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Sobre o relatório

Pelo quinto ano consecutivo, a São Carlos publica o seu Relatório Anual baseado nas boas práticas de mercado. Nesta edição,
a Companhia aborda os principais acontecimentos e resultados
alcançados, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Todos os
assuntos desta publicação foram levantados por meio de entrevistas com os principais executivos da Companhia.
Em um futuro ciclo, a São Carlos pretende aderir de forma integral
às diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative). Nesse sentido,
realizou, em 2016, uma nova consulta on-line aos stakeholders,
que resultou em uma matriz de materialidade para identificar os
temas e indicadores a serem coletados e reportados pela Companhia em um próximo relato.
A Companhia entende que estar em linha com as diretrizes da GRI
dará ainda mais luz às questões ambientais, sociais e econômicas
inerentes às operações da São Carlos.
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Mensagem
do Presidente
O ano de 2015 foi marcado por importantes conquistas para a
São Carlos, apesar da recessão econômica e da retração do mercado imobiliário brasileiro. Encerramos o ano com crescimento de
12% da receita com locações e com lucro líquido 35% superior ao
de 2014, resultado bastante positivo se ainda consideramos o
desafio de ocupar 62 mil m2 de novas áreas adicionadas ao nosso portfólio em 2015.
Com a entrega de três novos empreendimentos, avançamos nas locações na capital paulista, atingindo
69% de ocupação do EZ Towers – Tor-

Crescimento de

12% da

receita com locações em 2015

re A e 93% do Edifício Jardim Europa,
além de 100% de locação do Edifício
Candelária, localizado no centro his-

35%

tórico do Rio de Janeiro. Ao final de

Lucro líquido

2015, alcançamos taxa de vacância

superior ao de 2014

física de 13,2%, patamar inferior à média de mercado dos dois Estados.
Em linha com a estratégia de recicla-

gem de ativos já consolidados, concluímos a venda do Centro
de Distribuição de Barueri (SP), no valor de R$ 111 milhões, montante 4% superior à avaliação do ativo.
Adicionalmente, conseguimos manter nosso portfólio avaliado
em R$ 4,4 bilhões, estável na comparação com 2014, apesar
da venda do Centro de Distribuição de Barueri e do Edifício
Borges Lagoa, transações que somaram R$ 173 milhões em
2015. A manutenção do valor do portfólio em um cenário recessivo reflete o sucesso da nossa estratégia de investimento em
imóveis de alta qualidade com elevada rentabilidade.
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No segmento de varejo de conveniência, por meio da subsidiária Best Center,
inauguramos

cinco

empreendimentos

no Estado de São Paulo, totalizando 16
centros ou 35 mil m2 de Área Bruta Locável, além de 42 projetos para desenvolvimento. O negócio já representa 10%
do valor do portfólio da Companhia e, no
último ano, teve valorização de 15%, al-

Investimentos de

R$ 400 mil

em cursos para colaboradores

cançando R$ 462 milhões.
Em 2015, também aprimoramos nossas
Os resultados conquistados em 2015 de-

práticas de governança, com o lança-

monstram a nossa capacidade de gestão

mento de um Programa de Compliance

ativa do portfólio e a resiliência dos ativos

e do Código de Ética. Para reforçar a

da São Carlos, caracterizada pela alta

cultura de ética nos negócios e o res-

qualidade e localizações premium dos

peito às regras, uma série de palestras

empreendimentos. Além disso, reflete o

e treinamentos foi realizada com todos

nosso empenho na busca por relaciona-

os colaboradores.

mentos próximos e sólidos, de longo prazo, com clientes e fornecedores.

E por reconhecer e valorizar os colaboradores como ativos intangíveis, investimos

Cabe ressaltar ainda que esse foi um

aproximadamente R$ 400 mil em cursos

ano em que evoluímos em práticas sus-

de graduação, pós-graduação e cursos de

tentáveis, visando à maior eficiência dos

capacitação específicos.

imóveis com o menor impacto ambiental
para os nossos locatários. O EZ Towers –

Para 2016, manteremos nossos esforços

Torre A e o Edifício Jardim Europa foram

na melhoria e organização dos nossos

Core&Shell

processos, tornando-os cada vez mais

Gold, e o Edifício Candelária foi certifica-

eficientes e estruturados, e no relacio-

do pelo selo Qualiverde. Poços artesia-

namento próximo com os clientes, moni-

nos foram instalados em alguns edifícios

torando a sua satisfação para retê-los e

corporativos e cinco centros de varejo

atrair novos.

reconhecidos com o LEED

®

de conveniência participaram de um
programa-piloto de coleta e reciclagem

Felipe Góes

de óleos e gorduras vegetais.

Diretor-Presidente
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Destaques
de 2015
Taxa de ocupação

EZ Towers – Torre A

69%

Locação
83 mil m²

Jardim Europa

93%

Candelária

100%

Venda do Centro de
Distribuição de Barueri por

R$ 111 milhões

Inauguração de

5 centros de varejo

de conveniência
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01

A São Carlos

Centro Administrativo
Santo Amaro
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O portfólio de ativos da São Carlos finalizou o ano avaliado em R$ 4,4 bilhões
A São Carlos é uma das principais companhias de investimento e administração
de imóveis comerciais do Brasil. Desde
1989, atua na compra, administração, locação e venda de edifícios corporativos
de alto padrão nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro, com foco em alavancar
a rentabilidade dos empreendimentos.
Sua equipe de profissionais qualificados
monitora a oferta e a demanda imobiliária
levando em consideração o potencial de
valorização dos empreendimentos e as
tendências de mercado.
Em 2011, a Companhia começou a investir em centros de varejo de conveniência,
por meio da subsidiária Best Center. Este
segmento de negócio desenvolve centros
comerciais que reúnem em um único lugar
a segurança e a comodidade de um shop-

ping center, porém, com a visibilidade e a
praticidade das lojas de rua.
A São Carlos encerrou 2015 com um portfólio de 86 imóveis (28 edifícios corporativos e 58 centros de varejo de conveniência, entre terrenos e centros inaugurados), totalizando 425 mil m² de Área Bruta
Locável (ABL). O portfólio de ativos finalizou o ano avaliado em R$ 4,4 bilhões.
O destaque do período foi a valorização
dos imóveis de varejo de conveniência
em 15%, alcançando R$ 462 milhões.
Edifício Mykonos
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Propósito
Propiciar negócios de sucesso no Brasil por meio de imóveis corporativos e comerciais,
antecipando as necessidades dos nossos clientes e operando de forma sustentável.

VALORES

Ética
Relaciona-

Atuamos com

Meritocracia

mento

ética em tudo

Equipe

Nossos pro-

Relacionamentos

que fazemos.

Atitude

O nosso maior

fissionais são

sólidos e du-

de Dono

ativo é gente

remunerados

radouros com

Trabalhamos

boa, trabalhan-

com base nos

nossos clientes e

sempre com

do em equipe.

resultados

fornecedores são

foco no resul-

gerados para o

a base do nosso

tado para o

acionista.

crescimento.

acionista e na
valorização
sistemática do
nosso portfólio,
em uma estrutura enxuta e
com controle
permanente
de custos.
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Linha do tempo
Principais marcos da história da São Carlos

1985-1989
Opera como controlada da empresa de varejo Lojas
Americanas. Atua no desenvolvimento e na administração de shopping centers, visando à expansão da
Lojas Americanas pelo interior do Brasil.

1998
Origem do atual modelo de negócio. Transferência de
todos os ativos imobiliários da Lojas Americanas para
a São Carlos. Na época, os ativos eram constituídos
por lojas de rua, centros de distribuição, edifícios de
escritório, imóveis vagos e terrenos.

1999
Deliberada a separação entre os ativos imobiliários e
os demais ativos da Lojas Americanas. A São Carlos
passa a ser uma Companhia de capital aberto com
ações listadas na BOVESPA e sem vínculo societário
com a Lojas Americanas.

2006
Adere ao Novo Mercado de governança corporativa da BM&FBOVESPA (SCAR3). Capta cerca de
R$ 350 milhões em oferta pública de ações, para
investir na expansão de suas atividades.
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2010
Volume recorde de transações de compra e venda de
imóveis: R$ 600 milhões.
Receita recorde com locações: R$ 167 milhões.

2013
Realiza a maior aquisição da história: a compra do EZ Towers –
Torre A, por R$ 564 milhões.
Novo recorde em transações de compra e venda: R$ 934 milhões.

2014
1ª colocada entre as empresas que mais crescem no
Brasil pelo ranking melhores e maiores da revista Exame.
Venda dos edifícios Borges Lagoa e Antonio Carlos, em
São Paulo, pelo valor de R$ 104 milhões.

2015
EZ Towers – Torre A entra em operação no 1º trimestre e encerra o ano com 69% de ocupação. Finalização do retrofit e
100% de locação do Edifício Candelária.
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02

Segmento
Corporativo

Centro Empresarial
Botafogo
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Edifício Ericsson

Ao longo dos anos, a São Carlos se conso-

A São Carlos monitora seus empreendi-

lidou no mercado como uma das principais

mentos de forma ativa, com o propósito de

empresas de investimentos e administração

aumentar as receitas de aluguel e valorizá-

de imóveis comerciais do País, devido à sua

-los para, quando alcançarem seu pleno

sólida reputação e excelentes resultados al-

potencial de geração de receita, serem

cançados. Seu modelo de negócio - que visa

vendidos. Para isso, trabalha com foco na

criar valor para seus acionistas por meio da

locação de áreas vagas, investe em retrofit

aquisição, gestão, locação e venda de imó-

(reformas, melhorias e modernização) e oti-

veis com alto potencial de valorização e ren-

miza a administração condominial, por meio

tabilidade - diferencia a Companhia das de-

da execução de um rígido controle de des-

mais empresas do setor imobiliário.

pesas e eliminação de desperdícios.

A São Carlos monitora seus
empreendimentos de forma ativa e
otimiza a administração condominial
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Modelo de negócio
Aquisição do imóvel

1
Gestão,
reposicionamento
e expansão

Manutenção em
carteira ou venda

2

5

Valorização do imóvel

Aumento da receita de aluguel

4

3

1.

Aquisição do imóvel - foco em edifícios
lajes

de
e

escritórios,

com

bem-localizados,

grandes

em

3. Aumento

da

receita

de

alu-

guel - revisão dos valores de loca-

áreas

ção, adequando-os à nova condi-

comerciais estruturadas ou com po-

ção do imóvel e sua atratividade.

tencial de expansão, em São Paulo e Rio de Janeiro - R$ 1,6 bilhão

4. Valorização do imóvel - o empreendi-

em aquisições nos últimos 5 anos.

mento se valoriza por conta do aumento da receita total de locação obtida.

2. Gestão, reposicionamento e expansão - implementação de melhorias

5. Manutenção em carteira ou venda

e correção de ineficiências dos empre-

- a São Carlos opta por manter o imó-

endimentos, colocando em prática o

vel em seu portfólio ou oportunamente

estilo de gestão ativa que visa reduzir

vendê-lo, em uma transação geradora

despesas e aumentar a eficiência do

de valor - R$ 1,1 bilhão em desmobiliza-

edifício e o conforto dos clientes, por

ções nos últimos 5 anos.

meio de reformas e modernizações.
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DIFERENCIAIS

CULTURA DE “DONO”

01

Consiste no alinhamento de interesses e na visão de longo prazo. Os principais pontos
são desenvolvimento de pessoas, metas alinhadas para todos os colaboradores, política
de incentivos de longo prazo e mesmo grupo de controle desde a criação da Companhia.

02

03

EXPERTISE NO NEGÓCIO
Todos os administradores e colaboradores possuem
grande experiência no setor de lajes corporativas e varejo de conveniência. Modelo de negócio eficiente, baseado
em: aquisição, gestão ativa e venda.

POSIÇÃO SÓLIDA DE CAPITAL
Perfil de endividamento conservador, alavancagem baixa e condições
de caixa muito favoráveis: R$ 281 milhões no encerramento de 2015.
Essas características permitem que a Companhia mantenha seus
bons resultados e garantem a possibilidade de impulsionar seu crescimento por meio de novos projetos com retornos elevados.
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Destaques de 2015
A São Carlos registrou importantes reali-

superior ao valor de avaliação. Além de completar o ciclo do

zações em 2015, fruto da gestão ativa e

modelo de negócios da São Carlos, a venda de empreendi-

do foco na locação dos imóveis de seu

mentos que alcançaram sua maturação possibilita o financia-

portfólio. A taxa de vacância ficou em

mento de novas aquisições.

13,2%, valor abaixo das médias do mercado
(16,9% em São Paulo e 17,8% no Rio de Janeiro, de acordo com dados da consulto-

Taxa de vacância

ria CB Richard Ellis). Os contratos firmados
em 2015 correspondem à ocupação de 83

16,9%

mil m² de Área Bruta Locável (ABL), aproximadamente 20% da área do portfólio.

17,8%

13,2%

Entre as conquistas estão as locações de:
69% do EZ Towers – Torre A e 93% do Edifício
Jardim Europa, ambos em São Paulo; além de
100% do Edifício Candelária, no Rio de Janeiro.
São Carlos

Destaca-se também no período a des-

São Paulo (média setorial)

mobilização do Centro de Distribuição de

Rio de Janeiro (média setorial)

Barueri por R$ 111 milhões, montante 4%

Fonte: São Carlos e CBRE

Os contratos firmados em 2015 correspondem
à ocupação de 83 mil m² de ABL

Centro Empresarial Candelária 62
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EZ Towers Torre A

•

Greenbuilding com certificação LEED® Gold

•

Equipado com os elevadores mais rápidos
da cidade (6m/s)

•

Localização privilegiada

Entregue em março de 2015, o EZ Towers –

Construído e equipado com tecnologia de

Torre A se encontrava 69% ocupado ao final

ponta, os 26 pavimentos estão preparados

de 2015, por empresas de primeira linha, como

para receber facilidades que proporcionam

as multinacionais KPMG, HP e Nívea. O projeto

excelente relação custo-benefício aos ocu-

de incorporação da São Carlos, em parceria

pantes e à administração, além de ganhos

com a EZTEC, é um marco arquitetônico na

ambientais, entre eles, instalações de forro

cidade de São Paulo. Com design moderno e

modular, ar-condicionado com controle in-

imponente, o empreendimento foi projetado

dependente de temperatura e elevadores

pelo mundialmente reconhecido e premiado

inteligentes com antecipação de chamada.

arquiteto Carlos Ott. O empreendimento está

O projeto prevê, ainda, a autossuficiência

localizado no polo empresarial da zona sul da

energética do edifício, por meio da instala-

cidade, região de fácil acesso para o Aeropor-

ção de uma usina de geração de energia.

to de Congonhas, em crescente expansão e

A excelência em ações voltadas à susten-

de infraestrutura completa, com serviços de

tabilidade foi reconhecida pela certificação

banco, restaurantes e shoppings.

LEED® Corel&Shell Gold (saiba mais na página 46). A arquitetura sofisticada aliada à alta
eficiência atende a demandas de locatários
que buscam conforto e bem-estar, com estrutura completa que inclui mais de 1,6 mil
vagas de estacionamento, heliponto, 21 elevadores e controle de acesso.
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Edifício
Jardim
Europa

•

Greenbuilding com certificação LEED® Gold

•

Retrofit completo

•

Telhado verde com vista para o bairro Jardins
e avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima,
pontos privilegiados de São Paulo

Seis meses após a conclusão do retrofit

O retrofit completo do empreendimento

completo do Edifício Jardim Europa, 93% do

foi conduzido pela tradicional empresa de

imóvel estava ocupado, com contratos assi-

arquitetura Aflalo & Gasperini e previu mu-

nados com locatários consolidados, como a

danças que possibilitaram a melhoria da

Editora Globo. Projeto original do renoma-

sensação de conforto dos ocupantes. Entre

do arquiteto Gian Carlo Gasperini, o Edifício

as atualizações realizadas no imóvel, des-

Jardim Europa faz parte do portfólio da São

tacam-se a remodelagem da fachada, das

Carlos e se destaca por ser um imóvel de es-

áreas externas, do lobby da recepção, do

critórios padrão classe A. O empreendimento

hall de entrada, além da ampliação do es-

está localizado perto de bairros nobres, como

tacionamento e da reforma de áreas técni-

Itaim Bibi e Jardins, em uma área conhecida

cas, como ar-condicionado, elevadores, rede

pelo alto nível de ocupação e de estrutura

elétrica, segurança patrimonial e combate a

completa, que inclui hotéis, flats, bancos, res-

incêndios. O retrofit, com base em padrões

taurantes, os parques Ibirapuera e do Povo e

de sustentabilidade internacionalmente re-

o sofisticado Shopping Iguatemi.

conhecidos, rendeu a certificação LEED®
Core&Shell Versão 3 Gold ao Edifício Jardim
Europa (saiba mais na página 46).
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Centro
Empresarial
Candelária 62

•

100% locado

•

Retrofit completo

•

Localização estratégica, no centro
do Rio de Janeiro

Simultaneamente ao encerramento do retrofit

O retrofit previu a remodelagem da estrutu-

do Centro Empresarial Candelária, em de-

ra técnica, englobando a instalação de um

zembro de 2015, o imóvel foi totalmente lo-

gerador de emergência para áreas comuns,

cado. Conhecido por Edifício Candelária, um

reforma de ar-condicionado, elevadores e

clássico dos anos 50, o espaço foi revitaliza-

rede elétrica, além de enclausuramento e

do seguindo as exigências do Iphan (Instituto

pressurização das escadas de emergência.

do Patrimônio Histórico e Artístico) e recebeu

Com base na efetividade dos processos ado-

uma releitura moderna, com base na análi-

tados durante o retrofit, o Edifício Candelária

se dos documentos de aprovação do proje-

foi contemplado com o selo Qualiverde (saiba

to original e na utilização de materiais com

mais na página 46), que avalia ações relativas

características semelhantes aos usados du-

à eficiência e à redução de impactos ambien-

rante a construção, aliados, porém, às atu-

tais, como gestão de água, eficiência energé-

ais técnicas construtivas. A obra se tornou

tica e desempenho térmico.

uma referência em revitalização de prédios

O retrofit do Edifício Candelária
se tornou uma referência em
revitalização de prédios do centro histórico do Rio de Janeiro

do centro histórico do Rio de Janeiro, região
com ampla infraestrutura, cercada por tradicionais restaurantes e cafés, além de fácil
acesso para estações de metrô e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), para a Rodoviária Novo
Rio e para o Aeroporto Santos Dummont.
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OUTROS RETROFITS EM ANDAMENTO
EDIFÍCIO SÃO PAULO
OFFICE PARK X (SPOP X)

•

Entrega: 2º trimestre de 2016

•

ABL: 3.276 m²

Imóvel de escritórios de alto padrão, cujo
retrofit inclui a modernização da fachada, o
sistema de ar-condicionado e de combate
a incêndio, a instalação de piso elevado e
a troca de forro e de luminárias. O SPOP
X tem uma localização privilegiada, de fácil
acesso à Marginal Pinheiros, que liga a capital paulista às principais rodovias do Estado de São Paulo.

EDIFÍCIO DOUTOR JOÃO
ÚRSULO RIBEIRO COUTINHO

•

Entrega: 2º trimestre de 2016

•

ABL: 2.526 m²

Imóvel de escritórios de alto padrão, assinado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa, pioneiro da arquitetura modernista do Brasil e responsável pelo Plano Piloto de Brasília. O retrofit contempla a recuperação
das fachadas e a valorização das áreas comuns, por meio da reforma
dos elevadores, do sistema de ar-condicionado e da rede de combate
a incêndios. Situado na Praça Pio X, ao lado da Igreja da Candelária, o
Edifício Doutor João Úrsulo Ribeiro Coutinho é uma boa opção para
empresas que buscam fácil acesso a serviços e transportes, no coração do Rio de Janeiro.
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EDIFÍCIO LATITUDE

•

Entrega: 2º trimestre de 2016

•

ABL: 1.449 m²

Imóvel de salas comerciais destinadas à venda, cujo retrofit incluiu a
modernização do sistema de ar-condicionado, a instalação de elevadores inteligentes e de infraestrutura para gerador. Localizado entre
duas das principais avenidas do Rio de Janeiro (Avenida Rio Branco
e Presidente Vargas), o Edifício Latitude se destaca pela proximidade
ao Aeroporto Santos Dumont, à Central do Brasil e ao Terminal Rodoviário Menezes Côrtes.

VENDA DO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE BARUERI
O Centro de Distribuição de Barueri, locali-

os acionistas da São Carlos. A transação

zado no bairro nobre de Alphaville (SP), foi

está em linha com o perfil de investimento

vendido em maio de 2015, por R$ 111 milhões,

da Companhia, focado no mercado de lajes

montante 4% superior à avaliação do ativo,

corporativas e de varejo.

contribuindo para a geração de valor para

Nossos empreendimentos
A São Carlos conta com um portfólio de prédios comerciais bem localizados, de qualidade e com custo-benefício competitivo, distribuídos pelas principais regiões das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Mais informações sobre cada empreendimento podem ser encontradas no site institucional da Companhia:
www.scsa.com.br – seção “Imóveis”.
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SÃO PAULO
Paulista

Jabaquara

Morumbi

1.

8.

12. Edifício Morumbi Park

Top Center Offices

Centro Empresarial do Aço

Chácara Santo Antônio

Vila Guilherme

Vila Olímpia

2.

9.

13. Edifício Mykonos

Centro Administrativo
Santo Amaro

Edifício Ericsson

3.

Edifício Brasilprev

Itaim Bibi

Campinas (SP)

4.

Edifício Corporate Plaza

10. Edifício Itaim Center

14. Globaltech

5.

EZ Towers – Torre A

11.

6.

SPOP II

7.

SPOP X

Edifício Jardim Europa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Relatório Anual 2015

22

RIO DE JANEIRO
Centro
1.

Centro Administrativo Cidade Nova

2.

Centro Empresarial Arcos da Lapa

3.

Centro Empresarial Candelária 62

4.

Centro Empresarial Região Portuária

5.

Condomínio City Tower

6.

Edifício Dr. João Úrsulo Ribeiro Coutinho

7.

Edifício Generali

8.

Edifício Latitude

9.

Edifício Passeio 42/56

10. Edifício Souza Cruz

Botafogo
11.

Centro Empresarial Botafogo

12. Centro Empresarial Urca
13. Edifício Pasteur 110
14. Edifício Visconde de Ouro Preto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Relatório Anual 2015

23

03

Segmento de varejo
de conveniência

Sumaré - Villa Flora
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Os centros comerciais da Best Center estão localizados em vias de grande movimentação e em bairros residenciais com alto poder aquisitivo
Criada em 2011 com a missão de propiciar
negócios de sucesso por meio de imóveis

DIFERENCIAIS DA BEST CENTER

comerciais, a Best Center está se consoli-

Inspirada nos strip malls, centros comerciais que oferecem

dando como uma das principais empresas

serviços de primeira necessidade, em terrenos térreos e com

de varejo de conveniência do Brasil. Res-

amplo estacionamento, a Best Center alia a segurança e a

ponsável por 10% do valor de portfólio da

comodidade de shopping centers à visibilidade e à praticida-

São Carlos, a Best Center supre a deman-

de das lojas de rua.

da por espaços que estimulam o comércio
e facilitam o dia a dia das pessoas, anteci-

MENOR CUSTO

pando as necessidades de seus clientes e

Baixo custo operacional

operando de forma sustentável, com baixo
custo operacional.

MIX DE LOJAS EQUILIBRADO
Fast-food, minimercados, farmácias, petshops e serviços

Os centros comerciais da Best Center estão estrategicamente localizados em vias

ESTRUTURA

de grande movimentação ou situados em

Aberta, semelhante a “open malls”

bairros residenciais de cidades médias,

Fácil acesso, estacionamento térreo e gratuito

com alto poder aquisitivo. Ancorada por

Segurança e limpeza

grandes varejistas, a Best Center contava,
ao final de 2015, com 16 centros nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO LOCAIS
Contribui para a geração de emprego e renda
da região onde está inserido

Modelo de negócio
Análise de localização
e potencial de consumo

1

Otimização das
vendas dos lojistas

5

Valorização do
ponto comercial

4

Projeto e definição
de locatários

2

Construção e
comercialização

3

Relatório Anual 2015

25

Destaques de 2015
A Best Center encerrou o ano de 2015 com 16

Em 2015, o portfólio da Best Center teve va-

centros de varejo de conveniência inaugura-

lorização de 15%, alcançando R$ 462 milhões.

dos, totalizando 35 mil m² de Área Bruta Lo-

Ao longo do ano, a Companhia inaugurou

cável (ABL). Somam-se a esses números, 42

cinco empreendimentos, todos no Estado de

terrenos com projetos em desenvolvimento,

São Paulo, e alugou 17 mil m² de ABL.

resultando em 58 empreendimentos.

CENTROS INAUGURADOS EM 2015
COTIA - SÃO CAMILO

INDAIATUBA - PARQUE ECOLÓGICO

•

Âncora: Dia Supermercados

•

Âncora: Supermercado Sonda

•

Localizado próximo a condomínios

•

Localizado em uma das principais

residenciais de alto padrão de Cotia

avenidas de Indaiatuba

•

2,1 mil m² de ABL

•

5,4 mil m² de ABL

•

78 vagas de estacionamento

•

186 vagas de estacionamento

ITUPEVA - PRAÇA DO MILÊNIO

HORTOLÂNDIA - OLÍVIO FRANCESCHINI

•

Âncora: Dia Supermercados

•

Âncora: Dia Supermercados

•

Localizado em uma das principais

•

Localizado na principal avenida de Hortolândia,

avenidas de Itupeva

futura via de acesso a Sumaré

•

1.098 m² de ABL

•

2,3 mil m² de ABL

•

52 vagas de estacionamento

•

100 vagas de estacionamento

SANTO ANDRÉ – PIRELLI
•

Âncora: Burguer King

•

Localizado em um dos principais bairros
de Santo André, com fácil acesso a Mauá

•

1,5 mil m² de ABL

•

54 vagas de estacionamento
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Nossos
centros comerciais
A Best Center conta com um portfólio de centros bem localizados, de qualidade e com relação
custo-benefício competitiva, distribuídos pelas principais cidades dos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro. Mais informações sobre cada empreendimento podem ser encontradas no
site institucional da Best Center: www.bestcenter.com.br - na seção “Centros Comerciais”.

São Paulo - Ellis Maas

SÃO PAULO

Paulínia – Jardim América*
Pindamonhangaba – Centro*

Avaré – Major Rangel**

Santo André – Pireli*

Campinas – Taquaral**

São Paulo – Chácara Santo Antônio 2*

Cotia – São Camilo*

São Paulo – Ellis Maas*

Cotia – José Giorgi**

Sumaré – Villa Flora*

Diadema – Centro*

Taubaté – Padre Fisher**

Guaratinguetá – Pedregulho**

Vinhedo – Benedito Storani*

Hortolândia – Olívio Franceschini*
Indaiatuba – Parque Ecológico*

RIO DE JANEIRO

Itatiba – Centro*
Itupeva – Praça do Milênio*

Rio de Janeiro – Cidade Nova**

Jacareí – Centro**

São João de Meriti – Vilar dos Teles*

Jacareí – Villa Branca*
Jaguariúna – Centro*

*Centros inaugurados

Mogi Mirim – Centro**

**Centros em fase pré-operacional
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04

Governança
corporativa

Edifício Pasteur 110
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Primeira Companhia de seu segmento a

Em 2015, a Companhia aprimorou as prá-

ter ações listadas em bolsa de valores no

ticas de governança, com o lançamento

Brasil, os papéis da São Carlos são nego-

de um Programa de Compliance e do Có-

ciados no mercado desde 1999. Dando

digo de Ética para todos os colaborado-

continuidade às boas práticas e ao com-

res. Para reforçar a cultura de ética nos

prometimento com o acionista, a São Car-

negócios e o respeito às regras, uma Co-

los ingressou, em 2006, no Novo Mercado

missão de Compliance divulga o conteú-

da BM&FBOVESPA, segmento especial

do do Código internamente. Ao longo do

de listagem que agrega as empresas

ano, uma série de palestras e treinamen-

com o mais elevado padrão de governan-

tos foi realizada com todos os colabo-

ça corporativa, que superam inclusive as

radores. O departamento de Gestão de

determinações da legislação brasileira.

Gente fará, em 2016, um mapeamento
de eventuais riscos e um plano de pre-

Entre as exigências do Novo Mercado es-

venção e gerenciamento de ameaças.

tão a emissão exclusivamente de ações ordinárias com direito a voto, a concessão de

Para conhecer, corrigir e/ou investigar

tag along a todos os acionistas no caso de

possíveis desvios de conduta, a São

uma alteração no controle da Companhia

Carlos colocou à disposição de seus co-

e a divulgação de relatórios financeiros

laboradores e fornecedores, um canal

com base em padrões internacionais. Ou-

para denúncias anônimas ou nominais

tros compromissos voluntários assumidos

pelos e-mails: compliance@scsa.com.br e

pela São Carlos ao ingressar neste seg-

compliance@bestcenter.com.br.

mento podem ser encontrados no site de
relações com investidores da Companhia:

A São Carlos também preza pela trans-

www.scsa.com.br/ri, na seção “Governança

parência na relação com os stakeholders.

Corporativa” – “Novo Mercado”.

Nesse sentido, mantém uma política de
divulgação de informações, resultados

Preocupada em manter boas práticas

e fatos relevantes, e possui uma área

de governança, a São Carlos investe em

de Relações com Investidores atuante

controles internos e monitora desem-

e proativa. Essas iniciativas garantem

penho e riscos, por meio de sistemas e

relações próximas e total cobertura às

ferramentas que auxiliam os gestores na

demandas de investidores institucionais,

condução dos negócios de forma mais

pessoas físicas e analistas de mercado.

transparente. Desde a sua fundação, a

A Companhia aprimorou as
práticas de governança, com
o lançamento de um Programa de Compliance em 2015

ética e o respeito às leis estão presentes
em seus negócios e permeiam o Estatuto Social da Companhia, disponível no
site www.scsa.com.br/ri, na seção “Governança Corporativa” – “Estatuto Social”.
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Conselho de
Administração e Diretoria
A administração da São Carlos – composta

Todos os administradores assinam um

por membros do Conselho de Administra-

termo de anuência e se responsabilizam

ção e da Diretoria – está alinhada com os

a agir em conformidade com o Contrato

interesses dos acionistas por meio de um

de Adesão ao Novo Mercado, com o Re-

sistema de metas de performance e remu-

gulamento da Câmara de Arbitragem do

neração variável e de um Plano de Opção

Mercado, com o Regulamento do Novo

de Compra de Ações da Companhia.

Mercado de governança corporativa da
BM&FBOVESPA e com o Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política
de Negociação de Valores Mobiliários de
Emissão da Companhia.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é o órgão de
deliberação colegiada da São Carlos, res-

Rolando Mifano – Presidente

ponsável pelo estabelecimento de políticas

Riccardo Arduini – Membro efetivo

gerais de negócios, incluindo a estratégia

Jorge Felipe Lemann – Membro efetivo

de longo prazo, e pela supervisão da ges-

Roberto Thompson – Membro efetivo

tão dos diretores da Companhia.

Abram Szajman – Membro independente

O Conselho é composto por cinco membros efetivos e dois suplentes, com man-

Cecília Sicupira – Membro suplente
Claudio Szajman – Membro suplente

dato de um ano.

DIRETORIA
O mandato da Diretoria é de dois anos, sen-

Felipe Góes - Diretor-Presidente

do permitida a reeleição. Conheça ao lado

Fabio Itikawa - Diretor Financeiro e de RI

sua composição atual.

Marcelo Scarabotolo - Diretor de Operações

O currículo resumido de todos os adminis-

Fernanda Fontes - Diretora de Investimentos

tradores da São Carlos está disponível no
site de relações com investidores da São
Carlos: www.scsa.com.br/ri, na seção “Governança Corporativa”.
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05

Estratégia
e Gestão

Condomínio
City Tower
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Gestão de risco
Para gerir e minimizar riscos, a São Carlos adota procedimentos rígidos, de forma a manter sua capacidade de tomar
decisões ágeis e não afetar a geração de valor de seus empreendimentos, mesmo em cenários adversos, como foi o
ano de 2015. Os principais riscos de mercado que incidem sobre os negócios da São Carlos são:

1. VACÂNCIA

2. INADIMPLÊNCIA

A melhor forma de mitigar o risco de ter

A São Carlos firma contratos e mantém

um imóvel vago é manter a qualidade e a

uma base de clientes pulverizada que

atratividade do empreendimento, por isso,

engloba empresas sólidas, de diversos

a São Carlos realiza permanentemente in-

segmentos da economia, garantindo sua

vestimentos em modernização, como efi-

estabilidade a médio e longo prazos. Ao

ciência energética, sistema de ar-condicio-

final de 2015, nenhum locatário respondia

nado e elevadores. A excelência na gestão

por mais de 6% do faturamento da Com-

garantiu que, ao final de 2015, o índice de

panhia, mantendo a tendência histórica

vacância física no portfólio da Companhia

de inadimplência próxima de zero.

ficasse em 13,2%, taxa abaixo da média dos
mercados de São Paulo e Rio de Janeiro.

No final de 2015, nenhum locatário respondia por mais
de 6% do faturamento da
São Carlos

3. RISCOS LIGADOS
À AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Composta por colaboradores experientes e
por executivos especializados no mercado
imobiliário, a equipe da São Carlos tem vasto
know-how para avaliar e buscar as melhores
oportunidades e assegurar a concretização
de transações que agreguem valor à Companhia a médio e longo prazos.
As aquisições são feitas de acordo com processos éticos e transparentes, sendo, em
grande parte, financiadas com dívidas de longo prazo, a taxas atrativas, baixo custo e, em
geral, realizadas com locações pré-definidas,
o que proporciona segurança na realização
de novos negócios, mesmo em um cenário
econômico mais desafiador.
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Six Sigma
Desde 2012, a São Carlos aplica a meto-

to com os locatários. Em reuniões semanais,

dologia Six Sigma nas quatro áreas que

foram redesenhadas rotinas e estabeleci-

compõem o seu core business - Comercial,

das novas ferramentas e procedimentos,

Engenharia, Investimentos e Operações

sempre buscando melhorar a eficiência dos

-, visando à eficiência dos processos. O

processos, economizar recursos e aperfei-

método

çoar a gestão do tempo.

internacionalmente

reconheci-

do calcula matematicamente o nível de
desempenho dos processos internos da

Como parte do processo, a área desen-

Companhia e, com base no diagnóstico,

volveu um programa para melhorar o re-

aponta defeitos e melhorias, garantindo o

lacionamento com os locatários, por meio

controle de custos e desperdícios.

de um sistema de gestão das avaliações
espontâneas dos clientes e das pesquisas

Anualmente, uma dessas quatro áreas é

anuais de satisfação. A equipe também

avaliada com base nos padrões da metodo-

estabeleceu um checklist de aspectos que

logia Six Sigma. No ano seguinte, é realizada

devem ser avaliados em visitas periódicas

uma auditoria e um acompanhamento dos

aos edifícios, com relação à parte técnica,

Key Performance Indicators (KPI, Indicadores-

serviços e finanças.

-chave de Desempenho, em português) para
assegurar a implantação dos processos.

Em 2016, a área Comercial será incorporada à metodologia Six Sigma, visando me-

Em 2015, o Departamento de Operações

lhorar a eficiência e a velocidade na loca-

passou pelo procedimento, com ênfase na

ção das áreas vagas e a manutenção dos

gestão dos condomínios e no relacionamen-

contratos existentes.

PESQUISA E SATISFAÇÃO COM LOCATÁRIOS
1.

Realizada anualmente

4.1. Qualidade da

há cinco anos

administração condominial
A administração é responsável pela

2.

3.

Mostra grau de satisfação

gestão do empreendimento, atendimen-

e de desejo dos clientes

to aos ocupantes e controle de custos.

Contribui para a definição

4.2. Qualidade do imóvel

do plano de investimentos

A administração apoia na decisão de
investimento – identifica a necessi-

4.

Identifica dois pontos:

dade ou interesse do ocupante.
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Gestão de Gente
A São Carlos trabalha de forma contínua e

Carlos adotou a metodologia de avaliação

focada no desenvolvimento profissional das

360º, em 2015, por meio da qual o colabora-

equipes, assim como na melhoria do clima

dor é avaliado pelo superior direto, por três

interno. Para isso, a cada dois anos, realiza

pares e por seus subordinados. O programa

uma Pesquisa de Clima, que mede o nível

foi colocado em prática no nível das lideran-

de satisfação dos colaboradores. No ano

ças e, para 2016, a intenção é expandir para

de 2015, com base no resultado do levanta-

todas as equipes, além de aumentar de três

mento realizado em 2014, a Companhia es-

para cinco o número de pares envolvidos.

truturou uma série de ações para estreitar o
relacionamento da diretoria com os colabora-

Ainda em 2015, seis profissionais foram pro-

dores e desenvolveu atividades no sentido

movidos e houve sete rotações internas (job

de melhorar a percepção da equipe quanto à

rotation). Os programas de rotatividade são

São Carlos. Em 2016, a análise será repetida

importantes para capacitar futuros líderes,

para avaliar se as medidas tomadas em 2015

uma vez que a prática permite que o cola-

atenderam às demandas internas e para de-

borador conheça diferentes áreas da Com-

finir os próximos passos.

panhia, aprofundando seu conhecimento
sobre os negócios e garantindo uma visão

Além de estar preocupada em ouvir e conhe-

estratégica apurada.

cer a percepção dos colaboradores, a São
Carlos preza pelo desenvolvimento e cons-

A Companhia encerrou o ano com um qua-

tante aperfeiçoamento de sua equipe e, por

dro de 60 colaboradores, sendo 27 mulhe-

isso, oferece bolsas de estudos e investe em

res e 33 homens, com idade média de 33

capacitação, com foco no desenvolvimento

anos. Os contratos são permanentes, com

comportamental e de competências. Nesse

regime de jornada integral. Os colaborado-

sentido, em 2015, foi implantado um progra-

res também estavam, ao final de 2015, co-

ma de e-learning, plataforma que possibilita

bertos por acordos de negociação coletiva,

que os colaboradores façam cursos on-line.

exceto a Diretoria e os estagiários.

O projeto envolveu dez pessoas e, em 2016,
será expandido para 25. Em 2015, foram investidos R$ 382 mil em cursos de graduação,
pós-graduação e treinamentos específicos

Colaboradores por gênero

externos e internos, que beneficiaram mais
de 60% dos colaboradores.

33

Com modelo de gestão baseado na meritocracia, a São Carlos remunera seus profissio-

27

nais de acordo com o desempenho e os resultados, conforme as metas da Companhia
e as metas individuais. Prezando por um mé-

Homens

todo de avaliação ainda mais apurado, a São

Mulheres
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TREINAMENTOS
Focada na integração entre suas equipes
e na consequente propagação do sentimento de união entre os colaboradores, a
São Carlos realiza treinamentos técnicos,
nos quais cada área deve apresentar suas
principais responsabilidades e atividades,
prática que propicia uma visão macro dos
processos organizacionais.
Em 2015, a São Carlos deu continuidade
ao treinamento de lideranças, voltado para
coordenadores, líderes e gerentes. O trabalho foi desenvolvido sob a temática “Cultura
de Dono”, com foco nos gerentes, de forma a empoderá-los com o sentimento de
interesse genuíno na Companhia para que
eles possam transmitir a cultura da São
Carlos para os demais colaboradores.

PROGRAMA DE
GESTÃO DE SAÚDE
A São Carlos estabeleceu um programa de
gestão de saúde, em parceria com a seguradora Omint, em 2015. Com base em um
mapeamento da saúde dos colaboradores,
foram organizadas palestras visando ao esclarecimento de dúvidas e à manutenção da
qualidade de vida e bem-estar da equipe.
Além disso, foi colocado em prática um
projeto de acompanhamento, no qual uma
enfermeira vai mensalmente à Companhia
tirar dúvidas, informar sobre a prevenção
de doenças e orientar os colaboradores
a procurarem especialistas para sanar
eventuais problemas de saúde. Como parte do programa, também foram realizadas
apresentações de nutricionistas, educadores físicos e oftalmologistas.
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Desempenho

Centro Empresarial Urca
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Contexto setorial
O ano de 2015 foi bastante desafiador para

O setor imobiliário foi diretamente afetado

todos os setores no Brasil. O País foi impac-

por uma alta oferta de novos empreendi-

tado negativamente pela instabilidade eco-

mentos entregues ao longo de 2015, nos

nômica e política, derivada de investigações

principais centros de negócio do Brasil – São

sobre esquemas de corrupção e de aumen-

Paulo e Rio de Janeiro –, como resultado de

to de gastos públicos. Como resultado, hou-

projetos iniciados em um período econômi-

ve elevação de taxas de juros, aumento da

co mais favorável (2011-2012). A relação entre

inflação e do desemprego, além de desace-

oferta e demanda se desequilibrou e, conse-

leração em investimentos e corte de custos

quentemente, houve aumento das taxas de

por parte de empresas e dos consumidores.

vacância e pressão por redução nos preços

Assim, decisões de investimentos de empre-

de locação. De acordo com a consultoria CB

sas de todos os setores, principalmente da-

Richard Ellis, ao final de 2015, a taxa de va-

quelas ligadas à indústria de óleo e gás, fo-

cância no mercado de São Paulo foi de 16,9%

ram postergadas ou até mesmo canceladas,

e no Rio de Janeiro, 17,8%. Em 2014, esses ín-

impactando, inclusive, na demanda por áreas

dices foram 12,8% e 13,7%, respectivamente.

corporativas para locação.

A atividade de compra e venda de imóveis
também foi mais lenta, com distanciamento
entre os preços pedidos pelos vendedores e
os ofertados pelos compradores.
O mercado de imóveis corporativos de São
Paulo e do Rio de Janeiro, ao final de 2015,
apresentava os seguintes números:

São Paulo
Vacância: 16,9%
Absorção líquida: 63 mil m²
Absorção bruta: 793 mil m²
Novo estoque: 439 mil m²

Rio de Janeiro
Vacância: 17,8%
Absorção líquida: - 30 mil m²
Absorção bruta: 190 mil m²
Novo estoque: 110 mil m²

Fonte: CBRE
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Desempenho
da São Carlos
A capacidade da São Carlos de se ajustar

Em 2015, a Companhia fechou contratos

rapidamente a um novo cenário econômico,

de locações que totalizaram 83 mil m² de

seu perfil defensivo e seu portfólio de ativos

ABL (Área Bruta Locável), garantindo que

de alta qualidade e de excelente localização

a taxa de vacância física ficasse abaixo da

foram fundamentais para a entrega de

média do mercado, em 13,2%

resultados financeiros sólidos em 2015,
com destaque para o crescimento de 12%
da receita com locações e de 35% do lucro
líquido. Além disso, o valor do portfólio de
ativos da Companhia se manteve avaliado
em R$ 4,4 bilhões, estável na comparação
com 2014, mesmo diante de um mercado
recessivo e da venda de imóveis, que
somou R$ 173 milhões.

+12% da

receita com locações

+35%

do lucro líquido

A receita bruta com locações avançou

Além da gestão ativa do portfólio, a São Car-

12% em 2015, totalizando R$ 318 milhões,

los foca no controle de custos. A gestão e a

impulsionada pela força comercial da São

expertise da equipe em avaliar as melhores

Carlos e pelo relacionamento diferenciado

perspectivas e oportunidades do mercado

com seus clientes. O crescimento reflete

resultaram em rentabilidades elevadas, com

a receita adicional gerada pelos edifícios

margem EBITDA recorrente de 84%. O lucro

Cidade Nova (entregue em setembro de

líquido alcançou R$ 163 milhões, 35% superior

2014) e Souza Cruz (adquirido em dezem-

ao reportado no ano anterior e a geração de

bro de 2014) e pelo avanço nas locações

caixa medida pelo EBITDA recorrente alcan-

dos empreendimentos entregues no ano,

çou R$ 253 milhões, crescimento de 11% em

EZ Towers – Torre A e Jardim Europa (sai-

relação a 2014. Em 2015, os acionistas rece-

ba mais na página 16).

beram R$ 51,8 milhões em dividendos, juros
sobre capital próprio e recompra de ações.
Para manter a eficiência do negócio e as
despesas controladas, a São Carlos implementou o Orçamento Base Zero em 2015.
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Araraquara - Av. 36

ORÇAMENTO BASE ZERO (OBZ)
1.

Mapeia prioridades estratégicas do negócio

2.

Contribui para mitigar custos

3.

Estabelece recursos mínimos para atingir metas

A São Carlos sempre teve uma gestão rigorosa de custos. Em 2015, a Companhia deu
um passo adiante e implementou a metodologia do Orçamento Base Zero (OBZ). Foram
realizados treinamentos e capacitação da equipe para que a medida fosse efetivamente colocada em prática em 2016, permitindo corte de custos no orçamento do ano.

Além disso, a São Carlos realizou a venda

Em 2016, a agenda da Companhia con-

do Centro de Distribuição de Barueri por

tinuará pautada em gerar valor para os

R$ 111 milhões (saiba mais na página 21).

acionistas por meio de investimentos em

Considerada uma transação estratégica

imóveis corporativos e comerciais de alta

e alinhada ao posicionamento da Com-

qualidade e em localizações privilegiadas.

panhia – atualmente voltado ao varejo de

Com caixa de R$ 281 milhões ao final de

conveniência e lajes corporativas –, a ven-

2015, a Companhia está preparada para

da foi concluída por um valor 4% superior

o cenário macroeconômico adverso, es-

ao valor de avalição do ativo.

pecialmente considerando o crédito mais
restrito e as taxas de juros elevadas.

Ao longo de 2015, o foco da São Carlos
se manteve na locação dos novos empreendimentos, na retenção dos clientes
e na eficiência da operação. O resultado
da estratégia adotada se deu com a entrega resultados sólidos em 2015, em um
momento de maior volatilidade.
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
RECEITA BRUTA
A receita bruta com locações da Companhia encerrou 2015 em R$ 318 milhões, 12%
superior ao ano anterior. A variação positiva se deve à queda da vacância, à receita

LUCRO LÍQUIDO E FFO
(FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL)
RECORRENTE*

gerada nos edifícios Cidade Nova, Souza
Cruz, EZ Towers – Torre A, Jardim Europa

Em 2015, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 163 milhões,

e Candelária e aos reajustes dos contratos

35% superior ao lucro reportado em 2014, considerando os ganhos

de locação, evidenciando a resiliência dos

gerados pela venda do Edifício Borges Lagoa e do Centro de Dis-

imóveis da São Carlos.

tribuição de Barueri.

Receita bruta com locações
(R$ milhões)

Lucro líquido
(R$ milhões)

12%

317,8

284,3

35%

163,1

120,9

2014

2015

2014

2015

A rentabilidade medida pela margem FFO recorrente da Companhia foi de 27% em 2015, alcançando R$ 81 milhões.

R$ milhões

2015

2014

∆%

(+) Lucro Líquido Recorrente

40,3

103,2

-60,9%

(+) Depreciação

40,5

25,3

60,1%

= FFO Recorrente

80,8

128,5

-37,1%

26,9%

48,0%

-21,1 p.p.

Margem FFO Recorrente

*Ajustado para excluir os efeitos de eventos considerados não recorrentes,
como a venda de imóveis e seus impactos nas principais linhas do resultado
(saiba mais na página 54).
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INVESTIMENTOS
Em 2015, a São Carlos investiu R$ 663 milhões em imóveis. Os destaques do ano foram: a destinação de R$ 518 milhões para

R$ milhões

Anual

EZ Towers – Torre A

43,8

Obras de Retrofit

22,7

final de aquisição do imóvel), investimentos

Manutenção de imóveis (Segmento corporativo)

21,5

de R$ 44 milhões nos projetos de varejo

Investimentos no setor de varejo de conveniência

de conveniência e a alocação de R$ 23

Assunção de dívida do EZ Towers – Torre A

o EZ Towers – Torre A (além de R$ 43,8 milhões em obras de acabamento e a parcela

milhões em obras de retrofit dos edifícios
Candelária, Jardim Europa, SPOP X e Cidade Nova (saiba mais nas páginas 19-21).

Registro e ITBI do EZ Towers – Torre A
Total

43,9
518,0
13,3
663,2

CAIXA E ENDIVIDAMENTO
A São Carlos encerrou o ano de 2015 com um saldo de caixa de
R$ 281 milhões e dívida líquida de R$ 1,4 bilhão. As dívidas estão
vinculadas à moeda local e não são, portanto, afetadas por flutuações cambiais.

R$ milhões
Dívida Bruta
Disponibilidades e
Aplicações Financeiras
Dívida Líquida
EBITDA Recorrente Anualizado
Valor de Avaliação do Portfólio
Dívida Líquida /
EBITDA Recorrente Anualizado
Dívida Líquida / Valor do Portfolio
Prazo Médio (anos)
Custo da Dívida (% a.a.)

Dez/2015
1.725,6
-281,2
1.444,4
246,4
4.429,3
5,9x
32,6%
10,2
11,9%

EZ Towers – Torre A
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O excelente perfil de crédito da São Carlos permite a captação de financiamentos
de longo prazo com baixo custo. Ao final
de 2015, o custo do endividamento da São
Carlos era equivalente a 84% do CDI, com
prazo médio de vencimento de 10 anos.

Distribuição da dívida
por indexador

Os financiamentos da Companhia estão
associados a projetos de aquisição ou investimento em imóveis e têm fluxos de
pagamentos adequados à previsão de

2%

2%

2%

geração de caixa dos respectivos empre94%

endimentos.
A São Carlos encerrou o ano com perfil de

TR

dívida conservador e de longo prazo com

IPCA

94% do saldo de financiamentos indexado

CDI

à Taxa Referencial 2% pelo IPCA, 2% pelo

IGP-M

IGP-M e outros 2% pelo CDI.

MERCADO DE CAPITAIS
As ações da São Carlos são listadas no seg-

aprovado pelo Conselho de Administração

mento Novo Mercado da BM&FBOVESPA

da São Carlos durante reunião realizada

sob o código SCAR3 e fazem parte dos ín-

no dia 30 de abril de 2015 e com duração

dices ITAG (Índice de Ações com Tag Along

de um ano. O Conselho de Administração

Diferenciado), IGCX e IGC-NM (Índices de

aprovou, ainda, em 29 de junho, a distribui-

Ações com Governança Corporativa Dife-

ção de juros sobre capital próprio no valor

renciada). Os papéis da Companhia tam-

de R$ 31 milhões, cujo pagamento foi reali-

bém integram a carteira teórica do índice

zado em 30 de novembro de 2015.

internacional S&P Global Ex-U.S. Property,
da Standard & Poor’s.
A Companhia encerrou o ano com capital
social representado por 57.737.319 ações
ordinárias (ON), incluindo 1.616.396 ações
em tesouraria. Ao final de 2015, permanecia em aberto o programa para recompra
de até 1.000.000 de ações. O programa foi

A São Carlos encerrou 2015
com capital social representado por 57.737.319 ações ordinárias, incluindo 1.616.396
ações em tesouraria
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07

Práticas
sustentáveis

Edifício
Corporate Plaza
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Centro Empresarial do Aço

A São Carlos realiza a gestão ativa do

Os investimentos em melhorias normal-

portfólio, visando à funcionalidade, ao

mente são realizados durante reformas

custo-benefício e optando por práticas

e retrofit, momentos em que a área de

que estejam em harmonia com o meio

Engenharia atua em conjunto com o de-

ambiente. Ao longo de 2015, foram reali-

partamento de Operações, de modo a for-

zados diversos investimentos, entre eles

matar o ativo para que ele apresente uma

a troca do sistema de ar-condicionado do

boa performance no momento da opera-

Centro Empresarial do Aço, em São Pau-

ção, por meio de equipamentos e tecno-

lo, e do Centro Empresarial Botafogo, no

logias de ponta que garantam eficiência e

Rio de Janeiro. Elevadores mais eficien-

evitem o desperdício.

tes e modernos foram instalados, ainda,
nos edifícios Arcos da Lapa e Generali, na
capital fluminense.
Houve também investimentos em poços
artesianos no Top Center Offices, em São
Paulo, visando à autossuficiência do empreendimento, uma vez que o poço traz
segurança de abastecimento e redução
de custos da operação. Em 2016, um poço
será construído no Centro Empresarial do
Aço e a São Carlos espera a liberação de

A São Carlos investiu em poços artesianos no Top Center
Offices, em São Paulo, visando à autossuficiência do empreendimento

três outorgas para direito de uso de águas
subterrâneas dos edifícios Mykonos, Jardim Europa e Globaltech.
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Gestão do consumo
de água e energia
A São Carlos controla diariamente o con-

Consideradas isoladamente, algumas ini-

sumo de água e energia de seus empre-

ciativas colocadas em prática em 2015,

endimentos e mensalmente gera relató-

entre elas campanhas de conscientização

rios com dados consolidados, iniciativas

e regulagem de máquinas, resultaram na

que permitem uma rápida atuação da

redução do consumo de água e energia

Companhia em caso de desperdício. A

em empreendimentos do portfólio da São

manutenção e a melhoria da qualidade

Carlos. Os números absolutos indicam que

dos serviços possibilitam que a São Car-

houve aumento do consumo desses re-

los atinja um grau superior de eficiência,

cursos, como reflexo da adição de 62 mil

contribuindo para a redução de custo, a

m² ao portfólio da Companhia.

percepção de bem-estar dos locatários e
a excelência dos negócios.

Volume de água
consumida (em m³)
293.314

273.216

Eletricidade
consumida (em kWh)

287.882
41.285.328

2013

2014

2015

2013

43.758.791
39.129.936

2014

2015
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Certificações
Comprometida com as questões am-

Greenbuilding Council (USGBC ou Conse-

bientais, a São Carlos busca avançadas

lho de Construções Ecológicas dos Esta-

tecnologias para oferecer aos seus clien-

dos Unidos, em português).

tes empreendimentos mais eficientes e
sustentáveis. Além dos benefícios para o

O primeiro empreendimento certificado em

meio ambiente, a adoção de práticas sus-

toda a América Latina, o oitavo no mundo e

tentáveis no mercado imobiliário também

o terceiro fora dos Estados Unidos na mais

gera redução de custos e preservação

alta categoria do LEED® fez parte do por-

do patrimônio. A eficiência energética e

tfólio da São Carlos. Em 2008, o Eldorado

o menor consumo de água, por exemplo,

Business Tower (à época, propriedade da

fazem com que o custo de ocupação seja

São Carlos), desenvolvido em parceria com

mais baixo, conferindo, assim, mais bene-

a Gafisa, em São Paulo, obteve certificação

fícios para o locatário. Para a Companhia,

LEED® Core & Shell na categoria Platinum.

as certificações ampliam as possibilidades
de novos negócios, especialmente com

Todos os imóveis da São Carlos incorporam

empresas multinacionais, que demandam

práticas de sustentabilidade, que também

espaços em imóveis certificados para es-

fazem parte dos critérios de certificação:

tabelecer suas operações.
A São Carlos é pioneira em empreendi-

•

Coleta seletiva

mentos sustentáveis no Brasil. As certifi-

•

Descarte adequado

cações avaliam e reconhecem as soluções

de materiais tóxicos

e tecnologias sustentáveis adotadas pelo

•

Eficiência energética

edifício nas áreas comuns e na fachada

•

Jardins com plantas endêmicas

para reduzir impactos ambientais, seja na

•

Lâmpadas LED ou fluorescentes

fase de obras, operação ou no processo

•

Monitoramento da qualidade do ar

de retrofit. Uma das certificações mais res-

•

Produtos de limpeza

peitadas e mundialmente reconhecidas é
a LEED ®, concedida pelo United States

da linha green cleaning
•

Reúso de água

O primeiro empreendimento certificado em toda
a América Latina fez parte do portfólio da São
Carlos. Em 2008, o Eldorado Business Tower obteve certificação LEED
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BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
1.

Redução de custos operacionais

2.

Queda da taxa de vacância

3.

Valorização do imóvel

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

BENEFÍCIOS SOCIAIS

1.

Uso racional de recursos naturais

1.

2.

Implantação de equipamentos e tecnologias de baixo impacto ambiental

3.

de colaboradores e ocupantes
2.

Redução, tratamento e reúso de resíduos da construção e da operação
do edifício

Melhoria no conforto
Parcerias com fornecedores preocupados com questões socioambientais

3.

Conscientização de colaboradores e
ocupantes sobre práticas sustentáveis

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
Quando a São Carlos identifica a possibilida-

das: espaço sustentável, eficiência do uso

de de obter uma certificação para determi-

da água, energia e atmosfera, materiais e

nado empreendimento, a Companhia con-

recursos, qualidade ambiental interna, ino-

trata uma empresa técnica especializada

vação e processos, além de créditos de

para realizar um diagnóstico completo do

prioridade regional. Esses aspectos pos-

imóvel. Presencialmente, a consultoria ava-

suem pré-requisitos, ou seja, práticas obri-

lia o empreendimento e o que deverá ser

gatórias que garantem pontos à edificação

feito em termos de investimento, melhorias

e, quando não atendidas, comprometem

e procedimentos para se chegar a uma pos-

a certificação do prédio. O nível da certifi-

sível certificação. A São Carlos analisa se o

cação (Certified, Silver, Gold e Platinum) é

projeto está em linha com seus objetivos em

definido conforme a quantidade de pontos

termos de aporte e rentabilidade.

adquiridos, podendo variar de 40 a 110.

O LEED® é um sistema internacional de
certificação e orientação ambiental para

O sistema de certificação

edificações, utilizado em 143 países, e visa

é utilizado em

incentivar a transformação de projetos,
obra e operação dos ativos, com foco na

143 países

sustentabilidade. O selo, emitido pelo órgão United States Green Building Council,
conta com sete dimensões a serem avalia-
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CERTIFICAÇÕES DA SÃO CARLOS
2013 - Centro Empresarial Região Portuária (Venezuela 43) - LEED® Core&Shell Gold
2013 - City Tower - LEED® EB Operations&Maintenance Gold
2014 - Corporate Plaza - LEED® EB Operations&Maintenance Silver
2015 - Jardim Europa - LEED® Core&Shell Versão 3 Gold
2015 - EZ Towers – Torre A - LEED® Corel&Shell Gold
2015 - Candelária - Selo Qualiverde

Adicionalmente, a Companhia está realizando investimentos visando à certificação dos edifícios EZ Towers – Torre A, Cidade
Nova, Jardim Europa e Itaim Center, todos na categoria O&M.

ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE CORE & SHELL E OPERATIONS & MAINTENANCE
LEED® Core & Shell (Envoltória e Estrutura Principal)
Destinado a edificações que comercializarão os espaços internos posteriormente.
A certificação engloba toda a área comum, sistema de ar-condicionado, estrutura principal como caixa de escadas, elevadores e fachadas.
LEED® Existing Buildings – Operation & Maintenance (LEED® para Edifícios Existentes Operação e Manutenção)
Focado na eficiência operacional e manutenção do edifício existente. Ajuda a maximizar
o desempenho da operação e a minimizar custos e impactos ao meio ambiente.
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Práticas sustentáveis
na Best Center
A Best Center trabalha com construtoras que usam madeiras de replantio e realiza coleta seletiva em parte dos strip malls, com a pretensão de aumentar a prática para os
demais. A Companhia também realiza estudos para realizar o reúso da água fluvial, tendo em vista o aproveitamento do recurso hídrico para as áreas comuns e para a limpeza.

Vinhedo - Benedito Storani

PROJETO PILOTO DE COLETA
DE ÓLEO DE COZINHA

Em 2015, a Best Center coordenou um projeto piloto de coleta de óleo de cozinha
em unidades da região metropolitana de São Paulo e do interior do Estado. A
iniciativa foi feita em parceria com a ONG Lirium, contribuindo com o desenvolvimento social das regiões nas quais a Companhia está inserida, uma vez que o
projeto favoreceu a geração de renda de membros da comunidade.
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08

Demonstrações
financeiras

EZ Towers – Torre A
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Demonstrações
financeiras
As demonstrações financeiras completas de 2015 estão no site
de relações com investidores da São Carlos (www.scsa.com.br/ri).

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R$ mil

2015

2014

∆%

350.713

440.392

-20,4%

Caixa e Equivalentes de Caixa

147.107

276.531

-46,8%

Aplicações Financeiras

134.113

46.832

186,4%

Contas a receber

26.921

56.075

-52,0%

875

730

19,8%

Impostos a recuperar

24.737

22.354

10,7%

Outros créditos

15.609

11.370

37,3%

1.351

26.500

-94,9%

2.707.402

1.989.502

36,1%

1.554

3.269

-52,5%

Contas a Receber

68.920

0

n/a

Depósitos judiciais

90

455

-80,2%

13.997

10.155

37,8%

2.607.935

1.968.207

32,5%

10.973

3.531

210,8%

3.933

3.885

1,2%

3.058.115

2.429.894

25,9%

Ativo Circulante

Valores a receber de partes relacionadas

Imóveis destinados à venda
Ativo Não Circulante
Transações e saldos com partes relacionadas

Investimentos em controladas em conjunto
Propriedades de investimento
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R$ mil

2015

2014

∆%

163.508

186.001

-12,1%

113.906

99.874

14,0%

Adiantamento de clientes

5.236

36.467

-85,6%

Salários e encargos sociais

5.442

9.031

-39,7%

Impostos, taxas e contribuições

3.037

2.679

13,4%

10.002

6.806

47,0%

Provisão para imposto de renda e contribuição social

6.282

7.395

-15,1%

Dividendos e JCP

11.308

11.824

-4,4%

Outras contas a pagar

8.295

11.925

-30,4%

1.633.331

1.097.201

48,9%

1.611.681

1.076.648

49,7%

7.995

7.282

9,8%

13.655

13.271

2,9%

1.261.276

1.146.692

10,0%

Capital social

673.912

673.912

0,0%

Plano de ações

22.680

18.521

22,5%

Ações em tesouraria

-64.938

-57.873

12,2%

Reserva de lucros

627.794

506.986

23,8%

1.828

5.146

-64,5%

3.058.115

2.429.894

25,9%

Passivo Circulante
Empréstimos e financiamentos

Contas a pagar por compra de imóveis

Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Impostos diferidos
Provisões para contingências
Patrimônio líquido

Acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

R$ mil

2015

2014

∆%

499.526

323.137

54,6%

317.873

284.276

11,8%

180.608

38.028

374,9%

Serviços

1.045

833

25,5%

PIS/Cofins

(22.317)

(17.811)

25,3%

Receita Líquida

477.209

305.326

56,3%

Custo dos Produtos Vendidos

(87.652)

(36.134)

142,6%

(40.486)

(25.301)

60,0%

(47.166)

(10.833)

335,4%

Lucro Bruto

389.557

269.192

44,7%

(Despesas) Receitas Operacionais

(49.422)

(40.988)

20,6%

Gerais e Administrativas

(47.315)

(34.711)

36,3%

Honorários da Administração

(8.656)

(10.758)

-19,5%

Outras Receitas Operacionais, Líquidas

7.474

4.896

52,7%

Resultado da Equivalência Patrimonial

(925)

(415)

122,9%

340.135

228.204

49,0%

(146.586)

(69.157)

112,0%

41.555

42.206

-1,5%

(188.141)

(111.363)

68,9%

193.549

159.047

21,7%

(30.173)

(37.760)

-20,1%

(260)

(434)

-40,1%

163.116

120.853

35,0%

Receita Bruta
Locação de Imóveis
Venda de Imóveis

Depreciação
Custo dos Imóveis Vendidos

Lucro Oper. Antes do Res. Financeiro
Resultado Financeiro Líquido
Receita Financeira
Despesa Financeira
Lucro Antes do IR e CSLL
IR / CSLL
Acionistas não controladores
Lucro Líquido do Exercício
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO RECORRENTE*
R$ mil

2015

2014

∆%

320.112

285.483

12,1%

319.067

284.650

12,1%

1.045

833

25,5%

(19.908)

(17.811)

11,8%

Receita Líquida

300.204

267.672

12,2%

Custo dos Produtos Vendidos

(40.486)

(25.301)

60,0%

(40.486)

(25.301)

60,0%

Lucro Bruto

259.718

242.371

7,2%

(Despesas) Receitas Operacionais

(48.063)

(40.988)

17,3%

(46.776)

(34.711)

34,8%

(8.656)

(10.758)

-19,5%

Outras Receitas Operacionais, Líquidas

8.294

4.896

69,4%

Resultado da Equivalência Patrimonial

(925)

(415)

122,9%

211.656

201.383

5,1%

(146.586)

(69.157)

112,0%

41.555

42.206

-1,5%

(188.141)

(111.363)

68,9%

65.070

132.226

-50,8%

(24.538)

(28.555)

-14,1%

(260)

(434)

-40,1%

40.271

103.237

-61,0%

253.067

227.099

11,4%

84,3%

84,8%

80.757

128.538

26,9%

48,0%

Receita Bruta
Locação de Imóveis
Serviços
PIS/Cofins

Depreciação

Gerais e Administrativas
Honorários da Administração

Lucro Oper. Antes do Res. Financeiro
Resultado Financeiro Líquido
Receita Financeira
Despesa Financeira
Lucro Antes do IR e CSLL
IR / CSLL
Acionistas não controladores
Lucro Líquido do Exercício
EBITDA Recorrente
Margem EBITDA Recorrente
FFO Recorrente
Margem FFO Recorrente

-37,2%

*Ajustes decorrentes de vendas de imóveis.
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Informações
Corporativas

SEDE

AUDITORES
INDEPENDENTES

São Carlos Empreendimentos
e Participações S.A.

Deloitte Touche Tohmatsu

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha,

Auditores Independentes

153 - 12º andar
Vila Nova Conceição - São Paulo
CEP: 04543-904
CNPJ: 29.780.061/0001-09
Tel.: (55 11) 3048-5440

MERCADOS DE NEGOCIAÇÃO
DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS

Fax: (55 11) 3048-5420
Bolsa de Valores de São Paulo
(BM&FBOVESPA)

RELAÇÕES COM
INVESTIDORES
Fabio Itikawa - Diretor Financeiro e de RI

Código das ações: SCAR3

DIVULGAÇÃO
DE INFORMAÇÕES

Fernanda Naveiro – Gerente de RI
E-mail: dri@scsa.com.br

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro

Tel.: (55 11) 3048-6417

Valor Econômico

DEPARTAMENTO DE
ATENDIMENTO A ACIONISTAS
DO BANCO ITAÚ S.A.
Tel.: 3003-9285 para capitais e
regiões metropolitanas
0800 7209285 para demais localidades
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Créditos
COORDENAÇÃO
Fernanda Naveiro

Relações com Investidores da São Carlos

REDAÇÃO, REVISÃO E TRADUÇÃO
MZ Group”

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
MZ Group”
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