centros comerciais que pretendem, antes de mais, ir
ao encontro das necessidades e das
mais recentes tendências de consumo
inteligente.
Em 2017, inauguraram-se em Portugal
os últimos centros comerciais desta era.
Segundo o estudo desenvolvido pela
CBRE, Tendências do Mercado Imobiliário 2018, este ano irá continuar o processo de remodelação e/ou expansão
de diversos centros comerciais em todo

dentemente do
canal de comunicação utilizado, é
seguramente muito importante.
As marcas devem
adaptar a sua
oferta ao que
os consumidores procuram (o
mesmo terá que
ser feito pelos
proprietários dos
centros comerciais, já que a diferenciação é um
fator importante)
tornando impercetível a mudança de canal na
comunicação e o

engagement que
procuram realizar
com o consumidor. A experiência
de compra deve
ser única ou, pelo
menos, o consumidor deverá ter
essa sensação.
Em paralelo, a
componente
serviço terá um
papel importante,
já que o consumidor tem neste
momento caraterísticas distintas e
valoriza significativamente esta
componente.

o território nacional, nomeadamente na
restauração, combinando um estilo mais
tradicional com novos conceitos de espaços gourmet, conferindo uma atmosfera de autenticidade aos ambientes.
A renovação, o reposicionamento e as
iniciativas de inovação – nomeadamente
no que diz respeito a uma crescente
integração do comércio eletrónico com
o físico – vão marcar a atividade dos
centros comerciais nos próximos anos.
De acordo com um estudo realizado
pela CBRE Portugal, nos Estados Unidos da América, ao longo de 2017, foram muitos os centros comerciais que
fecharam portas, apesar da conjuntura
económica favorável. Estes encerramentos ficam a dever-se ao elevado
número de centros comerciais daquele
mercado, à sua antiguidade e incapacidade de se renovarem. Mas não
só. Nos Estados Unidos o comércio
eletrónico tem tido um crescimento
exponencial ao longo da última década. As vendas online já representam
23% do total das vendas, colocando
o país em segundo lugar no ranking
de países com maior penetração do
comércio eletrónico, logo a seguir ao
Reino Unido. Apesar de já ser elevado,
esse número continua a crescer cerca
de 17% ao ano.

2017 ficou marcado pela remodelação de vários centros comerciais, sob gestão da CBRE, sempre
com o objetivo último de melhorar
a experiência dos visitantes.
Exemplo disso é o Nosso Shopping, em Vila Real, que inaugurou
uma nova praça de restauração,
com diferentes áreas, customizadas para se adaptarem aos
diversos estilos de consumidor.
E porque um centro comercial é
também um espaço de convívio,
tanto para graúdos como para
miúdos, foi introduzido um novo
conceito de espaço infantil, com
áreas diferenciadas e um escorrega de seis metros com zonas adjacentes totalmente remodeladas.
Por seu lado, o Alameda Shop &
Spot, no Porto, e o Alma Shopping, em Coimbra, também
renovaram a sua identidade.
As novas praças de restauração,
“Páteo” e “A Cantina”, respetivamente, contam agora com uma
nova imagem, dispondo de espaços mais ergonómicos e contemporâneos.
Este ano, a CBRE também já
levou a cabo várias iniciativas
inovadoras no setor dos centros
comerciais e que vão ao encontro
das novas tendências de mercado.
Entre elas, o “Algarve Chef Experience”.
O Algarve Chef Experience chega
ao MAR Shopping pela mão da
CBRE, responsável pela comercialização em exclusivo da área de
F&B do MAR Shopping Algarve, o
novo projeto da IKEA Centres com
42.000 m2 no concelho de Loulé.
Este espaço conta com a presença
de quatro chefs que criaram o seu
próprio conceito: o Estrela Michelin, Leonel Pereira, com a cozinha
oriental do Thai Brás, o chef José
Domingos, com o Portuguese Lab,
o chef Louis Anjos, com massas
frescas e combinações únicas no
My Pasta e o chef Guy Doré e o
seu G’s Bistro, uma referência da
gastronomia francesa.
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As iniciativas de
inovação vão marcar
a atividade dos
centros comerciais
nos próximos anos

LUÍS
TEODORO
Senior Director
Asset Services

A capacidade
de oferecer
experiências
diferenciadoras
é o segredo para
a sobrevivência
dos centros
comerciais?
Sem dúvida. Nos
últimos anos
tem-se feito um
bom trabalho de
refurbishment
nas praças de
restauração, no
sentido de criar
ambientes mais
confortáveis, em
alguns casos, com
branding próprio,
com os quais o
comércio online
não consegue
competir. Novos
conceitos de fast
slow food que,
tradicionalmente
não estavam
presentes nos
centros comerciais,
são um exemplo.
Hoje estamos na
era do marketing
1to1. O contacto
com o consumidor
começa nas redes
sociais, passa pela
viagem até ao
centro comercial
e, depois da
sua visita, com
a comunicação
e interação
continuada através
de ferramentas
digitais, de modo
a potenciar uma
experiência
de consumo
personalizada.
Contudo, esta

experiência
não termina no
consumidor. A
qualidade de um
centro comercial
é o reflexo da
qualidade das lojas
e do serviço que os
seus colaboradores
oferecem. Acredito
que alguns dos
investimentos
que temos visto
nos edifícios
de escritórios,
no sentido de
os tornar em
ambientes de
trabalho mais
confortáveis,
divertidos e
saudáveis, irá
também chegar
aos centros
comerciais. Na
CBRE estamos
a trabalhar
ativamente nestas
abordagens nos
centros comerciais
que gerimos de
modo a potenciar
esta experiência
em toda a “viagem
do consumidor” e
na sua interação
com o centro
comercial.
Considera que
a introdução de
vendas online
nas lojas dos
centros comerciais
vai alavancar o
papel do centro
comercial?
Claro que sim. O
importante é que
o consumidor
sinta que, na loja,

pode disfrutar de
uma experiência
completa de
compra. Uma
estratégia de
distribuição
omnicanal bem
sucedida passa por
uma integração
perfeita entre
o canal físico e
online, no sentido
de aumentar
a oferta e a
flexibilidade da
experiência de
consumo. Desta
forma, sempre que
o consumidor volta
à loja, aumenta a
possibilidade de
voltar a comprar,
quer na loja, quer
noutras lojas do
centro comercial.
No entanto, essa
possibilidade
levanta uma velha
questão que se
prende com as
rendas variáveis
em função das
vendas. Os
proprietários, por
um lado, acham
que essas vendas
devem contar para
o apuramento das
rendas variáveis,
e os retalhistas,
por outro, acham
exatamente o
contrário. Na
minha opinião
considero que
o importante é
o local onde as
vendas foram
geradas e aí é
indiscutível que foi
na loja.

2018:UM NOVO

PATAMAR
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2017 foi já um grande ano, este será,
seguramente, ainda melhor.
O mercado de investimento em imobiliário
comercial está muito ativo e deverá bater um
novo recorde em 2018. Além do investimento
nacional estar a crescer, é esperada também
a entrada de novos players e a procura
de produtos alternativos.

NUNO
NUNES
Senior Director,
Capital Markets
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A

s perspetivas não
podiam ser melhores
no que diz respeito ao
investimento em imobiliário comercial. Em 2018, prevê-se um novo recorde, que deverá
atingir os 2,6 mil milhões de euros.
Este ano, deverá registar-se a entrada de novos players no mercado
nacional e é esperada a procura de
produtos alternativos, tais como
residências de estudantes, residências seniores e unidades de saúde.
Além disto, a promoção imobiliária
vai começar a ganhar escala.
Estas previsões têm por base a realização de vários negócios de elevado montante já em curso, entre
eles centros comerciais de grande
dimensão — alguns já vendidos no
início de 2018 — e portefólios de
escritórios e residenciais. Mas este
número poderá ser ainda superior
caso se concretize alguma operação de Fusões & Aquisições, tal
como se verificou em 2017.
No ano passado, o mercado de
investimento em imobiliário comercial já tinha ultrapassado o recorde
registado em 2015, totalizando
os 2,2 mil milhões de euros. Um
resultado que se ficou a dever em
parte às transações de aquisição
das empresas Logicor e Empark
por parte de fundos institucionais,
que representaram 20% do volume
total. De acordo com o estudo da
CBRE Portugal – Perspetiva Imobiliária, em 2017 registou-se uma

O mercado de
investimento
está num novo
patamar. A que
é que se fica a
dever esta nova
dinâmica?
É expetável que
pelo segundo ano
consecutivo, o
volume de investimento em imobiliário comercial em
Portugal atinja um
novo recorde. Esta
performance fica
a dever-se a vários
fatores, por um
lado, o mercado

de investimento
europeu, principalmente na
Europa Continental,
continua a registar
novos recordes de
investimento, a par
de novos recordes
de angariação
de fundos pelas
grandes gestoras
internacionais,
que empurram os
investidores para
mercados mais periféricos. Por outro
lado, os fundamentais de mercado
(take-up, evolução

INVESTIMENTO EM
IMOBILIÁRIO
COMERCIAL

64%
foi o
crescimento
em 2017,
equivalente a
2,2 mil milhões
de euros

24%

foi a fatia de
investimento
nacional em 2017,
o dobro do ano
anterior

2,6

MIL MILHÕES

de euros é a
fasquia prevista
para 2018

subida do investimento nacional
com uma quota de 24% — mais
do dobro da verificada em 2016
— e europeu (excluindo Portugal),
com 37% do total de investimento,
assim como a entrada de um maior
número de novos players internacionais. Aliás, esta é uma tendência
que se deverá continuar a verificar
em 2018, uma vez que a limitada
oferta nos mercados mais core tem
vindo a conduzir os investidores
para mercados mais periféricos
como o nosso.
Em termos setoriais, além de estar
previsto um elevado investimento
em centros comerciais e escritórios, este ano, e à semelhança do
que se verificou no ano passado,
é estimada uma maior procura de
unidades hoteleiras em funcionamento ou terrenos para construir.
Já na área da logística deverá
verificar-se uma redução do investimento relativamente ao ano
anterior devido, sobretudo, à falta
de produto disponível.
Por outro lado, a escassez de
produto típico de rendimento e a
reduzida rentabilidade nos produtos imobiliários tradicionais estão a

Em 2018 entram
novos players no
mercado nacional
das rendas) em
Portugal continuam a ser muito
interessantes, apresentando perspetivas de crescimento
superiores a vários
outros mercados
europeus.
Há novos players a
entrar no mercado
nacional. Quem são?
Portugal vive
neste momento
um efeito moda,
benefeciando de
uma visibilidade e
notoriedade que

vai muito para
além da sua dimensão geográfica
e económica do
país. Quase todos
os dias temos
novos investidores
que nos contactam a pedir que
lhes expliquemos o
mercado português e as suas
dinâmicas. Estes
têm nacionalidades e perfis muito
abrangentes. A
maior percentagem continua a ser
europeia ou norte

americana, com
um perfil entre
Value Add a Core.
No entanto surgem muitos outros
da América Latina,
Médio Oriente,
Ásia, África e até
Austrália. Muitos
destes investidores “exóticos” são
family offices ou
pequenos institucionais.
No entanto,
acreditamos que
os investidores
mais tradicionais,
vão continuar

conduzir ao interesse por produtos
alternativos, nomeadamente ao
investimento em residências de
estudantes, residências de terceira
idade e unidades de saúde.
Este ano deverá continuar a verificar-se a compra de imóveis para
reabilitação por parte de investidores institucionais estrangeiros e
a sua entrada em projetos construídos de raiz para escritórios ou
habitação. Por outro lado, é esperado que estes investidores comecem
também a apostar em produto
residencial de rendimento.
Boas perspetivas para
o financiamento bancário
Num mercado global inundado
por liquidez de capital, torna-se
elevada a concorrência dentro do
sector bancário para o financiamento de transações imobiliárias e
a pressão sobre as margens tende
a acentuar-se. Em 2017 as grandes operações de financiamento
imobiliário realizadas em Portugal
foram lideradas por bancos estrangeiros, mas em 2018 a CBRE prevê
um aumento das transações com a
participação de bancos nacionais,
na medida em que começam a ver
resolvidos os seus problemas de
solvabilidade. No entanto vamos
continuar a observar a venda por
parte dos bancos nacionais de
carteiras de crédito não produtivo
(“NPL”) e de imóveis que foram
parar aos seus balanços (“REO”).

a representar a
“fatia de leão”
do investimento,
nomeadamente
os investidores
core europeus, as
socimis espanholas
e os investidores
institucionais portugueses.
Há, neste momento, um interesse
crescente por produtos alternativos,
como residências
de estudantes e
unidades de saúde. Porquê?
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Este segmento de
mercado apresenta um retorno
interessante, principalmente quando
comparado com
investimentos em
produto core nos
segmentos mais
tradicionais (escritórios e retalho) no
qual a concorrência
pelos melhores ativos é feroz, fazendo
baixar as taxas de
retorno para níveis
incomportáveis
para muitos investidores. Acresce

FRANCISCO
SOTTOMAYOR
Senior Director,
Development

Depois de uma vaga
importante de reabilitação em Lisboa e
no Porto a promoção
imobiliária nestas
cidades ainda tem
espaço para crescer?
Ainda há muito por
fazer em termos de
reabilitação. O grande
movimento que se
começou a verificar
nas zonas históricas
está agora a espalhar-se a outras cidades,
onde há ainda muito
por fazer. Mas os próximos anos vão ficar
marcados também
pela construção nova
que, esta sim, deverá
permitir tirar alguma
da pressão a que está
atualmente sujeito o
mercado residencial.
De facto, grande
parte da reabilitação
que se verificou até
hoje não se destina
ao grosso dos compradores, à chamada
classe média, sendo
pensada para o
segmento high-end
ou para alojamento
turístico.
A grande pressão
da procura, que tem
levado à subida de
preços a que temos
assistido, reúne
condições para que
se inicie um novo
ciclo de construção
nestas duas cidades e

a este facto que
muitos investidores
consideram que
estes segmentos
apresentam um
perfil de investimento mais defensivo pela menor
probabilidade de
serem drasticamente impactados pela
evolução tecnológica.
Acreditamos que
este sector vai rapidamente assumir
um papel relevante
no mercado de
investimento, com

nas suas envolventes
próximas.
E o mercado turístico
ou de segunda habitação? Vai evoluir
positivamente?
O mercado de
segunda habitação
está “mais cedo no
ciclo”, havendo no
entanto vários sinais
que apontam para
uma evolução muito
positiva nos próximos
anos. As duas zonas
onde esta mudança é mais evidente
são claramente o
Algarve, onde vemos
já vários projetos em
construção, e a costa
sul de Lisboa, com
destaque para zona
da Comporta, que
tem revelado uma
dinâmica comercial
muito interessante.
O que é curioso verificar é que em ambas
as localizações foram
os pequenos promotores e os pequenos
projetos a avançar e
a mostrar o caminho.
Durante 2018 e 2019
veremos certamente
os grandes projetos
a recomeçar, dando
mais expressão a
este setor que vai
seguramente marcar
a realidade do investimento imobiliário nos
próximos anos.

os players mais
relevantes a aproveitarem a atomização dos seus
mercados para
desenvolver planos
de expansão e
aquisição muito relevantes, os quais,
devido à dimensão
do programa de
investimento e
falta de capacidade financeira
dos operadores
locais deverá ser
alavancado com
investimento estrangeiro.
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ESPACOS
FLEXIVEIS

Dentro de dois anos os
millennials irão representar
metade da força de trabalho.
A forma como esta geração
encara o trabalho está a mudar
o paradigma dos escritórios.
E tal como noutros aspetos da
sua vida, flexibilidade é uma
palavra que vale milhões.

UMA NOVA FORMA DE TRABALHAR

S

ão a geração nascida na
década de 80. A sua música de infância ecoava desde o grunge de Seattle até
ao rap do Bronx. O mundo não
acabou em 1999 e, mesmo quando as suas carreiras estavam a
dar um salto, aconteceu uma das
maiores crises financeiras de que
há memória. Naquele momento,
perceberam (se é que ainda não
tinham percebido) que o futuro só
dependia deles. E que o trabalho,
como o conheciam até aí, tinha de
mudar.
A crise económica não afetou só
os millennials. Todas as franjas
da sociedade procuraram formas
disruptivas de inverter um cenário
de crise. E o mercado dos escritórios não foi diferente. Com uma
geração de novos empresários a
trabalhar em cafés ou em casa,
era necessário repensar o modelo
de escritório. Que teria de ser…
flexível.
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Os escritórios flexíveis tornaram-se parte integrante de todas as
grandes metrópoles. Independentemente da sua escala, que pode
ir de uma secretária a milhares de
postos de trabalho, são espaços
que podem ser arrendados por
períodos curtos de tempo (horas,
dias ou meses). Entre as várias
terminologias encontramos co-working, incubadoras ou aceleradores, que têm entre si objetivos e serviços diferentes. Mas a
receita parece ser uma mescla de
todos eles. Um híbrido que tem
a virtude de unir as caraterísticas
de cada modelo para que melhor
se adapte às necessidades de
inquilinos e proprietários. Ou seja,
da oferta e da procura.
O QUE MUDOU?
Essencialmente três coisas: uma
evolução tecnológica sem precedentes, uma economia que precisou de novas ideias para se tornar
sustentável, e uma vontade de
mudar o futuro, refletida na atitude
dos millennials.
Nunca o mundo foi tão portátil.
E como tal, podemos trabalhar em
qualquer latitude. A grande vanta-

gem é que, se um comercial de uma
empresa transportadora do Chipre
precisar de vir a Lisboa, pode marcar reuniões, ter uma conference
call com a sede e voltar a casa antes
do fecho do mercado asiático. Tudo
graças ao seu membership e à sua
app de um co-working, na qual marcou um local para trabalhar, a sua
sucursal temporária numa cidade a
mais de 5.000 km de distância. Do
mesmo modo que o nosso comercial marcou o seu dia no espaço de
co-coworking mais próximo, cerca
de 1,7 milhões de pessoas fará o
mesmo em 2018, de acordo com o
2018 Global Coworking Survey realizado pela Deskmag. São milhões
de pessoas que, se não existisse
este tipo de oferta, poderiam ter de
recorrer ao wifi de um bar na Baixa
para fechar um contrato. Por outro
lado, a resposta à crise económica marcou uma mudança radical
nas empresas. O crescimento das
PMEs foi transversal. Desde 2015,
por exemplo em França, as PMEs
cresceram 16%. Na Holanda uns
incríveis 40%. Os escritórios flexíveis
tornaram-se cada vez mais apelativos, com as suas rendas de curto
prazo e valores baixos, ao mesmo

tempo que dispõem das comodidades de um escritório de uma grande
empresa.
Mas a principal razão do sucesso
dos escritórios flexíveis diz respeito
às escolhas de vida dos millennials.
Segundo o relatório da CBRE Live
Work Play, 78% considera tão importante o local de trabalho como
o empregador, e 69% trocaria
outros benefícios, mais tradicionais, por um melhor ambiente de
trabalho.
FOCO NA EXPERIÊNCIA
DO UTILIZADOR
Há uma grande expectativa para
que o espaço de trabalho seja,
hoje, uma experiência.
O estudo da CBRE EMEA Occupier
Survey 2018, identifica três pilares
absolutamente decisivos para
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69%

dos millennials trocaria
outros benefícios laborais por
um melhor espaço de trabalho

uma estratégia imobiliária bem
sucedida: tecnologia, flexibilidade
e bem-estar. Nesse sentido, e de
acordo com esta pesquisa que
reuniu empresas do setor financeiro, tecnológico e científico, entre
outras, verificou que 80% dos
espaços flexíveis têm programas
de bem-estar ou planeiam incorporá-los. Do mesmo modo, 56%
considera que o foco das tecnologias deve ser o conceito de user
experience e 46% considera que os
escritórios flexíveis são fundamentais para reter o talento.
Hoje, o foco das empresas é
reter e atrair talento e promover
inovação. André Almada, Senior
Director, Advisory and Transaction
Services, Offices, CBRE Portugal,
comenta: “Os espaços flexíveis em
edifícios de escritórios são cada
vez mais valorizados na medida
em que vão ao encontro das novas
filosofias de trabalho e, para ocupantes, podem ser financeiramente interessantes, na medida em
que apenas utilizam o espaço que
necessitam“.

O estudo da CBRE The Flex
Revolution adianta que 84% dos
proprietários considera que esta
mudança veio para ficar. Cristina
Arouca, Director, Research, CBRE
Portugal, adianta que “o espirito de
partilha nas gerações mais novas
está bastante incutido e estende-se
à forma de trabalhar. Os espaços
flexíveis permitem juntar pessoas
com diferentes capacidades que
desenvolvem negócios distintos,
muitas delas empresários a dar os
primeiros passos, que conseguem
obter benefícios através da partilha
de ideias e da complementaridade
de conhecimentos. E esta é uma
das principais razões pela qual as
grandes empresas também estão
a optar por este tipo de espaços,
nomeadamente para o desenvolvimento de novos projetos: além
da flexibilidade de espaço (associada a um menor custo), estão
mais próximos de um público mais
jovem que é, muitas vezes, o seu
alvo, e gozam de um ambiente
mais criativo, propício ao desenvolvimento de novos negócios.”

GLOSSÁRIO
SERVICED
OFFICES
Escritórios geridos diretamente
pelo proprietário, ou pelo seu
representante,
com contratos
de arrendamento flexíveis. Os
espaços estão
totalmente equipados e a renda
inclui despesas
comuns e serviços diversos,
como receção e
amenities.

MANAGED
OFFICES
Escritórios
explorados e
equipados por
um operador
especializado,
o qual arrenda
espaços flexíveis
a terceiros
e paga ao
proprietário uma
renda mensal.

CO-WORKING
Seja num regime
de membership
ou na ocupação
de um posto
de trabalho,
o espaço de
co-working
disponibiliza
um local que
favorece o
networking, a
colaboração
e os negócios
entre ocupantes.

13%

Crescimento anual de
espaços flexíveis no
mundo na última década
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ACELERADORES
São espaços
que incorporam
programas nos
quais as startups
trabalham
com um grupo
de mentores,
normalmente
com vista
a angariar
investimento
no final do
programa.

INCUBADORAS
Semelhantes aos
aceleradores,
acomodam
startups com
a diferença que
só se dedicam a
um determinado
setor com
o apoio de
grandes
empresas ou
de instituições
públicas.

TENDÊNCIAS

EQUAÇÃO SMART CITIES | IMOBILIÁRIO

oposição aos 7,6 mil milhões que
atualmente existem.
As pessoas consumirão 50%
mais alimentos e 30% mais água
do que hoje. As cidades serão
o refúgio de 70% da população
mundial, e uma vez que as metas
climáticas não têm sido cumpridas desde 2017, algumas zonas
do planeta estarão demasiado
poluídas para serem habitadas.
Por outro lado, o aumento da população mundial e as alterações
climáticas irão forçar a população
a repensar os hábitos e estilos de
vida.
Tecnologia que serve os cidadãos
Em 2011, os investigadores Mark
Deakin e Husam Al Weir elencaram uma lista de fatores que contribuem para a definição de uma
smart city: a utilização de tecnologias de comunicação e informação (ICT), a sua incorporação no
sistema de governo e a aplicação
dessa tecnologia num determi-

INTELIGENTE
POR UM FUTURO MAIS

As smart cities são hoje uma realidade. Muito
mais do que a tecnologia que as sustém, as
cidades do futuro são fruto de uma vontade de
mudar, de progredir e fazer face aos desafios
que se afiguram no horizonte.

E

m 2002, Steven Spielberg
convidou 15 especialistas
em tecnologia para que,
durante três dias, num
hotel em Santa Mónica, Califórnia, pensassem como seria
o mundo em 2054. Este think

tank incluiu o arquiteto Peter
Calthorpe, o escritor Douglas
Coupland, os cientistas computacionais Neil Gershenfeld e Jaron
Lanier, o engenheiro biomédico
Shaun Jones, e vários membros
da consultora Global Business
Network. O objetivo foi criar
uma “realidade plausível” para o
filme Minority Report, hoje uma
obra de culto e uma referência
quando se fala em tecnologia
que irá influenciar o mundo como
o conhecemos. Ecrãs multi-tácteis, scanners de retina, carros
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autónomos, drones em forma de
inseto, reconhecimento gestual,
marketing personalizado ou
software de prevenção do crime
pareciam tecnologias distantes.
No entanto, o futuro concretiza-se todos os dias, e muitas vezes
o motor da mudança é a vontade
de transformar o que hoje parece
ficção científica em tecnologia
que se adapta à realidade.
Segundo dados da CBRE em
Future of Retail 2030, a população mundial atingirá a marca dos
8,5 mil milhões nesse ano, por

3 VS DO BIG DATA:

Volume:
medido em
petabytes
ou mais

Velocidade:
dados
gerados
praticamente
em tempo
real

Variedade:
todo o tipo
de dados
(números,
texto, imagens, vídeo,
áudio, etc…)

SALÁRIOS MAIS ALTOS x EMPREGOS DISPONÍVEIS + MELHORES AMENITIES
=
RENDAS MAIS ALTAS POR M2

nado território, no sentido de
fomentar a partilha de conhecimento entre os habitantes da cidade. Para que tal seja possível, é
necessária uma infraestrutura que
receba, analise, interprete e ative
respostas em tempo real. A esse
volume de dados denomina-se
big data, e está intimamente ligado à capacidade de operacionalização dessa informação, ou seja,
à Internet of Things (IoT). Esta é
a rede que liga todos os sensores
existentes no sistema, presentes
em aparelhos como smartphones,
eletrodomésticos ou num sistema
de domótica. O estudo da CBRE
Urban Big Data and Real Estate
Markets exemplifica como essa
relação é tratada. O big data e
a IoT permitem que as valências
“tradicionais” de uma cidade, o
seu governo, educação, saúde,
arquitetura e masterplanning,
serviços e gestão de recursos se
adaptem às reais necessidades
dos seus cidadãos.
As cidades do futuro, hoje!
Algumas smart cities servem de
paradigma para as metrópoles
que ainda agora iniciaram o seu
caminho para um futuro mais
inteligente. Entre elas, Singapura
está entre as mais inovadoras.
Desde 2014 que é possível identificar se uma pessoa está a fumar
numa zona para não fumadores, ou se alguém está a deitar
lixo para o chão. Por outro lado,
consegue saber-se o movimento
de qualquer veículo que esteja
registado no sistema. A maior
parte dos dados recolhidos vão
para uma plataforma online, denominada Virtual Singapure, que
informa, em tempo real, o modo
como a cidade está a funcionar.
Na maior cidade dos Emiratos
Árabes Unidos, a iniciativa Smart
Dubai envolve 50 serviços inteligentes e 22 entidades governamentais. Através da app Dubai

P A N O R Â M I C A

37

Now, quem ultrapassar o limite
de velocidade recebe a multa no
email e nem precisa de sair da
aplicação para efetuar o pagamento.
Barcelona é outro caso paradigmático. A cidade vai poupar
centenas de milhões de euros
em gastos em energia só por ter
instalado sistemas de iluminação
pública adaptativa, que acende e
apaga consoante a atividade ao
seu redor. Por outro lado, a cidade
dispõe de um sistema de resíduos
urbanos equipado com um sistema de vácuo, que leva os resíduos
por condutas subterrâneas, minimizando não só a poluição sonora
dos carros do lixo como diminui
odores e reduz custos.
Em Lisboa, iniciativas como a
adoção de contadores de eletricidade inteligentes vão permitir
automatizar a gestão da energia,
melhorando a qualidade do serviço e a informação disponibilizada
aos consumidores, diminuindo
custos e aumentando a eficiência
energética e a sustentabilidade
ambiental. Em termos de mobilidade, a tecnologia de veículos
elétricos, como os emov, da PSA,
ou as bicicletas elétricas partilhadas da Órbita e da Siemens, são
alternativas sustentáveis que têm
como objetivo complementar o
fomento da utilização de transportes públicos.
Um estudo da Juniper Research
concluiu que, até 2021, as cidades
vão poupar até 19 mil milhões de
dólares ao fazerem a transição
para uma smart city. Mas para se
poupar dinheiro, é necessário investir. É expetável que o mercado
das smart cities venha a atrair 15
mil milhões de dólares até 2021
apenas em software de tratamento de big data. Cabe agora aos
governos, empresas e cidadãos
tornarem a sua cidade um lugar
melhor e construírem o (nosso)
futuro de modo mais inteligente.

CRIPTOMOEDA
TENDÊNCIAS

DESCODIFICADOR

E BLOCKCHAIN

Muitos consideram que a revolução do sistema financeiro já está em
marcha e que as criptomoedas vão ser as moedas do futuro. Fique a
par de tudo o que sempre quis saber sobre a criptomoeda e blockchain e as suas aplicações no mercado imobiliário comercial.

A

possibilidade de se
efetuar uma transação
sem passar por um
intermediário como
uma instituição financeira é o
conceito presente na primeira
frase do manifesto que criou a
bitcoin, a primeira criptomoeda.
Assinado pelo misterioso Satoshi
Nakamoto, o whitepaper da
bitcoin foi o primeiro documento
a combinar a ideia de um ativo
digital (criptomoeda) com a
tecnologia blockchain.
E se em 2008 esta ideia parecia
revolucionária, passados 10
anos o conhecimento geral
sobre criptomoeda e blockchain
é ainda reduzido. No entanto,
frases como “quem me dera
ter comprado bitcoins em 2012”
contribuem para o interesse
sobre o tema. Isto porque quem
investiu 1.300 dólares em 2012
(100 bitcoins), em dezembro
de 2017 viu o seu investimento
crescer para uns simpáticos
1.790.000 dólares. No entanto, a
volatilidade das criptomoedas não
é para aqueles com um coração
sensível. As oscilações de preços
são frequentes, uma vez que
não existe um equilíbrio entre a
oferta e a procura nem qualquer
controlo de preço. Por outro
lado, é um investimento muito
suscetível ao contexto noticioso.
Mesmo assim, o futuro parece
sorrir a esta forma disruptiva
de investir. Neste momento
existem mais de 1.600 moedas
virtuais com um valor total de
capitalização estimado superior a
450 mil milhões de dólares.

Estabilidade é confiança
Uma das principais críticas
às criptomoedas é que o seu
valor não está indexado a nada
que seja tangível. No entanto,
começam a surgir formatos
que contrariam essa tendência.
Denominam-se stablecoins e
têm o seu valor indexado a um
ativo previsível. A Digix Gold
Tokens (DGX), por exemplo,
tem a sua unidade ligada a
1 g de ouro certificado pela
LBMA. Esta criptomoeda,
assente num smart contract
de tecnologia blockchain, traz
maior transparência e controlo
ao investimento em ouro. Por
outro lado, é um ativo com
maior liquidez do que o ouro
físico, porque funciona num
mercado que nunca dorme. Do
mesmo modo, começam a surgir
criptomoedas baseadas em
ativos imobiliários.

BLOCKCHAIN
1

 odos os membros têm uma cópia
T
da base de dados. Quando é feita
uma transação é criado um bloco de
informação.

3

 ma vez que o bloco é confirmado, todos
U
os membros atualizam essa transação na
sua base de dados.

4 U m complexo processo de computação
assegura o consenso entre as bases de
dados prevenindo a sua adulteração.

2

 bloco é partilhado com o grupo mas
O
mantém os seus dados encriptados e
privados. A rede reconhece o bloco
porque a sua assinatura digital está
ligada a uma assinatura pública.

COMO O
BLOCKCHAIN
ESTÁ JÁ
A SER
APLICADO
38
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COMO PODEM OS SMART
CONTRACTS E O BLOCKCHAIN
SER APLICADOS NO MERCADO
DE IMOBILIÁRIO COMERCIAL?
Smart Contracts são protocolos
de software baseados em tecnologia blockchain concebidos para
facilitar, verificar e executar um
contrato. O exemplo clássico é a
compra de uma propriedade. Um
smart contract dentro de uma rede
de investidores imobiliários permite, instantaneamente, ler, verificar,
ordenar e confirmar documentos
através de uma série de passos predeterminados. A partir do momento que o comprador e o vendedor
concordam com a venda, os termos
do contrato são acionados quando
o capital do comprador chega à
conta do vendedor. Finalmente, o
contrato executar-se-á por si. Na
gestão de ativos, a tecnologia blockchain permite que a informação
sobre inquilinos, arrendamentos
e instalações possa ser visualizada, gerida e atualizada em tempo
real ao longo da rede, de modo a
produzir relatórios de análise. No
capítulo do investimento, a tecnologia blockchain tem a capacidade
de fornecer uma base de dados de
propriedades transparente se todas
as transações forem alocadas na
mesma rede, permitindo que todos
os agentes encontrem investimentos adequados a cada perfil de
modo eficiente e focado em acrescentar valor aos seus clientes.

Em 2017 o Dubai anunciou que todos os
documentos do Estado seriam assegurados
por tecnologia blockchain até 2020. Revelaram
também a intenção de desenvolver um registo
de propriedade onde todos os contratos locais
fossem gravados em blockchain. Este é um
exemplo real de uma iniciativa governamental
de utilização do blockchain no imobiliário.
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GLOSSÁRIO
Criptomoeda
Ativo digital apoiado
na criptografia para
garantir uma maior
segurança nas
transações online.
As transações são
anónimas e não são
controladas por
nenhuma entidade
bancária.

Blockchain
É um sistema de base
tecnológica, de registo
inviolável, que reúne
todas as informações
necessárias para
o processamento,
validação e proteção
das transações
realizadas.

Block
Chama-se block a cada
uma das transações
de criptomoeda
que é submetida na
blockchain.

Wallet
É o programa
através do qual é
possível guardar
uma ou mais moedas
virtuais, realizar
transferências e
verificar o saldo.
É uma espécie de
conta bancária
digital.

Mineração
Processo de validação
das transações.
É realizado por
utilizadores que
cedem os seus
computadores para
garantir a segurança
do blockchain, sendo
recompensados por isso.

TENDÊNCIAS

2030

O retalho
deixará de ser
puramente
baseado em
transações mas
sim em toda
a experiência
da compra

um retalhista britânico, utiliza a
informação do nível de interações do seu site para saber que
quantidade de roupa precisa de
produzir. Esta é uma forma de
garantir que só produz o número de peças de roupa que irá
vender, mantendo as margens
de lucro tão elevadas quanto
possível.

O
FUTURO
DO RETALHO EM 2030
ENTREVISTA A MARTIN SUMMERSCALES, DIRECTOR, RETAIL, CBRE, REINO UNIDO
A disrupção passou a ser a normalidade. A tecnologia está a acelerar esta
mudança, a um ritmo exponencial e 2030 está já aqui à porta. O retalho está
a sofrer uma revolução – como, onde e quando comprar vai ser uma experiência
completamente diferente. A CBRE levanta a ponta do véu das tendências de
consumo que vão marcar a próxima década no mais recente estudo The Future
of Retail 2030. Martin Summerscales, Director, Retail, CBRE, Reino Unido,
ajuda-nos a descodificar estas tendências e revela como o mercado do retalho
já está a adaptar-se à mudança.
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O big data é fundamental para
compreender as necessidades
dos consumidores. Como comenta?
Estamos a assistir a um aumento
do número de retalhistas que
usam o big data para saberem
mais acerca dos consumidores. Por exemplo, Missguided,

Será a customização uma das
palavras-chave no futuro do
retalho?
Penso que sim. Prevê-se que,
no futuro, cada produto seja
adaptado às necessidades dos
clientes – talvez não o produto
todo, mas vai ser, sem dúvida,
mais comum que algumas partes
do produto possam ser personalizadas por cada cliente.
De que forma é que a CBRE está
a antecipar estas tendências?
Através da construção de
relações sólidas com os seus
clientes retalhistas, de forma a
compreender o seu negócio e de
que forma estão a inovar neste
mundo repleto de dados. Nós
também investimos muito em
pesquisas e análises, de forma
a garantir que oferecemos aos
nossos clientes uma visão líder
de mercado. O Calibrate, a nossa
tecnologia exclusiva, utiliza os

dados do GPS dos telemóveis
para compreender os movimentos e perfil dos consumidores,
permitindo aos nossos clientes
perceberem se uma determinada
localização é adequada. O estudo The Future of Retail 2030 é
outro exemplo fantástico desta
antecipação de tendências.
Como é o consumidor hoje?
Graças, em parte, à Internet, os
consumidores têm agora mais
escolha do que alguma vez
tiveram e isto significa que têm
cada vez mais poder sobre os
retalhistas, que têm que competir pela sua própria clientela.
Neste momento, os consumidores exigem constantemente melhores preços, entregas
mais rápidas e devoluções mais
simples. Há dez anos, quando
encomendávamos um produto,
a entrega demorava cinco dias.
Agora as pessoas esperam que
as encomendas cheguem no dia
seguinte. Os retalhistas têm de
se adaptar às exigências dos
consumidores para conseguirem
competir, o que eleva as expetativas dos consumidores face à
oferta.
Como é o retalho hoje?
O lazer está a ganhar uma importância crescente, em particular no Reino unido. À medida
que há cada vez mais compras
online, é também cada vez mais
importante que os Centros Comerciais ofereçam algo que os
diferencie do retalho existente
na Internet. As pessoas estão
cada vez mais à procura de experiências. Uma forma de fazer
isto é através da oferta de mais
opções de restaurantes, lazer
e serviços e, por essa razão,
esperamos que a quantidade de
centros comerciais dedicados
ao retalho seja menor no futuro.
Assim, o retalho deixará de ser
puramente baseado nas transações, mas sim em toda a experiência de compra.
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AS LOJAS
PASSAM A SER
CENTROS DE
EXPERIÊNCIA
DAS MARCAS
As lojas,
como as
conhecemos,
vão passar a
ser verdadeiros locais de
experiência
das marcas,
mudando o
foco da transação para a
experimentação.
As marcas
online vão
passar a ter
uma presença física, com
as lojas a
desempenharem um papel
importante
na comunicação da marca
e na relação
com os clientes.
Os retalhistas
vão focar-se cada vez
mais nos
hábitos de
compra online, com diferentes pontos
de contacto
em loja que
criam uma
experiência
de marca
única.

OS CENTROS
COMERCIAIS
PASSAM A
SER APENAS
CENTROS E O
COMÉRCIO DE
RUA VAI PASSAR
A SER MUITO
DIFERENTE
Os tradicionais centros
comerciais
vão passar
a incorporar
mais ofertas
de “não-retalho” tais como
restauração,
lazer e equipamentos,
nomeadamente espaços
de saúde, de
educação, de
co-working,
assim como
pontos de
recolha de
produtos (de
venda online),
entre outros.
Passam assim
de centros
comerciais
a centros de
uso misto. O
comércio de
rua também
vai evoluir,
para pequenas marcas independentes,
de comércio
“autêntico”
artesanal e
local indo ao
encontro dos
interesses dos
consumidores.

AS EXPERIÊNCIAS DO
CONSUMIDOR
SÃO ESPECÍFICAS E NÃO
GENÉRICAS
As pessoas
vão procurar
uma experiência integrada no que
diz respeito
à sua vida,
trabalho e
hábitos de
consumo.
A localização
e a compreensão do
consumidor
na sua zona
de influência
vão permitir
às marcas
capturar
uma maior
proporção
de receitas
de pequenos
grupos.
Os consumidores vão
esperar uma
experiência
de retalho
selecionada,
com compras personalizadas
automáticas
e produtos
e serviços
desenhados
para o consumidor.

Conheça os 40 insights produzidos pela CBRE sobre
The Future of Retail 2030 em www.cbre.us.

CIDADES
EM
MOVIMENTO
URBAN PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2018

ROOFTOP

GRANDE VENCEDOR, RICHARD MORGAN

R

ichard Morgan, concorrente
do Reino Unido, foi o grande
vencedor da 11ª edição do
concurso da CBRE, “Urban
Photographer of the Year”. A sua
imagem Para onde está a olhar?
captou uma multidão a olhar fascinada para uma atração turística,
onde sobressai um olhar direto para
a câmara, numa rua em Poznan, na
Polónia.
Com mais de 80 mil participações
de 180 países de todo o mundo, esta
edição do concurso “Urban Photographer of the Year” fica marcada
como a maior e mais abrangente de
sempre. A competição, que mostra
imagens poderosas sobre o dia-a-dia nas cidades, é realizada anualmente pela CBRE. Este ano, fotógrafos amadores e profissionais foram
desafiados a capturar momentos de
ligação e interatividade urbana através do tema Cidades em movimento: Pessoas, Lugares e Perspetivas.
Mel Chennell, também do Reino

VENCEDOR EMEA, RICHARD WHITE

VENCEDOR APAC, M YOUSUF TUSHAR

Unido, venceu a categoria Mobile.
A fotografia Verdadeiramente conectados? mostra uma estação de
comboios em Londres e incentiva o
espetador a questionar o verdadeiro significado das ligações entre o
mundo físico e o digital.
A competição distinguiu ainda diversos vencedores regionais.
O vencedor mundial foi premiado
com uma viagem com enfoque na
fotografia, para duas pessoas para
um destino à escolha. Os restantes
prémios incluem drones para os
vencedores regionais e um pack
GoPro para o vencedor da categoria Mobile.
Em reconhecimento de todas as
fotografias apresentadas, a CBRE
doou cerca de 11.500€ à Plan International, parceiro de cariz social da
CBRE para a região EMEA.
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