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CASE
CONSULTORIA CBRE: ANTIGA FÁBRICA DA FORD S. B. DO CAMPO
APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS

FORD:
A Ford está hoje na linha de frente das tecnologias que abrem caminho para a mobilidade do
futuro, com carros elétricos, autônomos, inteligentes e conectados. Para chegar até aqui foram
décadas de investimento, pesquisa e inovação, que nasceram com o sonho de Henry Ford de
tornar o automóvel acessível para as massas.
Ao desenvolver a produção em série de veículos, Ford pôs o mundo sobre rodas, revolucionou a
indústria e virou fonte de inspiração para empreendedores e inovadores de todas as áreas.
Foi também um dos pioneiros a acreditar no potencial de desenvolvimento do Brasil, tornando a
Ford a primeira a produzir automóveis no país, em 1919, com o emblemático Modelo T.
Começou assim essa riquíssima história escrita por profissionais dedicados e grandes produtos, que
ajudam a contar o avanço social, econômico e cultural do Brasil nos últimos 100 anos.
Uma escola de engenharia reconhecida também pela difusão de valores como ética, integridade,
respeito, amor ao trabalho e cidadania para promover a evolução do homem e da vida em
sociedade.
(fonte: FORD – ford.com.br/sobre-a-ford/historia/ )
CREDIT SUISSE:
Presente no Brasil desde 1959, o Credit Suisse no Brasil também combina em sua história a solidez
de uma das maiores instituições financeiras do mundo com a força de duas partnerships de muito
sucesso no mercado financeiro brasileiro: o Banco Garantia, um dos pioneiros e mais importantes
bancos de investimentos da história; e a Hedging-Griffo, uma das mais reconhecidas e competentes
gestoras de recursos do país.
(fonte: Credit Suisse: https://www.credit-suisse.com/br/pt/quem-somos/cs-brasil.html)

BTG PACTUAL:
Reconhecido como o maior banco de investimentos da América Latina e o terceiro maior banco
privado do Brasil, a cultura do BTG Pactual é a chave do seu sucesso. Centrada em um Partnership
Meritocrático que combina agilidade, foco no cliente, excelência, autonomia e visão de longo
prazo, acreditam que o senso de propriedade criado pelo Partnership estimula uma análise de
riscos rigorosa em todas as operações realizadas e na busca de soluções inovadoras para atender
as mais diferentes demandas de seus clientes.
Agimos com integridade, responsabilidade, simplicidade, inconformismo e dedicação. Com foco
nestes pilares, geramos valor para os nossos clientes, acionistas e para a sociedade. Como
empreendedores, nos colocamos no lugar do cliente e entendemos seus desafios como se fossem
nossos. Isso nos faz agir com autonomia e agilidade em uma relação sem burocracia e hierarquia:
de igual para igual.
Prezamos pela excelência e o relacionamento de longo prazo, movida por um espírito
empreendedor. Isso nos permite atrair e reter os melhores talentos, mantendo o alto nível de nossos
produtos e serviços. Essa mentalidade ajudou a nos consolidar como uma das instituições mais
inovadoras do setor, reconhecida em diversos prêmios e rankings locais e internacionais.
(fonte: https://www.btgpactual.com/nosso-dna)
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CASE
CONSULTORIA CBRE: ANTIGA FÁBRICA DA FORD S. B. DO CAMPO
APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ:
Com mais de 37 anos no setor de construção civil, a Construtora São José conquistou
reconhecimento no segmento de alto padrão pela excelência de seus empreendimentos e pela
política de respeito e seriedade que mantém com seus clientes e parceiros.
Ao longo de sua existência, a Construtora São José se destacou pela qualidade e elegância de seus
projetos. A busca incessante em oferecer o melhor produto, privilegiando localização, segurança,
arquitetura e acabamento, diferencia seus empreendimentos, conferindo-lhes o status de “Altíssimo
Padrão”.
A Construtora São José vem intensificando a sua participação e presença no território brasileiro nos
setores de hotéis, loteamentos, shopping centers e outlets em 10 estados.
(fonte: Construtora São José: http://construtorasaojose.com.br/quem-somos/ )
FRAM CAPITAL:
A FRAM Capital cuida dos recursos e patrimônio de seus clientes. Para tal fim apresenta uma sólida
infraestrutura, capaz de atender aos mais rigorosos padrões de controle de risco e compliance da
indústria financeira.
A FRAM Capital reconhece, acima de tudo, que a preservação do capital em momentos de crise e
turbulência é a base da criação de riqueza no longo prazo. Para tanto, é essencial grande
disciplina na alocação dos recursos e no controle de riscos.
(fonte: FRAM Capital: https://www.framcapital.com/sobre/ )

CBRE:
A CBRE é líder mundial em Real Estate. Presente no Brasil desde 1979, a empresa atua em todo o
território nacional por meio de departamentos especializados para garantir atendimento único a
todos os seus clientes.

A companhia oferece uma ampla gama de serviços integrados, incluindo venda e locação de
imóveis comerciais; gerenciamento de facilities, gerenciamento de projetos; gestão predial;
investimentos imobiliários; avaliação; consultoria estratégica; e serviços de desenvolvimento.
No mundo, a CBRE possui mais de 100.000 funcionários e atende investidores, proprietários e
ocupantes de imóveis através de aproximadamente 530 escritórios, espaçados em mais de 100
países. É uma companhia Fortune 500, ainda é apontada como a empresa de Real Estate mais
admirada do mundo pela mesma publicação.
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CASE
CONSULTORIA CBRE: ANTIGA FÁBRICA DA FORD S. B. DO CAMPO
COMERCIALIZAÇÃO
O case de comercialização da antiga Fábrica da Ford é um marco para o mercado imobiliário
brasileiro. Após décadas de uso como indústria automobilística, a propriedade de
aproximadamente 1 milhão m² foi objeto de um estudo detalhado de requalificação e
redesenvolvimento urbano, e passará a abrigar um dos maiores centros logísticos da América
Latina, o qual além de beneficiar a estocagem e distribuição de mercadorias em toda a grande São
Paulo, manterá a importância histórica do imóvel como um polo gerador de empregos do ABCDM.
Em meados de 2019, após a confirmação do fechamento das instalações fabris da Ford existentes
até então no local, a CBRE foi contratada para realizar um Estudo de Vocação Imobiliária e
Viabilidade Econômica da antiga planta industrial de São Bernardo do Campo (chamado “Estudo de
Desenvolvimento”), através do qual: (i) foram analisadas as restrições de uso e ocupação do solo
inerentes à Lei de Zoneamento da região, (ii) realizou-se pesquisas de mercado que embasassem
com dados a vocação futura do local, (iii) idealizou-se cenários de desenvolvimento imobiliário e
análises econômicas comparativas da rentabilidade projetada para cada um desses cenários, onde
foi possível concluir qual seria o melhor uso futuro do imóvel, tanto para nosso cliente (então
proprietária Ford) como também para o futuro grupo investidor/ desenvolvedor do projeto
idealizado. Após a finalização do Estudo de Desenvolvimento, e passado um período de indefinições
internas da Ford e tentativa frustrada de conclusão de uma negociação direta entre a Ford e uma
outra empresa montadora de veículos, a CBRE foi mandatada em março de 2020 para conduzir
com exclusividade o processo de comercialização de venda do terreno da antiga fábrica, voltado à
investidores/ desenvolvedores de condomínios logísticos de grande porte.
O sucesso deste case de comercialização concluído em outubro de 2020, o qual veio a se tornar o
terreno para incorporação de condomínios logísticos mais caro já vendido no Brasil (R$ 545
Milhões), está diretamente relacionado à estratégia correta de comercialização adotada pela CBRE.
O processo de concorrência para venda da antiga fábrica da Ford foi precedido pelo desafio de se
fazer uma abordagem à mercado integralmente durante o período de pandemia, onde todos os
profissionais da CBRE estavam impossibilitados de realizar reuniões presenciais e visitas “in loco”
com potenciais interessados. Os resultados positivos obtidos foram consequência da somatória dos
seguintes fatores:
(i) equipe altamente capacitada, treinada e conhecedora do mercado imobiliário da grande São
Paulo, em especial do mercado logístico do ABCDM paulista;
(ii) capacidade de penetração e abrangência global da CBRE, tendo em vista seu relacionamento
com potenciais grupos compradores nacionais e internacionais;
(iii) ferramentas tecnológicas e de marketing adequadas, utilizadas para a realização de um “Road
Show” 100% digital, através de vídeo conferências, apresentações de pesquisas de mercado e
demonstração de vídeo institucional detalhado do referido imóvel, permitindo aos interessados
realizarem propostas de aquisição sem a necessidade de reuniões ou visitas presenciais;
(iv) propriedade peculiar em termos de localização, mas desafiadora pelo grande volume de
investimentos necessários para sua aquisição e desenvolvimento (mais de R$ 1,1 Bilhão), fatores
estes que foram explorados positivamente pela CBRE como pontos positivos para os grandes
players investidores participantes do processo de processo de concorrência.
Atualmente a CBRE encontra-se também contratada pelos novos proprietários do imóvel para locar
os galpões logísticos do novo empreendimento e gerenciar os contratos firmados entre os
empreendedores e ocupantes, assim como, a CBRE também será responsável por elaborar um
relatório de consultoria pré-operacional que objetivará trazer mais eficiência e uma melhor
experiencia aos futuros usuários do complexo.
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NATUREZA DO CASE E AMBIENTE EXTERNO
MACROLOCALIZAÇÃO
O terreno da antiga Fábrica da Ford localizado em São Bernardo do Campo, município que
historicamente abrigou e ainda abriga grandes expoentes da indústria do Estado de São Paulo,
apresenta uma vocação natural para o desenvolvimento de condomínios logísticos voltados para
armazenagem e distribuição de produtos, conhecidos pelo jargão de mercado de galpões “last
mile”.
O Mercado Industrial Logístico do Estado de São Paulo costuma ser segmentado em raios de
distancia, medidos a partir do centro do principal mercado consumidor (São Paulo capital).
Especificamente, a região ABCDM onde está localizado o imóvel, encontra-se dentro do Raio 30km
(vide imagem abaixo), região esta reconhecida pelos grandes investidores e empresas ocupantes
como estratégica, e consequentemente com grandes demandas para aquisição e locação de
espaços logísticos e empresariais. Estes dados foram analisados e apresentados à Ford, durante a
etapa de consultoria (Estudo de Vocação e Viabilidade realizado pela CBRE), etapa esta preliminar
ao processo de comercialização.

FORD

Raio 60km
Raio 30km

Região ABCDM

Fonte: CBRE
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NATUREZA DO CASE E AMBIENTE EXTERNO
MICROLOCALIZAÇÃO
O referido imóvel tem como endereço principal a Av. do Taboão, uma via importante da cidade de
São Bernardo do Campo, a qual possui um grande fluxo de carros/ caminhões e motos, bem como
a presença de importantes varejistas. Além disto, a Av. do Taboão permite o acesso direto à
Rodovia Anchieta (SP-150) e à Rodovia dos Imigrantes (SP-160).
Além da entrada principal já mencionada, a propriedade possui também um acesso estratégico,
pela Rua Fernão Dias Paes Leme, que conecta diretamente a propriedade à Rodovia Anchieta
sentido litoral, sem a necessidade de se transitar por vias locais do bairro.

Tal infraestrutura rodoviária e acessos diversificados pré-existentes no imóvel, configuram-se como
aspectos extremamente relevantes para um futuro desenvolvimento logístico, características que se
complementam ao fato de se situar em uma macrorregião propícia a tal utilização.

Fonte Foto: Acervo CBRE

Além da macrolocalização, malha viária e acessos existentes, destaca-se ainda o fato da
propriedade estar inserida em meio a mancha urbana de São Bernardo do Campo, limítrofe à
cidade de São Paulo, região bastante populosa que poderá ser beneficiada pela futura operação
logística “last mile” que no imóvel se instalará. Adicionalmente, destaca-se o fato da existência de
uma importante força de trabalho no entorno, a qual poderá ser empregada nas empresas
ocupantes do futuro complexo de galpões logísticos.
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NATUREZA DO CASE E AMBIENTE EXTERNO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PROPRIEDADE
A antiga Fábrica da Ford, após passar por algumas desapropriações e retificações de área,
apresenta uma área total de terreno de aproximadamente 1.000.000 m².

No momento de sua desativação, a Fábrica contava com edificações antigas, inerentes à atividade
industrial automobilística que lá se desenvolveu por décadas. Os prédios eram divididos em
categorias e a possiblidade de utilização parcial das construções já existentes foi explorada durante
o Estudo de Vocação e Viabilidade desenvolvido pela CBRE.
Tendo em vista que as construções até então existentes configuravam-se como obsoletas para
atender as demandas dos potenciais locatários do futuro empreendimento, a CBRE coordenou um
processo de concorrência privada (“Bidding Process”) voltada ao público de
investidores/desenvolvedores imobiliários nacionais e internacionais, os quais tivessem interesse em
desenvolver um grande complexo logístico Last Mile, voltado a armazenagem e distribuição de
mercadorias para toda a região metropolitana de São Paulo, cujo foco da comercialização futura
de locação desses galpões fossem (entre outros setores) empresas do setor de e-commerce.

Piscinão

Terreno Sem
Edificações/Pátios
Industrial/Produção
Logística
Escritórios

Piscinão
Rua Fernão Dias
Paes Leme

Foto: Fachada Prédio 93
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Foto: Pátio B e I/V

NATUREZA DO CASE E AMBIENTE EXTERNO
A SITUAÇÃO DO MERCADO LOGÍSTICO
Em termos quantitativos, a região Raio 30 km conta atualmente com aproximadamente 7.000.000
m² ABL (Área Bruta Locável) sendo que a região ABCDM onde encontra-se a Fábrica da Ford, possui
apenas 750.000 m² ABL deste total. Tal quantificação pode ser considerada discreta e aquém do
potencial da região. Uma análise criteriosa deste dado foi fundamental para a recomendação
quanto ao uso futuro do ativo imobiliário e ratificação da intenção em manter no imóvel uma
atividade logística, empresarial e industrial.
A distribuição do estoque por raio e região pode ser observado no gráfico abaixo:

ESTOQUE POR REGIÃO E RAIO

(PARTICIPAÇÃO DE CADA REGIÃO NA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: R30, R30-60 E R60-120)
Cajamar
14%
Barueri
9%

Cotia
2% Embu
4%
Guarulhos
9%

ABCDM
5%
Vale do Paraíba
5%

SP Capital
5%
Alto Tietê
3%
Araçariguama
2%
Atibaia
3%

Sorocaba
5%

Raio 30 km
Raio 30 - 60 km
Raio 60 - 120 km

Campinas Norte
10%
Campinas
8%

Cabreuva
2%

Jundiaí
14%
Fonte: CBRE

Observando e analisando os dados do gráfico acima, nota-se uma participação de 5% da região
ABCDM no mercado total mapeado. Em contraste, ao observarmos a participação de regiões tão
bem localizadas como a região ABCDM e também localizadas no Raio 30km, evidencia-se mercados
mais volumosos e com maior representatividade, como Cajamar (14%), Guarulhos (9%) e Barueri
(9%).
Tal análise, representou um primeiro indicativo de vocação e possível demanda de mercado no
curto/médio prazo na região ABCDM para abrigar novos desenvolvimentos Industriais Logísticos de
grande porte. Logo, o exame dos dados referentes a distribuição das áreas locáveis por Raio e
Região, indicou a percepção de que a região ABCDM comportaria um incremento considerável de
oferta futura de área bruta locável, de galpões através do empreendimento a ser erigido no imóvel
que abrigava a Fábrica da Ford.

13 PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO 2021 |© 2021 CBRE

NATUREZA DO CASE E AMBIENTE EXTERNO
A SITUAÇÃO DO MERCADO LOGÍSTICO
Adicionalmente a análise referente ao volume de estoque disponível na região, foi também
importante observar a baixa qualidade dos galpões logísticos atualmente existentes na região
ABCDM, ou seja, uma carência latente de empreendimentos de alta qualidade na região, os
chamados condomínios logísticos “Triple A”. Observando o gráfico abaixo, nota-se que na região
Raio 30 Km, 41% dos galpões podem ser classificados como “Triple A”.

QUALIDADE DO ESTOQUE – RAIO 30km
OUTROS
1.446.063
21%
AAA
2.880.886
41%
B
1.386.557
20%

AA
909.206
13%

A
329.609
5%

Fonte: CBRE

Quando fazemos esta mesma análise de qualidade examinando apenas os galpões logísticos
existentes na região ABCDM (vide gráfico abaixo), constatamos que apenas 14% da ABL existente é
de alta qualidade (“Triple A”), permitindo assim ratificarmos a tese da necessidade de novos
condomínios logísticos de alta qualidade na região, bem como direcionarmos todos os esforços de
comercialização do referido ativo imobiliário, em empresas e investidores com o perfil de
desenvolvimento deste tipo de produto imobiliário.

QUALIDADE DO ESTOQUE – ABCDM
AAA
102.888
14%

OUTROS
324.723
43%

AA
79.344
10%
A
181.482
24%

B
67.986
9%
Fonte: CBRE
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NATUREZA DO CASE E AMBIENTE EXTERNO
PIB X INDICADORES DO MERCADO LOGISTICO (REGIÃO ABCDM)

VARIAÇÃO PIB BRASIL
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Fonte: Poder360/CBRE
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Fonte: CBRE
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Lastreados pelo bom desempenho da economia brasileira (variações positivas do PIB entre os anos
2010 e 2013) o mercado de condomínios logísticos da região ABCDM apresentou uma vacância
extremamente reduzida (próxima a zero) neste mesmo período. Passado o momento mais favorável do
cenário macroeconômico, notamos que entre os anos 2014 e 2017 ocorreu uma escalada vertiginosa
da taxa de vacância dos condomínios logísticos da região ABCDM, impulsionados pela absorção
líquida negativa deste nicho de mercado, contabilizadas nos anos de 2014 e 2015. Ou seja, neste
biênio ocorreu uma redução das áreas ocupadas/locadas de galpões logísticos na região em análise.
Adicionalmente, diversos investidores observando a alta demanda versus o estoque disponível dos
anos anteriores, iniciaram o desenvolvimento de novos projetos na região ABCDM, os quais seriam
entregues nos anos de 2016 e 2017. Logo, a junção de um cenário econômico desfavorável, com
grande volume de novas entregas, resultou em uma vacância elevada em 2017.
A partir do ano de 2017, o volume de novas entregas de galpões foi reduzido, e com os primeiros
sinais positivos na economia, as áreas disponíveis foram cadenciadamente sendo ocupadas. Assim,
em Setembro/2019 (data base do Estudo CBRE) de forma clara observamos uma tendência futura de
queda da taxa de vacância e o ressurgimento do apetite dos investidores por novos projetos na região
ABCDM.
Desta forma, embasados pelas pesquisas e projeções de mercado realizadas, através das quais foi
possível analisar alguns dados relevantes desse nicho de mercado, tais como: Estoque Total Existente,
Qualidade do Estoque Existente e Taxa de Vacância, a equipe CBRE aprovou junto à Ford a estratégia
de comercialização do referido terreno da antiga fábrica da Ford (já desativada), certos de qual seria
o público alvo a ser abordado. A partir de março de 2020, momento no qual o processo de
concorrência para venda do referido ativo foi oficialmente iniciado pela CBRE, continuamos
observando uma constante redução das áreas vagas em condomínios logísticos, ocasionados
principalmente pelo repentino e exponencial aumento do comercio eletrônico, o qual demandou um
grande volume de áreas de estocagem/ distribuição, e a consequente redução drástica da taxa de
vacância/ aumento dos preços nesse setor.
Por fim, se faz necessário lembrar que apesar dos sinais positivos mercadológicos, um grande desafio
se deu ao longo desse processo de venda: o alto volume de investimentos necessários para a
aquisição (em dinheiro) do referido terreno e para a construção dos quase 400.000 m² de ABL de
galpões no local, somados ao pano de fundo existente de incertezas econômicas globais,
ocasionadas pela pandemia de COVID19.
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OPORTUNIDADE

Em fevereiro de 2019 a Ford anunciou o encerrando das atividades da sua Fábrica de São
Bernardo do Campo, uma das mais antigas do país, a qual foi adquirida pela montadora 52 anos
antes do seu encerramento, e que foi preliminarmente utilizada para a fabricação do Jeep Willys.
De reconhecida importância à empregabilidade da população do ABC paulista, a Ford sempre teve
como objetivo a destinação futura deste ativo para um uso com viés industrial/ empresarial, fato
este que manteria a caraterística original do local como um núcleo gerador de empregos para toda
a região.
Por outro lado, a Ford tinha algumas outras necessidades operacionais que precisariam ser
atendidas, tais como: (i) concluir a venda do terreno da sua antiga fábrica ainda em 2020, e assim
entregar à matriz este resultado operacional gerado pela venda do seu maior ativo imobiliário; (ii)
relocalizar seus escritórios em São Paulo para um endereço corporativo (não fabril); (iii) necessidade
imediata de ocupação de áreas de galpões com especificações técnicas atualizadas de mercado,
voltadas ao armazenamento e estocagem da própria companhia.

Fonte Foto: André Paixão/G1
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DIAGNÓSTICO e SOLUÇÃO
DIAGNÓSTICO
Não fazendo parte do “Core Business” da Ford as decisões e a execução de grandes transações
imobiliárias, somados ao relacionamento global previamente existente entre as empresas, a CBRE
com inteligência e expertise de mercado, identificou a possibilidade de auxiliar o referido grupo em
diferentes frentes de atuação. O primeiro e mais complexo subsídio necessário para embasar uma
tomada de decisão da diretoria executiva da Ford, se referia à potencial desmobilização da Fábrica, a
qual deveria advir de uma consultoria completa de realização de um Estudo de Vocação e Viabilidade
Econômica do referido imóvel. Assim, em julho de 2019 a equipe de Land Services Brasil foi
contratada para desenvolver a referida consultoria imobiliária, internamente chamada de Estudo de
Desenvolvimento, o qual deveria trazer respostas quanto às possibilidades de usos/novos usos para a
antiga fábrica já desativada, bem como indicar as prováveis faixas de preços de venda que poderiam
ser atingidas para o referido imóvel.

SOLUÇÃO
Através de sólidos conceitos mercadológicos, de um monitoramento e pela atualização de todos os
dados e pesquisas de mercado realizados pelo Departamento de Pesquisa da CBRE Brasil, foi
possível realizar essa consultoria de melhor uso futuro do imóvel, bem como concluir que o local seria
destinado a um grandioso complexo de galpões logísticos “Triple A” (um dos maiores da América
Latina com cerca de 1.000.000 m² de terreno e 400.000 m² de galpões a serem construídos), o qual
atenderia a demanda de estocagem e distribuição de mercadorias diversas na região metropolitana
de São Paulo. Entre essas mercadorias a serem estocadas/ distribuídas no referido local, destacam-se
os produtos comercializados nas plataformas de empresas de “Market Place”, o chamado “Ecommerce”, cenário este que maximizaria as receitas de locação projetadas para o futuro
empreendimento, e consequentemente o valor de venda do referido terreno, antigamente ocupado
pela montadora.
Em um primeiro momento, a consultoria prestada pela CBRE seria utilizada como fonte de informação
para o avanço das negociações em andamento entre Ford e CAOA, tratativas estas coordenadas pelo
Governo do Estado de São Paulo. Posteriormente, com o não avanço das negociações junto a
CAOA, em meados do mês de março de 2020, a Ford mandatou oficialmente a CBRE para
comercializar com exclusividade, a venda do imóvel de São Bernardo do Campo.
Uma vez definida a estratégia macro de comercialização da antiga fábrica, o primeiro trabalho de
comercialização realizado pela CBRE à Ford (concluído em setembro de 2019) foi a relocalização de
seus antigos escritórios (seção administrativa/executiva previamente instalada na planta industrial de
São Bernardo do Campo) para um endereço corporativo na cidade de São Paulo. Logo após o
anuncio do fechamento da fábrica, a equipe de representação de Ocupantes da CBRE Brasil buscou
alternativas no mercado, comparou economicamente estas alternativas e representou a Ford na
negociação de locação de seus atuais 8.700 m² de escritórios, localizados no Bairro da Vila
Olimpia. Este trabalho prévio foi fundamental para a desmobilização ágil das atividades ainda
presentes até então na antiga fábrica de São Bernardo do Campo.
Sequencialmente, com um amplo e extenso trabalho conjunto, as equipes de Land Services e
Industrial Capital Markets da CBRE Brasil realizaram em tempo recorde um Road Show de
apresentação do imóvel a inúmeros potenciais compradores (45 empresas contatadas), tais como
investidores, desenvolvedores imobiliários com foco em empreendimentos logísticos, e empresas
ocupantes (nacionais e internacionais), culminando no recebimento de 10 propostas de aquisição
(R$ 4,0 Bilhões em propostas recebidas), e a conclusão do processo de venda (lavratura da
escritura de compra e venda) em outubro de 2020, tendo como ganhadores do processo de
concorrência o consórcio formado pelo Credit Suisse, BTG Pactual, Construtora São José e FRAM
Capital.
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O Departamento de Pesquisa da CBRE Brasil mostrou-se de fundamental importância durante o
período do Roadshow, visto que houve um expressivo incremento das operações de e-commerce, e
consequente aumento na demanda por galpões logísticos “Last Mile”, próximos aos grandes centros
urbanos consumidores. Assim, o time de pesquisa reportou constantemente informações comerciais
atualizadas sobre o mercado de locação de espaços logísticos, dados estes que embasaram a
venda técnica do referido terreno, desenvolvida pela equipe comercial da CBRE.
Por fim, tendo em vista uma demanda interna da Ford para ocupação imediata de espaços de alta
qualidade para armazenagem de peças e equipamentos que ainda remanesciam no imóvel de São
Bernardo do Campo, a equipe de representação de ocupantes industriais/logísticos da CBRE
assessorou também a Ford na locação de galpões logísticos em Cajamar (77.800 m² de ABL) e
Porto Feliz (81.400 m² de ABL), operações estas concluídas em novembro de 2020.
O fato da CBRE atuar em todas as fases e momentos do ciclo imobiliário referente ao encerramento
das atividades da Fábrica da Ford, desde o Planejamento até a efetivação das Transações, garantiu
a CBRE uma melhor compreensão das necessidades e expectativas da Ford, resultando assim na
conclusão (em um curto espaço de tempo) de diversas grandes transações representando o grupo.
O trabalho multidisciplinar em equipe realizado pela CBRE, envolvendo profissionais de diversas
áreas de atuação, foi essencial para o sucesso no case da antiga Fábrica da Ford. A equipe
comercial, liderada pelos Departamentos de Land Services e Industrial Capital Markets, contou com o
trabalho prévio e essencial do time de Ocupantes e com o apoio direto de áreas internas de suporte, tais
como as áreas de Pesquisa e de Marketing, esta última orientando e confeccionando os materiais de
comercialização utilizados durante todo o processo de venda, conforme destacado no organograma
abaixo das equipes da CBRE Brasil:
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PLANEJAMENTO

TRANSAÇÕES

Entender necessidades;

Apresentações ao mercado;

Levantar opções/soluções;
Planejar espaços;
Pesquisa de mercado;
Análise de Leis e Zoneamento

Análises econômicas.

Negociações de transações de locação;

Planejamento em busca
das melhores soluções

Negociações junto a potenciais compradores;
Relatórios comparativos de propostas;
Auxilio nos aspectos comerciais dos contratos;
Auxilio durante a etapa de Diligência.

Atualmente (2021), a CBRE continua prestando serviços no local da antiga Fábrica da Ford, visto
que as equipes de Locação Industrial/Logístico, Building Consultancy e Asset Management da CBRE
estão contratadas pelo novo grupo proprietário (Credit Suisse, BTG Pactual, Construtora São José e
FRAM Capital) para realizar os seguintes trabalhos: (i) Pré-locação dos espaços industriais/logísticos
do futuro empreendimento, (ii) Execução de consultoria condominial pré-operacional, que trará
eficiência, economia e uma melhor experiencia aos futuros ocupantes e (iii) gerenciamento de
contratos firmados com os ocupantes, negociação e futuras renegociações dos contratos de locação
a serem firmados no local.
Desta forma, as equipes da CBRE participaram ativamente de várias etapas de comercialização
representando a Ford, seja na busca do seu novo escritório, na venda do terreno da antiga fábrica,
na locação dos novos armazéns de estocagem, e ainda, continuam e continuarão assessorando o
novo consórcio proprietário na pré-locação, instalação do futuro condomínio e gestão dos contratos
de locação, mesmo depois da construção e entrega do futuro complexo logístico.

Capítulo 5

IMPLEMENTAÇÃO/
EXECUÇÃO
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IMPLEMENTAÇÃO / EXECUÇÃO
Em março de 2020 a CBRE iniciou o processo organizado de venda (concorrência privada) da
antiga fábrica de São Bernardo do Campo. As equipes de Land Services e Industrial Capital
Markets precisavam realizar o “Road Show” de apresentação do imóvel juntos aos potenciais
grupos investidores/compradores, defendendo tecnicamente a viabilidade econômica de se
desenvolver no local um dos maiores complexos de galpões logísticos da América Latina
(conforme resultados apontados previamente na consultoria realizada pela CBRE).
Apesar das boas perspectivas mercadológicas existentes naquele momento, vale destacar um
grande desafio inesperado que surgiu concomitantemente ao início do “Road Show” da CBRE
para venda deste ativo: a pandemia de COVID-19. Devido aos fatos ocorridos globalmente, foi
decretada pelo governo do Estado de São Paulo uma quarentena obrigatória, impedindo a
circulação de pessoas pelas cidades. Soma-se a isso, os riscos e “liabiltity” de contaminação das
pessoas do nosso país (incluindo obviamente os funcionários da CBRE), fato este que obrigou a
matriz global da CBRE a exigir o trabalho remoto de todos os executivos da CBRE Brasil, proibindo
a realização de reuniões presenciais com clientes/ investidores, bem como a realização de visitas à
imóveis sob nossa gestão/comercialização.

As incertezas globais em relação ao rumo da economia em todos os país, fizeram as ações de
empresas e ativos de modo geral a perderem valor, desencorajando investidores/ desenvolvedores
imobiliários a fazerem grandes movimentações/ aquisições, preservando assim seus respectivos
patrimônios e liquidez. O ativo da Ford, por sua vez, representava uma oportunidade ímpar de
desenvolver um grande complexo logístico no ABCDM (nas proximidades de São Paulo capital).
Um terreno com escala para atrair investidores globais, o qual exigiria recursos em dinheiro, que o
caracterizariam como a maior transação de venda de um terreno em nosso país. Tudo isso, sem
podermos fazer uma única reunião presencial com investidores e sendo cobrados por concretizar
essa transação no mesmo ano corrente. Tivemos que nos reinventar...

METODOLOGIA DE COMERCIALIZAÇÃO/ INOVAÇÃO
Com a aprovação da Ford para início do inicio do processo de comercialização de venda (março
de 2020), a expectativa de conclusão do processo de maneira ágil, envolvendo um ativo complexo
e com cifras inusitadas em nosso país, e ainda, tendo como pano de fundo o decreto de
quarentena e a impossibilidade de realização de reuniões e visitas com potenciais interessados, a
CBRE teve literalmente que se reinventar e adotar uma plataforma de venda 100% digital, até
então nunca testada na comercialização de um ativo no Brasil.
Dessa forma, foram planejadas algumas ações até então inovadoras:
(i) Agendamento e realizações do “Road Show” com investidores/desenvolvedores imobiliários
100% de forma digital, através de plataformas de vídeo conferencia, tais como “Zoom”,
“Microsoft Teams”, “Google Meet” entre outros, ;
(ii) Desenvolvimento pelas equipes comerciais e de marketing da CBRE de uma visita virtual ao
imóvel, através da elaboração de vídeos de comercialização, gravados via Drone e com
edição profissional, a qual trouxesse aos potenciais grupos compradores uma visão clara da
localização estratégica, das grandes dimensões, da topografia, acessos e estado de
conservação das edificações existentes no imóvel (veja o vídeo através deste link: CBRE |
Vídeo Ford SBC ;
(iii) Apresentação de relatórios digitais com informações atualizadas e relevantes de mercado,
tais como comparativos de novas transações logísticas de locação, gráficos com projeções de
taxa de vacância, de estoque futuro e do crescimento do mercado de E-commerce;
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Após a realização do “Road Show” em tempo recorde (2 meses para apresentação à mercado e
recebimento de propostas), conseguimos o montante de 10 propostas de aquisição, envolvendo
grupos compradores locais e internacionais, alguns deles inclusive que nunca haviam tentado
comprar qualquer ativo imobiliário no Brasil, sendo que todas as propostas recebidas envolviam
pagamentos do preço 100% em dinheiro, e juntas totalizaram cerca de R$ 4 Bilhões.
Após o recebimento das propostas de aquisição, o posterior arrefecimento da quarentena e o
avanço nas negociações com os principais grupos proponentes, alguns grupos interessados nos
solicitaram novamente a visita presencial ao imóvel, e mais uma vez foi necessária uma dose de
criatividade por parte da equipe envolvida. Assim, para que as visitas fossem realizadas, sem
colocar em risco a integridade física de nenhum envolvido e/ou colaborador, seguindo todos os
protocolos instituídos globalmente pela Ford, foram programadas visitas em “comboio” de carros,
onde cada visitante precisaria estar necessariamente dentro do seu próprio veículo, sendo
orientado verbalmente pela CBRE e por funcionários veteranos da antiga planta industrial, através
da conexão simultânea de todos os visitantes por celular, através de um link de vídeo conferencia.
E assim foi concluído o “tour” pela propriedade, detalhando informações sobre cada setor da
antiga fábrica.

Comboia de Visitação à antiga planta industrial. Fonte: CBRE

Por fim, após algumas rodadas de negociações junto aos “bidders” e um processo complexo de
discussão de minutas e realização de due diligence completa de aquisição do imóvel, a qual
contemplava um terreno de 1.000.000 m² de uma antiga planta industrial, foi lavrada a escritura
de compra e venda pelo valor de R$ 545 Milhões, pagos em dinheiro à vista, se constituindo
assim na maior transação imobiliária de venda de um terreno em dinheiro, conhecida no Brasil.

25 PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO 2021 |© 2021 CBRE

Capítulo 6

RESULTADO

26 PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO 2021 |© 2021 CBRE

RESULTADO

Conforme relatado ao longo dos capítulos anteriores, o case de comercialização do terreno da
antiga Fábrica da Ford se deu em um momento muito desafiador (março a junho de 2020),
concomitante ao espraiamento dos casos de COVID19 no Brasil e ao início das rotinas de trabalho
remoto das empresas em geral.
Tal fato trouxe um grau de dificuldade adicional ao processo de comercialização, obrigando as
equipes envolvidas da CBRE a se reinventarem, alterarem suas maneiras já usuais e consagradas de
realizarem os processos de concorrência para venda de ativos com grande liquidez, confeccionarem
vídeos profissionais de visitas virtuais ao imóvel, e principalmente se adequarem à “nova
normalidade“ de acessar nossa plataforma de clientes investidores, através de ferramentas de
comunicação 100% digitais.
Usualmente, processos de comercialização de propriedades volumosas e complexas como a da
antiga fábrica da Ford, demandariam um tempo muito mais elástico para se poder realizar um
“Road Show” completo e presencial com todos os potenciais grupos compradores (nacionais e
internacionais), bem como para apresentar todas as pesquisas previas de mercado, as quais
auxiliam os grupos interessados a tomarem decisões estratégicas, e a embasarem suas respectivas
“teses de investimento” nesse que se constituirá em um dos maiores complexos logísticos da América
Latina.
Adicionalmente às dificuldades referentes ao “modus operandi” da rotina de trabalho realizada pelas
equipes da CBRE, incertezas relacionadas ao cenário macroeconômico surgiram com muita força, e
influenciavam de forma negativa as expectativas dos potenciais grupos compradores da antiga
fábrica, uma vez que esta não seria uma compra e desenvolvimento comum, haja visto o grande
volume de investimentos necessários para sua aquisição e desenvolvimento (mais de R$ 1,1 Bilhão).

RESULTADO
Apesar do período desafiador, o trabalho desenvolvido pela CBRE resultou em uma venda
emblemática, envolvendo uma propriedade de importância histórica e que deverá manter sua
importância social ao ABC paulista.
A CBRE executou o processo de comercialização com grande abrangência, em um curtíssimo
período de tempo, utilizando-se de metodologias de venda até então não testadas em larga escala
no Brasil, atingindo os patamares de preços projetados na consultoria inicial realizada (Estudo de
Desenvolvimento) e de acordo com as expectativas da Ford, permitindo assim atingirmos os
seguintes números finais deste case:
▪

R$545.000.000,00
(maior transação de um terreno no Brasil, pago em dinheiro e à vista).

▪

1.000.000 m² de terreno comercializados em uma única transação;

▪

R$4,0 Bilhões como volume total de propostas de aquisição recebidas;

▪

159.200 m² de áreas de galpões alugadas para a ocupação da Ford;

▪

8.700 m² de escritórios alugados para a ocupação própria da Ford
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